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i 

Forord                       

 

”Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” 

“That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat. 

“I don‟t much care where – “, said Alice. 

“Then it doesn‟t matter which way you go,” said the Cat. 

“- so long as I get somewhere,” Alice added as an explanation. 

“Oh, you‟re sure to do that,” said the Cat, “if you only  

walk long enough.” (Carroll 1865) 

 

 

I ovenstående citat møder Alice Cheshirekatten i Lewis Carroll`s Wonderland.  

Samme citat kan udtryksfuldt beskrive et møde med forskningsverdenen efter års pause  

tilbragt i helt andre arbejdssfærer. Jeg vil bringe en tak til mine vejledere;  

lektor Kenneth Mølbjerg Jørgensen, professor Kurt Klaudi Klausen og professor Bente 

Elkjær for vedholdende og opmuntrende støtte til at finde vejen fra projektets begyndelse til 

dets slutning. Også en tak for kritiske kommentarer og for åbne døre til indblik i  

forskningens veje og vildveje.  

 

I tilknytning hertil er det afgørende for mig at sige tak til SCANCOR fællesskabet  

på Stanford University. Her fik jeg faglige indsigter og erfaringer med et fantastisk,  

internationalt forskningsmiljø. Opholdet blev for min datter og jeg et uforglemmeligt halvt år  

i Californien. Det blev også anledning til etablering af værdifulde kontakter. Først og  

fremmest tak til Ph.d. Gitte Petersen Jakobsen for efterfølgende arbejdsomme og inspirerende arbejdslejre med 

konstruktive faglige input og livgivende feedback på søgeprocesserne. 

 

Tre skolers ledere og medarbejdere har bidraget med kernestoffet til afhandlingen, dvs. erfaringer fra den 

organisatoriske hverdag i en hektisk forandringsperiode. I en sådan periode træder både problematiske og 

succesfulde processer frem i de landvindinger, der skal gøres. Jeg skylder en stor tak til de, der bidrog med åbenhed 

og indsigt i processerne.  

 

Studentermedhjælpere har på bedste vis bidraget med interviewudskrifter, korrektur samt nyttig og tålmodig 

EndNote-instruktion. Det har været en stor lettelse, som også her skal omfattes af stor tak. En særlig tak skal rettes 

til chefanalytiker, cand.oecon Carsten Ulstrup, afdelingen for strategi og analyse i Region Syddanmark, for 

indføring i excel-arkenes mysterier og hjælp til projektets kvantitative komponent. Også min bror Stig Thomsen 

blev flittigt konsulteret i samme projektfase. 

 

Til veninder gennem lang tid, Anne Scott Sørensen, Bente Høier og Jytte Reinholdt, vil jeg sige tak for gode og 

berigende samtaler undervejs. Aase Lynggaard skylder jeg en varm tak for løbende mental oprydning og bistand til 

at holde skruen i vandet ved at sikre arbejdsmiljøet og insistere på, at jeg kunne, hvad jeg ville! Selv da jeg drog om 

på den anden side af kloden for at studere, var denne støtte uvurderlig.  

 

Mest af alt en særlig kærlig tak til Ove Lundin Jacobsen og vores børn, Christoffer og Cecilie, for opbakning og 

aldrig svigtende tro på projektet. Jeg er glad for, at jeg lyttede til rådene om kontinuerligt at finde plads til rejser og 

oplevelser med børn, familie og venner, som jeg slet ikke kunne have undværet undervejs.  

 

 

Til læserens næste skridt følger en vejledning (Carroll 1865): 

”Begin at the beginning,” the King said gravely,”and go on till you come to the end: then stop.”                                                                                                                                     

                                                                                                                         

                                       

                                                       

                                                                                                                                                    Alice Juel Jacobsen



ii 

Indholdsfortegnelse 

Forord .................................................................................................................................................. i 

Indholdsfortegnelse ............................................................................................................................ ii 

 Kapitel 1  Spidsen af en jetjager ...................................................................................................... 1 

1.1 Spidsen af en jetjager, - en feltobservation ................................................................................ 1 

1.2 Reform, forandringer og paradigmeskift ................................................................................... 5 

1.2.1 Gymnasiale uddannelser, forskellig profil i ensartet struktur ............................................. 5 

1.2.2 Ny struktur til nyt indhold ................................................................................................... 6 

1.2.3 Nyt indhold - tidssvarende kompetencer i videnssamfundet .............................................. 7 

1.2.4 En indholdsmæssig fornyelse af fagene .............................................................................. 8 

1.2.5 Organisationen som helhed ................................................................................................. 9 

1.2.6 Forandringsforventningerne til gymnasiet ........................................................................ 11 

1.3 Problemformulering og forskningsspørgsmål - formål med afhandlingen .............................. 12 

1.3.1 Forskning i samme felt med forskellige perspektiver ....................................................... 14 

1.4 Oversigt over afhandlingens indhold og opbygning ................................................................ 16 

 Kapitel 2   En stikprøve fra feltet .................................................................................................. 19 

2.1 Professionsteori, - centrale perspektiver og begreber .............................................................. 20 

2.1.1 Professionsteoriernes retninger ......................................................................................... 20 

2.1.2 Forholdet til statsmagten og samfundet ............................................................................ 22 

2.1.3 Fastlæggelse af professionsbegrebet ................................................................................. 25 

2.2 Professionerne i praksisstudier, - om viden og autonomi ........................................................ 26 

2.3 Antagelser om forandringer, - gymnasiet og professionerne ................................................... 28 

2.3.1 Om vidensaspektet i arbejdet for fremtiden ...................................................................... 28 

2.3.2 Om autonomi og selvstyring i arbejdet for fremtiden ....................................................... 29 

2.4 Præsentation af en stikprøve fra feltet ...................................................................................... 30 

2.4.1 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed ....................................................................... 30 

2.4.2 Analyse af en stikprøve fra feltet på baggrund af professionsteori................................... 32 

2.5 En lille prøve, som rejser store spørgsmål ............................................................................... 40 

 Kapitel 3   Organisationsopskrifter i gymnasiet - anno 2005 ...................................................... 43 

3.1 Analyse af tre organisationsopskrifter på rejse ........................................................................ 44 

3.1.1 New Public Management .................................................................................................. 46 

3.1.2 Kompetencebegrebet ......................................................................................................... 50 

3.1.3 Kompetencebegrebet i gymnasiet ..................................................................................... 54 

3.1.4 Den lærende organisation ................................................................................................. 56 

3.1.5 Den lærende organisation i gymnasiet .............................................................................. 60 

3.2 En stikprøve fra feltet i lyset af organisationsopskrifternes cirkulation .................................. 64 



iii 

 Kapitel 4   Reform og professioner i et institutionelt perspektiv ................................................ 66 

4.1 Traditioner i den ny-institutionelle teoriudvikling ................................................................... 67 

4.2 Den amerikanske ny-institutionelle tradition ........................................................................... 68 

4.2.1 Hvad er en institution? ...................................................................................................... 71 

4.2.2 Institutioner i felter ........................................................................................................... 72 

4.2.3 Spredning af institutioner .................................................................................................. 74 

4.2.4 Institutioners koblinger ..................................................................................................... 75 

4.3 Den skandinaviske ny-institutionelle tradition ........................................................................ 76 

4.4 Den moderniserede klassiske institutionalisme ....................................................................... 78 

4.4.1 Et konstruktionssyn på politiske aktører, mening og præferencer .................................... 79 

4.4.2 Den historiske afhængighed sammenvæver stabilitet og forandring ................................ 81 

4.5 Oversættelsesperspektiver i den sene ny-institutionelle teori .................................................. 85 

4.5.1 Ny-institutionel teori og oversættelse i aktør-netværksteori ............................................. 87 

4.5.2 Ideer der rejser .................................................................................................................. 90 

4.5.3 Organisationsopskrifter der spredes .................................................................................. 94 

4.6 Oversættelsesperspektiver og en position i den sene ny-instituionelle teori ........................... 96 

 Kapitel 5  Sandhed, skønhed og videnskab? .............................................................................. 102 

5.1 Metode som videnskabsteori .................................................................................................. 102 

5.2 Metode som undersøgelseslogik ............................................................................................ 107 

5.2.1 Validitet og reliabilitet .................................................................................................... 109 

5.2.2 Generaliserbarhed ........................................................................................................... 112 

5.3 Metode som undersøgelsesteknik .......................................................................................... 115 

5.3.1 Casestudiedesign ............................................................................................................. 118 

5.3.2 Datagenerering ................................................................................................................ 122 

5.3.3 Interviews ........................................................................................................................ 125 

5.3.4 Reformfortællinger ......................................................................................................... 128 

5.3.5 Databehandling og tolkning ............................................................................................ 132 

5.4 Stringens og kontingens i metodevalg ................................................................................... 134 

 Kapitel 6  Analysestrategi - oversættelse, professioner, paradokser og snapshots fra feltet . 136 

6.1 Oversættelse ........................................................................................................................... 138 

6.2 Professioner ............................................................................................................................ 138 

6.3 Paradokser .............................................................................................................................. 140 

6.3.1 Tre trin i analysearbejdet og en paradoksmodel ............................................................. 143 

6.4 Fortællinger og snapshots fra feltet ........................................................................................ 147 

6.4.1 Organisatorisk forandring og oversættelse på tre caseskoler .......................................... 149 

 Kapitel 7  Organisatorisk forandring og oversættelse på Stx ................................................... 150 

7.1.1 Skolens ledelse og organisering ...................................................................................... 150 

7.1.2 Organisationsstrukturen på Stx ....................................................................................... 151 

7.1.3 Arbejdets forløb i reformforberedelse og i praksisfase ................................................... 152 

7.2 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret  ledelse ........... 154 



iv 

7.2.1 Ledelsesfortælling, Del 1 ................................................................................................ 154 

7.2.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere - paradokser på Stx ....................................... 165 

7.3 Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer ....................................................... 168 

7.3.1 Lærerfortælling 1 ............................................................................................................ 168 

7.3.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere,  – flere paradokser på Stx ............................ 179 

7.4 Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen .............................................................. 181 

7.4.1 Lærerfortælling 2 ............................................................................................................ 181 

7.4.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere,  – flere paradokser på Stx ............................ 190 

7.5 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorientere ledelse ............. 191 

7.5.1 Ledelsesfortælling, Del 2 ................................................................................................ 191 

7.5.2 Medejerskab og et stresset arbejdsmiljø ......................................................................... 192 

7.6 Samspil mellem ledelse og medabejdere, - paradokser i tre reformbevægelser på Stx ......... 198 

 Kapitel 8  Organisatorisk forandring og oversættelse på Htx .................................................. 203 

8.1.1 Skolens ledelse og organisering ...................................................................................... 203 

8.1.2 Organisationsstrukturen på Htx ...................................................................................... 203 

8.1.3 Arbejdets forløb i reformforberedelse og i praksisfase ................................................... 204 

8.2 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse ............ 206 

8.2.1 Ledelsesfortælling, Del 1 ................................................................................................ 206 

8.2.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere, - paradokser på Htx ..................................... 219 

8.3 Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer ....................................................... 222 

8.3.1 Lærerfortælling 1 ............................................................................................................ 222 

8.3.2 Samspil mellem mellem ledelse og medarbejdere, - flere paradokser på Htx ................ 231 

8.4 Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen .............................................................. 233 

8.4.1 Lærerfortælling 2 ............................................................................................................ 233 

8.4.2 Samspil mellem mellem ledelse og medarbejdere - flere paradokser på Htx ................. 241 

8.5 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse ............ 242 

8.5.1 Ledelsesfortælling, Del 2 ................................................................................................ 242 

8.5.2 Medejerskab på Htx - en polariseret medarbejderruppe ................................................. 243 

8.6 Samspil mellem ledelse og medarbejdere, - paradokser på Htx i tre reformbevægelser ....... 250 

 Kapitel 9  Organisatorisk forandring og oversættelse på Hhx ................................................. 255 

9.1.1 Skolens ledelse og organisering ...................................................................................... 255 

9.1.2 Organisationsstrukturen på Hhx...................................................................................... 255 

9.1.3 Arbejdets forløb i reformforberedelse og i praksisfase ................................................... 256 

9.2 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret  ledelse ........... 258 

9.2.1 Ledelsesfortælling, Del 1 ................................................................................................ 258 

9.2.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere - spændingsfelter på Hhx.............................. 270 

9.3 Fra individuel lærer til tværfagligt samarbejdende lærer ....................................................... 272 

9.3.1 Lærerfortælling 1 ............................................................................................................ 272 

9.3.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere, flere paradokser på Hhx .............................. 279 

9.4 Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen .............................................................. 280 

9.4.1 Lærerfortælling 2 ............................................................................................................ 280 



v 

9.4.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere, flere paradokser på Hhx .............................. 290 

9.5 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse ............ 291 

9.5.1 Ledelsesfortælling, Del 2 ................................................................................................ 291 

9.5.2 Medejerskab på Hhx, - blandede erfaringer med mulighed for forbedringer ................. 292 

9.6 Samspil mellem ledelse og medarbejdere, paradokser på Hhx i tre reformbevægelser ........ 298 

 Kapitel 10   Professioner i paradokser ........................................................................................ 303 

10.1 Sammenlignende analyse af oversættelse, professioner og paradokser ............................... 303 

Afhandlingens analytiske ræsonnement og teoretiske positioner i en tragt ............................. 303 

10.2 Surveyundersøgelse i nyt lys ................................................................................................ 306 

10.3 Professioner i paradokser på tværs ...................................................................................... 310 

10.3.1 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse . 311 

10.3.2 Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer ............................................ 322 

10.3.3 Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen ................................................... 326 

10.4 Betydningen af skoletypiske træk i reformoversættelse for Stx, Htx og Hhx ..................... 330 

Eksterne relationer ................................................................................................................... 330 

En rammesættende hovedorganisation..................................................................................... 332 

Professioner i paradokser i kort form ....................................................................................... 333 

10.5 Professioner i perspektiv på langs ....................................................................................... 335 

10.6 Analyse af en stikprøve fra feltet nummer to og sammenligning på langs ......................... 336 

Erfaringer i forhold til reformens indvirkning generelt på gymnasieområdet ......................... 336 

Erfaringer med øget fagligt-, tværfagligt- og teamsamarbejde ................................................ 339 

Erfaringer med øget dokumentation og evaluering.................................................................. 340 

Ledelse nu og i fremtiden – ledere - lærere ............................................................................. 341 

Kompetenceudvikling – hvad er der behov for/hvad er der lyst til .......................................... 342 

Opsummering af undersøgelsernes resultater .......................................................................... 344 

 Kapitel 11  Oversættelsesmønstre ............................................................................................... 346 

11.1 Oversættelsesprocesser set fra den store scene og den lille scene ....................................... 347 

11.1.1 Oversættelsesprocesser set fra den store scene ............................................................. 348 

11.1.2 Oversættelsesprocesser set fra den lille scene............................................................... 350 

11.2 Oversættelsesmønstre i tre reformbevægelser ..................................................................... 351 

11.3 Nye oversættelsesmønstre .................................................................................................... 355 

11.4 Teorifelt med udviklingsmuligheder .................................................................................... 357 

11.4.1 Sprækker i teorien, - udvikling af den sociologiske professionsteori ........................... 357 

11.4.2 Oversættelsesudvikling i paradoksoptik ....................................................................... 358 

11.5 Et praktisk perspektiv ........................................................................................................... 360 

 Litteratur ....................................................................................................................................... 362 

English Summary .................................................................................................................................  

Resume ..................................................................................................................................................  



vi 

Figuroversigt  
 

Figurer 2.1- 2.15: Surveyundersøgelse 1                      33-38 

Figur 2.16: Professionsteoriens forudsigelser relateret til empirisk undersøgelse    40   

Figur 3.1: Tre perspektiver på organisatorisk læring      59 

Figur 3.2: Tre organisationsopskrifter       63 

Figur 4.1: Den ny-institutionelle teoris udvikling      78 

Figur 4.2: Den sene ny-institutionelle teoris udvikling, -et oversættelsesperspektiv   90 

Figur 4.3: Ideer der rejser        98 

Figur 5.1: Sandhed, skønhed og videnskab?     115 

Figur 5.2: Metoder, datakilder og anvendelse    117 

Figur 5.3: Metode forløb      121 

Figur 5.4: Interviews og respondenter     122 

Figur 5.5: Anvendelse af fortællinger i organisationsstudier   129 

Figur 6.1: En paradoksmodel som analytisk orienteringshorisont   146 

Figur 7.1: Samspil mellem ledelse og medarbejdere, - paradokser på Stx  202 

Figur 8.1: Samspil mellem ledelse og medarbejdere, - paradokser på Htx   254 

Figur 9.1: Samspil mellem ledelse og medarbejdere, - paradokser på Hhx  302 

Figur 10.1: Analytisk ræsonnement og teoretiske positioner i en tragt  304 

Figur 10.2: Reformens udfordringer og bevægelser i relation til professioner  307 

Figurer 10.3-10.18: Surveyundersøgelse 2                      336-344      

 



1 

Professioner, paradokser og strategier i organisatorisk forandring 

 

 - et studie i tilblivelsen af det ny gymnasium  
 

  
Kapitel 1 

 

Spidsen af en jetjager  

1.1 Spidsen af en jetjager, - en feltobservation 

Tidspunktet er uge 25. Stedet er Det tekniske Gymnasium. Det er stegende hedt, juni måned.
1
 Der 

er tre dage tilbage af indeværende arbejdsår, og ferien er lige om hjørnet. Årets studenter er for 

længst, for ca. 14 dage siden, sprunget ud. Der er ingen på skolen ud over rengøringspersonalet, 

lederne og de lærere, der i denne reformintensive uge skal lægge sidste hånd på forberedelserne til 

at tage imod de 1.g‘ere, som starter efter den ny reform i august. Når de tre sidste fælles 

arbejdsdage er overstået, skal der holdes ferie.  

 

En ekstern oplægsholder afslutter sit indlæg om evaluering og erfaringer med brug af portfolio i 

undervisningen. Spørgsmål fra de forsamlede lærere stilles spontant til oplægsholderen, men også 

til kollegaerne og til den tilstedeværende leder. Spørgsmålene udvikler sig til en intern debat om et 

konkret og centralt punkt - den nært forestående portfolioundervisning i tilknytning til 

Gymnasiereform 2005: 

 

Lærer 1: ”Forestiller du dig, at alle opgaver ligger i portfolioen?  

 

Oplægsholder: Ja, og al din respons skal også ind. 

 

Lærer 2: Det er skolen, efter min opfattelse, overhovedet ikke gearet til. 

Lærer 1: Kan man ikke, hvis man er usikker, lave noget på papir og noget elektronisk? 

Lærer 3: I matematik mangler de i hvert fald nogle færdigheder for at kunne aflevere elektronisk. 

Lærer 4: Du kan da heller ikke i fysik lære dem at skrive i edb-formler f.eks. Det er kun de meget, 

meget dygtige elever, der er i stand til at bruge edb. Mange elever er slet ikke i stand til at 

formulere sig på edb. Hvis de elever, jeg lige har rettet, skulle have afleveret elektronisk, ville de 

være dumpet. Det virker totalt uoverskueligt ikke at kunne have det samlede materiale i hånden på 

en gang.”  

 

Stemningen er i gang med at bygge sig op i en animeret debat om brugen af elektronisk portfolio. 

Debatten belyser, som en prisme glimtvis, de centrale forandringstemaer, reformen har sat i spil. 

 

Lærer 3: ”Så skal eleverne bare bruge al deres kapacitet på også at tilegne sig edb. Det vil gå ud 

over tilegnelsen af resten af faget. Det koster ressourcer, at de skal arbejde elektronisk.”   

                                                 
1
 Afhandlingens indledende fortælling er et kommenteret uddrag af feltnoter fra deltagelse i den sidste 

reformforberedelsesuge i juni 2005 på Htx. 
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Nervøsitet for fagligheden sniger sig ind. 

 

Oplægsholder: ”Ja, det er rigtigt, det stiller krav om, at I må gøre det meget enkelt for dem. Det er 

et pædagogisk problem, at de skal bruge nogle af kræfterne på det elektroniske. Det, man kan sige 

til eleverne, er, at det, de lærer, er at tage et ansvar. Det er en fordel at kunne dokumentere sin 

egen udvikling. Eleven får mere indflydelse på egen undervisning på den måde, og det bliver lettere 

at samarbejde med læreren. 

 

 Lærer 5: Ja, det er faktisk en fordel for os. Vi kan bedre evaluere og give differentieret feedback. 

Rettearbejdet vil gå på, om de er blevet bedre til det, de ikke var gode til i stedet for bare at give en 

karakter. For os er der så også en dokumentation af elevens udvikling.” 

 

Debatten bølger frem og tilbage. Spørgsmål, refleksioner og erkendelser svirrer i luften; - en debat 

om flytningen af et større ansvar for læring til eleverne. Dette stiller krav om en ændret lærerrolle. 

Situationen, man som lærer er bragt i, fordrer, at man i udstrakt grad erhverver sig færdigheder i en 

rammesætning af elevernes læring, som sikrer, at muligheden for at tage ansvar for egen læring 

understøttes. Dette er nyt. I hvert fald hvis man, som det hidtil har været muligt, har praktiseret sin 

lærergerning som et spørgsmål om formidling af fagligt stof med pædagogikken på en klar 

andenplads. En undervisningspraksis, som den nye reform, så vidt som det er muligt, lægger op til 

at skabe afstand til. Samtidig er det tydeligt, at de nye tider stiller krav til lærerne om at agere i 

fællesskab. I fællesskab skal de forhandle og blive enige om de faglige og pædagogiske rammer, 

som eleverne skal fungere under og lære i forhold til. Også det er radikalt nyt. 

 

Lærer 1: ”Nu siger du, at alle fag skal på portfolio. Det står ikke i bekendtgørelsen. Kan vi ikke 

indføre det lidt ad gangen? De enkelte fag har meget forskellig synsvinkel på dette her. Hvorfor 

skal det være ens for alle? Det skal være fleksibelt. Det er der da ikke noget galt i. Ku‟ man ikke 

bare lade nogen starte og så hoppe på, når man var klar til det?”  

 

Dette afvises med, at det er en dårlig idé, at eleverne skal skifte midt i vadestedet.  

 

Oplægsholder: ”I er nødt til at gøre det på samme måde. Det vil blive alt for svært for eleverne, 

hvis I ikke gør det på samme måde. Alle er nødt til at hoppe med på denne vogn. Ingen fag kan stå 

udenfor. I er nødt til at give dem fælles ordforråd og være fuldstændig klare selv. Eleverne vil ikke 

synes, det er et problem, hvis I siger, hvordan det skal gøres. 

 

Lærer 1: Jeg spurgte ikke om eleverne. 

 

Lederen: Se nu nogle muligheder i stedet for at forestille Jer, at alt går galt. Lad os få identificeret 

udviklingsmuligheder og lad os finde ud af, hvordan vi gør. 

 

Lærer 6: Det, der går galt her, er, at ”nogle” har besluttet, at vi skal have portfolio, uden at det har 

været til diskussion. I bekendtgørelsen står der intet om, at det skal være elektronisk. Så skal vi her 

på skolen alle kastes ud i dette eksperiment? Det er en ret vidtgående ting at beslutte uden at 

diskutere det i forvejen, og nu diskuterer vi ikke, om vi skal, men om hvordan vi skal gøre det? Man 

kan ikke tage beslutninger på denne måde, det går altså galt på et tidspunkt. Nu må ledelsen altså 

sige noget om dette her.” 
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Diskussionen fortsætter et stykke tid endnu. Der skal træffes beslutninger og forhandles i en langt 

fra enig medarbejdergruppe. Denne forandringsproces, hvor store ændringer er indgribende for den 

enkelte lærer, skal iværksættes. Samtidig er det også en krævende ledelsesopgave. Ovenstående 

afspejler tydeligt modsætningsfyldte processer mellem ledelse og medarbejdere. Medarbejdere 

problematiserer ledelsens beslutningsmåder, og herved sættes samspillet mellem ledelse og 

medarbejdere på dagsordnen på en ny måde. Hvor ledelse af gymnasiet hidtil har været baseret på 

administrativ håndtering og medarbejdernes selvledelse, er samspillet mellem ledelse og 

medarbejdere og herved lederrollen kommet i fokus som en nødvendig og gennemgribende 

dimension, der skal i spil i forbindelse med reformen.
2
 

 

På dette tidspunkt har diskussionen varet ca. en time, og de aftalte tidsrammer er allerede 

overskredet. Yderligere beslutninger om portfolioen udsættes. Og her ender forhandlingerne for den 

dag. En lærer bemærker som det sidste: 

 

”Det kommer til at koste spidsen af en jetjager at sætte mig ind i dette her. Men jeg skal nok komme 

ind i det.” 

 

Med det engagement og den involvering, som mødet præges af, er det tydeligt at mærke, at der er 

noget på spil for den enkelte og for organisationen som helhed. Med Gymnasiereform 2005 er der 

ikke tale om oplæg til små-ændringer. Tværtimod er der tale om et oplæg til grundlæggende 

forandringer og paradigmeskift, som skal have indvirkning på elevernes læring, men oplægget vil 

også involvere medarbejdere, lærere, ledere og dermed den samlede organisation. Gymnasiet skal 

forandres - det er der ingen tvivl om. Dette gælder både det almene gymnasium (herefter Stx), Htx 

og Hhx.  

 

Mange af de ændringer, som er sat på dagsordnen for gymnasiet, ligger ved første øjekast ikke 

umiddelbart inden for eller i forlængelse af læreres og lederes daglige praksis. Det er derfor 

forventeligt, at ændringerne medfører stærke reaktioner hos medarbejdere i dette felt. Ovenstående 

fortælling beretter da også om bekymringer for den ændrede faglighed og for flytningen af et større 

ansvar for egen læring til eleverne, en forandring som skal rammesættes af lærerne. Man involveres, 

som observatør til processen, også i vanskelighederne ved at skulle træffe vidtrækkende 

beslutninger, som tematiserer det nye fællesskab og samspil i gymnasiet, kan vi træffe individuelle 

beslutninger, eller er vi nødt til at forpligtige os på en fælles afgørelse om portfolioen?  

 

Selve rammesætningen af beslutningsprocesserne problematiseres, hvem bestemmer hvad?, og i 

forlængelse heraf ytres ønsker og krav om, at ledelsen træder i karakter med henblik på at sikre 

forandringens fremdrift. Alt dette er netop noget af det, som reformen vil. Der hvirvles op i 

gymnasiet, og alle tilvante forestillinger sættes på prøve i en proces, hvor der skal findes frem til 

nye praksisser i samspillet mellem aktørerne. Det er disse organisatoriske forandringsprocesser, 

som er denne afhandlings genstandsfelt. Det er afhandlingens udgangspunkt, at samspillet mellem 

ledere og medarbejdere spiller en væsentlig rolle for den måde, hvorpå reformer fortolkes, afvises 

eller udformes. Samspillet mellem ledelse og medarbejdere betragtes i afhandlingen som den 

centrale proces, hvor i den organisatoriske forandring bliver til. 

 

I skolesammenhæng er der en særlig relation mellem ledelse og medarbejdere. Det er 

kendetegnende for skolen, at medarbejderne er bærere af faglige rutiner og traditioner, som i årevis 

                                                 
2
 Se afsnittet, 1.2.5 Organisationen som helhed, senere i dette kapitel. 
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har sikret skolelivet stabilitet via velindarbejdede strukturer, regler og normer, og de ansatte er 

engagerede, professionelle eksperter på deres egne felter med egne meninger om, hvordan arbejdet 

skal udføres og organiseres. De er på den baggrund ikke afhængige af ledelse i udførelsen af daglig 

undervisningspraksis. Traditionelt set er der en vis skepsis i lærerkulturen over for ledelse, ikke 

mindst i forhold til undervisningens gennemførelse, som i gængs opfattelsese har været opfattet 

som den enkelte lærers ansvar, opgave og privilegium. 

 

Lærerarbejdet er kendetegnet ved stor selvstændighed i udøvelsen, og det foregår derfor snarere 

individuelt og parallelt med kollegaer end i samspil med kollegaer. Af netop disse grunde finder jeg 

det særlig væsentligt at undersøge samspillet mellem ledelse og medarbejdere i skolen, som med 

den nye gymnasiereform skal forandres radikalt. Forandringerne går mod forpligtende relationer, 

fagligt og tværfagligt samspil, og også mod en ny ledelsesforståelse og en helhedsopfattelse af 

skolen, således som det indledningsvist illustreres i fortællingen. Dette fremgår desuden af centrale 

dokumenter i beskrivelsen af den nye Gymnasiereform 2005 (Vejledning, Bekendtgørelse og Lov 

på området, se senere i kapitlet). 

 

Reformen, som bærer præg af de ovenfor omtalte forandringer, sigter mod ændringer i 

tilrettelæggelses- og ledelsesformer. Det sted, hvorfra den allerstørste indflydelse kan udøves på 

reformens tilblivelse, er fra det udførende niveau i lokale organisationer. Her udfordrer den nye 

reform rutiner, traditioner og stabilitet med rammesætning af en ændret professionspraksis og 

forandrede relationer mellem ledelse og medarbejdere. Det er de organisatoriske processer i de 

lokale skoler, der i sidste ende afgør anvendelsen af reformtiltagene. Der er derfor i den empiriske 

undersøgelse fokus på, hvordan ændringskravene fortolkes og forhandles af de involverede ledere 

og ansatte.  

 

I afhandlingen betragter jeg samspillet som en dynamisk proces, hvor ledelse og medarbejdere har 

forskellige positioner og varetager forskellige opgaver, men det, der driver processerne og 

opgaveløsningen, er det, der foregår i samspillet. Medarbejdernes modvilje eller engagement i 

arbejdet er for eksempel centralt i forhold til skabelsen af den fælles opgaveløsning i organisationen 

og ikke mindst for den ledelse, der skal og kan udføres. Medarbejderne rammesætter således 

ledelsesarbejdet og skaber muligheder og begrænsninger. Dette gælder naturligvis også omvendt. 

Det skal det. Ledelsen har endog formaliseret både ret og pligt til at rammesætte medarbejdernes 

arbejdsprocesser. Ikke desto mindre vil dette i stor udstrækning foregå på basis af de 

medarbejderreaktioner, der sættes i spil. Ledelse kan på den baggrund defineres som relationel. Det 

vil sige som noget, medarbejdere og ledelse er fælles om, og som foregår i de fælles responsive 

processer. 

 

Det fænomen, jeg ønsker at underkaste en nærmere undersøgelse, er altså, kort sagt, den 

organisatoriske tilblivelse i de relationelle ledelsesprocesser. Jeg antager, at der vil være 

spændingsfelter mellem nyt og gammelt, som vil sætte dagsordnen for livet i organisationen i 

reformens tilblivelse. Hvilke spændinger og paradokser opstår der, når den ny organisation bliver 

til, og hvordan håndteres paradokserne? Dette er væsentlige spørgsmål i reformprocesserne. Med 

henblik på at indfange tilblivelsen af det nye, sættes fokus på de paradokser, som opstår i 

dagligdagen med den nye reform.  

 

At der med nyskabelserne i gymnasiet er tale om organisatorisk forandring, som oven i købet i dette 

tilfælde er en gennemgribende reform, gør studiet så meget mere nærliggende, fordi 

opgaveløsningen og de relationelle processer er sat i særligt relief og intensiveret under 
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organisatorisk forandring, hvor alting skal skabes på ny, og derfor i princippet er til forhandling. At 

kunne iagttage forhandlingerne i gymnasiet, som de pågår under tilblivelsen af Gymnasiereform 

2005, er derfor et privilegeret udsigtspunkt for studiet af organisatorisk forandring. 

1.2 Reform, forandringer og paradigmeskift 

I det nedenstående sættes fokus på, hvad det er, der mere præcist skal forandres. Hvad er målet med 

forandringerne, og hvordan konkretiseres forandringerne i ny lov, bekendtgørelser og vejledninger? 

Et studie heraf vil give et første indblik i den ny dagligdag, som er sat i spil i de danske 

gymnasieskoler.  

 

De gymnasiale uddannelser indtager en central placering i det danske uddannelsessystem mellem 

folkeskolen og de videregående uddannelser. De tiltrækker et bredt udsnit af unge, og andelen af en 

ungdomsårgang, som søger de gymnasiale uddannelser, ser ud til stadig at være i vækst. I 2003 blev 

der optaget 15.0 % af en ungdomsårgang på Hhx, 5.5 % på Htx og 35.6 % i det almene gymnasium, 

Stx (Haue 2003a, 2003b). De gymnasiale uddannelser forbereder i dag de studerende til en bred 

vifte af videregående uddannelser og dermed jobs på arbejdsmarkedet. Således interesserer også 

arbejdsmarkedets organisationer sig for gymnasiet, og derfor bliver spørgsmålet om gymnasiets 

‖erhvervslivsforberedende‖ og ‖studieforberedende‖ karakter mere og mere presserende. 

 

Mens gymnasiet, primært Stx, har været fredet i mange år, så har både folkeskolen, de videregående 

uddannelser og også de erhvervsrettede uddannelser været igennem en række afgørende reformer de 

sidste 15-25 år. Anderledes stiller det sig for Htx og Hhx, som løbende har undergået forandringer, 

og i øvrigt ikke er præget af lang og traditionsrig baggrund. Indtil nu har det almene gymnasium 

kun gennemgået mindre justeringer siden 1988. I begyndelsen af 2003 besluttede et næsten enigt 

Folketing at sætte en reform af de gymnasiale uddannelser på den danske uddannelsesdagsorden, og 

i det efterfølgende år blev der arbejdet med stadig mere indholdsudfyldelse af reformrammen. I 

februar 2004 blev reformen tredjebehandlet og vedtaget til ikrafttræden i skoleåret 2005/2006.  

1.2.1 Gymnasiale uddannelser, forskellig profil i ensartet struktur 

Ifølge reformen skal de gymnasiale uddannelser fortsat realiseres ved at bygge på et udbud af fire 

uddannelser: de 3, treårige uddannelser Stx (Det almene gymnasium), Hhx (Højere 

handelsgymnasium), Htx (Højere teknisk gymnasium) samt den toårige HF (Højere 

Forberedelseseksamen). Da det i reformen markeres, at den toårige HF skal fremstå med en profil, 

der udgør et alternativ til de øvrige gymnasiale uddannelser i struktur og indhold og pædagogisk 

tilrettelæggelse, er det ikke relevant for denne afhandling at inddrage denne fjerde del af de 

gymnasiale uddannelser i undersøgelsesarbejdet (Undervisningsministeriet 2003a). Hf har et 

anvendelsesorienteret og praksisrelateret sigte både med hensyn til indhold og arbejdsformer, og 

den henvender sig til unge, der ønsker at kombinere det teoretiske stof med en praksis- og 

anvendelsesorienteret faglighed (Haue 2004). 

 

De gymnasiale uddannelser har hver sin profil, sådan at unges forudsætninger og interesser kan 

tilgodeses igennem et bredt og varieret uddannelsesudbud. De erhvervsgymnasiale uddannelser, Htx 

og Hhx, fastholder og styrker med reformen deres profil som gymnasiale uddannelser med 

erhvervsrelateret, studieforberedende sigte. Htx har hovedvægt på teknik og teknologifag samt 

naturvidenskabelige fag. Hhx har hovedvægt på virksomheds- og samfundsøkonomisk orienterede 

fagområder samt på fremmedsprog. De erhvervsgymnasiale uddannelser er forankret på 
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erhvervsskolerne. På Stx er fagligheden forbundet med videnskabsfagene, og eleverne skal her, som 

hidtil, opnå almendannelse og studiekompetence ved at arbejde med fagområder inden for 

humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. 

 

I forbindelse med beskrivelsen af ungdomsuddannelsernes særlige profiler betones det, at 

fleksibiliteten er central, og at de treårige uddannelser skal fremtræde som ligeværdige tilbud med 

ens indgangsniveau. Derfor skal de opbygges med en nye, fælles struktur. Den nye struktur er 

samtidig meget central, idet den er tænkt specifikt at skulle understøtte og facilitere anderledes 

prioriteringer og tænkemåder i det fremtidige gymnasium.  

1.2.2 Ny struktur til nyt indhold  

”Tiden er løbet fra den eksisterende opdeling af gymnasiet i en sproglig og en matematisk linie. 

Humanister har brug for indsigt i naturvidenskabelige problemstillinger, og naturvidenskabsfolk 

har brug for gode kompetencer inden for fremmedsprog. Derfor er liniedelingen i gymnasiet 

ophævet, og alle begynder fremover på et fælles grundforløb af et halvt års varighed.”  

(Undervisningsministeriet 2003b) 

 

Med reformen indføres ½ års fælles, indledende grundforløb for samtlige elever, som skal give 

eleverne faglig indsigt og forståelse og en indføring i gymnasiale arbejdsmetoder som grundlag for 

deres valg og gennemførelse af et efterfølgende studieretningsforløb. Inden afslutningen af 

grundforløbet vælger den enkelte elev sin studieretning. Herefter fordeles eleverne på de 

studieretninger, som de følger de resterende 2½ år i gymnasiet. Når eleverne efter grundforløbet 

fortsætter i den valgte studieretning, har de fællesfag og studieretningsfag på samme hold i de 

efterfølgende 2½ år. 

 

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

fællesfag, inden for studieretningsfag og på tværs af fællesfag og studieretningsfag. Et sådant 

samspil mellem fagene giver helt nye muligheder for faglig fordybelse og styrkelse af fagligheden. 

Fagene kan i fremtiden i en sammenhængende periode på 2½ år behandles med den dybde, der 

karakteriserer det højeste gymnasiale niveau" (Undervisningsministeriet 2003b)     

 

Den nye struktur og tænkning af reformen medfører for Stx, at liniedelingen i en sproglig og en 

matematisk linie, som har historisk lange rødder, forsvinder. Denne opdeling i linier og fag har 

betydet, at fagene hidtil kom til at stå isoleret uden mulighed for at samarbejde på tværs. Det faglige 

niveau, samarbejdet mellem fagene og en bredere almendannelse skal styrkes ved at ophæve 

‖valgfagsgymnasiet‖, og en helt anderledes tænkning af fag, samarbejde og en ny type kompetencer 

skal sættes på dagsordnen med reformen.  

 

For det almene gymnasium, som har mangeårige traditioner bag sig, vil denne ændrede tænkning 

formentlig være mest vidtrækkende. For de to erhvervsuddannelser har der på visse områder været 

indbygget et fagsamspil i uddannelsen. På Hhx omkring det casebaserede arbejde, og på Htx i 

forhold til det obligatoriske teknologiprojekt. Herved har de erhvervsgymnasiale uddannelser altså 

en erfaringsbasis med samspillet med i bagagen, uden at dette dog har været et gennemgribende 

krav, som har omfattet alle skolens lærere indtil videre. 
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1.2.3 Nyt indhold - tidssvarende kompetencer i videnssamfundet 

Med vedtagelsen af Gymnasiereform 2005 er det ikke længere kun det almene gymnasium, der har 

almendannelse som mål for undervisningen. Fremover får de gymnasiale ungdomsuddannelser 

samme formålsparagraf. Hermed rykker almendannelse, viden og kompetencer ind på Hhx og Htx 

som overordnet formål samtidig med, at uddannelsernes særmål beholdes, således at de fortsat kan 

repræsentere hver sin profil. 

 

For både Stx, Htx og Hhx gælder det således nu, at de ifølge § 1 i lovens formål indgår i et samlet 

gymnasialt system som er studieforberedende og almendannende (Undervisningsministeriet 2004a, 

2004b). Disse to begreber udgør de overordnede mål med uddannelserne. I bemærkningerne til 

loven formuleres det i forlængelse heraf, at almendannelse og viden ikke kan skilles ad i de 

gymnasiale uddannelser. Viden skal give almendannelsen et indhold, og almendannelsen skal 

placere viden i en sammenhæng. En viden, som det enkelte fagområde i sig selv ikke giver (Haue 

2006).   

 

Samspillet mellem fagene, som nævnes i formålsparagraffen stk. 2 som forudsætning for den nye 

faglighed, signalerer, at den radikale nye tænkemåde herved konkret rammesættes i gymnasiet.  

I motivationen for reformen argumenteres der i bemærkningerne til lovforslaget overordnet for, at 

fagligheden skal styrkes og fornys i overensstemmelse med de behov og krav, der følger af 

ændringerne i samfundet. Omfattende ændringer og hastige forandringer i teknologi og videnskab 

skaber nye videns- og færdighedsområder, som skal medtænkes i mål og rammer bag 

uddannelserne, fagene og undervisningen. Det fremgår, at forandringerne:  

 

” øger behovet for at udvikle evner til at arbejde selvstændigt, både individuelt og i team, og på 

tværs af fag og fagområder. En øget internationalisering indenfor teknologi, økonomi, videnskab, 

kultur og uddannelse indebærer også at omlægninger af uddannelserne, udvikling af ny faglighed 

og relevante kompetencer, som matcher behovene i et videnssamfund, er helt afgørende for at 

Danmark kan være i front.” (Undervisningsministeriet 2004c: 15) 

 

Reformen er, med andre ord, overordnet begrundet i behov for ændrede kompetencer med 

udgangspunkt i et ønske om at kunne modsvare samfundets hastige ændringer. Det formuleres 

således som et grundlæggende udgangspunkt for den samlede reform af de gymnasiale uddannelser, 

at der skal skabes tidssvarende kompetencer i videnssamfundet, som kvalificerer Danmark til at 

udfylde sin rolle i international sammenhæng.  

 

Overgangen til en kompetencetænkning, som kræver tværgående samspil mellem fagene, udgør et 

afgørende skift, og kan umiddelbart ses som et temmelig vidtgående initiativ til at forny den 

faglighedstænkning, som hidtil har præget de gymnasiale uddannelser. Der sættes en helt ny ramme 

for gymnasiets kerneydelse. I omdefineringen af det faglige må der gives slip på fag-faglighed, som 

igennem mange år har været fremherskende. Kompetencetænkningen, som er knyttet til 

uddannelsernes ændrede funktion i videnssamfundet, kommer til at repræsentere et nøglebegreb i 

forhold til omtænkningen af de gymnasiale uddannelsers funktionsmåde og formål. 

 

Kompetencetænkningen sætter sig igennem på helt centrale steder i de nye formuleringer af 

uddannelsens bestemmelser og struktur. Som det fremgår af formålsparagraffens stk. 3, knyttes 

også det overordnede mål om det studieforberedende til kompetencebegrebet: 
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”Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og 

studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til 

at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden 

er centrale.” (Undervisningsministeriet 2004a, § 2 stk 3) 

 

Progressionen og fortroligheden med at anvende forskellige arbejdsformer, selvstændighed, 

samarbejde og sans for at opsøge ny viden, er de kompetencer, som skal prioriteres, og som det 

ønskes, at den enkelte elev skal tilegne sig. Dette signalerer en ny vægtning af fokus på 

progressionen og pædagogisk tilrettelæggelse heraf med henblik på at sikre elevernes opnåelse af 

studiekompetencen.  

 

Med henblik på at sikre studiekompetencens udvikling, indføres der, som en central nyskabelse, en 

særlig timeramme på de tre gymnasiale uddannelser til tværfaglige forløb på grundforløbet. På Stx 

er der tale om tre forløb, dels Almen studieforberedelse (AT), som skal anvendes til generelt 

samarbejde mellem fagene, dels et Naturvidenskabeligt forløb (NVG) og dels et forløb i Almen 

sprogforståelse (Ochs og Capps), som er et samarbejde mellem sprogfagene for at sikre sig, at 

eleverne tilegner sig redskaber, der kan anvendes i alle sprogfag. På Hhx og Htx benævnes den 

tilsvarende timeramme Studieområdet. På Hhx er der tale om en ramme for 

virksomhedsøkonomiske, samfundsøkonomiske og kulturelt orienterede temaer, hvor det på Htx er 

teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige faglige temaer som indgår i denne 

timeramme (Undervisningsministeriet 2003a, 2003b) 

 

Forløbene skal tilrettelægges som et organiseret samspil mellem en række gymnasiale fag med det 

formål at skabe samarbejde og sammenhæng mellem fagene og sikre progression i elevrollen fra 

folkeskoleelev over gymnasieelev til studerende. Ud over ovennævnte beskrives det i 

bemærkningerne til lovforslaget, at der stilles øgede krav til undervisningens målopfyldelse gennem 

interne evalueringer: 

 

”Evalueringen skal sikre, at eleven får en klar tilbagemelding om egne styrker, svagheder og 

fremskridt, ligesom det giver læreren mulighed for at vurdere effekten af undervisningen.” 

(Undervisningsministeriet 2004c: 19) 

 

Det er målet, at eleverne herved skal komme til at reflektere over, hvordan de udvikler sig inden for 

de forskellige fag, og dermed også hvordan de bedst kan tilegne sig den viden og de kompetencer, 

der kræves (Undervisningsministeriet 2004c: 27). Der bliver herved tale om et nyt formaliseret krav 

til den enkelte lærers undervisning om forpligtelser på formuleringen af undervisningens 

metaniveau i samarbejde med eleverne. Forpligtelsen på faciliteringen af elevernes ‖ansvar for egen 

læring‖ sættes herved på dagsordnen.  

1.2.4 En indholdsmæssig fornyelse af fagene 

I forbindelse med reformarbejdet i gymnasiet er samtlige gymnasiale fag gennemarbejdet og 

ombeskrevet. I de nye fagbeskrivelser lægges der vægt på beskrivelsen af mål for faglig viden og 

færdigheder frem for på detaljerede indholdsbeskrivelser. Der er altså nu, som noget nyt, fokus på 

beskrivelser af det, eleverne skal være i stand til efter at have gennemført undervisningen. Samtidig 

er der i læreplanerne foretaget en præcisering af, hvad der er det helt centrale stof i hvert fag. Fagets 

identitetsmæssige kerne udtrykkes i fagbeskrivelsen, mens mere detaljeret indholdsmæssig 

beskrivelse er væk. Der er altså sket en forskydning fra indholdsbestemmelse til målbestemmelse af 
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det enkelte fag. Herved reguleres undervisningen for fremtiden i højere grad af outputstyring, med 

kompetencebeskrivelser, som sigtepunkter for undervisningen.  

 

Denne ændring er omfattende og giver i princippet lærere og elever større råderum hvad angår valg 

af stof og stofmængde, ligesom det giver større mulighed for at indgå i projektorienterede og 

tværfaglige samarbejder. Men det er også nyt dels at skulle fastlægge kompetencemål i tværfaglige 

forløb og dels at skulle styre ved hjælp af kompetencemål, som er knap så præcise at arbejde med 

som læsning af et fastlagt pensum. Lærerne skal altså fremover styre undervisningens 

tilrettelæggelse på basis af opstillede kompetencemål for eleverne, frem for, som tidligere, på basis 

af faglige mål:  

 

”Målene skal være tydelige, forpligtende og direkte anvendelige til styring af undervisningen.” 

(Undervisningsministeriet 2004c: 18) 

 

De præcise mål for fagene skal, sammen med beskrivelser af det enkelte fags kernestof, medvirke 

til at sikre, at graden af målopfyldelse kan blive tydelig for den enkelte elev gennem evalueringer.  

1.2.5 Organisationen som helhed 

Den nye dagsorden for gymnasiet, som tager udgangspunkt i ændrede kompetencebehov, får 

konsekvenser for skolen på organisationsniveau. I den vejledning, som er knyttet til 

bekendtgørelsen om studentereksamen, uddybes forestillingerne om, hvorledes ovenstående kan 

udmøntes i praksis. Her fremhæves lærersamarbejdet som en uomgængelig og ny del af lærerrollen, 

og det begrundes, at bekendtgørelsen indeholder krav om, at der etableres grundforløbsteams og 

studieretningsteams ligesom der lægges op til, at skolen formulerer en langsigtet 

teamkompetenceudvikling: 

 

”Reformen indebærer krav om at skolerne organiserer lærerne i team, idet lærerne, for at kunne 

tilrettelægge samspillet mellem fagene og sikre progression, må forholde sig til egen lærerfaglighed 

og egne kompetencer. Hermed kan teamet være med til at fremme en tidssvarende lærerfaglighed.‖ 

(Undervisningsministeriet 2005: 15) 

 

Tankegangen er, som det fremgår heraf, at såfremt organisationen skal kunne drage nytte af de 

erfaringer, det enkelte individ udvikler og den viden og de kompetencer, der tilegnes, skal der 

etableres strukturer i organisationen, der muliggør læring og forandring gennem vidensdeling. 

 

I forbindelse med arbejdet med lærerteams beskrives desuden et ”værktøj” i form af studieplanen til 

at sikre sammenhæng og kontinuitet (Undervisningsministeriet 2005: 17). Studieplanen tænkes 

udfyldt af lærerteamet, sådan at den kan udgøre en ramme for arbejdet i og mellem fagene, og 

planen godkendes af rektor. For hver klasse bidrager lærerteams til udarbejdelsen af studie og 

evalueringsplaner i både grundforløb og studieretningsforløb. Det omtales desuden, at eleverne 

inddrages i det løbende arbejde med at evaluere og justere studieplanen, og det beskrives, at 

udfyldelse, evaluering og justering af studieplaner skal give en løbende kontakt mellem skolens 

ledelse og de enkelte lærere/lærerteams.  

 

Der er kort sagt tale om, at studieplanen er indtænkt som et værktøj til at sikre sammenhæng, 

kontinuitet og kommunikation på langs og på tværs i organisationen i de tre uddannelsesår, en 

studentereksamen tager. Med andre ord en slags nøgle til helhedstænkning i organisationen.  
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De principper, som konceptet eller helhedstænkningen skal bygge på, er da også beskrevet i 

vejledningen med følgende karakteristika:  

 

 Helhedsorientering, dvs. at være forbundet med uddannelsens og skolens mål 

 Dialog, fordi det indebærer samarbejde og udvikling af medejerskab 

 Kontinuitet, fordi arbejdet med studie- og evalueringsplaner skal foregå løbende 

 Systematik, fordi det giver mulighed for at lære af sine erfaringer, det skaber reel åbenhed  

      om arbejdet, og det sparer/skaber tid 

 Dokumentation, fordi det er en forudsætning for professionel refleksion og fordi studie- og 

evalueringsplaner skal være offentligt tilgængelige 

 Vidensdeling, fordi det er en forudsætning for lærerteam, elever om andre ved, hvad der 

foregår i henholdsvis grundforløbsklasserne og studieretningsforløbene. 

 Opfølgning, fordi det er vigtigt i forhold til progression i elevernes kompetencer og 

undervisningens/skolens fortsatte udvikling (Undervisningsministeriet 2005: 17-18). 

 

Skolens studieplaner og evalueringen heraf er to sider af samme sag, og det beskrives, hvordan 

disse to redskaber skal udvikle sig i tæt indbyrdes sammenhæng (Undervisningsministeriet 2005: 

18). Med ovenstående nøglebegreber, som er tænkt ind i ny forståelse af gymnasiet, er der oplæg til, 

at den enkelte skole i høj grad kommer til at fremstå som en organisatorisk helhed.  

 

Flere af de enkelte elementer i reformens forandringer kan opfattes som midler til at realisere netop 

dette. Betoningen af lærernes samspil, det tværfaglige og teamorganiseringen kan ses som led heri. 

Ovenstående studieplan, kombineret med forpligtelser til interne løbende evalueringer og eksterne 

dokumentationer, kan ses som midler i reformen til at sikre, at den enkelte lærer i højere grad ser sig 

selv i en rammesætning, hvor de fremover bliver medarbejdere med stærkere relationer til 

fællesskabet frem for at optræde individuelt i en fragmenteret hverdagspraksis.  

 

På ledelsessiden beskrives nye lederopgaver i forlængelse af reformen. Her betones det, at med 

uddelegering af opgaver til de nye lærerteams vil behovet for en løbende kontakt mellem ledelse og 

teams blive nødvendig, og det skitseres, at ledelsen skal sikre, at det enkelte teams arbejde 

koordineres med skolens øvrige indsatsområder og målsætning:  

 

”Nøgleordene i forholdet mellem ledelse og team er synlighed, supervision og sparring.” 

(Undervisningsministeriet 2005: 15)  

 

Herved understreges det, som det fremgår af citatet, at ledelsens opgave får et stort fokus på 

personalemæssige forhold. Ledelsen kommer tættere på den enkelte, og der er oplæg til meget 

direkte relationer mellem ledelse og medarbejdere. Samtidig er der, med reformens krav om synlig 

og udadrettet dokumentation af gymnasiets ydelser, tale om, at der også i denne sammenhæng føjes 

ny opgaver og funktioner til ledelsesdimensionen i gymnasiet.  

 

I en undersøgelse af strategisk ledelse i gymnasiet, som er foretaget i tilknytning til reformarbejde, 

beskrives det, at det i dag er den administrative ledelse, der fylder mest, og det præciseres, at det er 

den forandringsorienterede ledelse, herunder personaleledelse og strategisk ledelse
3
, der er brug for 

                                                 
3
  Strategisk ledelse kan defineres på mange måder (Se kapitel 2, Klausen, 2004: 43-66). I den omtalte undersøgelse er 

benyttet en operationel definition, hvor strategisk ledelse defineres som det ”at opsætte mål og foretage prioriterede 
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for at imødekomme nutidige og fremtidige udfordringer, dvs. Gymnasiereform 2005 samt 

Strukturreformen 2007 (Klausen 2004: 129, 133).  

 

I undersøgelsen beskrives det desuden, hvordan indholdet i krav og forventninger til lederrollen i 

det offentlige har ændret sig over tid. Den professionelle opgavehåndtering skal være 

serviceminded, kommunikativ og foregå i teams af medarbejdere. Det driftsmæssige drejer sig i 

stigende grad om økonomistyring, evaluering, dokumentation og feedback til de involverede. 

Udvikling drejer sig om at skabe betingelserne for en løbende implementering af de nyeste 

forestillinger om en velfungerende organisation, og tilpasning drejer sig om den strategiske 

tilpasning til nye udfordringer. Denne beskrivelse matcher signalerne, som er givet for 

ledelsesforandringerne i Gymnasiereform 2005.  

1.2.6 Forandringsforventningerne til gymnasiet  

Med vedtagelsen af Gymnasiereform 2005 er de gymnasiale uddannelser for alvor blevet inddraget 

i en uddannelsespolitisk udvikling, som tager sit udgangspunkt i et nyt syn på viden og uddannelse, 

som det vigtigste konkurrenceparameter i det globale videnssamfund. Eleverne i det ‖nye 

gymnasium‖ skal sikres sammenhængsforståelse og et bredere fagligt udgangspunkt, som kan 

styrke evnen til at kombinere forskellige indsigter i forhold til en problemstilling. Hermed sættes 

tværfaglighed og samspil mellem fagene på dagsordnen, og samarbejdet mellem lærerne bliver en 

forudsætning for at skabe de nye kompetencer hos eleverne.  

 

Den overordnede kompetencetænkning får således konsekvenser, der rækker fra den enkelte lærers 

undervisning i klasserummet til en ændring af lærernes indbyrdes måde at koordinere opfyldelsen af 

kompetencekravene på. Med baggrund i begreber om kompetence, ‖ansvar for egen læring‖, 

helhedstænkning og læring i organisationen, er gymnasiereformen lanceret med grundlæggende 

paradigmeskift og organisatorisk forandring til følge. Reformen er derfor en gennemgribende 

forandring, som virker strukturerende ind på organiseringen af både lærer- og lederroller og dermed 

de indbyrdes relationer i skolens dagligdag. Fagsamspillet og samarbejdet i hverdagen bliver et helt 

afgørende omdrejningspunkt for reformen. 

 

På ledersiden er det reformens intention at skabe en bevægelse fra administrativ ledelse til et 

anderledes og forøget fokus på personaleledelse, forandringsledelse og strategisk ledelse. Den 

enkelte lærer såvel som leder skal bidrage i den enkelte skoles helhedstænkning med synliggjorte 

mål og rammer for indsatsen samt intern og ekstern evaluering og udveksling af erfaringer i 

forpligtende teamstrukturer. De bevægelser, som den nye reform til syvende og sidst kan siges at 

lægge op til, kan sammenfattes i nedenstående hovedtemaer:  

 

 fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

 fra undervisning til læring med et øget ansvar for elevernes egenlæring 

 fra pensummål til kompetencemål 

 fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

 fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret, strategisk 

ledelse. 
 

                                                                                                                                                                  
indsatser med henblik på at opfylde disse”, og den strategiske ledelse kan altså påvirke alle ledelsesområder gennem 

prioriterede valg. 
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Det er med disse temaer som udgangspunkt, at Gymnasiereform 2005 skal oversættes til praksis i 

den enkelte institution. Med reformen øges presset på gymnasiet af udefrakommende krav, og med 

den nye reform lægges der op til en større forandring af gymnasiet til en ny organisation eller et 

‖nyt gymnasium‖, kunne man sige. Tilbage står, at det er den enkelte skoles ansvar at finde en 

Modus Vivendi i fremvæksten af denne ny organisation.  

1.3 Problemformulering og forskningsspørgsmål - formål med afhandlingen 

De to indledende afsnit, fortællingen om Spidsen af en jetjager og afsnittet Reform – 

grundlæggende forandringer og paradigmeskift, har fremvæksten af den nye organisation til fælles, 

men de signalerer to forskellige synsvinkler på det fælles - altså, fremvæksten af den nye 

organisation. Denne afhandlings perspektiv er, at den ene fortælling ikke kan fortælles uden den 

anden. Den første fortælling er inddraget med henblik på at illustrere, at det grundlæggende 

fokuspunkt er den lokale organisations tilblivelsesproces. I denne proces er interaktioner og 

forhandlinger mellem ledelse og medarbejdere centrale. Men forhandlingerne, som er sat i spil, er 

samtidig rammesat af Gymnasiereform 2005, som er et moment i en større uddannelsespolitisk 

udvikling, der er forbundet med det, der foregår lokalt og internt i gymnasiet. Min interesse samler 

sig om disse to synsvinkler.  

 

Afhandlingen indskriver sig, kort sagt, i feltet organisatorisk forandring, og studerer samspillet 

mellem ledelse og medarbejdere i den fagprofessionelle sammenhæng, gymnasiet, hvor 

forandringerne skal foregå. Paradokser og paradokshåndtering er et særligt fokuspunkt i 

undersøgelsesarbejdet. Afhandlingen er, med andre ord, en fortælling om hverdagen og livet i 

organisationer under forandring, som udspiller sig på den lille scene i den lokale skole, som er en 

detalje i den store scene - uddannelsernes samfundsmæssige sammenhæng. Begge scener betragtes 

som indvævet i hinanden, så selv om afhandlingens fokus er hændelserne på den lille scene, er der 

indledningsvis i afhandlingen et analytisk fokus på den store scene.   

 

I det efterfølgende opridses projektets problemformulering og forskningsspørgsmål, som omhandler 

begge synsvinkler, men har sit hovedfokus på tilblivelsesprocesserne for den nye organisation. 

Afhandlingens overordnede problemformulering kan i forlængelse af ovenstående introduktion til 

problemfeltet formuleres:  

 

Hvordan oversætter ledere og medarbejdere kravene om organisatorisk forandring i relation til 

Gymnasiereform 2005 på tre gymnasier, Stx, Hhx og Htx? 

 

Gymnasierne er karakteriseret ved at være komplekse og stærkt arbejdsdelte sammenhænge med 

mange forskelligt fagligt uddannede medarbejdere, der er stærkt prægede af engagement i deres 

arbejde. De ansatte kan siges at være professioner og eksperter på hver deres specialiserede 

områder. De er bærere af både langvarig, faglig uddannelse, stærke traditioner og viden om, 

hvordan arbejdet skal udføres i en skoles hverdag. De betegnes i den gængse litteratur om 

gymnasiet som fagprofessioner. Traditioner, veletableret viden og rutiner rummer store 

udfordringer, når skolens organisation og ledelse skal ændres, og forandringerne i reformen sætter 

her ved netop spændinger i spil i ‖flytteprocesserne‖ i gymnasiet, som kan aktualisere en 

undersøgelse af, hvad det er, der karakteriserer samspillet mellem ledere og medarbejdere.  

 

Med reformen skal ledelsen træde i karakter, blive synlig, coachende og personaleledende: 
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”Ledelsen skal være tæt på undervisningen og skal håndtere såvel pædagogiske som 

personalemæssige forhold. Dermed bliver ledelsens opgave på en anden måde end hidtil at være 

faglig og pædagogisk medspiller i forhold til de enkelte lærere og lærerteam.” 

(Undervisningsministeriet 2005: 15) 

 

Samtidig skal ledelse uddelegeres sådan, at medarbejderne også får indflydelse på en helt ny måde 

og på nye områder. Der er, kort sagt, tale om ændrede kompetenceforhold i reformen. Den 

individuelle lærerrolle sættes samtidig under pres med reformen med krav, som udfordrer 

monofagligheden. Fagligheden er og har tradition i gymnasiet for at være den stærkeste drivkraft 

for den enkelte lærer, ofte formuleret som en del af den enkelte lærers identitet. Desuden udfordres 

den enkelte lærer af kravene om teamdannelse og fælles ansvarliggørelse i teams og krav om, at der 

nu skabes en organisatorisk bevidsthed. Den nye organisatoriske bevidsthed skal bevirke, at den 

enkelte lærer ser sig selv og sin egen rolle som en del af en større helhed frem for at se sig selv i 

individperspektiv med udgangspunkt i opgaveløsning parallelt med øvrige kollegaer.  

 

Organisationen må blive en oplagt forhandlingsplads, hvor ledelse og medarbejdere kommer til at 

forhandle om nye roller, positioner og kompetencer. Denne organisatoriske forandring, som er 

igangsat med Gymnasiereform 2005, udgør derfor udgangspunktet for studiet af de komplekse og 

nuancerede processer, som er forbundet med samspillet mellem ledelse og medarbejdere i 

reformtilblivelsen. Kernen i afhandlingens datamateriale er genereret på tre caseskoler, 

repræsentende hver sin skoletype; Stx, Htx og Hhx. Da et væsentligt element i den undersøgte 

reform er, at de tre hidtidige ungdomsuddannelser Stx, Htx og Hhx for fremtiden skal ligestilles, har 

jeg valgt et design, som omfatter en caseskole fra hver af disse tre skoletyper. Tanken er, at det på 

den baggrund vil være muligt at øge indblikket i de tre skoleformers funktionsmåder.  

  

Jeg interesserer mig i denne sammenhæng for processernes kompleksitet og de positioner, som 

henholdsvis ledere og medarbejdere indtager løbende i den organisatoriske tilblivelse. Et centralt 

forskningsspørgsmål er derfor, 

 

 Hvilke samspilsmønstre opstår i samspillet mellem ledere og medarbejdere i reformens 

forandringsproces? 

 

Formålet med dette spørgsmål er at underkaste dynamikkerne i processen en nærmere undersøgelse 

med henblik på at opnå en dybere indsigt i, hvad der foregår og er på færde mellem ledere og 

fagprofessionelle medarbejdere i gymnasiet. Hvordan skabes mulighederne og begrænsningerne 

undervejs i processen med tilblivelsen af den ny organisation? Ledere og medarbejdere har ganske 

vist, som indledningsvist nævnt, forskellige givne positioner og opgaver i en organisation, men det, 

der driver processerne, foregår i de indbyrdes forbundne relationer.  

 

I processerne forårsager det nye spændinger i relationerne og forhandlingerne i mødet mellem nyt 

og gammelt, tilvant og uvant, og skaber ny mønstre i samspillet i organisationen, både 

interkollegialt og mellem ledelse og medarbejdere. I spændingsfelterne, hvor bevægelserne af 

gymnasiet foregår, bliver det muligt at få øje på, hvad der er på spil i processerne for de involverede 

parter jævnfør den indledende fortælling Spidsen af en jetjager. Heraf fremgår det, at 

forhandlingsprocessen ikke altid forløber efter en snor, men at der derimod er tale om at processen 

er kompleks, uforudsigelig, og ofte går ad modsatrettede veje.   
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Det er min antagelse, at der med reformprocesserne er tale om komplekse og ofte modsatrettede 

processer, som på en gang er under indflydelse af dominerende, allerede eksisterende forhold 

samtidig med, at de nye fortolkninger og meningskonstruktioner skal indfinde sig og falde på plads. 

En oversættelsesproces foregår i et spændingsfelt mellem det, som eksisterer og det, som skabes 

mellem fornyelse og tradition, og der bliver herved, for de involverede, tale om en balancegang 

mellem disse dimensioner, som kan indeholde paradoksale processer.  

 

Der findes næppe harmonisk ligevægt i de valgsituationer, man stilles overfor i en organisations 

udvikling – så hvordan kan man håndtere ledelsesprocessen, når man sættes i krydspres i gensidigt 

udelukkende valgsituationer eller bare i valgsituationer, hvor der skal tages hensyn til mange parter 

og overordnede og måske langsigtede mål? Dette rejser følgende forskningsspørgsmål i forlængelse 

af det ovenstående:  

 

 Hvilke paradokser er forbundet med ledelsesprocesserne i gymnasiets fagprofessionelle 

sammenhæng, og hvordan håndteres de i tilblivelsen af reformen? 

 

Oftest ses en organisatorisk forandring i et lineært, rationelt perspektiv. Regeringen planlægger en 

reform og en organisatorisk forandring rettet mod skabelse af f.eks. en lærende organisation. Et 

oplagt udsigtspunkt ville i et sådant rationelt perspektiv være at studere og vurdere, i hvilket omfang 

tiltaget lykkes. Et sådant perspektiv ville føre til overvejelser over, hvorledes den organisatoriske 

forandring bedst kunne beskrives og vejes op i forhold til intentionerne. Med andre ord et ikke 

uinteressant perspektiv. 

 

Mit valg er dog i denne sammenhæng et andet, nemlig at sætte mit fokus på de relationelle 

processer, som pågår i organisationen i denne forandringsproces. Det særlig interessante er 

dynamikkerne og forhandlingerne og paradokserne i relationerne mellem ledelse og 

fagprofessioner, jævnfør ovenstående beskrivelse. Når dette er særligt interessant at skabe ny viden 

om, hænger det sammen med flere forhold. Antallet af praksisstudier af professioner er meget lille. 

Der er kun få studier i Danmark, som har udgangspunkt i fagprofessionsorganisationer, skønt 

antallet af denne organisationstype er stort, når f.eks. de mange skoler, som undergår reformer og 

forandringer, tages i betragtning. Det kan naturligvis indvendes, at der foretages masser af f.eks. 

skolestudier, men oftest er det, naturligt nok, med et pædagogisk sigte og ikke et organisatorisk 

ledelsesmæssigt sigte, selv om behovet for viden om netop ledelse af organisatorisk forandring i 

professionssammenhæng er centralt.  

1.3.1 Forskning i samme felt med forskellige perspektiver 

Når nyere organisationsstudier af professioner og ledelse i praksis af professioner har været på 

dagsordnen i Danmark, har det primært været med afsæt i sundhedssektoren, hvor der findes 

centrale bidrag bl.a. til forståelse af nye hybridlederes muligheder som bindeled mellem profession 

og management (Bentsen et al. 1999; Borum 2003; Kragh Jespersen 2005; Sognstrup 2003). I 

forbindelse med de kommunale strukturændringer i Danmark i slutningen af 1990‘erne har der 

desuden været udført forskning i forskellige professionsgruppers reaktioner på forandringerne 

(Ejersbo 1997; Sehested 1996; Sehested og Ejersbo 1998). Forskningen har haft som formål at 

undersøge effekter af strukturændringerne med udgangspunkt i studiet af professioner. Fire 

forskellige professioner er indgået i studiet af strukturændringer i kommunen; psykologer, lærere, 

sygeplejersker og socialrådgivere. Fra disse studier er der oparbejdet indsigt i skolefeltets 
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dynamikker i praksis. Skolefeltet er dog her mere præcist folkeskolefeltet, som nok rummer 

paralleller med gymnasieskolefeltet, men som også adskiller sig fra dette. 

 

Kurt Klaudi Klausen har behandlet problematikken om, hvad der karakteriserer ledelsessituationen i 

offentlig sammenhæng, og kommer i den forbindelse ind på spørgsmålet om ledelse af 

fagprofessioner (Klausen 2006). Det ‖fagprofessionelle syndrom‖, forestillingen om, at der ikke er 

brug for ledelse, som knytter sig til den fagprofessionelle logik omtales, men sigtet med bogen 

Institutionsledelse (Klausen 2006) er bredt at forstå, hvad der karakteriserer institutionsledelse i den 

offentlige sektor, og rummer ikke detaljerede praksisstudier i lokale organisationer (Klausen 2006: 

20). I skolesammenhængen har Leif Moos bidraget med beskrivelser af det særlige i opgaven at 

lede en uddannelsesinstitution (Moos 2003). En konsekvens af denne ledelsesopgave er, at ledelsen, 

ifølge Moos, må tage mere præcist udgangspunkt i selve skolens mål for at udvikle 

ledelsesrelationerne og kommunikationen i organisationen. Relationen mellem lærere og ledelse 

behandles, men spørgsmålet om hvordan opgaven, dvs. den demokratiske dannelse, den 

reflekterede og differentierede undervisning, løses, er hovedperspektivet.  

 

Der har været foretaget meget få studier med udgangspunkt i organisation, ledelse og professioner 

på gymnasieområdet. Disse studier har primært taget udgangspunkt i klassiske 

organisationsforandringsteorier. En kulturtilgang i et designperspektiv har været et centralt tema i 

en række af arbejderne (Gleerup og Wiedemann 2001; Gottlieb og Hornstrup 1998; Senger 2003; 

Wiedemann 2002). Der findes et enkelt studie, som tematiserer forskelle i de tre skoletyper Stx, 

Hhx og Htx. Også dette studie tager udgangspunkt i en kulturel tilgang, og analyserer skolekulturer 

på basis af Egar Scheins kulturteori (Schein 1989; Wiedemann 2002). Det omtalte studie ønsker at 

bidrage til et differentieret syn på den fortsatte udvikling af de tre uddannelser. Der findes 

derudover enkelte forskningsarbejder omhandlende ledelse og medarbejdere i gymnasiet.  

 

Ulla Senger har med afhandlingen Organisatorisk læring og lærerprofessionalisme i gymnasiet 

bidraget med kulturanalyse af to forskellige almene gymnasier, og har sit hovedfokus på en 

vurdering af lærerprofessionalismen. Analysen udpeger blinde pletter i kulturen, der modvirker en 

ekstern ønsket dynamisering (Senger 2003). Desuden skal Peter Henrik Raas forskningsarbejde 

Træghedens rationalitet omtales i denne sammenhæng (Raa 2005). Raa analyserer i undersøgelsen 

omverdenens forandringspres på gymnasiet i en kulturorienteret modernitetsteoretisk vinkel (Raa 

2005: 13). Skolen ses desuden fra et organisationspsykologisk perspektiv som et mentalt 

organisationsrum, og det analyseres, hvordan organisatorisk træghed sættes på gymnasiets 

dagsorden i forandringssammenhæng (Raa 2005: 7).  

 

Den sidstnævnte psykodynamiske indfaldsvinkel med udgangspunkt i Tavistocktraditionen er en 

ofte anvendt tilgang i organisationsanalyser af gymnasiets forandringsprocesser. Her er det 

teoretikere som Melanie Klein og Wilfred Bion, som der hentes inspiration i til analyse af 

medarbejdergruppers adfærd og bevidsthedsdannelse. Også Ase Lading vælger dette afsæt for en 

analyse af gymnasielæreres strategier i grupper, beskrevet i Ph.d.afhandlingen ”Vi er jo kolleger, 

ikke konkurrenter...” (Lading 2005). 

 

Denne afhandling står således ikke alene, tværtimod har det været en fordel at kunne trække på 

andre forskeres resultater af analyser i samme empiriske genstandsfelt fra mange vinkler. 

Afhandlingen indskriver sig, som nævnt, i feltet organisatorisk forandring med vægt på studier af 

ledelses- og medarbejderprocesser i fagprofessionel sammenhæng med henblik på at beskrive 

forandringernes komplekse karakter. Håndtering af paradokser knytter sig til studiet af de 
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komplekse forandringsprocesser. Som et grundlæggende afsæt for studiet har jeg valgt et alternativ 

til de klassiske organisationsforandringsteorier. Afhandlingens teoretiske sigte er at undersøge, 

hvordan en kombination af nyere organisationsperspektiver kan bidrage i forståelsen af komplekse 

sammenhænge i skolefeltets konstruktion af organisation og samspil mellem ledelse og 

fagprofessioner. De teorier, som sættes i spil med henblik herpå, er professionsteori ud fra et ny-

institutionelt afsæt og der til paradoksteori. Det er hermed denne afhandlings formål at yde sit 

beskedne bidrag til supplerende viden på feltet. 

 

Mange evalueringer af reformens implementering er undervejs, og foretages bl.a. af 

evalueringsinstituttet EVA. Også Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
4
 på Syddansk Universitet 

forsker og rapporterer løbende til beslutningstagere vedrørende reformens implementering. 

Rapporter herfra har ofte et Policy sigte, dvs. det sigte at skabe viden, som kan forbedre 

beslutningstagen (Premfors 1989). Alternativt er forskningen anvendelsesorienteret i forhold til 

praksisfeltet. Der anvendes mange ressourcer i den offentlige sektor, og denne anvendelse er det 

centralt at følge op på. Der er ikke et direkte Policy-aspekt i denne afhandling. Herved adskiller den 

sig fra igangværende studier af reformen. Mit fokus er ikke først og fremmest at melde tilbage til 

beslutningstagere og praktikere. Sigtet er at opnå indsigt i komplekse organisatoriske 

tilblivelsesprocesser med fokus på udfordringer, paradokser og strategier, som opstår i samspillet 

mellem ledelse og medarbejdere i gymnasiet.    

1.4 Oversigt over afhandlingens indhold og opbygning 

I forlængelse af projektets afsæt i organisatorisk forandring og reform af den danske gymnasieskole 

(kapitel 1), præsenteres i kapitel 2 resultater og analyse af en surveyundersøgelse på tre caseskoler 

om forventninger og holdninger til reformen i udgangspunktet. Undersøgelsen er foretaget ud fra 

den antagelse, at en aflæsning af umiddelbare forventninger og holdninger vil give et fingerpeg om 

implementeringsprocessens forløb. Holdninger og forventninger til reformen kortlægges blandt 

ledere og medarbejdere på Stx, Htx og Hhx, før reformens ikrafttræden på de tre caseskoler i 

november 2004. Undersøgelsen sættes i relation til professionsteorien som antages at være relevant, 

idet den sætter fokus på centrale egenskaber hos de aktører, som skal udføre ændringerne i praksis. 

De holdninger og forventninger, som denne medarbejdergruppe er karakteriseret ved, antages derfor 

at have indflydelse på oversættelsen af forandringerne på den enkelte skole. Resultaterne af den 

indledende surveyundersøgelse adskiller sig fra tidligere forskningsresultater, og undersøgelsen 

rejser på den baggrund nye spørgsmål, som må forfølges.  

 

Spørgsmålet, som rejses i den indledende analyse af feltet i kapitel 2, besvares i kapitel 3 gennem 

en analyse af centrale primærkilder i gymnasiefeltet. Reformen relateres til øvrige udviklinger i den 

offentlige sektor i de seneste 10-15 år, hvorved der skabes en mulig sammenhæng og forståelse af 

den empiriske undersøgelses første resultater. Bekendtgørelser og erklærede politiske hensigter ses i 

den ny-institutionelle forståelsesrammes lys. Begreberne organisationsopskrifter, institution og 

mode med referencer til ny-institutionel teori er centrale som afsæt for forståelsen af, hvorfor og 

hvordan tre centrale organisationsopskrifter, NPM, Den lærende organisation, 

kompetencetænkningen udvikler sig på samfundsmæssigt plan og slår igennem i de ønskede 

forandringer af gymnasiet. Opskrifterne er ikke nye som sådan, dog delvis nye i den gymnasiale 

                                                 
4
 Instituttet har skiftet navn til Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier efter en sammenlægning med Institut 

for Religionsstudier i 2007. Instituttet har stadig forskningsprogrammer, som dækker det pædagogiske fagområde med 

relevans for gymnasiet. 
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kontekst i hvert fald som uomgængelige krav, der nu skal honoreres. Undersøgelsen er en empirisk 

illustration af et centralt ræssonnement i den institutionelle teori.  

 

I det efterfølgende kapitel 4 følges der op på afhandlingens indledende ‖lån‖ af begreber fra den 

institutionelle teori. I kapitlet gives en samlet fremstilling af den institutionelle teori med henblik på 

at kunne sætte de allerede anvendte centrale analysebegreber ind i en større sammenhæng, men 

også med henblik på at kunne fastlægge analyserammen for det næste skridt i analysen af de 

processer, der efterfølgende foregår i de tre konkrete caseskolers praksisudmøntning af reformen. 

Afhandlingen har hidtil (dvs. i kapitel 3) primært bevæget sig på den store scene, dvs. forandringens 

uddannelsesmæssige og politiske sammenhæng, men den institutionelle teoris seneste udviklinger 

beskrives i anden halvdel af kapitlet med henblik på en afsøgning af en position heri for de 

empiriske analyser på den lille scene. Oversættelsesbegrebet udfoldes og bestemmes nærmere. De 

seneste teoridannelser, som er knyttet til begrebet oversættelse, giver mulighed for at indfange og 

beskrive reformtilblivelsen i intraorganisatorisk perspektiv.  

 

I kapitel 5 beskrives videnskabelige kvalitetskrav, som kan stilles til produktion af nye indsigter, 

således som et studie af reformens tilblivelsesprocesser i gymnasiet må leve op til. I tilknytning 

hertil beskrives indledningsvist denne afhandlings principper om åbenhed og sensivitet. Med 

henblik på at sikre projektets Context of Discovery må dataindsamling ske løbende som en funktion 

af det, man lærer om feltet. Det beskrives blandt andet, hvordan der er hentet inspiration i begrebet 

integrative, eksplorative casestudier, og hvordan der har været arbejdet med at designe en åbenhed 

og kontekstfølsomhed, som er gavnlig for udforskningen af projektets genstandsfelt. Efterfølgende 

præsenteres projektets konkrete metodiske tilgange i forbindelse med tre caseskolestudier. Der 

redegøres for forskningsdesign, adgang til feltet, relationer til feltet, datagenerering og tolkning af 

data samt for de muligheder og begrænsninger, de trufne valg har givet. Dette sker for at give 

læseren indblik i metodiske grundlag, arbejdsmetoder og databehandling.  

 

En konkretiseret og opsummeret analysestrategi for analyse af oversættelser er målet for kapitel 6.  

I kapitlet opsummeres indsigter, der er genereret i de foregående kapitler, som kan bidrage til en 

samlet analysestrategi, dvs. foreløbige empiriske analyseresultater, teoretiske indgangsvinkler og 

centrale metodiske greb. Dertil føjes en forståelse af paradokser. En paradoksmodel udvikles som 

en strukturel ramme for de efterfølgende oversættelsesanalyser. Paradoksmodellen skal kunne 

håndtere flertydighed og mangfoldigheden i de forandringsprocesser, som er forbundet med de 

konkrete tilblivelser i organisationerne. Modellen låner styrker fra narrative og etnografiske tilgange 

til analyse og fremstilling samtidig med, at det i sidste ende bliver muligt at reducere kompleksitet 

og se mønstre i datamaterialet. I tilknytning til strategien fastlægges også en fremstillingsform for 

analyserne, fortællinger og snapshots, som skaber en vis orden i uordnen, og alligevel samtidig 

tillader feltets egen uordentlighed at blive repræsenteret i teksten. 

 

I kapitlerne 7, 8 og 9 foretages empiriske analyser af reformens tilblivelsesprocesser i skolernes 

lokale oversættelsesversioner. Samspillet mellem ledere og medarbejdere er centralt i de tre 

gymnasier i det longitudinale studie af den organisatoriske forandringsproces. Spændingsfelter og 

paradokser i hverdagen analyseres med henblik på at opnå en fornemmelse for og indblik i den 

sociale verden, som gymnasiets hverdagsliv udgør. Som en del af analysearbejdet produceres et 

righoldigt og komplekst materiale i de tre lokalt situerede skoleanalyser. I forlængelse af 

mangfoldigheden, spændvidde og kompleksitet i processerne tematiseres indholdet i paradokserne 

og der udformes et katalog over paradokserne i hverdagslivet på hver af de tre skoler. De første to 

af tre dimensioner i analysestrategiens paradoksmodel bringes i anvendelse. 
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I kapitel 10 betragtes professioner og paradokser ‖på tværs‖. Den tredje dimension i 

paradoksmodellen er afsættet for den sammenlignende analyse af skolernes oversættelser, og de 

empiriske resultater forbindes med de teoretiske abstraktioner og diskuterende fortolkninger 

Indholdet i de tre skoleanalyser sammenlignes professionstematisk og paradokstematisk. 

Tematiseringen af samspilsmønstrene, som knytter sig til hovedbevægelserne i reformen, kan 

betragtes som grundlæggende mønstre, der konstituerer dynamikkerne mellem de deltagende 

aktører i forandringprocesserne. Organisatoriske deadlocks, system contradictions, mixed messages 

er blandt de centrale begreber, som også er holdepunkter for den sammenlignende analyse. Kapitlet 

afrundes med afhandlingens professionsperspektiv ‖på langs‖. Dette former sig som et tilbageblik 

på den første surveyundersøgelses resultater, som sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse af 

erfaringerne efter det første skoleår med reformen. I det sidste skridt nuanceres forståelsen af 

professionerne i den organisatoriske forandring.  

 

I afhandlingens afsluttende kapitel 11 samles trådene i undersøgelsens hovedkonklusioner. På 

baggrund af den anvendte teoriramme og projektets metodiske tilgange valideres der i forhold til 

problemformuleringen. Muligheder og begrænsninger i afhandlingens design omtales, og 

‖sprækker‖ i den anvendte teori tages op. Med en sammenfatning af nye oversættelsesmønstre i 

relation til professionsforståelsen bindes en sløjfe tilbage til afhandlingens udgangspunkt i 

analyserne på den store scene. Dette giver anledning til at vise professionernes bevægelse mod 

stærkt ændrede reaktionsformer og interaktioner. Det bliver herved muligt at genoverveje ofte 

gentagne opfattelser af professioners arbejdsudøvelse med konsekvenser for organisatoriske 

forandringer. Et teoretisk og et praktisk perspektiv afrunder afhandlingens undersøgelsesarbejde, og 

på falderebet omtales det, hvordan systematisk refleksion kan have praktisk værdi for medarbejdere 

og ledere i gymnasieskolerne. 
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Kapitel 2  

 

En stikprøve fra feltet  

 
 

Reformen af gymnasiet 2005 sigter mod ændringer i den organisatoriske dagligdag i gymnasiet, 

sådan som det foreløbig er beskrevet i afhandlingens indledende kapitel 1. Når ændringerne griber 

ind i hverdagens tilrettelæggelse, bliver ledere og læreres reaktioner et centralt spørgsmål for både 

processens forløb og for den samlede effekt af de mange ændringer. Hvordan reformen modtages, 

dvs. med hvilke holdninger og forventninger, og hvordan den udformes af de centrale aktører i 

praksis, er centralt.  

 

En surveyundersøgelse i de tre caseskoler, som er afhandlingens empiriske omdrejningspunkt, vil 

kunne afdække den umiddelbare motivation i gymnasiet i forhold til at implementere reformens 

krav. Ifølge Lundquist (1987) må de aktører, som er involverede i en implementeringsproces, forstå 

beslutningen, have viljen til at implementere den og besidde den nødvendige kapabilitet, dvs. 

ressourcer og evner til at implementere, for at en beslutning kan implementeres fuldt ud. Som et 

startpunkt for analysen af feltets processer foretages derfor en undersøgelse, som afdækker feltets 

holdninger og forventninger, som kan siges at rumme viljen i forhold til at skulle implementere den 

kommende reform. Selv om det er udfoldelsen af de intraorganisatoriske fortolkningsproceser, der 

senere hen er denne afhandlings kernefokus, er det mit udgangspunkt, at denne ‖stikprøve‖ fra det 

konkret felt som afsæt for analyserne, vil kunne give et solidt fingerpeg om processernes karakter. 

Selv om aktørernes holdninger i løbet af processen kan ændre sig, vil det indikere et referencepunkt 

for ændringerne at kende holdningerne i udgangspunktet.  

 

Undersøgelsen er udført på tre skoler umiddelbart før reformen trådte i kraft, således i en periode 

hvor reformintensive forberedelser var på dagsordnen i alle gymnasier i Danmark. Den er foretaget i 

november/december 2004, og omfatter 140 informanter, – altså både ledere og lærere på tre 

gymnasier, Stx, Htx, Hhx. Surveyundersøgelsen er kort og godt en nærmere undersøgelse af 

forventninger til de konkrete forandringer, der er centrale i forbindelse med Gymnasiereform 2005. 

 

Overordnet er det i dette projekt den organisationssociologiske ny-institutionalisme, som bidrager 

med forståelse af institutionsdannelse og nye institutioners påvirkning af skolen og professionerne. I 

det ny-institutionelle perspektiv ses professionerne som bærere af bestemte normer og traditioner i 

organisatorisk sammenhæng. Stærke professionsnormer og traditioner vil i et ny-institutionelt 

perspektiv slå igennem i organisationers opbygning og ledelse. Professionerne tillægges således stor 

betydning (Di Maggio og Powell 1991b; DiMaggio og Powell 1991b; DiMaggio 1991c; Meyer og 

Rowan 1991).  

 

Professionssociologien kan bidrage med en forståelse af professioners interesser og stragtegier som 

aktører på feltet. Jeg har derfor valgt at inddrage professionsvinklen, som sætter fokus på centrale 

egenskaber, kultur og normer hos de, der skal udføre ændringerne i praksis. Et 

professionesperspektiv betragter jeg herved som en af de væsentlige kontekster, forandringerne 

foregår i, og professionens normer, værdier og reaktionsmønstre antages at ville have indflydelse på 
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oversættelsen af forandringerne til praksis på de enkelte skole. Professionerne og den første 

empiriske undersøgelse af feltet er fokuspunkt for kapitlet.  

 

Resultaterne af den empiriske undersøgelse kan, ved hjælp af professionsteorien, sættes i perspektiv, 

ligesom teorierne specifikt giver mulighed for at undersøge nærmere, hvordan forandringerne 

udfordrer professionernes vidensgrundlag, monopol og autonomi. Det er en nærliggende tese, at 

medarbejderne i gymnasiet vil se forandringerne som angreb på deres traditionelle autonome 

arbejdsudøvelse og derfor udøve modstand, ligesom den seneste forskning på gymnasiefeltet om 

bl.a. træghedens rationalitet og gymnasiet og det forandrede forandringspres peger i den retning 

(Gottlieb og Hornstrup 1998; Raa og Abrahamsen 2004; Raa 2005; Senger 2003). Det empiriske 

materiale, dets begrænsede omfang til trods, understøtter imidlertid på ingen måde teser om 

manglende omstillingsparathed i gymnasiet. Dette giver anledning til undren og dermed også til 

nærmere forfølgelse af en forståelse af undersøgelsens resultater. 

 

I kapitlet beskrives professionsteoriens centrale retninger og begreber, og den traditionelle 

autonome professionsrolle præsenteres. I tilknytning hertil undersøges det nærmere, hvordan 

reformens forandringer udfordrer vidensaspektet og spørgsmålet om monopol og autonomi hos 

professionerne. Som grundlag herfor inddrages studier af professioner og forandringer, hvis 

resultater kan belyse spørgsmålet om forandringernes mulige indflydelse på professionernes 

arbejdsudøvelse. Dette giver grundlag for at opstille konkrete antagelser om sammenhængen 

mellem forandringerne, der skal iværksættes og de reaktioner, der formentlig vil træde frem i 

praksis.    

2.1 Professionsteori, - centrale perspektiver og begreber  

Professionsbegrebet refererer typisk til distinktioner, som er skabt af professionssociologien. Dette 

er en gren af forskningen i samfundsvidenskaben, som har udviklet begreber og perspektiver, som 

kan bidrage til forståelse af, hvad der er særlige karakteristika ved professionerne. Der er ikke, 

inden for professionsociologien, enighed om, hvad det vil sige at være profession, og hvem der er 

det. Der er dog enighed om, at det er det specialiserede vidensaspekt hos erhvervsgrupper, der giver 

dem en særlig betydning eller rolle i det moderne samfund. Baggrunden for at anlægge en 

profesionssynsvinkel på beskrivelsen af den offentlige sammenhæng, forandringerne finder sted i, 

er, at gymnasiets medarbejdere, ledere og lærere, åbenlyst kan beskrives som hørende til denne type 

af medarbejdere i det offentlige. Det er karakteristisk for gymnasielærere, at de har erhvervet deres 

vidensgrundlag gennem en specialiseret uddannelse og praksiserfaring.  

2.1.1 Professionsteoriernes retninger  

Inden for professionsteorien har man været optaget af to centrale og også forskellige spørgsmål. 

Den funktionalistiske professionsteori har været optaget af at finde karakteristiske træk ved 

professionerne og at definere deres samfundsmæssige funktioner. Den anden retning, som 

benævnes den symbolske - interaktionistiske retning, er optaget af, hvordan professioner forhandler 

og fastholder deres magtpositioner og agerer i forhold til andre faggrupper. Den symbolske- 

interaktioniostiske retning har sidenhen udviklet sig til den Neo-Weberianske retning (Kragh 

Jespersen 2005: 64).  

 

Den funktionalistiske teoris begyndelse er knyttet til udgivelsen af det engelske værk The 

Professions af Carr-Saunders og Wilson i 1933 (Abbot 1988; Burrage og Torstendahl 1990; 
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Freidson 1986; Kragh Jespersen 2005). Inden for denne teoriretning beskrives professioner som 

grupper af eksperter med særlige karakteristika. Og ofte søges efter idealtypiske træk, som kan 

karakterisere professionerne.  

 

Den funktionalistiske tilgang sætter fokus på spørgsmålet om, hvordan og hvorvidt professionerne 

adskiller sig fra andre faggrupper eller ej. Dette er et spørgsmål som har interesse når politikere 

søger at regulere professioners aktivitet eller for ledere i fagbureaukratiet, når der er brug for at 

vide, hvordan fagprofessioner kan ledes. Lister over idealtypiske træk kan imidlertid ikke danne 

absolutte grundlag for skelnen mellem professioner og andre faggrupper, men de kan anvendes som 

udgangspunkt for sammenligninger af positioner i forhold til idealtypen.  

 

Den symbolske – interaktionistiske tilgang til professionsforskningen opstod i tilknytning til 

Chicagoskolen fra 1930‘erne, og er repræsenteret ved sociologer, heriblandt Eliot Freidson og 

senere Andrew Abbott (86, 88). Denne retning er ikke så dominerende som den funktionalistiske, 

men har bidraget med væsentlige forståelser af professionerne. Denne retning fokuserer på den 

indbyrdes interaktionen mellem professioner og på interaktionen mellem professioner og andre 

faggrupper. Her er skabelsen af faglige identiteter og arbejdspraksisser i centrum. Med studier af 

daglig praksis i interaktionen er det blevet beskrevet, hvordan serviceorientering og høje etiske 

standarder f.eks. ikke er det mest fremtrædende i de daglige interaktioner (Freidson 1986).  

 

I forlængelse af disse studier har den Neo-Weberianske professionsforskning, eller magttilgangen, 

udviklet sig. Denne retning har i høj grad kritiseret de funktionalistiske idealtypiske konstruktioner 

af professioner. Ifølge Neo-Weberianere siger funktionalisterne noget om, hvad professioner 

foregiver at være, men giver ikke noget dækkende billede af professioner. 

 

”these ideal-typical constructions do not tell us what a profession is, but only what it pretends to 

be” (Larson 1977) 

 

Ifølge Neo-Weberianere bør man undersøge konkret, hvad professionerne gør i daglig praksis og på 

det samfundsmæssige plan for at forhandle og opretholde deres magtpositioner (Ferlie et al. 1996: 

169; Larson 1977).  Fokus flyttes i den Neo-Weberianske tilgang herved fra afgrænsning af 

professioners karakteristika til studiet af professioners adfærd og magtpositioner.  

 

Fra dette perspektiv bliver professionernes udvikling et spørgsmål om udvikling af faggruppers 

monopolisering af bestemte arbejdsområder og positioner med tilsvarende høj status, og grænsen til 

andre professioner vogtes med stor opmærksomhed. Hvis dette lykkes, kan professionen, med Max 

Webers udtryk, opnå Social Closure, dvs. en faggruppes uantastede monopol på et arbejdsområde 

og tilhørende viden. En sådan position er det dog nødvendigt hele tiden at kunne genforhandle i 

forhold til offentligheden og i forhold til andre professioner. I forlængelse af dette begreb har 

Larson (1977) udviklet begrebet det professionelle projekt, som beskriver professionernes stadige 

bestræbelser på at beskytte og kontrollere eget vidensområdet (Kragh Jespersen 2005; Sognstrup 

2003).  

 

Det professionelle projekt er en måde at forstå og forklare professioner på. Hos Larson beskrives 

professionens synlige karakteristika som værende professionsorganisationer, vidensbasen, den 

institutionaliserede træning eksamensbeviser, arbejdsautonomi, kollegakontrol og code of ethics 

(Larson 1977), og det professionelle projekt er:   
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” … the capacity to claim esoteric and identifiable skills – that is, to create and control a cognitive 

and technical basis. The claim of expertise aims at gaining social recognition and collective 

prestige which, in turn, are implicitly used by the individual to assert his authority and demand 

respect in the context of every – day transactions within specific role-sets.” (Larson 1977)   

 

Professionens vidensområde fremstår som det centrale element i et professionelt projekt. Uden et 

selvstændigt og afgrænset vidensområde er det vanskeligt at opretholde projektet, men hvis det 

lykkes kan professionen opnå Social Closure med tilhørende privilegier. Det professionelle projekt 

handler om deltagelse i samfundsmæssige udviklingsprocesser med henblik på at forsvare egne 

interesser. Disse processer bestemmer, hvad en profession er, og hvilken position den får. En 

proffession må til stadighed gardere sig mod indgreb fra andre og mod konkurrence fra andre 

professioner, derfor er forholdet til statsmagten og øvrige professioner også afgørende i denne 

forståelse.  

2.1.2 Forholdet til statsmagten og samfundet 

Professionsforskningen har i 1980‘erne og 1990‘erne mere end tidligere intereresseret sig for 

professionernes udvikling som et spørgsmål om forhold mellem professionerne og statsapparatet. I 

denne nyere forskning er der fokus på historiske og tværnationale analyser (T. Johnson 1995; T. 

Johnson et al. 1995; Light 1995; Sognstrup 2003: 72). Der er også i denne nyere litteratur meget 

forskellige indfaldsvinkler til beskrivelsen af forholdet mellem professionerne og statsmagten. I det 

efterfølgende skal nævnes to markante positioner.   

 

Terry Johnson, (1995) og Donald Light (1995) peger begge på, at samspillet mellem staten og 

professionerne er afgørende for professionernes opståen og veligeholdelse, men de beskriver 

relationen mellem staten og professionerne fra hver deres vinkel. Johnson argumenterer med, at 

Foucaults begreb om governmentality giver en ny og frugtbar tilgang til at forstå relationen mellem 

staten og professionerne. Herved ønsker han at forkaste mere konventionelle teorier, som modstiller 

professionerne og staten og i stedet fokusere på styringsprocesserne. Heroverfor står Light, som 

foreslår begrebet om countervailing powers til bedst muligt at konceptualisere de politiske 

processer.  

 

I Light`s fremstilling rettes opmærksomheden mod interaktionen mellem professioner og statsmagt 

som parter, der er magtfulde, men også afhængige af hinanden og har forskellige interesser (1995: 

25). I den nyere litteratur, som Light er en del af, fremhæves det samtidig, at man i England og 

USA finder udviklingsprocesser, der er drevet af professionerne, fordi de aldrig har indgået 

bindende kontrakter med staten. De bliver derved pressionsgrupper, og deres udvikling er i høj grad 

betinget af markedskræfternes udvikling. Anderledes er det i Europa, fordi professionerne her i 

langt højere grad er et produkt af statens egen udvikling og regulering. Erfaringerne fra England og 

USA kan derfor ikke direkte overføres til den udvikling, man har set i de europæiske og nordiske 

lande, hvor professioners forhold er stærkt offentligt reguleret. Her opstår der forhandlingsarenaer 

og forhandlingssituationer mellem profession og offentlige myndigheder.   

 

Professionerne og staten kan ses som udgørende et symbiotisk forhold. Et forhold, der af Rudolf 

Klein (1990) beskrives som ”the politics of the double bed”. Begge parter må finde: 

 

‖ways of accommodating the frustrations and resentments of both sides in the partnership, and to 

devise organizational strategies for containing conflicting interests (Klein 1990: 700). 
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Klein nævner også, at staten har magten til at bryde dette forhold, når den finder, at der er brug for 

svagere professioner. Han omtaler her skiftet fra beskyttet professionalisme til  

kontraktprofessionalisme, fra autonomi og autoritet til accounability og performance, dvs. med en 

dokumentations- og evalueringsforpligtelse for statens enheder og med lederen i den afgørende 

midterposition. 

 

Dynamikken mellem staten og professionerne beskrives af Light (1995) som bestående af 

modstående magtpositioner, som kommer i spil, hvis en af parterne bliver for dominerende, og der 

opstår ubalancer. Herved skabes der baggrund for modtræk og pres for en ny balance mellem 

parterne. Hos Light (1995: 27) nævnes følgende som mulige indikatorer på ubalancer, hvor 

professionerne er blevet for stærke: 

 

 Ekspansion af opgaveområdet 

 Tendens til øget forbrug i forhold til nationalproduktet 

 Bevidsthed om egne fortræffeligheder, der ignorerer klienters og samarbejdspartneres behov 

 En altomfattende fagprofessionel kontrol, der forstærker de tre første tendenser 

 

Nedenstående kan være indikatorer på ubalancer, hvor statsmagten er blevet for stærk, hvis: 

 

 Området nedprioriteres i forhold til andre områder eller i forhold til opgavernes udvikling 

 Andelen af økonomiske midler i forhold til nationalproduktet falder 

 Professionernes medlemmer mistænkeliggøres 

 Der udvikles altomfattende kontrolsystemer i forhold til økonomisk og indholdsmæssig 

styring af de professionelle (Light, 1995 in Kragh Jespersen, 2005: 69) 

 

I situationer med ubalance vil teorien tilsige, at der opstår modbevægelser, der vil forsøge at bringe 

ligevægt i forholdet. Dette kan bl.a. ske ved at ændre på forholdet mellem offentligt og privat 

opgaveløsning. Hvis statsmagten bevæger sig for langt i retning af statslig dominans, kan et muligt 

svar fra professionen være en satsning på privat praktiserende professioner. 

 

Når statsmagten kan fungere som modstående magt i forhold til professionerne, er baggrunden, at 

der, set fra et samfundsmæssigt synspunkt, er en række uhensigtsmæssigheder forbundet med de 

faglige monopoler. Monopoler kan udnyttes til at opnå privilegier i form af aflønninger, eller 

monopoler kan udvides ud over, hvad der kan begrundes i bestemte professioners uddannelse eller 

kvalifikationer, måske på bekostning af andre faggrupper. En anden mulighed er at oprindeligt 

velbegrundede monopoler kan blive overflødiggjort at faglig eller teknologisk udvikling. Med 

baggrund heri kan der siges at være god mening i en grad af statslig styring (Kragh Jespersen 2005). 

 

Samtidig kan en gunstig relation til statsmagten være en effektiv måde, hvorpå Social Closure kan 

fremmes. En vej hertil kan være professionernes deltagelse i dannelse og tolkning af institutioner i 

de respektive felter, hvor normer og meninger dannes, og hvor nye koncepter bliver til. Dette sker i 

de felter, hvor professionerne indgår med egne organisationer i statslige tilblivelsesprocesser. Dvs. 

f.eks. i processer, som går forud for reformbeslutninger. Hvis professionerne er til stede og deltager 

heri, opretholdes en proces, hvorigennem professionerne kan få indflydelse og evt. styrke det 

professionelle projekt.  

 

Til forskel fra ovenstående opfattelse af statsintervention og autonomi som en dualistisk vippe 

anvender Johnson (1995) indsigten fra Foucault`s forståelse og nøglebegreber til at åbne for et nyt 
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syn på autonomi/interventions forståelsen (T. Johnson 1995). Johnson bygger sin argumentation på, 

at institutionaliseringen af ekspertise i form af professionerne er integreret i det, Foucault kalder 

governmentality. Foucault`s begreb om governmentality forkaster forståelsen af staten som et 

kalkulerende subjekt, hvis politiske magt vokser i overensstemmelse med interventioner i 

civilsamfundet. I stedet anskues staten som en samling af institutioner, procedurer, taktikker, 

kalkulationer, viden og teknologier, som tilsammen udgør den særlige form, styringen har taget. 

Ekspertise er, efterhånden som den er blevet institutionaliseret i dens professionsform, en del af 

styringsprocesserne. Det er dette argument, der udvikles.  

 

Indsigterne fra Foucault`s begreber anvendes til at åbne for et nyt domæne for Foucaultanalyse, 

nemlig institutionaliseringen af ekspertise. Dette gøres med henbik på at erstatte en lang strid i 

sociologien, som omhandler kilden og graden af autonomi sat over for statens intervention. Denne 

autonomi/interventions kontrovers opstår kun, ifølge Johnson, for så vidt relationen mellem stat og 

professioner misopfattes som en strid mellem to subjekter. Dette dominerende og konventionelle 

syn på relationen er endimensionalt, og efterlader os kun med et sæt alternativer, ekstern påtvunget 

kontrol eller internt genereret autonomi (T. Johnson 1995: 9). 

 

Etableringen af professionerne var i første færd en konsekvens af styringsproblemer, og som sådan 

var de fra et produkt af regeringsprogrammer og policy, dvs., de kan ikke forstås som opdukkende 

autonomt. Professionerne kan ses som en del af processen med statsformationen. Det følger heraf, 

at magtbegrebet er tilsvarende vigtigt som en relation snarere end et attribut til et subjekt. På basis 

af en sådan opfattelse kan magt aldrig reduceres til en handling med henblik på at dominere nogen. 

I Foucault`s forståelse ligger legitimeringen af politisk magt i subjekternes lydighed, og det er 

Foucault`s centrale bekymring, hvordan dannelsen af det lydige subjekt foregår. Foucault`s begreb 

om governmentality fokuserer på mekanismerne, igennem hvilke de politiske programmer og mål 

knyttes til den kollektive og personlige adfærd.  

 

Staten opfattes altså ikke som en ekstern rammesættende regeringsmyndighed. Staten betragtes som 

resultatet af styringen – dens institutionaliserede residual så at sige. Det følger heraf, at de 

procedurer, teknologier og begreber som udgør staten, er indlejret i både de formelle bureaukratiske 

organer, som vi normalt identificerer som statsapparatet og i agenterne, som er den 

institutionaliserede ekspertise. Dualiteten profession og stat elimineres. En sådan dualitetsopfattelse 

vil forhindre os i at tænke en empirisk realitet, i hvilke disse to områder er uadskillelige. Vi må som 

følge heraf konkludere, at ethvert forsøg på at adskille professionseksperter fra de, som officielt 

definerer dem, er en misforståelse; professionerne er staten (Johnson 1995).  

 

Hvis denne konklusion accepteres, peger det på, at dualiteten mellem stat og profession skjuler den 

integrerede natur af de processer, som pågår. Begrebsliggørelsen skjuler i hvilket omfang, 

professionaliseringen og statsdannelsen har været forskellige aspekter eller profiler af et enkelt 

socialt fænomen i den moderne verden. Professionernes succes med at konstruere en social realitet 

med universel validitet er en konsekvens af deres officielle anerkendelse som eksperter.   

 

Johnson holder i sin gennemgang Foucaults forståelser og nøglebegreber op mod klassiske 

sociologiske tilgange til forståelsen af professioner, som Larson, Freidson og Abbot har stået for. 

Han bidrager herved med en alternativ forståelsesramme til opkomsten af professioner og til 

forståelsen af relationen mellem stat og professioner. Den klare implikation af disse forståelser er at 

foreslå, at vi må udvikle nye måder at tale om staten og professionerne på, som ikke opfatter 

relationen som en kamp for autonomi eller kontrol, men som samspillet mellem integrerede 
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strukturer, der udvikler sig. Professioner er involverede i konstitueringen af politikkens mål, i 

identifikationen af nye sociale problemer og konstruktionen af midler til at løse dem, såvel som 

professionerne udgør de ansatte i organisationerne, som er skabt til at løse dem. 

2.1.3 Fastlæggelse af professionsbegrebet 

Set på baggrund af litteraturen er det klart, at begreberne om professioner ikke er utvetydige og 

absolutte begreber. Den funktionalistiske tradition forsøger at formulere de træk, som kendetegner 

professioner, og som adskiller dem fra andre. Det interaktionistiske perspektiv ser professionerne 

som en del af en bredere og mere generel klassifikation af beskæftigelser, som varierer ved 

gradsforskelle mere end ved adskilte typer. Closure teorier fokuserer på den strategi, forskellige 

grupper af professioner adopterer for at opnå særlige positioner og kontrol. Fra Foucaults optik kan 

professioner ikke adskilles fra de, der definerer dem.  

 

En definition må som minimum specificere et sæt at referencer, dvs. definerende træk, ved hvilke 

det er muligt at skelne et fænomen i den empiriske verden. Jeg har på den baggrund valgt at tage 

udgangspunkt i en definition, som er fremhævet hos Michael Burrage, Konrad Jaraush og Hannes 

Siegrist (1990). 

 

”Professioner er erhvervsgrupper, hvis praksis forudsætter specialiseret, systematisk og 

videnskabelig træning. Adgang til professionen afhænger af at man består bestemte eksaminer, som 

giver ret til titler og diplomer og dermed sanktionerer professionernes rolle i arbejdsdelingen. 

Professioner tenderer til at kræve monopol på serviceydelse så vel som frihed fra kontrol fra andre, 

som lægmand, staten osv.. Baseret på kompetence, professionel etik og den specielle betydning af 

deres arbejde for samfundet og den fælles velfærd, kræver de professionelle særlig løn og social 

prestige”  
5
 

 

Denne definitionen fastholder centrale elementer ved professioner, som der, på tværs af tilgange, 

almindeligvis er enighed om, karakteriserer professionerne. På den baggrund er definitionen  

anvendelig som arbejdsredskab for efterfølgende analyse i første omgang. Jeg vil tage 

udgangspunkt i denne definition, velvidende at den ikke omfatter eller indfanger historisk eller 

kulturelt specifikke træk, som kan belyse en given profession under bestemte samfundsmæssige 

vilkår. Definitionen fastholder dog centrale elementer ved professioner, som det er relevant at tage 

udgangspunkt i for en nærmere analyse.  

 

Det centrale er, at der er en fond af ekspertviden, som professionerne udøver en grad af kontrol 

over, og i sin reneste form er der tale om praksismonopol. I teorifeltet er der væsensforskellige syn 

på, hvilken betydning viden, uddannelse og eksamensbeviser har for de professioner og i samfundet 

som sådan. Professionerne ses på den ene side som bærere og formidlere af kulturelle og sociale 

normer. Uddannelse og ekspertviden ses som vigtige elementer til beskyttelse mod lægmandsviden 

eller uvidendes indblanding. Bag denne holdning ligger også en antagelse om, at professions etik 

eller serviceorientering er en drivkraft for professionerne. Antagelsen er, at denne serviceorientering 

indgår som et element i professionernes selvforståelse (Sehested 1996).   

                                                 
5
 Definitionen er oversat af Karina Sehested, (1996) fra Burrage, Jarauch og Siegrist (1990), som imidlertid har 

definitionen fra Werner Konze og Jürgen Kocka, 1985, Bildungsbürgertum, Im 19. Jahrhundert. Teil I: Bildungssystem 

Und Profesionalisierung in Internationalen Vergleichen, Stuttgart: Klett - Cotta 
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På den anden side er der også i teorifeltet et syn på professioner, som er præget af tanken om, at 

professionerne anvender deres viden som et magtmiddel til at opnå privilegier og kontrol i 

samfundet. Her er det ikke indholdet i professionernes viden, der er central for deres rolle, men 

måden de udnytter og erhverver denne viden på. Det forudsættes her, at professionernes drivkraft er 

egennytte. I den ovenstående definition af professioner indgår serviceorienteringen som et element 

samtidig med, at også professionelles krav om særlig løn og prestige omtales. Denne definition er 

valgt, fordi der derved lægges op til at se forholdet mellem de professionelles viden og samfiundets 

behov som et dynamisk samspil. 

 

De professionelles viden bygger på samfundsmæssige og kulturelle normer, men i indoptagelsen og 

udøvelsen af disse er de ikke passive aktører, men oversætter med deres egne fortolkninger, og er 

med til at præge og forandre opfattelsen af, hvad der er rigtigt og forkert. Deres vidensgrundlag 

opstår omvendt heller ikke i et tomrum, som de selv kan udfylde. Det er snarere til konstant 

forhandling i samfundet.  

2.2 Professionerne i praksisstudier, - om viden og autonomi 

I forbindelse med de kommunale strukturændringer i Danmark i slutningen af 1990‘erne har der 

været udført forskning i forskellige professionsgruppers reaktioner på forandringerne (Ejersbo og 

Klausen 1997; Sehested 1996; Sehested og Ejersbo 1998). Forskningen har haft som formål at 

undersøge effekter af strukturændringerne med udgangspunkt i studier af professioner. Disse studier 

er relevante at inddrage i denne sammenhæng, da det med udgangspunkt i professionsforskningen 

bl.a. afdækker lærerprofessionens reaktionsformer og strategier. Det er samtidig relevant, fordi de 

ændringer, der er tale om, i høj grad er parallelle med de ændringer, som i dag finder sted på 

gymnasieområdet.  

 

Fire forskellige professioner er indgået i studiet af strukturændringer i kommunen: psykologer, 

lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Karina Sehested inddeler professionerne i to overordnede 

typer: de selvstyrende og de integrerede. De selvstyrende grupper karakteriseres ved at have egen 

videnskabelighed og lange uddannelser, en stor grad af selvstyring i arbejdssituationen og monopol 

på arbejdsfeltet. De har både stor beslutningsret og fortolkningsret i deres arbejde og dermed 

selvbærende roller. Psykologer og lærere omtales som repræsenterende selvstyrende grupper
6
, dog 

med lærerne længere mod grænsen til de integrerede grupper
7
. Jeg vil i denne sammenhæng 

beskæftige mig med de selvstyrende gruppers reaktioner og her igen primært med fokus på lærernes 

reaktioner, da jeg antager, at der for denne gruppe er størst paralellitet til gymnasielæreres situation.  

 

                                                 
6
Denne fælles kategorisering af psykokloger og lærere er hos Karina Sehested (1996) baseret på, at begge professioner 

har selvbærende roller i det daglige arbejde. Lærerne, som er focus for undersøgelsen, er folkeskolelærere. Den fælles 

kategorisering med psykologerne, som synes meningsfuld, giver ikke mulighed for at se om den distinktive forskel, der 

er på de to professionsgruppers vidensbaggrund og forankring i egen videnskabelighed, spiller en rolle i forhold til 

professionernes reaktionsformer.  
7
For de integrerede grupper, dvs. sygeplejersker og socialrådgivere, gælder det, at de har mellemlange uddannelser, og 

at der er en stor grad af hierarkisk og bureaukratisk styring af deres arbejdssituation og ringe grad af monopoler. Disse 

grupper har især fortolkningsret i arbejdssituationen. Sygeplejersker har på nogle punkter monopoler på arbejdet, men 

er samtidig underlagt en anden styrende profession, nemlig lægerne. Socialrådgiverne betragtes som den mest typisk 

integrerede gruppe. 
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For de selvstyrende grupper står eksklusion af andre fra eget område og individuelle strategier 

centralt. Individuelle strategier
8
 kan tages i anvendelse, fordi der sjældent er konkrete anvisninger 

på eller retningslinier for, hvordan arbejdet skal varetages. Det giver råderum for de professionelle 

til selv at fastlægge indholdet i deres arbejde og dermed i de ydelser, de leverer. De har derfor stor 

mulighed for at selv at vælge, om de vil ændre deres måde at arbejde på. Også reaktioner på 

ændrede ledelsesforhold står centralt for en selvstyrende profession. Sehested (1996), undersøger, 

hvordan ændringerne påvirker professionernes videngrundlag og arbejdsmåde ved at se på, hvilke 

strategier de anvender i deres reaktioner på ændringerne og med hvilket resultat for effektbilledet.  

 

Undersøgelsen har generelt vist, at det har stor betydning for effekten af strukturændringerne, 

hvordan professionerne reagerer på ændringerne, og at reaktionerne i høj grad kan henføres til de 

professionernes egenskaber. En generel konklusion om, hvordan professionerne støtter eller 

modarbejder ændringerne, er, at det afhænger af, hvordan indholdet i og udformningen af 

ændringerne falder sammen med deres vidensgrundlag, arbejdsmåde selvstyring og 

beslutningskultur. Hvor der er tale om, at ændringerne ligger i forlængelse af professionernes 

ønsker, støttes ændringerne. Eller hvis der er tale om en bedre udnyttelse af den viden og 

arbejdsmåde, der ligger i deres fag, støttes ændringerne ligeledes. Hvis det modsatte gør sig 

gældende, modarbejdes ændringerne med forskellige strategier. 

 

Fælles for alle undersøgte grupper er desuden, at de faglige argumenter og koblingen til bevarelse af 

en stor del af deres selvstyre står centralt i deres begrundelser for deres handlinger. Selvstyret 

opfattes som grundlaget for at udøve den bedst mulige viden til gavn for brugerne. Af alle 

grupperne modarbejder hovedsagelig lærerne med tydelige konsekvenser for effektbilledet. For 

lærerne er der med ændringerne tale om, at der stilles krav om et andet vidensgrundlag og en ny 

arbejdsmåde, som de ikke umiddelbart ser en fordel i, og som heller ikke ligger i forlængelse af 

deres hidtidige vidensgrundlag og arbejdsmåde. Helheden og det tværfaglige samarbejde ligger ikke 

i forlængelse af deres viden og arbejdsmåde. For lærerne står undervisning og privatisme centralt, 

og strukturændringernes indhold kan betragtes som et frontalt angreb på deres viden og måde at 

arbejde på.  

 

Sehested konkluderer bl.a.: 

 

”Lærernes individuelle og kollektive strategier har en udpræget eksklusionstendens. Der lukkes af 

for andres indblanding på deres område. Strukturændringernes udformning og indhold er da også i 

modstrid med både lærernes vidensgrundlag, arbejdsmåde, selvstyring og beslutningslkultur. De 

har derfor grund til at bruge alle de indflydelsesmuligheder de er i besiddelse af. Lærerne er et 

eksempel på det vanskelige i at få selvstyrende grupper til at ændre adfærd hvis de ikke selv ønsker 

det.” (Sehested 1996)  

 

Et fællestræk for strukturernes påvirkning er desuden, at professionerne på forskellig vis 

umiddelbart underlægger sig de politiske beslutninger om ændringer i deres arbejde. Dette tilskriver 

Sehested deres ansættelsesforhold i den offentlige sektor. Det er dog bestemt ikke ensbetydende 

                                                 
8
 Karina Sehested skelner mellem individuelle og kollektive strategier. Kollektive strategier er knyttet til afgrænsninger 

af professionene i forhold til andre professeionsgrupper, bl.a. gennem professionens egne organisationer. 

Aflukningsstrategier, alliancedannelse og assimilering omtales som kollektive strategidannelser. Individuelle strategier 

er knyttet til den enkeltes udøvelse af arbejdet. I denne forbindelse omtales uformelle magtnetværk, valg til vigtige 

positioner i organisationen og indflydelsen på den enkeltes konkrete udførelse af en arbejdsopgave i praksis (Sehested 

1996) 
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med, at de professionerne accepterer beslutningerne eller tilpasser sig dem. De sætter snarere deres 

indflydelse igennem i gennemførelsen af ændringerne.  

 

Med til autonomien omkring den faglige specialisering hører generelt, at fagprofessioner vanskeligt 

anerkender nødvendigheden af ledelse (Goldschmidt 1997: 175; Klausen 2001a; 2001b: 222; 2006: 

175; Sehested og Ejersbo 1998). Den dominerende forestilling om selvstyre omfatter også 

forestillinger om, at ledelse ikke er nødvendig eller ønskelig som andet eller mere end administrativ 

og koordinerende funktion. I professionsforskningen beskrives professionerne som 

ledelsesfremmed. Der er, i forlængelse heraf, hos fagprofessionerne en dominerende forestilling 

om, at kun særligt fremragende fagprofessionelle kan anerkendes som ledere. Der er tale om en 

Primus inter pares-forestilling, ledere blandt ligemænd (Klausen 2001b, 2006), som gør ledelse af 

fagprofessioner til en særlig opgave.  

 

Et sidste forhold, der skal nævnes, er, at undersøgelsen viser, at det har stor betydning, hvilken 

måde beslutnings- implementerings- og målformuleringsprocessen forløber på. Der, hvor man 

forsøger at give strukturændringerne konkret indhold og mening i forhold til de forskellige gruppers 

viden og arbejdssituation og inddrager dem aktivt i meningsdannelsen, opnås de største effekter af 

ændringerne. Det giver en forskel i de professionelles reaktioner og dermed i effektbilledet. Det har 

stor betydning hvor klare indholdsmæssige udmeldinger, der kommer fra politisk, administrativ side 

om formålet med ændringerne. Strukturelle ændringer giver de professionerne mulighed for at sætte 

egne interesser igennem. Målformuleringerne skal gøres konkrete og operationaliserbare, så de kan 

anvendes som retningslinier i det daglige arbejde. De bedste resultater opnås, når professionerne 

inddrages aktivt i meningsdannelsen som en del af gennemførelsen af ændringer (Sehested 1996).  

2.3 Antagelser om forandringer, - gymnasiet og professionerne 

To hovedtemaer går igen, når der tales om professioner. Det ene er, at viden, uddannelse og 

eksamensbeviser spiller en central rolle. Det andet er, at monopol og autonomi spiller en central 

rolle. En generel konklusion om hvordan professionerne støtter eller modarbejder ændringer er, at 

det afhænger af, hvordan indholdet i og udformningen af ændringerne falder sammen med de 

professionelles vidensgrundlag, arbejdsmåde, selvstyring og beslutningskultur (Sehested 1996; 

Sehested og Ejersbo 1998). Tidligere undersøgelser viser, at det er meget vanskeligt at påtvinge en 

ændring af professioners vidensgrundlag. Hvis professionerne ikke selv ser en nødvendighed af 

denne ændring, sker den heller ikke. Det er samtidig sådan, at hvor professionerne oplever 

ændringerne som en indskrænkning af deres selvstyring eller autonomi, reagerer de stærkt imod det, 

selv om ændringerne ligger i forlængelse af deres vidensgrundlag. Autonomien står, med andre ord, 

meget centralt.  

2.3.1 Om vidensaspektet i arbejdet for fremtiden 

Forandringerne i gymnasiet berører i høj grad vidensaspektet hos professionerne. Som det blev 

fremhævet i beskrivelsen af de grundlæggende forandringer, som ønskes af gymnasiet, står ændrede 

kompetencer hos eleverne, som matcher et fremtidigt videnssamfund, i centrum. Med reformens 

krav om fokus på nye kompetencer igangsættes en bevægelse fra individuel lærer til tværfaglig, 

samarbejdende lærer. Denne bevægelse har samtidig konsekvenser for professionernes 

vidensgrundlag. Vidensaspektet udfordres af det nye fokus på tværfaglighed, fagsamarbejde og 

projektarbejde. Den individuelle faglighed, som hidtil har stået helt centralt og knyttet til identiteten 

i gymnasielærerjobbet, skal omformes, ligesom også metodefriheden udfordres. Politikere og 
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beslutningstagere er af den opfattelse at kerneydelsen - elevernes læring og nye kompetencer, opnås 

bedre, hvis de professionerne samarbejder på en ny måde og lærer af hinanden. Det er i et vist 

omfang en anden form for ekspertviden kombineret på en ny måde, man efterlyser i gymnasiet.   

 

På den pædagogiske side er der samtidig igangsat en bevægelse fra undervisning til læring med et 

øget ansvar for elevernes egenlæring. Ved ønsket om lærernes øgede fokus på elevaktiverende 

arbejdsformer, udvikling af progredierende studiekompetence og selvrefleksive processer lægges der 

op til, at elevernes indlæringsbehov i langt højere grad end tidligere skal sættes i centrum. Sagt med 

andre ord kræver reformen et anderledes og langt større fokus på pædagogik end hidtil i gymnasiet.  

Med nye fagbeskrivelser og læreplaner til hvert enkelt fag, som ikke længere rummer en detaljeret 

indholdsbeskrivelse, er der desuden lagt op til en bevægelse fra pensummål til kompetencemål med 

henblik på at regulere ved outputstyring som sigtepunkt for undervisningen. Med disse sidstnævnte 

bevægelser sættes der også spørgsmålstegn ved, om det er den rette viden, en gymnasielærer for 

tiden har i centrum for sit arbejde, og også herved udfordres vidensaspektet med reformen.  

2.3.2 Om autonomi og selvstyring i arbejdet for fremtiden 

Den helhedsorienterede forandring af skolen er understøttet af krav om vidensdeling i f.eks. 

teamstrukturer, kvalitetssikring og synliggørelse af den enkeltes og det fælles arbejde via 

studieplanen, nye krav til intern evaluering og dokumentation samt ekstern åbenhed i 

offentliggørelsen af hoveddele af studieplanen. Den enkelte lærer fremstår ikke så isoleret som 

tidligere, men må fremover tænke langt mere organisatorisk bl.a. i fælles målsætninger og strategier 

og offentliggørelse af eget arbejde. Herved udfordres metodefrihed og selvstyre og den enkeltes 

autonomi i arbejdet berøres. Med krav om langt større organisatorisk bevidsthed og evne til at se sig 

selv som en del af helheden kan den ønskede reformforandring beskrives som en bevægelse fra 

gymnasielærer til medarbejder i organisationen.  

 

Ledelse af gymnasiet er som sådan ikke sat i centrum i reformen med beskrivelse af udviklingskrav, 

men de forandringer og den forandringsproces, som skal drives, vedrører i høj grad ledelse, og har 

afledte konsekvenser for ledelse i gymnasiet. Til den kendte form for ledelse skal der føjes nye 

dimensioner. Lederrollen ændrer sig fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, 

forandringsorienteret  ledelse. Disse bevægelser, som er sat i spil med den nye reform, vedrører 

også skolen som helhed, og kan samlet set siges at igangsætte en forandring, som også i høj grad 

kan få indflydelse på den enkeltes autonomi i og med at ledelse som andet og mere end faglig 

ledelse, kommer til at spille en central rolle i tilknytning til personalet. Hermed udfordres 

professionernes ledelsesfremmedhed.  

 

I relation til indførelsen af teamstrukturer løses der dog samtidig op for monopoler og autonomi i og 

med, at der er tale om ændringer, som kan give den ansatte større medansvar i det daglige arbejde 

og for skolen som helhed. Med reformens krav om åbenhed, dokumentation og kvalitetssikring på 

den ene side og et større medansvar i det daglige på den anden side, ser det ud som om, der er en 

modsætning mellem nogle af disse mål. Der trækkes altså lidt i begge retninger – en begrænsning af 

selvstyret og en udvidelse af det. Under alle omstændigheder er der tale om en klar omformning af 

selvstyret. Det er mit udgangspunkt, at det er formålstjenligt at skelne mellem en autonomi, som er 

knyttet til professionernes jobudøvelse i forbindelse med kerneydelsen undervisning. Denne er 

omtalt ovenfor i forbindelse med en indskrænkning af den enkeltes metodefrihed. Men samtidig er 

der, som nævnt, lagt op til skabe autonomi for professionen, knyttet til organisatoriske beslutninger. 

Der er imidlertid ingen garanti for, at denne form for autonomi efterstræbes af professionerne.  
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Den efterfølgende empiriske undersøgelse af feltet giver mulighed for at få et indblik i 

gymnasielærernes holdninger og reaktioner på de ændringer, reformen foreskriver, og som har 

konsekvenser for professionens vidensgrundlag og autonomi 

 

Med hensyn til selvstyring eller autonomi har gymnasielærere indtil reformen haft en stor 

beslutnings- og fortolkningsret i deres arbejde og kan dermed beskrives ved det, som Sehested 

kalder selvbærende roller (Sehested 1996). Der har ikke været konkrete anvisninger eller 

retningslinier på, hvordan arbejdet skulle varetages. Professionerne har haft råderum til fastlæggelse 

af indholdet i arbejdet og de ydelser, de har leveret. Dette betyder naturligvis ikke, at der ikke har 

været nogen former for samarbejder eller tværfaglighed i gymnasiet, men det betyder, at det med 

reformen gøres til eksplicitte krav samtidig med krav om offentliggørelse af planer og evalueringer, 

synliggørelse af arbejdsprocesser og resultater. Det er i denne forstand, reformen kan siges at gribe 

ind i den den enkelte medarbejders autonomi og vidensgrundlag i gymnasiet.  

 

Den empiriske undersøgelse giver et første indblik i reaktionerne herpå, ligesom et samlet generelt 

billede af aktørernes holdninger og forventninger til reformen træder frem. Undersøgelsen berører 

desuden kort spørgsmålet om forandrede ledelsesforhold i gymnasiet, men giver ikke mulighed for 

nærmere besvarelse af spørgsmål vedrørende relationen mellem ledelse og medarbejdere. Dette 

sidste er imidlertid genstand for udforskning i afhandlingens senere kapitler. I første omgang er en 

stikprøve fra feltet udgangspunkt for undersøgelse af professionernes holdninger og forventninger til 

reformen før den træder i kraft.    

2.4 Præsentation af en stikprøve fra feltet 

2.4.1 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed 

I august 2005 trådte Gymnasiereform 2005 i kraft ved skoleårets begyndelsen. Efteråret 2004 var 

derfor en intensiv reformforberedende fase for de fleste gymnasier i Danmark. I denne periode 

valgte jeg at foretage en indledende surveyundersøgelse på de tre caseskoler, som skulle indgå i 

projektet. Undersøgelsen havde flere formål. Den var, som omtalt i det foregående, et første skridt i 

afdækningen af feltets implementering af forandringerne. Den skulle samtidig danne indgang til 

mere detaljeret undersøgelsesarbejde ved, om muligt, at skabe overblik og angive retninger for 

yderligere undersøgelse. Et repræsentativt billede af forventninger og holdninger til reformen i de 

tre skoler før reformen træder i kraft, var derfor målet med undersøgelsen. Jeg havde kort og godt 

brug for adgang til feltet og overblik over det det område, jeg skulle arbejde i.     

 

Med henblik på at skabe en enkel undersøgelse er spørgeskemaet inddelt i 10 hovedspørgsmål og en 

række underspørgsmål, udformet på basis af reformen, og som tematiserer de centrale områder, der 

skal forandres på. Hovedtemaer i undersøgelsen er følgende:  

 

 Forventninger til reformens indvirkning generelt på gymnasieområdet? 

 Holdninger til øget samarbejde - fagligt, tværfagligt, teamsamarbejde? 

 Holdninger til organisationsmål – øget dokumentation og evaluering? 

 Ledelse nu og i fremtiden? 

 Kompetenceudvikling – hvad er der behov for/hvad er der lyst til? 
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I undersøgelsen deltog 140 lærere: 60 Hhx`ere (af 62 mulige)
 9

, 42 Htx`ere (af 51 mulige) og 38 

Stx`ere (af 50 mulige) og 10 ledere (af 10 mulige) har besvaret lederskemaet. Dermed er 

undersøgelsen baseret på i alt 140 lærere og 10 ledere og den kan siges at være statistisk 

repræsentativ Det vil sige at svarpersonernes svar med stor sikkerhed afspejler, hvad den samlede 

gruppe mener. Undersøgelsen har en samlet svarprocent på 86 for de deltagende lærere. Antallet af 

adspurgte og besvarede skemaer på ledersiden er af gode grunde meget lille, og de samlede 

oversigter over besvarelser af lederskemaer vil derfor være behæftet med en højere grad af statistisk 

usikkerhed end tilsvarende besvarelser på lærerskemaer.  

 

Undersøgelsen er ikke repræsentativ for alle gymnasier i Danmark, og der kan dermed ikke drages 

objektive slutninger på vegne af samtlige gymnasier, men der kan drages slutninger på basis af de 

tre involverede projektskoler. Når undersøgelsen sættes i relation til professionsteorien, er det 

således også med henblik på at opnå analytisk generaliserbarhed (Steinar Kvale 2004; Layder 1998; 

Maxwell 1996; Yin 1994).  

 

Kernen i enhver spørgeskemaundersøgelse er selve spørgeskemaet. I lyset heraf har jeg inddraget 

respondenter med henblik på at validere skemaet før brug (Hellevik 2003). Spørgeskemaet har 

således været testet af aktører i feltet, dvs. af både ledere og lærere, dog ikke fra de skoler som 

skulle indgå i undersøgelsen. Skemaet blev herefter justeret med henblik på at sikre overskuelighed 

og forståelighed. Tvetydige svarmuligheder og sproglige fejl blev justeret. I november blev 

projektet og spørgeskemaet præsenteret på lærerforsamlingsmøder på de tre skoler. Det blev udfyldt 

på stedet og indsamlet i tilknytning til mødet. Jeg stod herved også til rådighed for opklarende 

spørgsmål vedrørende besvarelse af skemaet.    

 

Ikke desto mindre fremgik det af inddateringen af svar på spørgsmålene, at der på et enkelt område, 

omhandlende elevaktiverende arbejdsformer, i spørgeskemaet, er foreslået for mange 

svarkategorier, som ikke er tilstrækkeligt klart adskilte. Jeg har som følge heraf undladt at inddrage 

dette svarmateriale i analysen. Undersøgelsen og tolkningen heraf er baseret på de afgivne svar, 

men datasættet er ‖renset‖, dvs., utroværdige besvarelser er fjernet med henblik på at kunne sikre, at 

der er en logisk konsistens i alle besvarelser og kort sagt realiabilitet i undersøgelsen (Hellevik 

2003: 51-54). 

 

Generelt om de udarbejdede spørgsmål kan det siges, at jeg har ønsket at stille spørgsmål, som er 

forbundet med de forandringer, der er præsenteret i reformen. Et oplæg til reform er naturligvis ikke 

negativt formuleret, og reformdiskursen er fuld af flydende betegnere. Hertil kommer, at et generelt 

kulturelt pres i forhold til omstillingsparathed gennemsyrer hverdagslivets tale og handlinger. Set på 

den baggrund kan det måske være vanskeligt at udtale sig negativt om holdninger og forventninger 

til forandringer i arbejdslivet og derved til den undersøgelse, som jeg har præsenteret 

respondenterne for. Det er naturligvis ikke tilsigtet at afskære negative svarmuligheder, og man kan 

omvendt indvende, at hvis der havde været markant negativt potentiale, ville det alligevel have slået 

igennem, fordi undersøgelsen er anonym over for andre end forskeren. Der er derfor ikke 

umiddelbar grund til ikke at angive negative holdninger.   

En måde at skabe mulighed for en ekstra validering af materialet har været at sikre, at der i 

tilknytning til undersøgelsens lukkede spørgsmål kunne bringes kommentarer. Egne svar kunne 

                                                 
9
 Det samlede potentielle antal lærererespondenter på den første survey på Hhx var forøget med 16 deltagere, som 

deltog særskilt i dette lærermøde. De 16 ekstra deltagere kom fra en tilknyttet afdeling med en anden geografisk 

beliggenhed, men tilhørende samme hovedorganisation. Disse deltagere indgik ikke i undersøgelsen i anden omgang 

(Se kapitel 10). 
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uddybes i relation til hvert af de lukkede spørgsmål. Svarene på de åbne spørgsmål indgår derfor 

som en del af det analyserede materiale, og det har været med til at vejlede forståelsen af de afgivne 

synspunkter. Der vil naturligvis i enhver spørgeskemaundersøgelse være en risiko for, at 

operationaliseringen af undersøgelsens spørgsmål ikke matcher de afgivne svar og den foretagne 

tolkning (Hellevik 2003: 183-193). Med andre ord er det relevant at reflektere over; svarer 

respondenterne på det jeg spørger om, og tolker jeg undersøgelsen i overensstemmelse med det, 

respondenterne mener at svare på? 

 

Som det kan ses af undersøgelsens formulering af spørgsmål, er krav om deltagernes ændrede 

vidensgrundlag og ændringer i autonomi ikke tematiseret direkte for deltagerne ved hjælp af disse 

teoretiske begreber. I tolkningen af undersøgelsen er dette begreber fra professionsteorien, som jeg 

anvender i analysen af undersøgelsen. Jeg bygger mine tolkninger på den forudsætning, at 

reaktionerne på reformens krav om øget faglighed, tværfaglighed samt øget, teamsamarbejde, har 

konsekvenser for en afgrænsning af den enkelts autonomi og ændring af det efterspurgte 

vidensgrundlag, og at reaktionerne på reformens krav som følge heraf udsiger noget om den 

enkeltes holdninger til disse ændringer i autonomi og vidensgrundlag.  

 

Jeg forudsætter også, at reformens krav om synliggørelse af fælles planer, evalueringer og resultater 

f.eks. betyder et mindre råderum for professionerne til individuelt at fastlægge indholdet i eget 

arbejde med afgrænsende konsekvens for den enkeltes autonomi. Jeg tolker, som følge heraf, at 

svarene på undersøgelsens spørgsmål om holdning til øget dokumentation og evaluering af 

skolearbejdet udsiger noget om den enkeltes holdninger til disse ændrede forhold omkring 

autonomi.   

 

Et udtømmende svar på ovenstående spørgsmål bliver ikke muligt. Hvad vi hver især præcist 

erkender ved begreberne forbliver et uafsluttet spørgsmål. Jeg har imidlertid, ved hjælp af 

professionsteorien og andres forskningsresultater, synliggjort de centrale begreber, jeg sætter 

undersøgelsen i forhold til og herved gjort spørgsmål og tolkninger transparente og tilgængelige for 

læserens vurdering med henblik på at opnå størst mulig reliabilitet og validitet.   

2.4.2 Analyse af en stikprøve fra feltet på baggrund af professionsteori 

Forventninger og holdninger til reformens indvirkning på gymnasieområdet  

I forhold til undersøgelsens første hovedtema fremgår det, at for alle tre skoleformer er der tale om 

at informanterne er overordentligt positivt indstillede (Figur 2.1). Dette gælder både lærere og 

ledere. Dette billede adskiller sig fra tidligere beskrevne resultater af professionsforskningen. Dette 

gælder både i forhold til vidensaspektet og i forhold til en indgriben i den enkeltes autonomi som 

afspejles i figurerne. På baggrund af reformen skal der frembringes et ændret vidensgrundlag 

baseret på tværfaglighed og krav om samarbejde og teamstrukturer, som samtidig indskrænker den 

enkeltes metode- og tilrettelæggelsesfrihed i det daglige arbejde. Det ville umiddelbart have været 

forventeligt, set på baggrund af tidligere forskningsresultater, at begge dele ville afstedkomme 

negative reaktioner (Sehested 96).  
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 At den generelle holdning er positiv er 

naturligvis et relativt unuanceret synspunkt, ikke 

desto mindre er den positive holdning i 

udgangspunktet kort før reformens ikrafttræden 

markant stor, og den kan alt andet lige betragtes 

som en overbevisende motivation, der kan 

bygges på, når reformens udfordringer tages op i 

den konkrete oversættelse til daglig praksis. Det 

skal tages i betragtning, at et meget lille antal 

ledere er adspurgt i forhold til et noget større 

antal adspurgte lærere. Dette giver et langt 

sikrere billede af lærerholdninger i forhold til 

lederholdninger.  

 

 

Det forventelige billede ville have været, at Stx ville udvise et større negativt billede end de to andre 

skoleformer, da forandringerne for netop Stx kan 

siges at være mere indgribende end for de to 

andre gymnasier, som er nyere, dvs. mindre 

traditionsbundne og med en større tilknytning til 

praksisrelaterede aktiviteter (Se endvidere kapitel 

1). Netop fagligheden og de traditioner, som har 

været kendetegnende for Stx, er dem, der nu 

udfordres af reformen. Det kan derfor 

umiddelbart undre, at netop denne skoleform 

udviser et ligeså positivt billede som de to andre 

skoletyper.  

Ser man på den generelle holdning til reformen i 

relation til respondenternes hovedfag (Figur 2.3), 

viser det sig, at respondenter med 

samfundsvidenskabelig baggrund er mest 

positive, og respondenter med 

naturvidenskabelige fag er den faggruppe, hvis 

forbehold er størst. Set i relation til 

professionsteorien kan der forventes uvillighed til 

forandring, der hvor der ikke er et sammenfald 

mellem professionens vidensgrundlag og 

intentionerne i forandringerne. Intentionerne i 

forandringerne er bl.a. fokuseret på 

kompetenceudvikling, pædagogisk forandring, 

etablering af samarbejder som centrale 

forandringspunkter. Den mindre positive tilgang 

Figur 2.1 

Forventninger til reformen - alle skoler, 2004
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Figur 2.2 

Forventninger til reformens indvirkning - skoleform, 2004
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De fire efterfølgende søjlediagrammer, er en uddybning af informanternes generelle opfattelse af 

reformen, analyseret med henblik på at opnå et mere nuanceret billede heraf. Den generelle 

holdning til reformen er sat i forhold til: Skoleform og Fag og til Reformens betydning for det 

faglige niveau for fremtiden. Undersøger man den generelle holdning til reformen i relation til 

skoleformen - Hhx, Htx eller Stx, viser der sig ikke nævneværdige forskelle. Der er altså ikke en 

skoletype, som er markant mere positiv end andre eller markant mere negativ.  
Figur 2.3 

Forventninger til reformens indvirkning - fag, 2004
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til reformen fra den naturvidenskabelige gruppe kan evt. forstås i forlængelse heraf.  

 

Der er meget lidt sammenfald mellem det naturvidenskabelige vidensgrundlag og intentionerne i de 

forandringer, som skal iværksættes. Det naturvidenskabelige vidensgrundlag bygger i høj grad på 

specifikke faglige problemstillinger, hvorimod der i forhold til samfundsfag og humaniora, er en 

større grad af vidensgrundlaget, der rummer dels et samfundfagligt engagement og dels i forhold til 

humaniora et fokus på menneskelige relationer, som kan anvendes i håndtering af samarbejds- og 

procesrelationer. Et bredere spekter af fagligheden kommer i spil for de to sidstnævnte faggrupper.  

 

Et meget centralt punkt i undersøgelsen er 

afdækningen af medearbejdernes holdninger til 

reformens betydning for det faglige niveau 

(Figur 2.4). Udfordringen af fagligheden kan 

siges at være en udfordring af kernen i de 

professionelles vidensgrundlag. Som det 

fremgår af søjlediagrammerne mener de fleste, 

op imod 60 %, at det faglige niveau vil forblive 

uændret. Dertil kommer, at på humaniora er der 

33 %, på samfundsvidenskab er der 28 %, og 

på naturvidenskab er der 18 %, som mener, at 

reformen vil øge det faglige niveau. På 

naturvidenskab er der flere af de adspurgte end 

i de øvrige to faggrupper, dvs. 22 %, der 

mener, at det faglige niveau vil sænkes. Den største bekymring for det faglige niveau er således 

knyttet til lærere med naturfaglig baggrund. Såfremt der er en sammenhæng mellem reformens 

succesfulde implementering og den positive holdning til reformens intentioner, vil dette 

søjlediagram indikere succes for reformens implementering.  

 

I vurderingen af det faglige niveau udtrykkes på det almene gymnasium, størst bekymring for 

niveauet (Figur 2.5). 38 % af lærerne mener, at 

det faglige niveau sænkes, hvorimod andelen af 

de som mener niveauet vil sænkes på de to øvrige 

skoler er på 10-15%. På Htx mener 41% af 

medarbejderne, at det faglige niveau forøges. 

Gennemsnitligt (på tværs af skoleformer) mener 

de fleste, nemlig 55 %, at det faglige niveau 

forbliver uændret. Det sidste er naturligvis 

centralt, ikke desto mindre ser der ud til netop på 

dette felt, i relation til bedømmelsen af 

fagligheden for fremtiden, at der er en 

skoletypeforskel, og det almene gymnasium viser 

sig på dette punkt at understøtte en antgelse om, 

at forandringer vedrørende fagligheden opleves 

som mest indgribende for denne skoleform. 

 

Figur 2.4 

Reformens betydning for fagligt niveau - fag, 2004
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Figur 2.5 

Reformens betydning for fagligt niveau - skoler, 2004
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Holdninger til øget samarbejde, – fagligt -, tværfagligt- og  teamsamarbejde  

Generelt er ca. 80 % af alle lærere positive over 

for at skulle samarbejde meget mere, end det 

nogen sinde har været tilfældet i gymnasiet. 

Dette gælder i relation til øget fagligt 

samarbejde, øget tværfagligt samarbejde (Figur 

2.6 og 2.7). Der er en anelse mindre 

forhåndsbegejstring for teamsamarbejde, og 

dog er op mod 70 % af alle lærere positive over 

for at skulle arbejde i teams (Figur 2.8). Dette 

må siges at være et gennemslagskraftigt signal 

om en positiv holdning til tværfaglighed og 

mere samarbejde i gymnasiet, - et markant 

signal om villighed til at give køb på  den 

individualiserede, autonome lærerpraksis.  

 

Dette resultat af undersøgelsen adskiller sig fra resultaterne af den tidligere nævnte undersøgelse af 

Sehested (1996), og er meget overraskende i forhold til hidtidig forskning på professionsfeltet. Den 

hidtidige individuelle faglighed har hidtil stået centralt og knyttet til identititen som gymnasielærer 

og jævnfør tidligere professionsforskning, har den faglige lærerrolle været meget vanskelig at       

forlade (Sehested 1996).  

Holdning til øget dokumentation og 

evaluering  

I forhold til den nye reform stilles der i udstrakt 

grad krav om synliggørelse af resultater og 

dokumentation af alle former for indsatser. I 

forhold til dette område ses der er større grad af 

tvivl om, hvorvidt det er umagen værd. 

Negative holdninger er markeret på alle skoler, 

og på Htx overstiger gruppen af neutrale 

holdninger de positive. På dette felt er der en 

indikator om, at der kan opstå modstand eller 

måske blot modvilje mod reformens 

Figur 2.6 

Holdning til øget fagligt samarbejde - skoleform, 2004
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Figur 2.7 

Holdning til øget tværfagligt samarbejde - skoleform, 2004
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Figur 2.8 

Holdning til øget teamsamarbejde - skoleform, 2004
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Figur 2.9 

 Holdning til øget dokumentation, evaluering - skoler 2004 
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intentioner. Når dette kombineres med de skriftlige kommentarer, der er føjet til besvarelserne, 

formindskes dette indtryk  

ikke.  

 

På dette felt kan det i et vist omfang siges, at antagelsen om professionernes reaktioner i 

udgangspunktet bekræftes. Mængden af positive svar overstiger dog i alle tilfælde de negative, og 

grafen bidrager til at bekræfte billedet af generelt og overordnet positiv holdning til reformen på 

gymnasierne.  

Ledelse nu og i fremtiden  

I det første søjlediagram (Figur 2.10) besvarer 

ledere spørgsmålet om, hvad der er lederens 

vigtigste roller nu og i fremtiden. Det 

efterfølgende søjlediagram er en oversigt over  

læreres besvarelse af det samme spørgsmål 

(Figur 2.11). I relation til ledernes besvarelse 

er der en markant prioritering af 

forandringsledelse for fremtiden. Et signal om 

en bevidsthed om et muligt kontinuerligt pres 

på gennemførelse af forandringer i 

uddannelsesverdnen. For fremtiden ser det ud 

til, at det er forandringsledelse og pædagogisk 

ledelse, der er i fokus set fra lederside i 

gymnasierne.  

 

Administrativ ledelse forventes at formindskes. Dette sidste er tankevækkende set i forhold til, at 

den nye reform medfører en høj grad af behov for ny logistik og dertil omfattende planlægning og 

koordinering. Strategisk ledelse ser, fra ledernes synsvinkel, ud til at skulle prioriteres højere for 

fremtiden end i dag og dog ikke højere end 

administrativ ledelse.  

 

I forhold til hvordan lærerne betragter 

lederrollerne for nu og i fremtiden, er der 

hovedsagelig uoverensstemmelse med ledernes 

synspunkter i forhold til forandringsledelse, 

hvor lærerne vurderer, at lederne, i højere grad 

end de selv vurderer, udøver forandringsledelse 

(Figur 2.11). Her kan det spille ind, at 

begreberne om hvad ledelsesrollerne dækker 

over, ikke er snævert defineret for 

respondenterne i undersøgelsen. Kombineret 

med få lederbesvarelser er det 

usikkerhedsfaktorer, der skal tages i 

betragtning, når graferne aflæses. I forhold til den strategiske lederrolle vurderer lærerne, at lederne 

i højere grad end de selv vurderer, skal udføre strategisk ledelse.  

Figur 2.10 

Vigtigste lederroller nu og i fremtiden - ledere, 2004
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Figur 2.11 

Vigtigste lederroller nu og i fremtiden - lærere, 2004
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Kompetenceudvikling – hvad er der behov for/hvad er der lyst til  

Ser man på søjlediagrammerne over, hvilke kompetencer lærerne vurderer, de har ”brug for” i 

relation til udfoldelsen af reformen, og hvilken kompetenceudvikling de ”har lyst til”, er der ikke 

for nogen af de tre skoleformer helt 

overensstemmelse mellem ”behov for” og ”lyst 

til”.  Den største diskrepans er, ikke uventet, 

imellem ”brug for” faglig 

kompetenceudvikling og ”lyst til” faglig 

kompetenceudvikling (Figur 2.12-2.15). 

Lærerne er vidende om, at det ikke er i forhold 

til faglig kompetenceudvikling de fleste kræfter 

bør sættes ind. Alligevel markeres det, at det er 

her, der er stor lyst til at sætte ind. Denne 

forskel på ”behov for” og ”lyst til” kan være et 

signal om, at der på trods af generelt meget 

positive grundlæggende holdninger til reformen 

vil være et konfliktpotentiale her. Det er klart, 

at pligtopfyldenhed eller loyalitet overfor 

forandringerne kan spille ind i besvarelserne, 

men det er markant, at der, på trods af 

undersøgelsens øvrige meget positive svar, 

alligevel her er et signal om et 

modsætningsforhold, som er knyttet til et 

kerneelement i professionernes selvforståelse.   

 

Undersøgelsens første meget markant positive 

udmeldninger vedrørende positive holdninger 

til mere samarbejde i gymnasiet modificeres 

ligeledes af svarene på dette sidste spørgsmål i 

undersøgelsen. I alle tre skoleformer vurderer 

man, at der er et stort ”behov for” 

samarbejdskompetencer, men ”lysten til” at 

sætte ind netop her med udviklingen af 

samarbejdskompetencerne står ikke helt mål 

med det, lærerne vurderer, der er behov for. 

Dette er et resultat, der umiddelbart strider mod 

de indledningsvist meget positive 

tilkendegivelser vedrørende holdninger til 

fagligt samarbejde, tværfagligt samarbejde og 

teamsamarbejde. Svaret kan indikere, at der på 

trods af de meget positive udmeldinger og 

samarbejdsønsker, alligevel ligger et ikke 

ukendt dilemma imellem prioritering af 

egenfaglighed over for prioritering af 

samarbejdskompetencer.  

                  

Figur 2.13 

Kompetenceudvikling - Stx, 2004
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   Figur  2.12  

Kompetenceudvikling - Htx, 2004
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Figur 2.14 

Kompetenceudvikling - Hhx, 2004
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Ser man på søjlediagrammerne samlet over alle 

skoler, (Figur 2.15), signaleres der er en høj 

grad af bevidsthed om, at der, i relation til 

reformen, er brug for pædagogisk 

kompetenceudvikling. Dette kan bl.a. ses i 

relation til flytning af lærerfokus fra 

undervisning til facilitering af elevernes ansvar 

for egen læring. Ligesom der er en høj grad af 

bevidsthed om, at der er brug for udviklingen af 

samarbejdskompetencer i relation til f.eks. en 

høj grad af tværfaglighed og teamsamarbejde. 

Derudover er der en bevidsthed om, at der er 

brug for en højere grad af organisatorisk 

kompetence knyttet til den fremtidige lærers 

deltagelse i skolens gøremål i forhold til omverden, som falder fuldstændig i tråd med reformens 

intentioner. Tilbage står, at søjlen ”lyst til” langt overstiger, hvad der er ”brug for” i relation til 

faglig kompetenceudvikling som den eneste. 

Undersøgelsens resultater  

Nedenstående opsummeres den første undersøgelses resultater. Hertil inddrages respondenternes 

supplerende skriftlige kommentarer. Opsummerende om ovenstående survey kan det siges, at det 

samlede resultat af undersøgelsen er, at der er en overvældende positiv holdning til reformen i 

udgangspunktet. Dette adskiller sig fra, hvad man umiddelbart skulle forvente på baggrund af 

tidligere professionsforskning i og med, at der med reformen ændres i både vidensgrundlag og 

autonomi for professionerne.  

 

Undersøgelsens resultater, som vedrører lærernes positive holdninger til fagligt, tværfagligt og 

teamsamarbejde, kan tolkes som et signal om, at de er parate til at give slip på autonomi i den 

forstand, autonomi er beskrevet hos Sehested. Karina Sehested beskriver, at for selvstyrende 

grupper, som lærerne tilhører, er der tale om en stor grad af monopol på arbejdsfeltet. Der er stor 

beslutnings- og fortolkningsret i arbejdet og dermed selvbærende roller. Der er sjældent konkrete 

anvisninger eller retningslinier for, hvordan arbejdet skal varetages. Dette giver råderum for de 

professionelle til selv at fastlægge indholdet i deres arbejde og dermed de ydelser, de leverer.  

 

Skal man indgå i tværfagligt samarbejde eller være en del af et selvbærende team, som det 

foreskrives i reformteksten, så har det stor indflydelse på den enkeltes eget arbejde, både 

indholdsmæssigt og tilrettelæggelsesmæssigt. Ikke blot er den enkeltes metodefrihed berørt, men 

der skal tænkes fagligt anderledes, koordineres med andres fag og faglighed, ligesom der skal 

planlægges og holdes møder for at kunne sikre samarbejdsprocesser og fælles produktion. Alt dette 

kan, alt andet lige, betyde en kæmpe indskrænkning af den enkeltes frie planlægning og disponering 

af egen undervisning og dermed give mindre råderum for den enkelte. Undersøgelsens resultater 

signalerer ikke bare villighed til at give køb på den individualiserede lærerrolle, men overvægt af 

formulerede ønsker om at indgå i samarbejdsrelationer. I forhold til det faglige samarbejde er det 

mulighederne for gensidig inspiration og synergieffekt, der står centralt. Der er en overvægt af 

kommentarer, som dækker nedenstående synspunkt: ”Flere lærere giver flere ressourcer til at 

udvikle bedre materiale og bedre arbejdsformer”  

 

Figur 2.15 

Kompetenceudvikling - alle skoler, 2004
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Det kommenteres desuden, at det er en fordel, at man nu bliver tvunget til at dele materialer, ideer 

ect.. Der kan herved aflæses et signal om, at kravet om det øgede samarbejde er en formalisering af 

et ønske, som det med reformen bliver lettere at praktisere. Der er kun to kommentarer ud af 30, 

som er udelukkende negative: ”Det er en spændetrøje om ENS forløb”, ”Det er en forringelse af 

undervisningsfriheden”. I forhold til det tværfaglige samarbejde er det i høj grad hensynet til 

elevens læring, der er i centrum. Kommentarer som ”Eleven får bedre mulighed for transfer” eller, 

”det kan medvirke til øget motivation hos eleverne, fordi det giver flere vinkler på emnerne”, går 

igen for alle tre skoleformer og samtidig er der en positiv holdning til tværfagligheden ud fra et 

holistisk synspunkt, ”Livet er i sig selv tværfagligt. ” På Htx er der enkelte, der tager forbehold ud 

fra det synspunkt, at tværfaglighed kan blive til gentagelser i forskellige fag, og i øvrigt er der altid 

en fare for, at visse fag (lærere) vil dominere, og andre fag vil blive hjælpefag.  

 

I forhold til teamsamarbejdet er hovedstrømningen i synspunkterne, at teamsamarbejde er en god 

idé, det giver både faglige og personlige udfordringer. Der udtrykkes dog på dette spørgsmål også 

en større usikkerhed om, hvordan det vil komme til at fungere og en hovedbekymring, som går igen 

for alle skoler, er, at teamsamarbejde kan være en tidsrøver, og at succesen af teamsamarbejdet bl.a. 

vil afhænge af, hvilke ressourcer, der afsættes på skolen til at udforme dette i praksis.  

”Teamsamarbejde er godt – men en tidsrøver! Vigtigt at der afsættes timer/tid til teamarbejde. Vi 

løfter bedre i flok”,  er en kommentar, hvis indhold går igen i materialet. 

 

Et resultat, som indikerer succes for implementeringen, er indblikket i holdningerne til reformens 

betydning for det fremtidige faglige niveau i gymnasiet. Langt de fleste mener ikke, at det faglige 

niveau vil sænkes. Da udfordringen af fagligheden er kernen i professionernes vidensgrundlag, 

betragter jeg dette som et kernepunkt, som peger på en vilje til implementering. Af flere figurer 

fremgår det dog, at forandringerne hos naturfagslærere giver anledning til størst bekymring.  

 

Undersøgelsens mest negative udmelding om forandringerne findes i forhold til konkrete krav om 

dokumentation af resultater, synliggørelse og evaluering. Disse reformkrav er forbundet med mere 

direkte kontrol og checkbarhed for den enkelte, og registreres også som krav, der formentlig vil 

blive til bureaukrati i en negativ forstand, altså mere unødigt papirarbejde. I kommentarerne til 

graferne har spørgsmålet giver anledning til følgende kommentarer: 

 

 OK, men ofte svært at se hvad det bruges til, altså resultaterne. 

 Er bange for øget administration 

 I forhold til den enkelte elev er det altid vigtigt med feedback. I skolesammenhæng er det 

afhængigt af, om man bruger evalueringer mere systematisk. 

 Evalueringer ender som regel i ” både – og ”, og efter offentliggørelse sker der ingenting.  

 Tid og kræfter bør bruges på vigtigere ting  

 Skolerne vil bruge tid på at producere de ting, ministeriet vil se  

 Mere administration… kan lægge ekstra unødvendigt pres på den enkelte lærer. 

 Evaluering er feedback. Uden feedback kan ingen moderne systemer styres 

 Dokumentation bliver let til alibi  

 Overdrives let og er meget tidskrævende 

 

Ikke desto mindre overstiger søjlerne, som afbillede positive holdninger, de negative for to af 

skolernes vedkommende. Alt i alt indikerer billedet et muligt problemområde, som griber ind i den 

enkeltes autonomi. En samlet oversigt over de empiriske resultater, sat i relation til 

professionsreoriens forudsigelser, ses nedenstående: 
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Figur 2.16: Professionsteoriens forudsigelser relateret til empirisk undersøgelse 

 

 
 

Undersøgelsens overordnede meget positive repons på reformkravenes samarbejdsprocesser 

modificeres i et vist omfang af undersøgelsens svar på det sidste spørgsmål om ”behov for” og 

”lyst til”  kompetenceudvikling for fremtiden. Der er en høj grad af bevidsthed om, hvad der er 

brug for i relation til reformen, men ikke helt sammenfaldende ”lyst til”  kompetenceudvikling med 

henblik på at opnå f.eks. samarbejdskompetencer og organisatorisk indsigt. Dette peger på mulige 

konfliktområder, men det forrykker ikke det overordnede billede af en stor vilje og motivation til at 

gå ind i arbejdet med implementering af reformen. 

2.5 En lille prøve, som rejser store spørgsmål  

Stærke professionelle normer og traditioner vil i et ny-institutionelt perspektiv slå igennem i 

organisationers opbygning og ledelse. Dette er blevet fremhævet af DiMaggio og Powell (1991a), 

Meyer og Rowan (1991) samt Dimaggio og Powell (1991b og 1991c). Allerede tilstedeværende 

normer og traditioner påvirker de rammesættende strukturer i en organisation. Samtidig er 

professionerne også aktive medspillere i deres reaktioner på forandringer i omgivelserne, som 

påvirker begivenhedernes gang. Herved vil de institutionelle kravs indhold og betydning blive 

transformeret (Czarnawska og Sevòn 1996; Czarniawska og Sevon 1996b; Røvik 1998). 

Reaktionerne vil især være stærke, hvis reformerne ikke udspringer af den faglige tradition og 
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udvikling i det professionelle felt. På den baggrund er et indblik i professionernes særlige 

karakteristika og reaktioner en central kontekst for en uddybet undersøgelse og forståelse af de 

konkrete processer i feltet. Med surveyundersøgelsen skabes et første indblik i feltet, og 

professionssociologien bidrager med forståelse af karakteristika ved professionerne og den giver 

også bud på, hvordan vi kan forstå professionernes reaktioner på eksterne forandringer.  

 

Viden og autonomi står centralt som nyttige analysekategorien, hvorved det er muligt at forstå og at 

beskrive professioners ageren. Disse begreber må som følge heraf også indgå som naturlige 

nøglebegreber, når en analyse af de konkrete processer i den organisatoriske praksis efterfølgende 

sættes på dagsordnen (Se kapitel 7, 8, 9 samt 10).  

 

De centrale bevægelser som reformen initierer i feltet, blev beskrevet: 

 

 fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

 fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

 fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret  ledelse 

 fra undervisning til læring med et øget ansvar for elevernes egenlæring 

 fra pensummål til kompetencemål 

 

I tilknytning hertil blev det muligt, med begreber fra professionssociologien, at få øje på, hvorledes 

disse forandringer på udfordrer professionernes vidensgrundlag og autonomi. Det skal præciseres 

for det efterfølgende, at det er de tre øverste bevægelser, som er i centrum for studiet af reformens 

udfoldelse. Det er disse tre bevægelser, som forfølges nærmere, fordi de primært vedrører 

organisation og ledelse. De øvrige to bevægelser inddrages løbende i det omfang, de belyser dette.   

Reformens udfordringer 

Den mest nærliggende tese om, at de professionelle ville se forandringerne som angreb på deres 

traditionelle autonome roller og derfor udøve modstand, blev imidlertid ikke bekræftet af den 

konkrete empiriske undersøgelse. Det kan på ovenstående baggrund undre, at holdningen til 

reformen er overvældende positiv, når det betænkes, at både ændringer i vidensgrundlag og 

indgriben i autonomi er sat på dagsordnen med reformen. Set på baggrund af tidligere forskning i 

det konkrete gymnasiefelt rejser der sig uvægerligt et spørgsmål om manglende træghed og et 

behov for at forstå den meget positive holdning til de gennemgribende forandringer. 

 

Det interessante ved de ændringsforventninger som i udgangspunktet kan betragtes, er at de 

markant peger i retning af at offentlige organisationer, og altså af alle typer, netop skoler som 

organisationer, har et ændringspotentiale. De er ikke kolosser på lerfødder der ikke kan flyttes eller 

supertankere der ikke kan vendes. Der signaleres tværtimod stor omstillingsparathed. Sådan ser det 

ud i udgangspunktet. Spørgsmålet er, hvordan ser så processerne ud i feltet når vi ser nærmere på at 

skabe forandringerne?   

 

Undersøgelsen lægger desuden op til en uddybet udforskning af samspilsprocesserne i gymnasiet. 

Hvad er det for fordele, som tænkes forbundet med tværfagligheden og teamsamarbejdet, som 

eventuelt overskygger indskrænkning af autonomien for den enkelte? Hvordan vil processen tage 

sig ud i praksis? I det større medansvar for det fælles arbejde, dvs. i det at se sig selv som en en del 

af en helhed, er der lagt op til udvidet autonomi i forbindelse med organisationsprocesserne. 

Hvordan vil et udvidet selvstyre, som ikke nødvendigvis er efterspurgt, blive omsat i 

praksisprocesserne i gymnasiet?   
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I professionssociologien var der ikke enighed om, hvad det vil sige at være en profession, og hvem 

der er det. Den definition, jeg tog udgangspunkt i, havde imidlertid den fordel, at den fastholdt 

centrale elementer, der på tværs af tilgange, almindeligvis er enighed om, karakteriserer 

professionerne. Definitionen blev valgt, fordi den så forholdet mellem professionernes viden og 

samfundets behov som et dynamisk samspil. Definitionen blev samtidig valgt i erkendelse af, at den 

ikke indfanger historisk specifikke træk, som kan belyse en given profession i en bestemt kontekst.  

 

Ved at definere generaliserende træk ved professioner mistes betydninger, som en specifik og aktuel 

kontekst bidrager med. Udgangspunktet i en generisk definition bliver herved statisk og ikke 

dækkende, når man skal forstå spørgsmål, der f.eks. vedrører professionernes ændrede 

reaktionsmønstre f.eks. i forbindelse med nye styringsparadigmer. Der er i den nyere litteratur om 

professioner stor opmærksomhed på den overordnede forhandlingsrelation mellem staten eller 

samfundet og professionerne som en kontekst for den lokale udformning af professioners arbejde. 

Det er langt mere overset i professionslitteraturen, hvordan professioner varetager deres projekt på 

arbejdsplads- og organisationsniveau i relation til konkrete og offentligt rammesættende processer, 

som de befinder sig i. Jeg vil i forlængelse heraf, i dette studie, interessere mig for, hvad de 

professionelle gør i praksis, når de forsøger at skabe organisationens forandringsprocesser, som 

rummer nye forståelser af arbejdet.  

 

For at forstå de konkrete professioners aktuelle situation er det imidlertid nødvendigt at inddrage en 

beskrivelse af de specifikke træk i den økonomiske og sociale sammenhæng, som professionen 

aktuelt er en del af. Til dette rummer professionsteorien, som nævnt, ikke umiddelbart muligheder 

for nærmere efterforskning af de institutionelle omgivelser. Dette forhold peger på, at en yderligere 

forfølgelse af forståelserne af professionerne og også de afvigende resultater af undersøgelsen, må 

baseres på historie og indsigt i den konkrete kontekst, professionen og organisationen er situeret i. 

En lang periode med organisatoriske og ledelsesmæssige reformer har måske påvirket og været 

medvirkende til opkomsten af nye rekationsmønstre hos professionerne eller en ændret faglighed?  

 

Umiddelbart peger resultaterne af undersøgelsen i retning af en mere dynamisk forståelse af 

professionerne på de tre skoler, end professionsforskningen lægger op til. Frem for et billede af 

professioner som bærere af allerede dannede institutioner i processer af isomorfisk karakter, skal 

professionerne måske ses som langt mere aktive i den institutionelle dynamik. En Foucaulsk 

synsvinkel, som beskrevet hos Terry Johnson (1995), kan eventuelt være hjælpsom. Her ses 

professionerne som involverede i konstitueringen af politikkens mål, i identifikationen af nye 

sociale problemer og i konstruktionen af midlerne til at løse dem. Professionerne ses i langt højere 

grad som en del af processen med statsformationen.  

 

En mulighed er, i forlængelse heraf, at de empiriske resultater kan forstås på baggrund af konkrete 

udviklinger i gymnasiets omverden. Med henblik på at forfølge svarene på de spørgsmål som denne 

første empiriske stikprøve fra feltet rejser, skal gymnasiets omverden og den baggrund 

reformtænkningen hviler på, i det efterfølgende undersøges nærmere. Til dette vil jeg tage den ny-

institutionelle teori i brug for at komme svarene nærmere. Institutionsbegrebet er egnet til at 

analysere, hvordan institutionel påvirkning af organisationer finder sted, og samtidig hvordan 

organisationer kan påvirke deres institutionelle omgivelser gennem lokale tolkninger og en empirisk 

analyse heraf følger i kapitel 3. I kapitel 4 sættes derefter fokus på den institutionelle teori. Centrale 

begreber fra den institutionelle teori har allerede spillet en væsentlig rolle i kapitel 2. Dette vi også 

gøre sig gældende i kapitel 3. I kapitel 4 samles brikkerne i teorifeltet.   
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Kapitel 3  

 

Organisationsopskrifter i gymnasiet - anno 2005 
 

 

Gymnasiereform 2005 er en ambitiøs fornyelse af de gymnasiale uddannelser på en måde, som 

sætter spørgsmålstegn ved centrale forhold og traditioner, som har været gymnasiets byggestene i 

mange år. I det efterfølgende vil jeg tage udgangspunkt i en undersøgelse af den baggrund, 

reformtænkningen hviler på med henblik på en analyse og forståelse af forandringerne. Grundlaget 

her er nødvendigt for efterfølgende at kunne analysere og forstå, hvordan forandringerne bliver til i 

praksis i gymnasiet. Samtidig forfølges tråden fra kapitel 2 med en nærmere udforskning af den 

empiriske spørgeskemaundersøgelses foreløbige og overraskende resultater. Hvordan kan det være, 

at holdninger og forventninger til Gymnasiereform 2005 hos ledere og medarbejdere, som bliver 

stærkt berørt på deres grundlæggende faglighed, som må opgive selvstyret og metodefriheden et 

langt stykke hen ad vejen, og som forpligtes på pædagogisk samarbejde og organisatorisk 

helhedstænkning, er helt overvejende positive i udgangspunktet? 

 

Jeg hæfter mig ved tre vigtige strømninger, som dominerer og på afgørende vis sætter rammer for 

gymnasiets vilkår og situation og dermed for den måde, der ageres på i skolerne. De tre 

strømninger, eller med Kjell Arne Røviks begreb, organisationsopskrifter (Røvik 1998), som træder 

frem, er iværksættelsen af nye styringsparadigmer i den offentlige sektor inspireret af New Public 

Management-tænkningen, aktualiseringen af kompetencebegrebet og udbredelsen af den lærende 

organisation. Disse organisationsopskrifter er på afgørende vis med til at sætte dagsordnen for 

forandringerne i gymnasiet.  

 

At jeg netop sætter fokus på de tre nævnte opskrifter, skal ses i sammenhæng med disse opskrifters 

tydelige gennemslag i Gymnasiereform 2005. Kompetencebegrebet og den lærende organisation 

træder frem i de beskrevne motiver og de ønskede bevægelser, som reformen foreskriver. Af de 

tekster, som er knyttet til beskrivelser af reformens udmøntning, fremgår det, at reformen 

grundlæggende er begrundet i behov for ændrede tidssvarende kompetencer i videnssamfundet
10

. 

Med henblik herpå skal der etableres strukturer i organisationen, som muliggør dette, og 

beskrivelserne af de nye strukturer bærer umiskendelig lighed med tankegodset i den lærende 

organisation
11

.  

 

New Public Management (NPM)-tankegangen er på et andet og mere grundlæggende plan knyttet 

til reformen. Selve det faktum, at reform af gymnasiet sættes på dagsordnen, kan betragtes som en 

delproces i den generelle modernisering og effekivisering af den offentlige sektors 

styringsparadigmer. Samtidig kan der ses at være en vis sammenhæng i de tre opskrifter på den 

måde, at de understøtter hinanden og derfor kommer til at udgøre et samlet og sammenvævet 

ræsonnement for reformen. I forlængelse af analysen af de tre organisaitonsopskrifters cirkuleren 

afrundes kapitlet med en vurdering af, hvordan de empiriske resultater af et nedslag i empirien, som 

fremstod i kapitel 2 (surveyundersøgelsen), kan forstås på baggrund af udviklingen omkring 

                                                 
10

 Det vil sige vejledninger og bekendtgørelser. Sammenhængen er nærmere beskrevet i kapitel 1. 
11

 Der sigtes her til den alment anvendte forestilling om læring i organisationen, eksempelvis som beskrevet hos Peter 

Senge (1990). Begrebet om den lærende organisation er nærmere beskrevet i kapitlets afsnit Den lærende organisation. 
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gymnasiets omverden. Men først en analyse af hver af de tre organisationsopskrifter: New Public 

Management, kompetencetænkningen og den lærende organisation, som lokaliseres på 

samfundsmæssigt plan, sættes i perspektiv og derefter forfølges i den gymnasiale kontekst.  

3.1 Analyse af tre organisationsopskrifter på rejse  

Ideerne om forandring er lagret i tekst og tale, og den empiriske analyse vil derfor tage 

udgangspunkt i centrale dokumenter, som retrospektivt kan siges at have udgjort vendepunkter i 

tænkemåder, normer og værdier dels på et samfundsmæssigt plan og dels i forhold til 

uddannelsestænkningen med specifikt fokus på gymnasiet. Undervisningsministeriets netbaserede 

oversigt over udgivelser i de seneste 10 - 15 år for alle tre skoleformer danner udgangspunkt for 

analysen.  

 

At der langt ind i gymnasieområdet er tale om de ovennævnte organisationsopskrifters 

gennemslagskraft, fremgår af halvfemsernes mange rapporter, debatoplæg og udviklingstiltag fra 

undervisningsministeriet, dels fra Gymnasieafdelingen og dels fra Erhvervsskoleafdelingen. 

Derudover er de to skoleformers skolepolitiske foreninger i høj grad toneangivende, henholdsvis 

Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL) for erhvervsskolerne og 

Gymnasieskolens Lærerforening (GL) for det almene gymnasium. På baggrund heraf inddrages 

også herfra udgivne markante publikationer, som knytter sig til forandringstiltagene.  

 

Moderniseringen, som er indledt i andre dele af det offentlige system, slår igennem i 1990 i 

gymnasieskolen og kombinerer både det økonomiske, det organisatoriske og det læringsmæssige 

eller indholdsmæssige. I en del af de analyserede dokumenter optræder alle tre 

organisationsopskrifter. Jeg har dog, for overskuelighedens skyld, valgt at bevare opdelingen under 

tre hovedoverskrifter: New Public Management, kompetencebegrebet, den lærende oganisation.  

  

Man kan, mod ovennævnte fremgangsmåde, indvende, at ministeriets rapporter og initiativer så 

langt fra afspejler alt, hvad der er foregået i praksis. Nogle skoler kan i princippet have været stærkt 

inspireret af de ministerielle tiltag eller fra naboskolens arbejde have fattet interesse for 

gennemslagskraftige ideer i tiden og kan også have arbejdet intensivt hermed. Dette rapporteres 

f.eks. fra mine informanter at have været tilfældet på Htx i forbindelse med pædagogisk 

forsøgsvirksomhed omkring ansvar for egen læring. Ikke desto mindre repræsenterer 

Undervisningsinisteriets og skoleforeningers beskrevne initiativer til udviklingstiltag og skolernes 

successive forsøgsafrapporteringer oplagt en mulighed for systematisk at følge hovedstrømmene på 

de berørte skoleområder. Beskrivelserne, som findes her, giver en indsigt i de centrale fokuspunkter 

i tre skoleformers udviklinger i spændingsfeltet mellem ministeriets ønsker og feltets egne 

prioriteringer.  

 

De tre vigtige strømninger i tiden, som dominerer og på afgørende vis sætter rammer for gymnasiets 

vilkår og situation, opfatter jeg, jævnfør ovenstående, som institutionaliserede 

organisationsopskrifter. Jeg vil, indledningsvist før en nærmere undersøgelse af de rammesættende 

vilkår for gymnasiet, præsentere læseren for begrebet institutionaliserede organisationsopskrifter 

med henblik på at kunne betragte gymnasiets vilkår og organisatoriske forandring i et større 

perspektiv. Samtidig udfordrer begrebet om institutionaliserede organisationsopskrifter etablerede 

teorier om reformer og opfattelser af, hvorfor og hvordan organisationer reformeres. På den 

baggrund bidrager begrebet med en større forståelse af forandringerne i gymnasiet. Begrebet 
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organisationsopskrifter er et foreløbigt ‖lån‖ fra den institutionelle teori til brug for analyserne i 

dette kapitel. Det introduceres kortfattet her men uddybes nærmere i det efterfølgende kapitel 4.  

Institutionaliserede organisationsopskrifter 

Populære organisationsopskrifter opfattes ofte som den samfundsmæssige organiserings udtryk, og 

de fremstår som samtidens ypperste redskaber for og symboler på udvikling, effektivitet, fremskridt 

og fornyelse. Der er tale om et vigtigt vilkår for mange organisationers ressourceforbrug og 

udformning, som det vil være formålstjenligt at tage i betragtning, når man forsker i tilblivelsen af 

moderne organisation. Koncepter som målstyring, værdiledelse, medarbejdersamtaler er det, Rövik 

kalder institutionaliserede organisationsopskrifter (Røvik 1998: 13). Han definerer begrebet som: 

  

”En legitimeret oppskrift på hvordan man bør udforme utsnitt eller elementer af en organisasjon. 

Det er en oppskrift som fenger og som har fått en forbilledlig status for flere organisasjoner.”  

 

En institutionaliseret opskrift forstås som en socialt skabt konvention, for hvad der er rigtig 

organisering. Opskriften opfattes ikke nødvendigvis af de involverede aktører som et socialt skabt 

produkt, men derimod som et regellignende faktum. Noget, som mange i en periode betragter som 

den rigtige måde at organisere på. Det er i dette perspektiv, at opskrifter som målstyring, 

værdiledelse eller medarbejdersamtaler hos Rövik får betegnelsen institutionaliseret standard. På 

samme måde kan de tre nævnte strømninger; kompetencetænkningen, den lærende organisation og 

New Public Management, som rammesætter forandringsprocesserne i gymnasiet, betegnes som 

institutionaliserede organisationsopskrifter. Lidt mere præcist kan de betegnes som 

institutionaliserede superstandarder, dvs. opskrifter, som er globalt udbredte og delvist stedløse 

(Røvik 1992, 1998). Røvik omtaler seks træk, som kendetegner organisationsopskrifterne:  

 

 Der er mange af dem 

 De er allestedsnærværende 

 De har en uklar historie 

 De er gennemtrængende 

 De er reformudløsende 

 De har tvetydige virkninger 

 

Der er tale om opskrifter, som i løbet af en kort periode får gennemslagskraft i mange forskellige 

typer af virksomheder, og som stort set er uafhængige af virksomhedens geografiske placering.  

 

I det efterfølgende præsenteres tre centrale opskrifter, som cirkulerer i gymnasiefeltet.   

Opskrifterne opfattes først og fremmest i en rationel styringslogik som vigtige værktøjer og 

strategiske virkemidler, der bidrager med mulighed for dramatiske forbedringer. Hver opskrift 

præsenteres i det efterfølgende, denne optik defineres og indholdsbestemmes. Videnskabelig 

forskning bidrager imidlertid ofte med helt anderledes forståelsesrammer, som medfører en 

nuanceret opfattelse af opskrifternes virkemåder. På den baggrund præsenteres under hvert afsnit 

desuden en udvidelse af forståelsesrammerne med en forskningsmæssig optik som en tilføjelse til 

den gængse rationelle synsvinkel. De tre afsnit er struktureret omkring dels en samfundsmæssig og 

global indfaldsvinkel til opskrifternes opståen og dels en gymnasial indfaldsvinkel til samme 

problematik. De tre hovedafsnit i kapitlet, som belyser hver sin opskrift, skildrer herved tilsammen 

sammenhængene mellem den store scene og den lille scene.  
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3.1.1 New Public Management 

”Der går et spøgelse igennem den vestlige verden (…) ikke kommunismens spøgelse – det er 

liberalismens spøgelse i nye gevanter, og det har fået betegnelsen New Public Management. NPM 

er en stille revolution der uden alvorlige anskrig og sværdslag sætter sig igennem og sætter 

fundamentale spørgsmålstegn ved den hidtidige offentlige organisation og ledelse og den hidtil 

fremherskende velfærdsforestilling.” (Klausen 2001b: 43)  

 

Sådan beskrives opkomsten af NPM i relation til forandringer i den offentlige sektor. Der er tale 

om, at New Public Management er en samlebetegnelse for reform og ændringstiltag af liberalistisk 

tilsnit, som har udviklet sig siden firserne og med yderligere fart er taget til i 1990`erne og fremefter 

(Klausen 2001). Forandringen er foregået på tværs af de vestlige lande, selv om 

forandringshastigheden og også indhold har varieret i de forskellige lande
12

 (Farrel og Morris 2003; 

Ferlie et al. 1996; Kragh Jespersen 2005; Sehested 2002a). De styringsmekanismer, der 

introduceres i den offentlige sektor, er kvalitativt forskellige fra tidligere tider, og man kan på den 

baggrund beskrive paradigmet som NEW Public Management.  

 

Kortfattet kan NPM-ideerne karakteriseres som en serie af overlappende elementer, baseret på 

ideer, som er lånt fra den private sektors admimnistrative forståelsesramme. Power (1997) 

opsummerer komponenterne på følgende måde: 

 

“It emphasises cost control, financial transparency, the atomization of organizational sub units, the 

decentralization of management autonomy, the creation of market and quasi – market mechanisms 

separating purchasing and providing functions of their linkage via contracts and enhancement of 

accountability to customers for the quality of service via creation of performance indicators.” 

(Power 1997: 43) 

 

Denne tænkemåde har store implikationer for nøgleaktørerne i den offentlige sektor, nemlig 

professionerne, omtalt af Farrell and Morris som “ the front-line providers and supporters of public 

services” (Farrell and Morris, 2003: 136). Det fælles udgangspunktet for NPM er en kritik af det 

offentlige for dets bureaukrati og forestillinger om effektivisering gennem inspiration fra det private 

erhvervsliv og markedsmekanismerne, som driver dette. NPM betegnes af nogle som en global 

reformbølge (Klausen 2001b: 44). I Danmark lanceredes tankerne i forbindelse med den borgerlige 

regerings moderniseringsprogrammer i løbet af 1980`erne og er blevet fulgt op igennem 1990`erne. 

 

Når ideerne om New Public Management skal tages op i denne sammenhæng, er det fordi, de kan 

spores som tanker, der er dukket op parallelt med fremkomsten af kompetencebegrebet og tankerne 

om den lærende organisation. Jeg vil ikke hævde, at disse tre tendenser er direkte knyttet til 

hinanden eller begrunder hinanden snævert. Men samlet set er NPM et tankesæt, der, ligesom 

kompetencebegrebet og den lærende organisation, sætter sine markante spor som 

organisationsopskrifter og genfindes i rammebetingelser for den virksomhed, der udøves i 

gymnasiet. 

                                                 
12

 Ny velfærdspolicy blev baseret på at fortsat økonomisk vækst stoppede i OECD-landene i 1970`erne. Som en 

konsekvens heraf var der et stigende behov for velfærdsydelsen pga. højere arbejdsløshed, demografiske forandringer 

med en overvægt i en aldrende befolkning og stigende krav til teknologisk udvikling i f.eks. sundhedsvæsnet. Alt dette 

kan siges at have lagt et forandringspres på velfærdsbegrebet og behovet for tiltag i den offentlige sektor. Samtidig 

opstod der en markedsdrevet ideologi fra det ny højre i 1970`erne, som efterfølgende kom til udfoldelse i 80`erne og har 

gennemstrømmet 90`erne (Farrel og Morris 2003).  
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I NPM er der, som omtalt, elementer, som vedrører dels et overordnet syn på, hvordan den 

offentlige serviceproduktion kan organiseres, og dels er der elementer, der vedrører mere interne 

organisatoriske forhold, ledelsesforhold, menneskesyn og personale opfattelse (Greve 2002; Hood 

1969; Klausen og Ståhlberg 1998: 11-12; Klausen 2001b: 45; Kragh Jespersen 2005: 78). Det er i 

forbindelse med det sidste, dvs. de interne forhold, den lærende organisation og 

kompetencebegrebet, kan siges at være knyttet til NPM. Det kan kort opsummeres og præciseres at 

den første argumentation, der har med markedsgørelsen af det offentlige at gøre i Danmark, 

kommer til udtryk i forestillinger om:  

 

 Privatisering eller udlicitering af offentlige ydelser  

 Kontraktstyring, indtægtsdækket virksomhed, taxameter principper 

 Økonomisk incitamentstyring med selektive lønincitamenter 

 Friere valgmuligheder for borgerne, fri forbrugsvalg, brugerbetaling 

 Større brugerindflydelse, deltagelse i institutionsbestyrelser 

 

Den anden argumentation, som har at gøre med organisation og ledelse, peger på:  

 

 Generel ledelse i modsætning til professionsledelse, strategisk ledelse 

 Decentralisering indenfor fastsatte mål og rammer 

 Styringskoncepter som Total Quality Management eller den lærende organisation 

 Løbende evalueringer og kvalitetskontrol 

 Flade og fleksible organisationsformer, teambaseret organisation 

 

Kurt Klaudi Klausen identificerer i forbindelse med moderniseringen af den offentlige sektor tre 

reformstrategier, som tematiserer decentralisering, og som præger hver deres årti med konsekvenser 

for organisation og offentlig ledelse (Bush et al. 1999: 23pp; Klausen og Dahler-Larsen 2000: 11; 

Klausen 2001b: 60 pp; 2006: 50pp). Det er især de seneste årtiers udvikling, som kort skal omtales, 

fordi det leder direkte frem til en forståelse af styringsvilkårene for gymnasiet i dag og dermed 

påvirkningen i udformningen af Gymnasiereform 2005.  

 

Hvor de offentlige lederes opgaver tidligt i 1970‘erne var drifts- og udviklingsorienterede, præget af 

en administrativ og professionel logik med beslutninger, som måtte forankres i, hvad der var fagligt 

forsvarligt, er denne tænkemåde gradvist erstattet af anderledes syn på ledelse. Anvendelse af 

medarbejdernes ressourcer kom sidenhen i fokus, og personaleledelse blev sat på dagsordnen som et 

aktivt ledelsesredskab. I 1990`erne blev dette til en høj grad af uddelegering og inddragelse af 

medarbejderne i ledelsesansvaret. Dertil kom ledelsens ansvar for at sikre samarbejde med brugerne 

af de offentlige institutioner for at kunne indfri et mål om at skabe helhedsorienteret og 

serviceminded offentlig virksomhed (Klausen og Dahler-Larsen 2000; Klausen 2001b, 2006).  

 

Hvor ledere i 1970‘erne ofte selv varetog sagsbehandling eller undervisning for at kunne holde sig 

ajour med den faglige udvikling og indgå som kollega i institutionen, er også dette forandret. 

Ledelse var præget af lighedsideologi, og ledere oftest rekrutteret som de første blandt ligemænd, 

Primus inter Pares, i en flad struktur på institutionen (Klausen 2001b: 61). Men op gennem 

1990`erne øgedes opgaverne i et sådant omfang, at lederne ikke selv kunne få mulighed for at 

arbejde med sagsbehandling eller f.eks. undervisning i uddannelsessektoren. Administrativ ledelse 

kom til at fylde, ligesom strategisk ledelse gradvist er trådt mere i karakter i forbindelse med krav 

om, at hele ledelsessystemet skal planlægge langtids- og helhedsorienteret og prioritere indsatserne. 
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I Nyt syn på den offentlige sektor beskrev Finansministeriet i 1993 et planlagt paradigmeskift i den 

offentlige sektor således: 

 

”Den hierarkiske model, som har været bærende i den offentlige sektor erstattes af en model, 

(hvori) politikernes detaljerede styring forsvinder. Institutioner og medarbejdere er i centrum når 

det gælder levering af service og kvalitet.” (Finansministeriet 1997) 

 

I løbet af 1990`erne blev virksomhedsplaner et omdrejningspunkt i organisationerne og kom til at 

fungere som strategiske udviklingsplaner med fokus på, hvad man vil opnå og vurderes på. 

Strategierne kom til at drive budgetteringerne og ikke omvendt (Klausen 2001b: 64). Samtidig 

bliver lederen i stigende grad stillet til ansvar over for, om de lever op til forventninger og 

målopfyldelse. Den dominerende styringsopfattelse blev kontrakt- og kvalitetsstyring kombineret 

med evaluering og efterfølgende justering. Dette er, i kort form, det landskab på den store scene, 

som organisation og ledelse i de lokale skoler skal ses på baggrund af.  

New Public Management i perspektiv 

Rettes blikket mod forskningssammenhængen, er det muligt at se NPM-strategierne i et større 

perspektiv. Barzelay karakteriserer ganske vist NPM-forskningen som ”en amorf størrelse preget af 

mye tåke” (Citeret efter Rövik, 2007, Barzelay, 2001: 47), men på forskningsmæssig baggrund kan 

det rationelt tænkte styringsperspektiv dog udvides med væsentlige forståelsesrammer. Nøgleordene 

for fortalerne og iværksætterne er ovenstående skitseret, men hertil kan føjes, at det ikke er 

overbevisende dokumenteret, at NPM-strategier er effektivitetsmæssigt overlegne i forhold til 

klassiske styrings- og organisationsformer i den offentlige forvaltning (Kragh Jespersen 2005: 83; 

Røvik 2007: 36). Kritikere argumenterer desuden med, at NPM kan underminere de offentlige 

værdier.  

 

Forskningen har forsøgt at identificere implementeringseffekterne af NPM, og herved fremkommer 

et modsætningsfyldt billede (Ackroyd 1996; Exworthy og Halford 1999). Der findes studier, som 

dokumenterer moderate effekter, og der er også gjort studier, som viser, at virkninger kan udeblive. 

Komparative studier, dvs. komparation af forskellige landes projekter, forstærker et indtryk af, at 

NPM-ideers implementering udviser stor variation (Røvik 2007: 37). De empiriske resultater har 

betydning for dette studies undersøgelse af professioners oversættelse af offentlig reform til nye 

organisatoriske kontekster og skal derfor omtales i denne sammenhæng. 

 

Ackroyd har f.eks. undersøgt den engelske socialsektor og fundet, at professionerne har bevaret 

deres indflydelse mere eller mindre uantastet på trods af mange forsøg med at indføre NPM 

(Ackroyd 1996). Kirkpatrick, Ackroyd og Walker (2004) har desuden undersøgt sundheds- social 

og boligsektoren i England og konkluderer, at NPM nok har ført til bedre kontrol med 

omkostninger, større gennemsigtighed og større brugerorientering på de tre områder, men at 

reformerne samtidig har en række utilsigtede virkninger. For det første er der en tendens til øget 

administration og mere bureaukratisk regulering. Der er et stort tidsforbrug knyttet til 

resultatregistreringer og deltagelser i evalueringer på bekostning af jobbets kerneydelse. For det 

andet er der en øget tendens til stress blandt professionerne i forbindelse med organisatoriske og 

ledelsesmæssige forandringer. For det tredje føler de ansatte sig mindre forpligtede i forhold til 

arbejdet. Der er kort sagt en mindre villighed til at arbejde ud over det snævert kontraktligt fastsatte, 

som kan føre til en mere instrumentel holdning til arbejdet.  
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Dette sidste rejser spørgsmålet om, i hvilken grad konkrete NPM-reformer, hentet fra private 

virksomheder, lader sig overføre til professionsdomineret arbejde i den offentlige sektor med 

succes. Samtidig aktualiseres afhandlingens analyse af, hvordan konkret reformoversættelse i 

praksis i de lokale organisationer finder sted. Forinden skal opmærksomheden dog rettes mod 

gymnasiesammenhængen med det formål at opnå et mere konkret billede af NPM-tankernes 

indflydelse og udformning som styringsredskaber i denne sammenhæng. 

New Public Management i gymnasiet 

Modernisering, som finder vej til gymnasierne, er foregået i forskellige tempi for det almene 

gymnasiums vedkommende og for gymnasierne, som er lokaliseret på erhvervsskolerne. Det kan 

siges, at Hhx og Htx er foran udviklingen på det almene gymnasium i den forstand, at de 

styringsbestræbelser, som eksisterer i forbindelse med gymnasiereformen og strukturreformens 

overgang til selveje, for længst er vilkår, som erhvervsskolegymnasierne har indarbejdet. Styrket 

ledelse og et øget råderum på institutionerne, ny løn og ny tid, evaluering og kvalitetssikring er en 

række af de centrale elementer, som i en strategisk målretning af gymnasierne har været sat i værk. 

Decentalisering og kvalitetsstyring er nøglebegreberne i denne sammenhæng. 

 

En af de større ændringer i den omtalte periode har for de almene gymnasier været overgangen til 

amtslig styring, som blev foranstaltet i 1986 (Haue et al. 1998; Haue 2003b; Raa 2005). 

Arbejdsdeling mellem direktorat og amter blev foretaget sådan, at det pædagogiske opsyn fortsat 

skulle varetages af direktoratet, hvorimod amterne skulle varetage økonomiske opgaver (Haue 

1998: 352). Hensigten var, at skolerne og deres lokalområder fremover skulle have en større 

indflydelse på skoleprofilen på lige fod med den udvikling, der gjaldt for det offentlige i øvrigt 

(Haue et al. 1998: 354). Med dette tiltag kom det almene gymnasium ind i moderniseringens 

slipstrøm, hvor opgaverne var på vej længere og længere ud mod den enkelte skoles ledelse, som 

dermed også blev landingsplads for større arbejdsbelastning.   

 

I 1990 blev styrelsesloven vedtaget. Herved fulgtes lovgivningen, som tidligere var etableret på 

folkeskoleområdet, op, og på det almene gymnasium afløstes skolerådet af en bestyrelse bestående 

af brugerrepræsentanter (Haue et al. 1998: 363). I oplægget til styrelsesloven blev det desuden 

foreslået, at et taxametertilskudsprincip skulle indføres. Dette skulle sikre, at udgifter på 

gymnasieområdet kunne nedsættes i takt med den nedgang i elevtallet, som man forventede. 

Pengene ville samtidig tilflyde den skole, som den enkelte elev valgte. Foreningen af rektorer 

overbeviste imidlertid lovgiverne om taxametersystemts ulemper, og i stedet fastholdtes en 

timestyringsmodel på det almene gymnasium (Haue et al. 1998: 362), (Raa 2004: 37)  

Efterhånden som opgaverne rykkede ud til de enkelte skolers håndtering, blev det erkendt, at rektor  

havde brug for aflastning i det daglige arbejde, og i 1995 gennemførtes på den baggrund en 

ledelsesreform på det almene gymnasium som en del af overenskomstforhandlingerne. Den ledende 

inspektor blev, som en ny stillingskategori, indført sammen med et antal åremålsansatte inspektorer, 

som skulle styrke ledelsesdimensionen.  

 

I erhvervsskolesammenhængen var situationen væsentlig anderledes. Her blev bevillingsstyringen 

allerede i 1991 afløst af taxameterstyring (Finansministeriet 1991; H. J. Knudsen 2004). Det nye 

aktivitetsafhængige finansieringssystem betød et større råderum over beslutninger på den enkelte 

skole. Blandt andet forsvandt bestemmelserne om loft over antal elever i klasserne. Den 

finansieringsmæssige overgang betød en gennemgribende forandring for bestyrelserne på 

erhvervsskolerne, som fik ny og betydelig indflydelse på både udbud- og optagelsesdimensionering. 

Denne nye indflydelse, ansvar for økonomi og strategisk planlægning betød også ændrede relationer 
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mellem forstander og bestyrelse. Fra at være statens administrator blev forstanderen 

ledelsesmæssigt ansvarlig for at føre bestyrelsens beslutninger ud i livet i (Raa 2004). Langt flere 

opgaver af personalemæssig karakter skulle forvaltes af forstanderen og i forhold til lønfastsættelse 

og forhandling af arbejdstid, blev der væsentlig større beføjelser.  

 

I 1999 rykkede ny løn dog også ind på hele gymnasieområdet (KL 1997; Raa 2004). Med 

principperne om større lønfleksibilitet og individualisering kunne der nu gives tillæg for 

kvalifikationer, særlige funktioner og specifikke resultater. Herved blev særlige incitamenter bygget 

ind i organisationerne som endnu en styrkelse af ledelsesdimensionen. Men også ny tid var en 

dimension, som i 1990`erne blev et vigtigt skifte i den økonomiske styring. Med nye principper i 

arbejdsaftalerne blev det muligt at forhandle en del af forberedelsestiden lokalt, og deltagelse i 

møder, efteruddannelse og udviklingsopgaver blev det muligt at fastlægge efter nærmere aftale på 

den enkelte skole. Dele af forberedelsestiden kunne fra nu af overgå til kollektiv forberedelse i 

forbindelse med samarbejde mellem lærere på tværs af eller i teams. Med disse styringselementer 

blev det, samlet set, muligt at understøtte strategisk handling på de enkelte skoler, samtidig med at 

skolerne kan siges at have bevæget sig mod en større grad af organisationalisering.  

 

I forbindelse med uddelegeringen af ansvar, som er foregået op i gennem 1990`erne, har den 

overordnede forvaltning samtidig i stort omfang frasagt sig muligheden for udøvelse detaljeret 

kontrol af ydelsernes tilblivelse (Klausen 2001a). I forlængelse heraf ses det, at en interesse for 

evaluering, rammer for selvevaluering og kvalitetssikring intensiveres (Dahler-Larsen 1999; 

Dahler-Larsen og Krogstrup 2001). Centrale initiativer sættes i værk for at sikre, at der på anden vis 

tages vare på offentlige institutioners praksis (Undervisningsministeriet 1998e). Krav om 

målevaluering og vedtagelsen af Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne fra 2002 

stadfæstede på en række områder i institutionerne, som skulle gøres tilgængelige for offentligheden 

(Regeringen 2002). Skolerne forpligtedes til at afrapportere i forhold til indikatorer for kvalitet og 

effektivitet (Undervisningsministeriet et al. 2002c). Evalueringensfeedback og læringsfunktion er 

med disse initiativer føjet sammen med den eksterne kontrolinteresse, og evaluering af kvaliteten er 

et centralt element i den nye styringsrelation mellem staten og institutionerne.  

 

En betragtning af de gradvise udviklinger, der er foregået, som oven for skitseret, giver bagggrund 

for at forstå, at en række gennemgribende ændringer er foregået over en lang periode med 

muligheder for løbende tilpasninger. I den optik lægges samtidig et mønster, som peger mod de 

udviklingstræk, som genfindes i gymnasiereformen 2005, f.eks. det tværfaglige arbejde eller 

teamarbejdet som understøttes af ny tid–tiltaget eller dokumentations- og kvalitetssikringskravene, 

som genfindes i reformens beskrivelse af studieplanen og tilknyttet evalueringskrav. Den skitserede 

udvikling giver desuden baggrund for at forstå oversættelsernes forløb og udfald i de lokale skoler, 

som sidenhen analyseres.  

3.1.2 Kompetencebegrebet 

I det efterfølgende sættes i kort form fokus på kompetence- og læringsbegrebets opdukken i nutidig 

betydning. De vigtigste tendenser udpeges - for hvordan er det gået til, at vi alle er begyndt at tale 

om kompetencer? Hvor kommer begrebet fra, og hvilke problemstillinger er det et svar på? 

Kompetencebegrebets udviklingshistorie er et langt stykke ad vejen foregået i alliance med 

læringsbegrebet. Disse to begreber har sat nye dagsordner for, hvordan individer, organisationer og 

nationen skal håndtere daglig uddannelsespraksis. Hvad er det for en dagsorden, som det sætter for 

dagligdagen i gymnasiet? 
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Der kan ikke peges på en enkelt faktor, som den afgørende i forhold til et ændret fokus på 

kompetencer. Der er langt snarere tale om en samlet konsekvens af en større og mere 

gennemgribende samfundsmæssig ændring fra industrisamfund til videnssamfund. En analyse af 

centrale publikationer de seneste 10-15 år bekræfter og giver et billede af, hvordan og med hvilke 

ræsonnementer og indhold kompetencebegrebet har fået afgørende gennemslagskraft i ministeriet 

med baggrund i påvirkning fra publikationer udgivet af OECD
13

, EU, UNESCO
14

 mm..  

 

Kompetencebegrebet dukker op i sin nutidige betydning i dansk kontekst i starten af 1990`erne 

(Hermann 2003a, 2003b). I Human Ressource Management-tænkningen anvendes det i en 

virksomhedsøkonomisk horisont, og i løbet af 1990`erne kommer det til at spille en rolle i 

forskellige moderniseringsprogrammer i den offentlige sektor (Hermann 2003a, 2003b). Men det 

kompetencebegreb, som bryder igennem herhjemme i 1990`erne, er også påvirket af internationale 

udviklinger. Flere nationale og internationale initiativer retter sig mere og mere imod opgørelser og 

sammenligninger af kompetencer i og uden for uddannelsessystemerne (OECD 1997). 

 

OECD har en lang tradition for at beskæftige sig med medlemslandenes uddannelser, og i 1997 

påtog OECD sig at identificere nøglekompetencer for medlemslandene i fremtiden. I den 

forbindelse opstod projektet DeSeCo
15

, som er en kortlægning af, hvordan kompetencedagsordnen 

ser ud i de deltagende lande (OECD 1997). DeSeCo pegede på 10 kompetencer, som gik igen og 

var vigtige omdrejningsakser for landenes tilrettelæggelser af uddannelsessystemer. Disse 10 

kompetencer var et bud på, hvilke kompetencer vi skal være udrustet med i videnssamfundet, og 

deres nærmere indholdsudfyldelse har i høj grad været med til at danne pejlemærkerne i arbejdet 

med udformningen af danske uddannelsestiltag. Videnssamfundets nøglekompetencer: 

 

Social kompetence                                                         Literacy 

Læringskompetence                                                       Kommunikationskompetence   

Selvledelseskompetence                                                Demokratisk kompetence  

Natur- og miljøkompetence                                           Kulturel og interkulturel kompetence  

Kreativ- og innovativ kompetence                                 Kropskompetence  

 

I året forinden udgav UNESCO`s uddannelseskommission en rapport, Learning, The Treasure 

Within, hvor Jaques Delors understreger: 

 

”A broad encompassing view of learning should aim to enable each individual to discover, unearth 

and enrich his or her creative potential, to reveal the treasure within each of us. This means going 

beyond an instrumental view of education, as a process one submits to in order to achieve specific 

aims (in terms of skills, capacities or economic potential), to one that emphasizes the development 

of the complete person, in short learning to be.” (Delors 1996: 86).  

 

                                                 
13

 OECD er en forkortelse for Organisation for Economic Co-operation and Development på dansk Organisationen for 

økonomisk samarbejde og udvikling. Organisationen blev oprettet 1961 og samler 30 medlemsstater for at diskutere og 

udvikle økonomisk og social politik. En forudsætning for medlemskab er et lands vilje til markedsøkonomi og 

repræsentativt demokrati. OECD's sekretariat er en af verdens største producenter af sammenlignelig statistik og 

analyser inden for det økonomiske og sociale område. Kilde: http://www.oecd.org/ 
14

 UNESCO er forkortelsen for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO er FNs 

særorganisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. 
15

 DeSeCo er en forkortelse for Definition and Selection of Competencies. Kilde: Definition and Selection of Key 

Competencies: Executive Summary (30-Jun-2005) 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf
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I stigende omfang peges der op igennem 1990´erne på, at netop de bløde kompetencer er afgørende 

for den økonomiske ydeevne samtidig med, at disse ses som en vej til menneskelig frigørelse og 

selvrealisering (Hermann 2003b). Arbejdskraften går fra at blive vurderet instrumentelt, til at 

menneskelige egenskaber vurderes som værende værdifulde i forhold til arbejdets udførelse. De 

bløde værdier har tidligere været vurderet i psykologiske, pædagogiske og sociologiske 

sammenhænge og kun i begrænset omfang været inddraget i management og ledelsesteori. Men 

kompetencebegrebet kommer nu til at dreje sig om at gentænke de produktive menneskelige 

ressourcer i en arbejdssammenhæng. 

 

Hvor kvalifikationer handler om viden og færdigheder på givne faglige områder, som er tilegnet 

gennem undervisning, studier eller oplæring i uddannelsesmæssige sammenhænge, forbindes 

kompetencebegrebet i 1990`erne med en mobilisering af menneskelige kvaliteter, der ikke tidligere 

blev målt og fremdraget som relevante for virksomheder, men snarere var udgrænset til at høre til 

det private liv, fritiden og familien (Hermann 2003b). Idehistorisk set kombineres her 

eksistentialistisk selvrealisering med økonomisk optimering. Det hele menneske træder i forgrunden 

og kompetenceudviklingen bliver et svar på individets behov for personligt engagement og 

samtidigt også et svar på arbejdskraftens forstærkede konkurrenceevne.  

 

Ligesom den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden præges stærkt af kompetencetænkningen, slår 

dette også igennen på den brede uddannelsespolitiske dagsorden. I 1997 udgiver 

Undervisningsministeriet en omfattende rapport om National Kompetenceudvikling – 

erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling (Undervisningsministeriet 1997a). Heraf 

fremgår det, at personlige kvalifikationer er et must i videnssamfundet, og at hele 

uddannelsessystemet bør sætte personlige kvalifikationer i centrum: 

 

”De personlige kvalifikationer skal udvikles integreret med de almene og faglige kvalifikationer 

gennem hele uddannelsessystemet. Fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Denne indsats 

skal iværksættes for at udvikle evnen til at tage ny viden til sig gennem hele livet og således fremme 

forståelsen for større grad af forandringsberedskab hos den enkelte” (Undervisningsministeriet 

1997a) 

 

I perioden mellem 1998 – 2002 opstår Kompetencerådet under huset Mandag Morgen (Hermann 

2003a, 2003b). Kompetencerådet er en kreds af virksomheder, organisationer, offentlige 

myndigheder og enkeltpersoner med den opgave at fremme kompetencepolitisk tænkning. 

Omdrejningspunktet i kompetencerådets rapporter er målet om at nationen bringes over i 

videnssamfundet gennem ‖investeringen i mennesket‖ som det centrale (Kompetencerådet 1998, 

1999, 2000). Også i denne sammenhæng anskues uddannelserne som væsentlige. 

 

I 1998 udgives Kompetencerådets første rapport. Her introduceres begreberne kompetencemiljø og 

kompetenceregnskab som begreber, der kan opdatere industrisamfundet til videnssamfundet. I 

1999-rapporten præsenteres konturerne af et samlet kompetenceregnskab med fire 

kernekompetencer, hvortil der udvikles indikatorer, således at måling af resultater muliggøres 

(Kompetencerådet 1999). De fire kernekompetencer er lærings- forandrings- relations- og 

meningskompetence. Initiativet fra Kompetencerådet blev i 2001 overtaget af et tværministerielt 

udvalg: Det Nationale Kompetenceregnskab (Kilde: www.kompetencerådet). Dette arbejder fortsat 

på grundlag af OECD`s udviklingsarbejde ‖Definition and Selection of Competences‖.   
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Etableringen af kompetenceregnskabet skal ses i sammenhæng med opfattelsen af, at det danske 

samfunds nationale nøgletal for økonomien er afhængig af tilstedeværelsen af centrale kompetencer 

i nationen (Vogelius 2003). Heri ligger også, at der er tætte koblinger imellem arbejdsstyrkens 

kompetenceudvikling og landets konkurrenceevne. Kompetencebegrebet bliver herved et fikspunkt, 

der forener personlig udvikling med imødekommelse af samfundets skærpede konkurrencekrav i 

arbejds- og uddannelsessammenhænge (Vogelius 2003, Herman 2003a, 2003b).  

 

I forlængelse af de uddannelsespolitiske dagsordner ses det, at kompetencebegrebet slår igennem i 

pædagogisk sammenhæng. Per Schultz Jørgensen, professor, dr. Phil og formand for Børnerådet, er 

i høj grad med til at sætte dagsordnen i Undervisningsministeriets regi med sin sammenkædning af 

kompetencebegrebet og dannelsesbegrebet: 

 

”Det vigtige, når vi overvejer kompetence i forhold til det mere overordnede spørgsmål om 

dannelse, drejer sig om den nøgleposition, som kompetence har.” (Schultz Jørgensen 1999)  

 

I tilknytning til et pædagogiske perspektiv på kompetenceudvikling knyttes læringsbegrebet og et 

skærpet fokus på den personlige vækst til kompetencetænkningen (Borgnakke 2005; Laursen 2006). 

Op gennem 1990`erne kan iagttages en stadig stærkere tendens til skift i fokus og opmærksomhed 

fra undervisning til læring. Kompetenceudviklingsbegrebet forbinder sig med læringsbegrebet i 

denne sammenhæng og ansvar for egen læring bliver et centralt tema. Dette fokus på læring og 

læringens vilkår medfører, at lærerne må tilegne sig nye pædagogiske metoder, der omfatter evnen 

til undervisning i at lære at lære.  

 

Læring er da også et begreb, der kan siges at matche kompetencebegrebet, da det netop angår hele 

personens vækst og ikke er bundet til snæver faglighed og curriculum. Dette fokusskifte til en 

meget stor opmærksomhed på de menneskelige ressourcer, som oven for er skitseret, har også en 

organisatorisk ledelsesmæssig dimension. Kompetenceudvikling bliver således også i perioden en 

ledelsesopgave med henblik på at udløse den enkelte medarbejders ressourser. Samlet set er der tale 

om en omfattende ny dagsorden, knyttet til kompetencebegrebet med tilhørende strategier, der 

gennemsyrer den samfundsmæssige udvikling, nationalt og internationalt. 

Kompetencebegrebet i perspektiv 

I forskningsmæssig sammenhæng bidrager Inger Jensen og Arne Prahl med en mulighed for at 

begribe flere facetter af en ny kompetenceopfattelse (Jensen og Prahl 2000). Jensens og Prahls 

ærinde er at finde frem til en forståelse af kompetencebegrebet, som overskrider den dualisme, der 

ofte er tale om i den nye kompetence og kvalifikationstænkning. Dualismen i opfattelsen af 

kompetencebegrebet rækker ind i uddannelsespolitikken, som kommer til at fremstå som en rationel 

følge af nye markedsvilkår. Behov for mere viden eller anderledes kompetencer ses som det 

nødvendige svar på den globale udfordring. Dette er f.eks. også ræsonnementet, som det fremgår i 

tilknytning til formulering af Gymnasiereform 2005 (se endvidere kapitel 1).  

 

Jensen og Prahl løsriver kompetencebegrebet fra den nære kobling til individet og  tænker det i 

stedet ind i forhold til en interaktiv og kontekstuel flertydig proces. (Jensen og Prahl 2000: 29): 

 

”Den kompetente handlen er (...) en kreativ konstruktionsproces, i hvilken individerne omsætter 

deres kvalifikationer i deres intersubjektive mestring af muligheder, problemforståelse og 

udfordringer, den organisatoriske handlesammenhæng rummer.” (Jensen og Prahl 2000: 29-30). 

 



54 

Kompetencebegrebet omdefineres i deres optik til et relationelt begreb, i og med det knyttes til 

meningssætten og kompetent handlen i en intersubjektiv, fortløbende proces (Jensen og Prahl 2000: 

19). Hermed lægges afstand til en hidtil gængs opfattelse af kvalifikations- og kompetencebegrebet. 

Jensens og Prahls begreber gør det muligt at indtænke uforudsigelighed i arbejdsopgaverne og 

desuden at relatere ti den komplekse organisation, hvor det er interaktionerne mellem subjekterne, 

der betydningssætter kompetencerne, og hvor flertydigheden er udpræget. Forståelsen bliver herved 

en udvidelse ud over det rationelle og instrumentelle perpspektiv.  

3.1.3 Kompetencebegrebet i gymnasiet 

I det eferfølgende sættes fokus på, hvordan de overordnede udviklingstendensers møde med 

gymnasiet tager sig ud. Afsættet er den lille scene set i lyset af de samfundsmæssige ændringer og 

paradigmeskift og betragtet i centrale nedslag i feltet.  

 

I begyndelsen af 1990`erne påbegyndtes i almen gymnasial sammenhæng et større 

udviklingsarbejde, iværksat fra Undervisningsministeriet om undervisningsdifferentiering 

(Undervisningministeriet 1994; Undervisningsministeriet 1996a). Baggrunden herfor var et langt 

større og bredere optag til ungdomsuddannelserne, som betød, at nye elevtyper kom ind i 

gymnasiet. Spredningen i elevforudsætninger oplevedes af lærerne i form af motivationsproblemer, 

og forsøget med undervisningsdifferentiering skulle tematisere relationen mellem lærer og elever i 

gymnasiet (Raa 2005). Arbejdet med undervisningsdifferentiering forløb over tre år, og i denne 

periode var det især to projekter, Peel, Project for Enhancing Effective Learning og AFEL, Ansvar 

For Egen Læring, der fik gennemslagskraft (John  Baird og Northfield 1995; Bjørgren 1991; 

Borgnakke 2005; Raa 2004, 2005)  

 

En målsætning for forsøgsarbejdet var, at indlæringen skulle øges ved at aktivere eleverne og 

udvikle deres medansvar. Peel-projektets grundlæggende mål formuleredes som ”at hjælpe 

eleverne til at ændre deres holdning, opfattelser og adfærd således, at de skaber bevidsthed om og 

ansvar for egen læring (John Baird 1995: 25). Antagelsen var, at en øget opmærksomhed hos 

eleverne på selve læreprocessen ville føre til bedre procedurer i forbindelse med læring og på 

længere sigt ændret elevholdning. Denne antagelse byggede på den forestilling, at læringsudbyttet 

er afhængigt af de beslutninger, den enkelte træffer om læring. Mangelfulde beslutninger resulterer 

i uhensigtsmæssige læringsvaner og overfladisk opmærksomhed, som igen fører til 

uhensigtsmæssig holdning til læring.  

 

AFEL – Ansvar For Egen Læring, var et norsk nationalpolitisk projekt, som understøttede det 

ændrede fokus fra fag og undervisning til elevansvar for læring. Den nødvendige lærerrolle, som er 

forbundet med dette syn på læring, har sit centrale fokus på den pædagogiske rammesætning af 

elevens læreproces. Der rammesættes gennem de skitserede udviklingtiltag en ‖arena for 

forhandling‖ af undervisning, hvor de gensidige forventninger til undervisningen kontinuerligt skal 

udveksles som en del af undervisningen.  

 

Også i erhvervsskolesammenhæng har gymnasierne fundet inspiration i Peel- og AFEL-tilgangen. 

Her har arbejdet dog ikke i samme udstrækning været initieret fra ministerielt hold, men i høj grad 

drevet af feltets egne medarbejdere. Bl.a. med basis i International Business College,
16

 Kolding, har 

                                                 
16

 IBC er en fusion af Kolding Købmandsskole, Fredericia-Middelfart Handelsskole og Aabenraa Business Collage og 

er Danmanrks 5. største handlesskole (oplysning via Google: IBC) 
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tanker, ideer og konkrete erfaringer været formidlet og bearbejdet i en stor kreds af 

handelsgymnasier
17

. I Erhvervsskoleafdelingens regi udkom da også i 1997 Klog på egen læring 

(Undervisningsministeriet 1997b), som er en opsummerende udgivelse, der videregiver erfaringer 

fra forsøgs- og udviklingsarbejder med udgangspunkt i elevernes motivation, engagement og 

medansvar. Om projekterne siges det:  

 

”i undervisningen (må) skabes et sprog for og en samtale om det basalt faglige niveau, dvs. 

metalæringsniveauet. Hvad vil det sige at lære? – og hvordan kan man lære at forholde sig bevidst 

og ændrende til sin strategi og forstå, at det kræver energi og beslutninger? Kort sagt: Hvordan 

udvikler man en lærende holdning? (Undervisningsministeriet 1997b: 9) 

 

Under inspiration af Peel og AFEL og forsøg med undervisningsdifferentiering er lærerrollen som 

fascilitator af de processer, der skal udløse elevernes ressourcer, samtidig forankret i 

paradigmeskiftet i den offentlige sektor, hvor omdrejningspunktet er et nyt fokus på 

kompetenceudvikling, og rationalet er, at de menneskelige ressourcer skal udfoldes. Denne ændring 

i lærerrollen og elevernes ansvar for egne læreprocesser er formuleret og genfindes i reformens 

fokus på studiekompetence og i tilknytning hertil i vægten på formuleringer af forpligtelser til at 

skabe synlig progression af studiekompetencerne.  

 

I Undervisningsminister Margrete Vestagers uddannelsesredegørelse fra 1999 blev 

kompetencebegrebet slået fast som det vigtigste og sat som mål for den samlede nations indsats 

under videnssamfundets udfordringer (Undervisningsministeriet 1999b). I samme år blev 

Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser vedtaget af alle folketingets partier, og 

dette kom til at fremstå som ledetråden for gymnasiets fremtid med særlig tyngde 

(Undervisningsministeriet 1999e). Udviklingsprogrammet, som er den egentlige optakt til reformen, 

udfolder og begrebssætter kompetencedagsordnen eksplicit for det nye gymnasium. Programmet 

dækker alle tre skoleformer og står derfor også centralt som rammesætter af den fælles udvikling. 

Historisk set er der tale om, at de tre skoleformer Stx, Hhx og Htx for første gang indgår i en fælles 

udviklingstænkning (Undervisningsministeriet 1999e).  

 

I programmet beskrives studiekompetence som den overordnede kerneydelse, der skal opbygges 

gennem et samspil mellem faglige kompetencer, almene kompetencer, personlige kompetencer og 

sociale kompetencer. Med denne kompetencedrejning og udvidelsen af gymnasiets traditionelle 

faglige fokus med de personlige og sociale kompetencer signaleres det, at det er det ‖hele 

menneske‖ og anvendelsen af flere facetter af det enkelte menneskes ressourcer, der skal sættes i 

spil. Den gymnasiale opdeling og differentiering af kompetencebegrebet i fire kategorier svarer til 

den gængse firedeling, som har vundet hævd med det Nationale Kompetenceråds opdeling af 

lærings- og kompetencebegreberne. 

 

Herud over peges der på nye bemærkelsesværdige indsatsområder, faglig udvikling og fordybelse, 

samspil mellem fagene, herunder styrkelse af tværfaglige samarbejdsformer. Og dette er afgørende 

nyt i 1999. Som det ses, har udviklingsprogrammet altså været en meget direkte forløber for 

reformen. De fleste forandringer, som der lægges op til her, peger frem mod de tidligere beskrevne 

ændringer i reformen. Under overskriften Kompetenceudvikling beskrives desuden pejlemærker for 

udvikling af det organisatoriske niveau:  

 

                                                 
17

 Oplysninger herom kan jeg tilskrive konsulent, og tidligere lærer på Hhx, Lisbeth Pedersen, som har drevet 

udviklingsprojekter og oplægsvirksomhed i dette regi (Telefonsamtale, 30.10. 2006) 
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”For at styrke grundlaget for gennemførelsen af den faglige og pædagogiske fornyelse, vil en vigtig 

del af udviklingsprogrammet lægge vægt på lærerudvikling, lederudvikling og skoleudvikling. 

Lærernes kompetenceudvikling og fornyelsen i øvrigt på den enkelte skole sker med afsæt i 

institutionens eget udviklingsprogram” (Undervisningsministeriet 1999e: 23) 

 

Denne formulering er et signal om en forståelse af, at organisationen som helhed må tænkes som 

omdrejningspunkt for udviklingen. Ændringerne indlejres samtidig i en kontekst, der peger på 

værdien af erfaringsopsamling og evaluering. Interessen samler sig i forlængelse heraf om 

organisaitonsopskriften den lærende organisaiton, som skal forfølges nærmere i det efterfølgende. 

3.1.4 Den lærende organisation  

Som det fremgår af ovenstående, sætter nødvendigheden af løbende at kunne tilpasse sig og 

forholde sig til ændrede arbejdsvilkår igennem på samfunds-, organisations-, og personniveau. ‖De 

menneskelige ressourcer‖ skal omfatte kompetencer til at sætte sig ind i nye forhold og lære sig nyt 

i takt med, at man konfronteres med det nye. Interessen for at skabe lærende organisationer kan ses 

i forlængelse heraf. Litteratur om lærende organisationer fra slutningen af 1980`erne og 1990`erne 

dukker op og giver en række af bud på dette felt. I det efterfølgende sættes fokus på, hvordan den 

lærende organisation er blevet etableret som en slags ideal for udviklings- og forandringsinitiativer i 

organisations- og arbejdslivet i 1990`erne, samtidig med opkomsten af kompetencebegrebet - begge 

dele som centrale sigtepunkter i udviklingen af det fremtidige gymnasium.  

 

Tænkningen om den lærende organisation bygger netop på en vision om, at det enkelte individs 

personlige udvikling og læring er tæt forbundet med en kontinuerlig forandring i den enkelte 

organisation. Herved giver den lærende organisation også løfte om, at den individuelle 

medarbejders faglige og personlige udvikling ses som en forudsætning for, og integreret i, de 

organisatoriske transformationsprocesser. Dette gør den lærende organisation attraktiv for både 

individ og organisation. Den matcher herved også i høj grad kompetencetænkningens forestilling 

om bedre anvendelse af de menneskelige ressourcer i arbejdssammenhæng.  

 

Det er inden for de seneste 15-20 år, at ideerne om den lærende organisation er blevet lanceret som 

et egentligt koncept, selv om principper for at skabe organisatorisk læring har været diskuteret siden 

1960`erne (Bottrup 2001; Easterby-Smith et al. 1999; Elkjær og Lysgaard 1998; Elkjær 2005; 

Prange 1999). Easterby-Smith og Araujo skelner mellem OL-litteraturen og DLO- litteraturen, hvor 

førstnævnte typisk bliver til i det akademiske miljø og er teoriorienteret, mens DLO-litteraturen 

primært har sine rødder i konsulentkredse og er praksisorienteret (Bottrup 2001; Easterby-Smith et 

al. 1999). Det er sidstnævnte DLO-tilgang, som, indledningsvist her i afsnittet, er genstand for 

opmærksomhed, da fokus i første omgang er gennemslaget i praksisfeltet.  Jeg vil dog 

afslutningsvist vende tilbage til OL-litteraturen, som bidrager med perspektiveringer og 

nuanceringer af forståelsen af læring i organisationen fra forskningsmæssig sammenhæng, og som 

herved skaber mulighed for at identificere udfordringer i bestræbelserne på at skabe læring, som 

ikke ses i det førstnævnte DLO-perspektiv. 

 

Peter Senge`s bog, The Fifth Discipline (1990), er et af de mest anvendte og citerede bidrag. Finn 

van Hauen har i forlængelse heraf operationaliseret tænkningen yderligere og har haft stor 

gennemslagskraft i arbejdet (van Hauen et al. 1995). Også Swieringa og Wierdsma samt især Pedler 

og Burgoyne har med deres  beskrivelse af måle- og diskussionspunkter for indførelsen af den 
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lærende organisation været med til at formidle konceptet (Pedler et al. 1997; Swieringa og 

Wierdsma 1994). Med Senges ord beskrives lærende organisationer som: 

 

”Organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly 

desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is 

set free, and where people are continually learning how to learn together” (Senge 1990) 

 

I Senges univers anskues organisationer som sammenhængende systemer. Som medlem af 

organisationen indgår man i en samlet helhed, hvor de enkelte individers handlinger er vævet 

sammen. Systemtænkningen, eller den femte disciplin, er hjørnesten i hele Senges forståelse af den 

lærende organisation. De fem discipliner er:  

 

 Systemtænkning. Den disciplin, der integrerer alle de fire andre discipliner og får dem til at 

smelte sammen i et hele af teori og praksis. 

 Personlig beherskelse. Indebærer sammenhængsskabelse mellem personlig udvikling og 

organisationens læring. 

 Mentale modeller. Mentale modeller påvirker, hvad vi tænker, og hvad vi gør. De modeller, 

vi er bærere af, er derfor afgørende for læring og udvikling i enhver organisation.  

 Fælles visioner. Beskriver arbejdet med at skabe et fælles billede af organisationen og dens 

fremtid bort fra den topstyrede leders påtvungne individuelle vision. 

 Teamlæring. Betegner arbejdet med at udvikle ekstraordinær kapacitet når holdets fælles 

intelligens overstiger de individuelle medlemmers (Senge 1990: 5-16, 139-273).  

 

Alle fem discipliner skal, ifølge Peter Senge, være i spil, for at man kan tale om en lærende 

organisation. Gruppen er den vigtigste læreenhed efter Senges opfattelse. Her lægges hovedvægten 

på vidensdeling og udveksling af erfaringer gennem kontinuerlig dialog om arbejdet. Læring 

handler grundlæggende, i Senges univers, om forandring af de mentale modeller, og forandringen 

opnås gennem refleksion og dialog i teamet.  

 

Den lærende organisation har været med til at sætte en ny dagsorden, idet der er kommet en fornyet 

interesse for gruppeprocesser, ledelse af grupper og læring i grupper. Teamet anses i den lærende 

organisation for at være den grundlæggende læringsenhed jævnfør også gymnasiereformen, hvor 

teams og teamstrukturer er bærende elementer i det nye gymnasium. Den lærende organisaiton 

bygger på den antagelse, at det er i teamsamarbejdet, der via kommunikation, vidensdeling og 

dialog kan skabes læring. Et team skaber ved hjælp af hinanden forståelse for opgaven. Samspillet i 

teamet bliver således fundamentalt for den enkelte og for organisationens fremdrift og læring. 

 

Det er også i relation til de fem ovennævnte discipliner, der skal udøves ledelse (Senge 1990: 359). 

I bund og grund er lederens opgave at designe læreprocesser gennem hvilke, folk i hele 

organisationen kan sættes i stand til at varetage de centrale opgaver, de står overfor, og til at udvikle 

deres færdigheder inden for læringsdisciplinerne. Ledelsesopgaven er derfor i højere grad end 

tidligere at inspirere og motivere medarbejdere end kontrollere dem. En lærende organisation er, 

ifølge beskrivelsen, samtidigt operativt indrettet på at skabe resultater ved hjælp af processer, der 

stadig effektiviseres. Det er denne kobling mellem værdier, tillid og ansvarsfølelse (de bløde sider 

af ledelse) og den daglige drift (den hårde ledelsesside), der er forbundet med begreber som 

effektivitet, produktivitet og konkurrenceevne, der er afgørende for essensen i den lærende 

organisation. Her ses igen en parallel til kompetencetænkningens tilsvarende kobling af 

menneskelige værdier og økonomisk optimering.  
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Den lærende organisation i perspektiv 

De teorier, der er fremme under den fælles etikette ”den lærende organisation”, kan bedst 

karakteriseres som utopi. En utopi er et billede af en ønskværdig tilstand, og som sådan kan den 

udgøre en væsentlig drivkraft i forhold til at nå frem til et ønsket resultat. I den aktuelle diskurs er 

der enighed om, at læring er godt – jo mere jo bedre. Men grundene til at organisationer måske 

lærer langsomt, uregelmæssigt eller slet ikke, og at der foregår al mulig anden utilsigtet læring 

undervejs kommer ikke frem i denne organisationforståelse, som bygger på idealforestillinger. Det 

bliver herved også vanskeligt at identificere nuancer og udfordringer i bestræbelserne på at skabe 

læring. Dette gør samtidig den aktuelle diskurs om DLO til et ringe styringsværktøj. Netop dette 

afsætter et behov for at forstå, hvad der er på spil i eller hinsides den lærende organisation med en 

anderledes begrebssætning (Bottrup 2001; Easterby-Smith et al. 1999; Elkjaer 2001; Elkjær 2004, 

2005; Jørgensen 2000; Stacey 2001, 2003; Tosey 2005; Örtenblad 2002).  

 

Det, som ikke kan ses i DLO-perspektivet, er for f.eks. de disintegrative spændinger i en 

organisation, som kan stamme fra forskellige sæt af interesser (Juel Jacobsen 2001, 2006). 

Konflikter, kilder til magt eller paradokser, som kan være drivkræfter bag organisatorisk adfærd, er 

og centrale aspekter af det organisatoriske liv, som ikke belyses eller medinddrages i den 

organisatoriske tænkning i DLO-perspektivet. Det tages ikke i betragtning, at individer og grupper 

har meget andet på dagsordnen end at bidrage til fælles organisatorisk læring (Dahler-Larsen 1999) 

 

Det er imidlertid forskningsmæssigt veldokumenteret, at det er gavnligt at anskue læring fra andre 

vinkler i organisationer, hvis man ønsker at forstå den organisatoriske lærings mere komplekse 

karakter (Brown og Duguid 1991; Gherardi og Nicolini 2001; Gherardi et al. 2003; Gherardi og 

Nicolini 2006; Stacey 2001; Weick 1976, 1991; Weick og Westley 1996; Wenger 1998). I lyset af 

ovennævnte forskning får den lærende organisation ny mening ved siden af den instrumentelle 

opgaveløsning og rationelle læreprocesser, den skitserer og tilbyder. Nedenstående display`s 

forskellige definitioner og grundlæggende antagelser illustrerer spændvidden i forståelserne.  

 

Inden for disse forståelser er det muligt at analysere og indfange helt andre af organisatorisk lærings 

komplekse processer og strukturer. Magtforhold kan f.eks. beskrives i Gherardis og Stacey`s 

analytiske tilgange (Gherardi 2000; Gherardi og Nicolini 2001; Gherardi et al. 2003; Gherardi 2006; 

Gherardi et al. 2006; Stacey 2001, 2003). Med Wenger`s teoretiske begreber om social læring kan 

relationelle processer indlejret i en organisations praksisfællesskaber studeres og beskrives som en 

udvikling fra legitim perifer deltagelse til fuld deltagelse i organisationen (Lave og Wenger 1991; 

Wenger 1998). Tvetydighed, usikkerhed og paradokser i processerne, det tilfældige, det 

uforudsigelige og det iterative i forhandlinger om mening og problemløsning kan analyseres i et 

sensemaking-perspektiv beskrevet af Karl Weick (Weick 1976; Weick og Roberts 1993a; Weick 

1995; Weick og Westley 1996).  

 

At den lærende organisation, i Senge`s perspektiv, har gennemslagskraft, når ny styring af 

offentlige organisationer skal søsættes i form af reformer, er ikke ensbetydende med, at den udgør 

noget nuanceret grundlag for styringen. Det rationelle perspektiv er attraktivt og enkelt i sin 

opskrift, og det repræsenterer også en dominerende tankegang. Nedenstående display kan betragtes 

som en oversigt, som kan give et indtryk af centrale teoretikere og mulige alternative forståelser af 

læring i organisationer, som kan medvirke til langt mere nuanceret forståelse. Det vil være med 

afsæt i forståelsesrammer, som supplerer et rationelt perspektiv, at denne afhandlings videre 

analyser forankres.  
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Figur 3.1: Tre perspektiver på organisatorisk læring 
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3.1.5 Den lærende organisation i gymnasiet 

I gymnasiet tages der løbende i perioden initiativer til organisatorisk udvikling, ofte forbundet med 

kvalitetsudvikling og evalueringstiltag, både i det almene gymnasium og på de gymnasiale 

uddannelser i erhvervsskoleregi. I slutningen af 1996 bevilligede Folketinget f.eks. 90 millioner kr. 

til intern kvalitetsudvikling på erhvervsskolerne til det, der dengang blev kaldt Q - 90 projektet. Den 

overordnede hensigt var at kombinere systematisk kvalitetsudvikling med resultatvurdering i hele 

erhvervsskolesektoren. Baggrunden var bl.a. bekymrende tal om fald i ansøgeromfang, kombineret 

med et stort frafald på uddannelserne (Undervisningsministeriet 1999c).  

 

Q - strategien lægger op til kvalitetsudvikling gennem systematisk feedback til driftsplanlægningen. 

De systematiske feedback-processer og karakteren af kontinuerlige udviklingsprocesser matcher de 

tidligere skitserede tanker om at skabe læring i organisationen. 

Initiativet matcher også den ‖dobbeltbundethed‖ som tidligere er omtalt i forbindelse med NPM, 

hvor der på en gang lægges op til intern udvikling og selvrefleksion og samtidig med ekstern 

rammesætning og kontrol. I erhvervsskolesystemet ses det, at initiativet sætter sig igennem i et 

bredt spekter af modeltænkning vedrørende udvikling i organisationen.
18

 

 

Det fremgår af den samlende rapport fra ministeriet (1999c), at en række forskellige af tidens 

brugsrettede modeller med henblik på at skabe læring i organisationen blev taget i anvendelse. Ud 

over at have brugt den lærende organisation angiver skolerne hyppigt at have brugt Totally Quality 

Management-modellen (TQM). Derudover omtales anvendelse af evalueringskultur, etisk regnskab, 

og enkelte skoler har arbejdet med ISO 9000-modellen, inspireret af industrien og dennes 

anvendelse af ISO 9000. (Undervisningsministeriet 1997c, 1999c).   

 

I 1998 udgives yderligere to temahæfter, som på hver sin måde sætter den lærende organisation på 

‖landkortet‖ i erhvervsskolesammenhæng, Den lærende erhvervsskole og Strategisk 

kompetenceudvikling – organisatorisk læring på erhvervsskoler (H. J. Knudsen 1998; 

Undervisningsministeriet 1998a). Sidstnævnte hæfte er målrettet mod ledelsesniveauet. Hæftet 

giver anvisninger på, hvordan der skabes systematisk læring i organisationen, og lederens rolle heri 

identificeres. I dette hæfte ses det, hvordan den lærende organisation er forbundet med strategisk 

ledelse, og strategien er igen forbundet med kompetenceudvikling. 

 

Den lærende erhvervsskole indeholder, med direkte reference til Peter Senges definition af den 

lærende organisation (Undervisningsministeriet 1998a: 8), både oversigt over de teoretiske 

overvejelser, der ligger til grund for initiativet, og konkrete testværktøjer, som afdækker, hvorvidt 

organisationen er lærende. Der kan således i erhvervsskolesammenhængen siges at være stort fokus 

på de operationaliserede veje dels læring i organisationen og dels kompetencebegrebet. I dette hæfte 

præsenteres oven i købet en integreret metamodeltænkning af TQM og den lærende organisation 

som et bud på rationel iværksættelse af læringsdagsordnen (Undervisningsministeriet 1998a: 73).  

 

Også det almene gymnasium blev i sidste halvdel af 1990`erne stærkt involveret i den nye form for 

organisationsudvikling, dvs. kvalitetsudvikling baseret på feedback-processer og selvevaluering. I 

Undervisningsministeriet igangsatte man arbejdet med Standarder og profiler 

(Undervisningsministeriet 1997f). Det betones, at initiativet skal ses som en parallel til lignende 

                                                 
18

 Skolerne skulle beskrive egne projekter og ansøge om midler til deltagelse i udviklingsarbejdet. Der var to skoler, der 

ikke indsendte Q-90-rapporter (1999c). Der kan på den baggrund siges at have været tale om et overordentligt 

gennemslagskraftigt projekt med knap 100% tilslutning. 
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initiativer i øvrige dele af den offentlige sektor. Også paralleliteten til EU- og OECD-initiativer 

nævnes. Derudover er argumentationen for projektet stærkt præget af, at ministeriet peger på 

eksterne instansers behov for synliggørelse af arbejdet i det almene gymnasium: 

 

”Nye generationer af medborgere vil vide, hvad de får for de mange penge, en stor offentlig sektor 

koster. Spørgsmålene er, hvilke ydelser man har ret til, og om de er prisen værd.” 

(Undervisningsministeriet 1997f: 9) 

 

Hensigten var, at alle gymnasier skulle udfylde beskrivelser og indsende dem til 

Gymnasieafdelingen og skoleejerne. Herefter skulle materialet offentliggøres. Dette initiativ til 

skabelse af standarder og profiler blev ikke modtaget i gymnasiet med stor velvilje i første omgang. 

Projektet blev kritiseret ud fra mange synsvinkler. Man fandt det overflødigt ude fra at modtage 

instrukser om tidsplan og metodevalg. Andre fandt det vanskeligt at gennemføre og organisere en 

række givne projekter f.eks. inden for en given tidsfrist (Undervisningsministeriet 2001b: 15). Et 

centralt aspekt kan være, at kontrol og synliggørelsesparametre er stærkt betonet jævnfør 

ovenstående citat. En anden forklaring kan være, at Standarder og profiler foregriber en udvikling, 

der endnu ikke har haft gennemslagskraft i det almene gymnasium (Raa og Abrahamsen 2004).  

 

I forlængelse af Standarder og profiler, og efter justeringer i forbindelse med skolernes feedback, 

udkom et nyt oplæg til systematisk skoleudvikling som en del af den årlige rutine, 

Kvalitetsudvikling i gymnasiet (KIG). I dette oplæg argumenteres der med, at: 

 

”Enhver lærer kender værdien af den regelmæssige interne evaluering på de enkelte hold og ved at 

arbejdet kan forbedres ved med mellemrum at blive analyseret, debatteret og revideret. Sådan er 

det også på institutionsniveau” (Undervisningsministeriet 2001b: 1)  

 

Denne publikation gør meget ud af at formidle, hvordan den ikke er foreskrivende. Den foreskriver 

ikke en bestemt fremgangsmåde, og den foreskriver heller ikke ganske bestemte 

udviklingsinitiativer inden for givne tidsfrister. Der er metodefrihed, og der er emnefrihed 

(Undervisningsministeriet 2001b: 5), og det fremhæves, at arbejdet tilrettelægges: 

 

”ikke med henblik på ekstern kontrol eller offentliggørelse, men for at sikre, at de ansatte på den 

enkelte skole står sammen om at afspejle en foranderlig omverdens skiftende krav.”  

(Undervisningsministeriet 2001b: 1) 

 

I dette udviklingstiltag er det karakteristisk, at der lægges vægt på de formative sider, som 

processens omdrejningspunkt. Herved understøtter initiativet den enkelte institutions handlefrihed 

og egenlæring, som det centrale. En udvikling, som igen er understøttet af en stadig stærkere 

decentraliseringstankegang. Det ses desuden af citaterne, at lærerfællesskabet og forpligtelsen på 

institutions/organisationsniveau italesættes.  

 

I skitseringen af tankerne bag den lærende organisation blev det fremstillet, at den væsentligste 

drivkraft til realiseringen er en idealkultur, som det er værd at stræbe imod. Afslutningsvist skal det 

omtales, at undervisningsministeriet i 2001 udgav Det virtuelle gymnasium med undertitlen, vision 

og strategi. Udgivelsen er en hovedrapport i forlængelse af et omfattende undersøgelses- og 

redegørelsesarbejde, som stod på over tre år fra 1999 til 2001 og resulterede i ikke mindre end 8 

udgivelser, som rummer vision og strategisk svar på de udfordringer, gymnasieskolerne står overfor 
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i overgangen fra industri- til viden- og netværkssamfundet (Undervisningsministeriet 2001a). 

Visionen af det fremtidige virtuelle gymnasium har som mål: 

 

”at udvikle en lærende organisation, hvor det handler om at skabe et frugtbart læringsmiljø internt 

på skolen og drage fordel af de ressourcer der allerede findes blandt ledere, lærere, administrativt 

personale og elever. Lærernes kompetenceudvikling vil i høj grad blive koblet op på lærerreams, 

hvad enten de er organisatorisk forankrede eller etableret ad hoc” (Undervisningsministeriet 

2001a). 

 

Det virtuelle gymnasium udgør en ambitiøs vision og model for helhedsorienteret skoleudvikling, 

hvor den lærende organisation og kompetenceudvikling går hånd i hånd. Den er tænkt som et bud til 

alle gymnasier, dvs. også Hhx og Htx og kommer derfor langt hen ad vejen til at fremtræde som en 

foregribelse eller et bud på konkretisering af det mulige reformerede gymnasium.  

 

I det foranstående har jeg analyseret organisationsopskrifter og dokumenter, som i særlig grad 

markerer vendepunkter i forståelsesrammerne for udviklingen af de gymnasiale uddannelser. Jeg 

har hæftet mig ved tre vigtige organisationsopskrifter, som dominerer og på afgørende vis har 

spillet sammen med det konkrete daglige arbejde i gymnasiet. Hen over de sidste 10 til 15 år har 

organisationsopskrifterne New Public Management, det nye kompetencebegreb og den lærende 

organisation været forsøgt integreret i gymnasiets dagligdag i forskellige udformninger. En 

afgørende dynamik har været undervisningsministeriets økonomiske og indholdsmæssige 

rammesætning af forsøgs- og udviklingsarbejder i gymnasiet. På basis heraf har gymnasiet 

rapporteret retur til ministeriet og til feltet i øvrigt. Opskrifterne har i vid udstrækning været med til 

at sætte scenen for gymnasiet, som det efterfølgende nu formelt er fastlagt og beskrevet i og 

omkring Gymnasiereform 2005. Nedenstående er en oversigt over de tre organisationsopskrifters 

ideindhold og deres aftryk ind i gymnasiet anno 2005, som det kommer til udtryk i 

gymnasiereformen. 
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Figur 3.2: Tre organisationsopskrifter 

 

New Public Management  
 

Tre centrale argumenter:  

 

 Privatisering, udlicitering, kontraktstyring, fri forbrugsvalg, brugerbetaling, 

indtægtsdækket virksomhed, selektive lønincitamenter 

 Organisationalisering, decentralisering, delegering, lokal ledelse 

 Strategisk ledelse, mål- og rammestyring, evalueringer, styringskoncepter som 

Total Quality Management, den lærende organisation 

 

New Public Management i Gymnasiereform 2005: 

 

 Ledelsen skal koordinere arbejde i teams med skolens mål- og indsatsområder  

 Lederen skal designe, coache, være synlig i organisatoriske forpligtelser 

 Kvalitetssikringssystemer, evalueringssystemer, intern og ekstern dokumentation  

 

      Reformkravet om bevægelse: 

          Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse. 

 

         Kompetencebegrebet  
 

   Tre centrale argumenter:  

 

 Nye bredere kompetencer, konkurrenceparameter i det globale videnssamfund 

 Læringsbegrebet knyttes til kompetencebegrebet, ”Learning, the Treasure within”  

 Det hele menneske og personlig vækst bliver centralt 

 

 Kompetencebegrebet i Gymnasiereform 2005: 

 

 Tværfagligt samarbejde 

 Fokus på kompetencemål i undervisningen 

 Fokus på egenlæring med henblik på den enkeltes vækst 

 

   Reformkravet om bevægelse: 

       Fra individuel lærer til tværfagligt samarbejdende lærer 

       Fra undervisning til læring  

       Fra pensummål til kompetencemål 
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3.2 En stikprøve fra feltet i lyset af organisationsopskrifternes cirkulation  

For at forstå de konkrete professioners holdninger og forventninger i udgangspunktet kort før 

reformen har det været gavnligt at inddrage en beskrivelse af de specifikke træk i den økonomiske 

og sociale sammenhæng, som professionerne aktuelt er en del af. Til dette rummer 

professionsteorien, som nævnt, ikke umiddelbart muligheder for nærmere efterforskning af de 

institutionelle omgivelser. Dette forhold pegede i kapitel 2 på, at forståelserne af professionernes 

reaktioner og de afvigende resultater af surveyundersøgelsen måtte baseres på historie og indsigt i 

den sammenhæng, professioner og organisationer er situeret i.  

 

Undersøger man ideernes historie viser det sig, at der er tale om ideer, som er formuleret for 

organisationer generelt, men hvis spor tydeligt kan følges ind i gymnasiet. Dette er ikke 

overraskende i sig selv. Dog giver de tydelige identifikationer af ideerne fra samfundsmæssigt, ofte 

internationale kilder, og deres gennemslagskraft til praksisudvikling i gymnasiet, blik for, at den 

reform, som er i færd med at udmøntes i gymnasiet, er et resultat af en lang udviklingsproces. 

Denne er pågået kontinuerligt og iterativt over de sidste 10 -15 år, snarere end at der er tale om en 

grundigt forberedt og nøje planlagt forandringsproces.  

 

Det kan herudfra konkluderes, at en lang periode med stadige organisatoriske og ledelsesmæssige 

forandringer har påvirket feltet og været medvirkende til opkomsten af nye reaktionsmønstre hos 

professionerne. I sidste ende er dette kulmineret i Gymnasiereform 2005. I et institutionelt 

perspektiv illustreres det altså, at forandringerne kan siges at medføre en reform. I et rationelt 

perspektiv betragtes reform snarere omvendt, dvs. som et styringsværktøj, hvormed forandringer 

kan målrettes og iværksættes. Det institutionelle blik supplerer kort sagt, den målrationelle 

forståelse af reformtiltag og åbner for nye forståelse af reformer og forandringer.   

 

Umiddelbart peger resultaterne af undersøgelsen desuden i retning af en mere dynamisk forståelse 

af professionerne på de tre skoler, end professionsforskningen lagde op til i kapitel 2. Fremfor et 

billede af professioner som bærere af allerede dannede institutioner i processer af isomorfisk 

karakter skal professionerne måske ses som langt mere aktive i den institutionelle dynamik. Af 

udviklingsforløbet her i kapitel 3 ses det, at professionerne er involveret i konstitueringen af 

Den Lærende Organisation  
 

Tre centrale argumenter: 

 

 Organisationen, et sammenhængende system og den enkelte er en del af helheden 

 Ledere skal inspirere og motivere, være designere af læreprocesser  

 Vidensdeling i teamstrukturer - en central nøgle til den lærende organisation  

 

    Den Lærende Organisation i Gymnasiereform 2005: 

 

 Krav om teamstrukturer til understøttelse af samspil og vidensdeling 

 Helhedstænkning beskrevet i nøglebegreber: Dialog, Kontinuitet, Systematik, 

Dokumentation, Vidensdeling, Opfølgning 

 Studieplan og løbende evalueringer - nøgle til helhedstænkning i organisationen  

 

Reformkravet om bevægelse: 

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 
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politikkens mål, i identifikationen af nye problemområder og i konstruktionen af midlerne til at løse 

dem. Professionerne set i dette projekts sammenhæng kan i høj grad betragtes som en del af 

processen med statsformationen. Når reformen ses på ovenstående baggrund, som en 

sammenkobling af forskellige organisationsopskrifter i et kompleks af idemateriale, der har 

cirkuleret i en årrække, er overraskelsen mindre over fagprofessionernes overvældende positive 

indstilling til områder, som udfordres af reformen. Kapitlets indledende undren 

 

”Hvordan kan det være, at holdninger og forventninger til Gymnasiereform 2005 hos ledere og 

medarbejdere, som bliver stærkt berørt på deres grundlæggende faglighed, som må opgive 

selvstyret og metodefriheden et langt stykke hen ad vejen, og som forpligtes på pædagogisk 

samarbejde og organisatorisk helhedstænkning, er helt overvejende positive i udgangspunktet?” 

 

kan altså besvares med en historisk analyse af gymnasiets omgivelser. Det institutionelle blik kan 

på den baggrund siges at have overordentlig stor forklaringskraft. Professionsteorien har dog også 

fortsat forklaringskraft. 

 

Et centralt ræsonnement fra professionsteorien var, at såfremt fagprofessionerne ser en 

nødvendighed af en forandring, og såfremt denne forandring ligger i forlængelse af professionens 

faglige grundlag, vil sandsynligheden for, at forandringen implementeres, være stor. Dette 

ræsonnement giver baggrund for at forstå, at fagprofessionerne ser kompetencetænkningen og det 

medfølgende øgede samspil som et accepteret, naturligt og nødvendigt grundlag at forandre på. Den 

lærende organisation, med fokus på kontinuerlig omstilling i det hastigt udviklende samfund og 

medfølgende vidensdeling i organisatoriske teamstrukturer, er også tankegods, som medfører accept 

af et øget samarbejde. Også dette blev i surveyundersøgelsen vurderet med positiv forventning i 

forbindelse med reformen.  

 

Spørgsmålet om mere evaluering i gymnasiet blev mest negativt vurderet. Der er på dette punkt et 

sammenfald med NPM-tankegangen, mellem på den ene side evaluering af formativ art og 

anvendelse i den lærende organisations regi og på den anden side evaluering i et kontroløjemed og 

NPM-perspektiv. Øget kontrol vil fra et traditionelt professionssynspunkt ikke være attraktivt. Det 

kan på den baggrund antages, at NPM-ideerne, som har klare økonomiske og kontrollogikker, vil 

være vanskelige at implementere i skolerne, som er præget af pædagogiske og læringsmæssige 

rationaler. 

 

Selv om hovedindtrykket er, at reformen modtages positivt i feltet, er dette imidlertid ikke 

ensbetydende med, at dette vil være det vedvarende billede. En mulighed kunne være, at 

professionerne umiddelbart vil affinde sig med de formelle strukturændringer for at opfylde krav fra 

den politiske om administrative ledelse, men at de ikke reelt ændrer deres måde at varetage 

opgaverne på i deres konkrete arbejde. En analyse af lokale oversættelser af reformen vil, i 

kapitlerne 7, 8, 9 og 10, give et nærmere indblik i de tre caseskolers arbejdsprocesser i praksis.  

 

En institutionel synsvinkel med udgangspunkt i begrebet om organisationsopskrifter, dannede en 

frugtbar indgang til et blik på konkrete empiriske udviklinger i gymnasiets kontekst i dette kapitel. I 

det efterfølgende kapitel 4 skal den institutionelle teori udfoldes nærmere med henblik på at give en 

grundigere indføring i centrale begreber, som kan sætte det empiriske analysearbejde ind i et større 

perspektiv.  
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Kapitel 4  

 

Reform og professioner i et institutionelt perspektiv 
 

 

I det foregående har den institutionelle teori været omtalt og anvendt som referencepunkt for 

indledende analyser af reformen, som er sat i spil i gymnasiet. I kapitel 2 var det primært teoretiske 

begreber fra professionsteorien, som bidrog til forståelsen i analysen af den første undersøgelse af 

feltet, men professionsteorien blev inddraget med reference til den organisationssociologiske ny-

institutionalisme. I det ny-institutionelle perspektiv ses professioner nemlig som bærere af bestemte 

normer og traditioner, som sætter sig stærkt igennem i organisationers opbygning og ledelse (Di 

Maggio og Powell 1991b; DiMaggio og Powell 1991a; Meyer og Rowan 1991; Powell og 

Dimaggio 1991) 

   

Også i kapitel 3 har centrale begreber fra den institutionelle teori været taget i brug. Begrebet om 

organisationsopskrifter spillede en væsentlig rolle. Kapitlets gennemgang af tre 

organisationsopskrifter, som afspejles på både den store scene og på den lille scene i det konkrete 

dagligliv i gymnasierne, gav mening i forhold til at forstå, hvordan reformtankerne har holdt deres 

intog i gymnasiet igennem de seneste årtier. Overordnet er det i dette projekt den 

organisationssociologiske ny-institutionalisme, som bidrager med forståelse af institutionsdannelse 

og nye institutioners påvirkning af skolen og professionerne.  

 

Formålet med det efterfølgende kapitel er at give en samlet fremstilling af den institutionelle teori, 

dels for at kunne sætte de allerede anvendte centrale analysebegreber f.eks. professioner og 

organisationsopskrifter ind i en større sammenhæng. Dels for at fastlægge analyserammen for det 

næste skridt i analysen, det vil sige analysen af de processer, der efterfølgende foregår i de tre 

konkrete caseskolers praksis, hvor reformen skal udmøntes.   

 

Det institutionelle perspektiv giver en væsentlig ramme til at forstå organisationers udvikling, men 

der er tale om en meget overordnet forklaringsramme, der ikke i særlig grad giver anvisninger på 

det konkrete indhold i denne ramme i forhold til det, jeg efterfølgende skal undersøge, nemlig selve 

tilblivelsen i praksis i relationen mellem ledere og medarbejdere i organisationerne. Dette er det 

største problem i forhold til teorien. I det institutionelle perspektiv lægges der vægt på at forstå, 

hvorfor og hvordan en rationel indfaldsvinkel vil være utilstrækkelig, men der gives kun meget 

abstrakte tilgange til videre undersøgelser i organisationer af aktørers praksis. Vægten på 

kulturbestemte regler og meningsdannelse åbner for, at professionelle normer og værdier kan have 

stor betydning for den offentlige organisationsudvikling, men hvordan det konkrete samspil mellem 

f.eks. ledere og medarbejdere foregår, og hvordan meningsdannelsen finder sted, kan man ikke 

umiddelbart slutte sig til i dette perspektiv. Det hævdes da også, at sådanne forhold dvs. 

organisationers udformning og deltagelsen i organisationerne, derfor må afgøres empirisk.   

 

I dette kapitels del et skitseres en oversigt over teoriudviklingen i den institutionelle teori med 

inddragelse af de begreber og den forskning som hidtil har været anvendt i kapitel 2 og 3. Der 

foretages en gennemgang af de aktuelle forskningstraditioner. To distinkte retninger skal omtales, 

dels den amerikanske ny-institutionelle tradition, og dels den skandinaviske ny-institutionelle 
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tradition. Det er teoretiske indsigter indenfor disse to traditioner, som denne afhandling samlet set er 

forbundet med.  

4.1 Traditioner i den ny-institutionelle teoriudvikling 

Den amerikanske ny-institutionelle tradition og også den skandinaviske ny-institutionelle tradition 

er to relativt distinkte retninger i den sociologiske ny-institutionelle teori. De er forskellige i den 

forstand, at de har forskellige teoretiske indfaldsvinkler og empiriske nedslagsområder, men 

samtidig er grænserne også overlappende. Forskere bevæger sig på tværs, og indsigter fra flere 

traditioner kombineres i forskellige arbejder, således som det også er tilfældet i denne afhandling. 

Herved bliver grænserne utydelige, og det kan derfor være formålstjenligt at klargøre begrebernes 

anvendelser. Kategoriseringen af traditionerne har jeg især fundet inspiration til i Kjell Arne Röviks 

seneste udgivelse om idéer, som former der 21. århundredes organisationer, Trender og 

translationer (2007), men den ses også f.eks. hos Czarniawska og Sevon (1996; 2003). I det 

efterfølgende skitseres de teoretiske indfaldsvinkler, der dominerer i den ene og den anden tradition. 

Samtidig lægger jeg i fremstillingen vægt på inddragelse af de centrale begreber, som anvendes i 

netop denne afhandling.   

 

Der kan identificeres flere retninger af den institutionelle teori inden for politologi, sociologi, 

økonomi og retsvidenskab, men især Rational Choice-versionen og den sociologiske version af 

institutionalismen er fremtrædende (V. Andersen 2000; Berg 2000; Nielsen 2005; Richard Scott 

1995a). Rational Choice-versionen er udviklet i spændingsfeltet mellem politologien og 

økonomien, mens den sociologiske ny-institutionelle teori er udviklet i feltet mellem politologien 

og organisationsteorien. De to retninger har vidt forskelligt syn på institutioner. Rational Choice-

perspektivet tager udgangspunkt i en funktionel og instrumentel orientering, og betragter individers 

adfærd som styret af rationelle og målrettede valg (March og Olsen 1989; Richard Scott 1995a). 

Den organisationssociologiske institutionalisme kan delvist betragtes som en reaktion på den 

dominerende status, som det rationelle aktørperspektiv har haft i politiologien. Den sociologiske 

institutionalisme har tilføjet et fokus på ikke-rationelle motiver, som kan bidrage til ny viden om 

sociale aktører.  

 

Netop reformer er i hverdagslivet tæt forbundet med rationalitetsbegrebet. De fremstår ofte som 

rationelle forsøg på at gøre organisationer, i dette tilfælde gymnasiet, så effektive som muligt. Ved 

at vedtage en reform håber man på at iværksætte udvikling til at opnå bedre og mere effektive 

uddannelser. Det har i en årrække været karakteristisk, at mange reformer har været iværksat i den 

offentlige sektor netop ud fra ønsket om at opnå mere effektive organisationer gennem rationelle 

moderniseringsprocesser. Den sociologiske ny-institutionelle tilgang udgør en mulighed for at 

supplere de rationelle antagelser og derved at kunne øge forståelsen for reformer som beslutnings- 

og meningsdannende systemer. Det reformperspektiv, jeg har valgt for afhandlingen, er altså ikke 

snævert fokuseret på rationelle mekanismer. Den sociologiske ny-institutionelle tilgang benægter 

ikke, at mennesker handler rationelt eller formålsfuldt, men dette er som udgangspunkt kun et 

aspekt ved menneskers handling (March og Olsen 1989). 

 

En anden begrundelse for valget af den ny-institutionelle tilgang til reformforståelsen er, at der i de 

seneste et til to årtier er sket markante ændringer på gymnasieområdet, som beskrevet i kapitel 3. 

Her er tale om ændringer i en organisation, som ellers betragtes som en meget traditionsrig og stabil 

organisationsform. Disse processer kan indfanges og meningsfuldt beskrives med udgangspunkt i 

den ny-institutionelle teoris begrebsapparat om ændringsprocesser, hvilket ikke tidligere har været 
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gjort i forbindelse med reformer i gymnasiet i Danmark. Med den institutionelle tilgang er der tale 

om en sociologisk tilgang til studiet af organisationer og samfundsformationer. Det er en tilgang 

som i udgangspunktet giver blik for de normer og værdier, der er styrende for adfærd. Tilgangen 

lægger vægt på, at organisatorisk forandring skal ses som både samfundsafhængig og historisk 

produceret.  

 

Samtidig lægger den sene ny-institutionalisme vægt på at muliggøre studiet af institutionelle 

processer internt i de lokale organisationer. Disse processer kan indfange endnu flere dimensioner i 

forhold til reformens italesættelse og iværksættelse i relationerne mellem aktører i det lokale 

skolefelt. Herved ses samspillet mellem de lokale aktører, og det bliver derved også muligt at svare 

på de spørgsmål, jeg har stillet for denne undersøgelse, - herunder spørgsmålet om reformens 

oversættelse og ledelsesprocesserne i den professionssammenhæng, som gymnasiet udgør.  

4.2 Den amerikanske ny-institutionelle tradition 

Den tradition, jeg ønsker at skrive i forlængelse af, er den organisationsteoretiske tradition, som kan 

føres tilbage til Selznick (1949), og som er videreført af Richard Scott og John Meyer, Walter 

Powell og Paul DiMaggio, James March, Nils Brunsson og Johan P. Olson m.fl. Der kan i denne 

tradition skelnes mellem tre væsentlige udviklingstrin i teoriens historie: den gamle 

institutionalisme, oftest repræsenteret med Philip Selznick, ny-institutionalismen og den sene ny 

institutionalisme (Berg 2000: 23; Czarnawska og Sevòn 1996; Di Maggio og Powell 1991b; 

Erlingsdottir 1999; Richard Scott 1995b) Jeg vælger i det efterfølgende at tage mit afsæt i den ny-

institutionelle teori og i den sene ny-institutionelle teori, som fremstår som etablerede og 

selvstændige teorifelter, der også er forbundet og ligger i forlængelse af hinanden. 

 

Ny-institutionalismen opkomst kan dateres til året 1977, hvor John Meyer og Brian Rowan 

publicerede den banebrydende artikel, Institutionalized Organisations: Formal structure as myth 

and ceremony (1991). Efterfølgende udviklede der sig i løbet af 1980‘erne et nyt institutionelt 

paradigme indenfor de organisations-sociologiske miljøer i USA (Røvik 2007). Til de allerede 

klassiske værker i den ny-intitutionelle organiationsforskning hører foruden Meyer og Rowan 

(1991) også DiMaggio og Powell (1991), Scott (1991; 1995a) og Zucker (1991), Tolbert og Zucker, 

(1983; 1996). Ny-institutionel teori har indenfor de seneste 20 år fået paradigmatisk status, og 

indgår som et vigtigt grundlag for bl.a. den skandinaviske institutionalisme (Røvik 2007). 

 

Meyer og Rowan argumenterer for, at organisationsstrukturer ikke alene kan betragtes som 

rationelle instrumenter i en organisations opgaveløsning. Hovedræsonnementet i artiklen fra 1977 

er, at organisationer befinder sig i institutionelle omgivelser, og de påvirkes af socialt skabte normer 

og regler for, hvordan en organisation skal og bør agere. Organisationer inkorporerer med andre ord 

normer og værdier, som er i overensstemmelse med omverdens rationaliserede forestillinger eller 

opskrifter på, hvordan de bør indrettes. Dette vil foregå uanset om organisationen i øvrigt har de 

problemer, som organisationsopskrifter angives at være løsningen på.  

 

Som omtalt i kapitel 3 kan de tre vigtige strømninger, som på afgørende vis sætter rammer for 

gymnasiets vilkår, opfattes som institutionaliserede organisationsopskrifter. Dette begreb svarer til 

Meyer og Rowans institutionalized elements (1991). De fremstår som symboler på fremskridt og 

rationalitet, og de er institutionaliserede i den betydning, at de tages for givne som rigtige og 

effektive måder at lede eller indrette en organisation på. Kjell Arne Rövik (1998; 2007) har 

videreudviklet begrebet, og han har udfoldet seks kendetegn, som han finder, er fælles for 
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opskrifterne på, hvordan samtidens organisationer bør se ud.
19

 Disse karakteristika sætter de tre 

opskrifter, NPM, Kompetencebegrebet og DLO, som præger reformen af gymnasiet i perspektiv. 

Rövik siger generelt om det, der kendetegner organisationsopskrifter (Røvik 2007): 

 

Der er mange af dem: 

Der findes ideer til alle dele af de organisatoriske bygningsværker, når det gælder formelle 

strukturer, teamstrukturer og rutiner og procedurer som; Balanced Scorecard, kvalitetsstyring, 

ledelse, f.eks. værdibaseret ledelse, coaching, for god organisationskultur. Organisationsopskrifter 

omtales ofte i let genkendelige forkortelser. Her kunne nævnes TQM eller som i gymnasiets 

sammenhæng DLO eller NPM. 

 

De er allestedsnærværende: 

Man støder på de populære organisationsidéer uanset hvilken økonomisk, geografisk eller social 

sfære man befinder sig i, bl.a. fordi fysisk afstand betyder stadig mindre for ideernes udbredelse. 

Der er ofte tale om ekkoer af de samme tidstypiske idéer for organisationsudformning forskellige 

geografiske steder.  

 

De har en uklar historie: 

Det viser sig ofte at være vanskeligt at stadfæste, hvor og hvornår ideerne er udviklet, og ofte 

formidles alternative fortællinger om, hvordan et koncept er opstået. En mulig forklaring herpå kan 

være, at de forskellige dateringer handler om lidt forskellige varianter af den samme idé. 

Dateringsproblemer kan alternativt skyldes, at tidstypiske systematiseringer og konceptualiseringer 

bygger på mere generelle og tidsløse ideer. Et eksempel kan netop være forestillingen om 

kompetencebegrebet, som kan bygges ind i en organisation på mangfoldige måder og i mange 

varianter. Herved mistes fornemmelsen af konceptets oprindelse.  

 

De er gennemtrængende: 

De mest populære organisationsidéer er, ifølge Røvik (2007), vanskelige at undslippe. De har en 

evne til at trænge ind i moderne organisationer og til at præge strukturer, aktører og aktiviteter. 

Gennemtrængningen refererer både til bredde og dybde. Populære opskrifter trænger let ind i meget 

forskellige virksomheder. Organisationstypen sætter ingen grænser. Populære ideer cirkulerer ikke 

bare i ny avantgarde organisationer, de indtager også traditionsrige klassiske bureaukratiske 

institutioner som f.eks. gymnasiet. Gennemtrængningen refererer også til dybden. Der findes mange 

tilfælde, hvor ideerne sætter deres præg på organisationers diskurs og dagsorden. Ifølge Rövik 

(2007) oplever ledere ofte pres fra omgivelserne for at adaptere. Dels tiltrækkes man af ideerne, 

fordi de er pakket og fremstillet som værktøj, som de fleste organisationer kan drage nytte af, og 

dels tvinges man til at adaptere, fordi love og forskrifter måske kræver, at man tager forskellige 

opskrifter i brug.  

 

De er reformudløsende: 

Organisationsopskrifter er ideer, som kan udløse meget omfattende forandringer i organisationer, 

som de er trængt ind i. Ideernes reformudløsende kraft hænger sammen med, at de ikke bare kan ses 

som løsninger, der importeres som respons på et organisatorisk problem. Populære opskrifter 

tilbyder derimod ofte bestemte problemdefinitioner. Et hovedfund i forskningsarbejder (Røvik 

1992) er, at forfatterne til organisationskoncepter bruger mere plads på at beskrive, hvad de mener, 
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 Kjell Arne Røviks bidrag til arbejdet med den institutionelle teori skal først og fremmest placeres i sammenhæng med 

den skandinaviske tradition, som omtales senere i dette kapitel, men da begrebet om organisationsopskrifter står centralt 

i denne afhandling, og er inspireret af den amerikanske tradition, udfoldes det indledningsvist her. 
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er problemer i moderne organisationer, end de bruger på at skitsere opskrifterne som løsninger. Set i 

relation til de opskrifter, som gennemstrømmer gymnasiet, er indførelsen af NPM begrundet i 

løsning af problemer med effektiv styring af de offentlige udgifter. Kompetencetænkningen tager sit 

udgangspunkt i det problem, at Danmark må udvikle sin vidensressource for at kunne begå sig i det 

globale videnssamfund. DLO sigter mod at løse det problem, at organisationer skal være 

omstillingsparate, effektive og responsive for at kunne matche skiftende samfundsmæssige behov. 

Når en populær organisationsopskrift tages ind i organisationen, indebærer dette også ofte en 

bestemt problemdefinition, som man kommer til at opfatte som gyldig for egen virksomhed. Herved 

øges ideernes reformudløsende kraft (Røvik 2007) 

 

De har tvetydige virkninger: 

Selv om organisationsopskrifter kan være både gennemtrængende og dybdegående, er der alligevel 

stor usikkerhed om, hvor effektive de er som værktøj. Sommetider omtales de som modeprægede 

tidsrøvere og uden praktiske virkninger, men de opfattes også som vigtigt værktøj og strategiske 

virkemidler, der bidrager til dramatiske forbedringer. Ifølge Rövik bidrager den videnskabelige 

forskning til at underbygge indtrykket af tvetydighed, når det gælder om at dokumentere virkning af 

adaption af opskrifter.  

 

Set i lyset af de karakteristika ved organisationsopskrifter som Røvik udfolder, giver det mening at 

se de tre strømninger i gymnasiet, NPM, kompetencebegrebet og Den lærende organisation som 

organisationsopskrifter. Rövik forklarer udbredelsen af institutionaliserede organisationsopskrifter 

med, at efterspørgslen herpå er en forudsætning for det omfattende tilbud og samtidig er det er den 

usædvanligt vellykkede sociale konstruktion i nyere tid af organisationer. Rövik henviser til 

forestillingen om, at meget forskellige virksomheder har det til fælles, at de er formelle 

organisationer, og det er på basis af denne konstruktion, at der etableres et massemarked for ideer 

og opskrifter for styring og udformning af systemer.
20

  

 

Den ovenstående forståelse af organisationsopskrifter der cirkulerer afspejler at ny-institutionel 

teori gør op med teorier, som udelukkende ser organisationer og deres strukturer som resultater af 

kalkulerede behov og interesser. Derimod ses organisationsstrukturer og ledelsesmodeller også som 

havende en vigtig symbolsk funktion for organisationerne i forhold til omgivelsernes forventninger.  

 

Organisatoriske strukturer i det institutionelle perspektiv har med andre ord to grundlæggende 

funktioner, dels skal de medvirke til organisatorisk opgaveløsning, og dels skal de afspejle den 

institutionaliserede omverden i forhold til at opnå legitimitet (Meyer og Rowan 1991). At 

organisationers succes er knyttet til effektiv og rationel opgaveløsning er forbundet med klassisk 

organisatorisk rationel tankegang. Det ‖ny‖ i den ny-institutionelle teori er, at organisationens 

overlevelse også hviler på evnen til at indarbejde strukturer, som måske ikke er funktionelle i 

forhold til opgaveløsningen.  

 

Dette er et grundræsonnement i den ny-institutionelle teori om, hvorfor og hvordan institutioner 

produceres og spredes, og hvorfor organisationer vil optage dem. Før en nærmere udfoldelse af 
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 Hos Guy Peters uddybes vanskelighederne med at skelne begrebet organisation fra begrebet indtitution (Peters 

2000). Også hos Klaus Nielsen omtales dette som beslægtede begreber (Nielsen 2005: 14) 
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centrale dele af ræsonnementet, vil en indkredsning af en definition af selve begrebet institution 

være på sin plads. For hvad er en institution? 

4.2.1 Hvad er en institution? 

Umiddelbart er institutionsbegrebet i hverdagsforståelsen forbundet med konkrete institutioner som 

f.eks. børnehaver, skoler, universitetet m.fl. Det kan også være forbundet med mere generelle 

kategoriseringer som familien, staten og kirken m.fl., der dækker over organiseringer, der giver 

handlinger og adfærd retning og mening. Alt dette og mere til omfattes af teorilitteraturens 

institutionsbegreb. Alene i den sociologiske ny-institutionelle teori er der mange bud på en 

udfoldelse af begrebet hos de centrale bidragydere Meyer og Rowan (1977), Powell og DiMaggio 

(1991), Tolbert og Zucker (1996). Jeg vil her fremhæve Scotts definition, som er bredt dækkende: 

 

”Institutions consist of cognitive, normative, and regulative structures and activities that provide 

stability and meaning to social behaviour. Institutions are transported by various carriers – culture, 

structure and routines – and they operate at multiple levels of jurisdiction” (Scott 1995a: 33)  

 

Richard Scott har i bogen Institutions and Organizations (1995a) udviklet en typologi, der er 

velegnet til at beskrive forskellige aspekter af institutioner. Scott skelner mellem tre opfattelser af, 

hvad der karakteriserer og understøtter forskellige aspekter ved institutioner. Der kan være tale om 

formelle regler, normer eller kognition. Aspekterne omtales som tre søjler i det institutionelle  

Set-up (Richard Scott 1995a: 33 pp). I det første tilfælde – den regulative søjle – fokuseres der på 

institutioners karakter af formelle autoritative regler og deres funktion som instrumentel styring 

med udgangspunkt i sanktioner og belønninger. Der er tale om regelsæt, som virker regulerende på 

aktøradfærd. Via tvang tilpasses adfærden i en organisation. I denne afhandlings case sker der en 

lovmæssig regulering af ledere og læreres arbejde i Lov om uddannelsen til studentereksamen, Stx 

og Lov om uddannelserne til Højere handelseksamen (Hhx) og Højere teknisk eksamen (Htx)  

(Undervisningsministeriet 2004a, 2004b). Her fastlægges, med virkning for hele feltet, hvilke 

retningslinier, der skal gælde for professionernes arbejde.  

 

I det andet aspekt rettes fokus mod institutioners rolle som uformelle sociale regler, der i en given 

kontekst definerer, hvad der er passende adfærd. Institutioner ses som normer og værdier, der 

guider aktørerne i et felt. Normer og værdier betragtes på en gang som begrænsende og udvidende 

for social adfærd. Der vil ofte være konkurrerende normer at vælge mellem, og aktørerne vil måske 

fortolke dem forskelligt afhængigt af konteksten. Et eksempel som jeg vil vende tilbage til fra 

afhandlingens empiri er, at de interviewede ledere i de tre skoler er enige om, at medejerskabet til 

reformen hos skolernes medarbejdere er et centralt omdrejningspunkt. Men når jeg spørger ind til 

den konkrete fortolkning af denne ledelsesnorm i forskellige kontekster, er der vidt forskellige 

tolkninger heraf.   

 

Det tredje aspekt af institutioner er det kognitive. Det vil sige, at institutioner definerer det, der 

tages for givet. Der er tale om det uerkendte grundlag for fortolkning og handling. Kognitive 

fænomener i form af indarbejdede begreber og bevidstheder betragtes i teorien som så 

grundlæggende for de sociale strukturer og socialt liv, at vi overser dem. Med Peter Dahler Larsens 

ord: ”Institutionalisering er når det socialt konstruerede skjuler sig for sig selv” (Dahler-Larsen 

1999: 52). I gymnasiefeltet kan jeg pege på den opfattelse blandt fagprofessioner, at ledelse af 

skolen må udføres af et medlem af en af fagprofessionerne. Det tages for givet af respondenterne i 

min undersøgelse, at dette er det optimale udgangspunkt for ledelse af organisationen.  
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Scotts beskrivelse sammenbinder tre forskellige tilgange, som han dog også skelner fra hinanden. 

Han anbefaler, at alle aspekter tages i betragtning, når der skal skabes et samlet perspektiv på 

institutionsdannelse, funktion og forandring (Richard Scott 1995a). 

 

Et væsentligt spørgsmål er i tilknytning til den ny-institutionelle forståelse, hvordan institutioner 

spiller sammen med organisationer og aktører. Opfattelsen er, at institutionerne fortolkes og 

tilskrives mening ved mødet med aktørerne. Den enkelte aktør kan være involveret i faste sociale 

konstruktioner i en aktørgruppe, en bestemt profession for eksempel. På baggrund heraf er det 

centralt at inddrage viden om professioner (jævnfør kapitel 2), når det i denne afhandling empirisk 

skal afspejles, hvordan forskellige aktørgrupper, dvs. ledere og lærere, agerer og interagerer.   

4.2.2 Institutioner i felter 

Den ny-institutionelle teori sætter fokus på, at institutionerne opstår og virker i et organisatorisk 

felt. Feltets karakter er afgørende for den måde institutionsdannelsen og spredningen af institutioner 

foregår på. Feltets karakter kan altså i høj grad siges at være af væsentlig betydning for, hvordan 

nye ideer eller organisationsopskrifter spredes og formes. I denne undersøgelses sammenhæng 

svarer dette til spredning og formning af reformens ideer, NPM, Kompetencebegrebet, DLO. Jeg 

skal derfor i det efterfølgende redegøre for feltbegrebets betydning med udgangspunkt i den ny-

institutionelle teori med henblik på at sætte gymnasiefeltets karakter og analysen af kapitel 3‘s 

udbredelse af organisationsopskrifter ind i en større forståelsesramme. 

 

Feltet er en dimension af den organisatoriske kontekst, som har stor betydning for institutioners 

dannelse og dermed aktøradfærden i den enkelte organisation, som omtalt i kapitel 3. Feltbegrebet 

sætter fokus på forholdet mellem feltets aktører og de kræfter, som holder feltet sammen. 

Feltbegrebet defineres bl.a. af Powell og DiMaggio: 

 

”By an organizational field we mean those organizations that, in the aggregate,e constitute a 

recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product consumers regulatory 

agencies, and other organizations that produce similar services or products.” (Di Maggio og 

Powell 1991b: 64)  

 

Ifølge Powell og DiMaggio kan strukturen i et organisatorisk felt ikke bestemmes a priori, men den 

må snarere fastlægges som en empirisk undersøgelse. Felter eksisterer kun i den udstrækning, at de 

er institutionelt defineret. For at der er tale om et felt, skal samspillet mellem organisationerne være 

reguleret i fire henseender: 

 

1. En intensiv interaktion mellem organisationerne i feltet 

2. Interorganisatoriske strukturer blandt organisationerne i feltet med veldefinerede  

   dominansstrukturer og koalitionsmønstre 

3. Et intensivt informationsflow, som organisationerne i feltet deltager og bidrager i  

4. Udviklingen af en fælles bevidsthed hos deltagerne i et sæt af organisationer om, at de er  

   involverede i et fælles foretagende og fælles opgaveløsning (Di Maggio og Powell 1991b: 65) 

 

Fordelen ved feltbegrebet er, at der sættes fokus på en gruppe af organisationer, som i forlængelse 

af deres samspil, fælles opgaver og fælles opfattelser hænger sammen i det, man med association til 

Wengers begreb om praksisfællesskaber (Wenger 1998) kunne kalde Communities of organizations, 

hvori de påvirker hinanden. Feltet afgrænses altså ikke geografisk eller formelt, men derimod 
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funktionelt og kulturelt. Netop derfor kan feltets grænser altid diskuteres, og deltagerkredsen 

ændres.  

 

I forbindelse med kapitel 3‘s analyse af organisationsopskrifterne, som omgiver gymnasiet, har jeg 

netop taget udgangspunkt i gymnasiefeltets interaktioner. Feltet indeholder, som nævnt, en relation 

mellem organisationerne, som er præget af magt- og dominansstrukturer. I et offentligt præget felt 

således som gymnasiefeltet, er der typisk tale om overordnede myndigheder, her 

Undervisningsministeriet, som etablerer autoritative regler og normer, der regulerer feltet. Men også 

professionerne kan især gennem deres faglige organisationer have stor betydning for de, der har 

indflydelse på regler og normer for praksis.  

 

Som det ses i kapitel 3 har samspillet på feltniveau over de seneste 10-15 år i 

gymnasiesammenhæng spillet en overordentlig stor rolle. Dette gælder for alle de tre 

gymnasieformer. Ministeriet har spillet en afgørende, initiativtagende og rammesættende rolle i 

forbindelse med intensive og selektive forsøgs-perioder i feltet, og de lokale skoler har responderet 

med praksisudviklinger og respons, som også løbende har medskabt nye forståelser. Samtidig har 

de skolepolitiske foreninger DEL og GL, og for Stx‘s vedkommende også Amtet (indtil 2007), som 

er historisk stærke aktører, bidraget i forhold til at accelerere og forvalte processerne. Dels gennem 

den løbende dialog med skolerne, og dels ved at være formaliserede talerør f.eks. i forbindelse med 

afgivelse af høringssvar under nye lovtiltag. 

 

Der har i de seneste år været gennemført empiriske studier af sygehusfelters karakter (Richard Scott 

et al. 2000: kapitel 10) I forbindelse hermed beskrives en række centrale analytiske begreber, 

hvorved det er muligt at karakterisere et felt. Begreberne har også været anvendt til at karakterisere 

dansk sygehussammenhæng (Kragh Jespersen 2005: 58), men ikke på gymnasieområdet selvom de 

også her giver god mening i en karakteristik af feltet. Jeg har ikke i kapitel 3 foretaget en analyse 

med specifikt fokus på dynamikkerne i feltet, men koncentreret mig om det idémæssige indhold i 

organisationsopskrifternes udbredelse. Jeg vil her give en kort karakteristik af gymnasiefeltet, som 

danner rammen om institutionaliseringsprocesser i gymnasiet, fordi jeg antager, at feltets karakter 

og traditioner har betydning for den måde, skolerne har været påvirket på.  

 

Et felt kan beskrives ved alder, struktur, centraliseringsgrad, homogenitet og åbenhed (Kragh 

Jespersen 2005). Et felt kan være ungt eller modent. Et modent felt er præget af mange og 

velindarbejdede institutioner, hvorimod et ungt felt er præget af få og dårligt indarbejdede 

institutioner. Gymnasiefeltet må siges at være et modent felt, fordi det har en lang og 

sammenhængende historie, som indeholder mange traditioner. Dette gælder for alle tre 

gymnasiefelter, selv om de to erhvervsskoletilknyttede gymnasieformer er noget yngre end Stx. Jeg 

vælger at behandle de tre gymnasietyper som et felt, omend det i en større nuancering af analysen 

med fordel kunne deles i tre selvstændige felter. De to yngre gymnasieformer har til en vis grad 

kunnet overtage en del af den ældre forms traditioner.  

 

Feltets struktur må siges at være relativt veldefineret og overordnet præget af det offentlige ejerskab 

og regulering ved administrative beslutninger. Der er dog i store træk tale om to typer af strukturer, 

henholdsvis en erhvervsskoletilknytning for Hhx og Htx`s vedkommende, præget af en direkte 

statslig tilknytning, og dels en struktur for Stx`s vedkommende, som (til 2007) er knyttet til en 

amtslig forankring ud over den statslige. Organisations- og ledelsesstrukturerne karakteriseres, som 

nævnt i kapitel 3, ved, at de for erhvervsskolernes vedkommende bærer præg af 

privatiseringstankers gennemslagskraft, hvilket i langt mindre grad gør sig gældende for Stx`s 
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vedkommende. En forskellig grad af decentralisering er samtidig forbundet med disse to typer af 

strukturer. I erhvervsskolesammenhængen er der tale om en større grad af decentralisering af 

beslutninger forbundet med den større økonomiske selvstændighed. Feltet kan uden videre 

karakteriseres som lukket i forhold til andre dele af uddannelsessektoren. Der er ikke tvivl om 

deltagerkredsen, og grænserne til andre felter er klare samtidigt med, at professionerne har stor 

betydning som dem, der etablerer regler og normer, der styrer praksis.  

4.2.3 Spredning af institutioner 

Når først forskellige organisationer inden for samme sektor er struktureret i et aktuelt felt, enten 

gennem staten, gennem konkurrence eller gennem professionerne, opstår der stærke kræfter, som i 

høj grad fører til, at organisationerne i samme felt bliver mere ensartede. I den institutionelle teori 

betegnes dette med begrebet isomorfi. Beskrivelsen af isomorfi introduceredes af Meyer og Rowan 

i 1977 og blev uddybet af Powell og DiMaggio i 1991. Powell og Dimaggio har sat fokus på 

institutioners spredning og effekt igennem en beskrivelse af tvangsmæssig, mimetisk og normativ 

isomorfi.  

 

Tvangsmæssig isomorfi ses især i politisk styrede felter, hvor centrale beslutningstagere har brug for 

at legitimere bestemte løsningsmodeller. Mimetisk isomorfi er knyttet til situationer, hvor der er stor 

usikkerhed om mål og midler i feltet (Di Maggio og Powell 1991b) f.eks. i forbindelse med lokale 

organisationers oversættelse af Gymnasiereform 2005. I denne sammenhæng kan der opstå behov 

for at gøre, som mange andre gør. Ofte bruges nøglepersoner i feltet i formidlingssammenhæng, 

hvilket letter vejen til oversættelse, og det kan samtidig være legitimitetsskabende at signalere 

organisationens engagement i anerkendelsesværdige praksis. Afhandlingens indledende fortælling 

kan ses som et eksempel på netop dette. En oplægsholder fra en tilsvarende gymnasietype er 

inviteret til medarbejderseminar på caseskolen med henblik på og på baggrund af egne erfaringer at 

give sit bud på, hvordan anvendelsen af den nye portfolioordning i forbindelse med reformen kan 

udfoldes.  

 

Ny-institutionelle teoretikere peger på, at professioner har stor betydning for institutionelle 

forandringer i felter som kilder til normativ isomorfi (Di Maggio og Powell 1991b). Professioner 

kan påvirke feltets organisationer ved at påvirke regler, normer og værdier, som organisationerne 

må leve op til. Tankegangen er altså, at professionerne i høj grad er med til at skabe og påvirke 

meningsmønstrene i feltet. To væsentlige kilder til isomorfi hos professionerne omtales. Dels er den 

fælles formelle uddannelse og produktion af viden i universitetssammenhæng, hvor f.eks. 

gymnasielærere uddannes, en central kilde til fastlæggelse af normer og værdier. Dels er 

professionernes netværk og sammenslutninger i form af skoleforeninger eller faglige foreninger 

stærkt medvirkende til, at normative regler om organisatorisk og professionel adfærd spredes i 

standardiseret form (Di Maggio og Powell 1991b).  

 

Spørgsmålet om professioner som kilder til isomorfi i organisatoriske felter er en hovedpointe i den 

institutionelle teori. Professionerne ses, som tidligere omtalt (i kapitel 2), som bærere af 

institutionelle værdier, normer og praksisser og som kilder til stærk påvirkning af feltets isomorfi. 

De varetager typisk professionernes fælles interesser i samspil med statsapparatet på feltniveau 

(jævnfør også kapitel 2). Der er dog senere i den institutionelle teoriudvikling bidrag, som i langt 

højere grad belyser professionernes rolle som skabende og fortolkende på lokale niveauer, dvs. 

fortolkere af eksisterende og nydannede institutioner. Jeg vil senere, i forbindelse med omtale af 



75 

den teoriudvikling, der er knyttet til den sene ny-institutionelle teoris oversættelsesretning, vende 

tilbage hertil. 

4.2.4 Institutioners koblinger 

Begrebet om inkonsistens og løse koblinger spiller en stor rolle i den institutionelle teori. Den 

institutionelle teori rummer den pointe, at organisationer godt kan leve op til omverdenens 

forventninger og bringe sig i overensstemmelse med forventninger til formelle strukturopskrifter 

uden at den tekniske produktion påvirkes heraf. Antagelsen er, at organisationer i deres søgen efter 

ekstern opbakning inkorporerer uforenelige elementer. Gennem dekoblinger opstår der adskillelser i 

organisationens daglige aktiviteter eller med andre ord; løse koblinger mellem legitime eksterne 

praksisser og intern organisatorisk adfærd. Dette beskrives af Meyer og Rowan i 1991 i artiklen, 

Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, 

 

”Because attempts to control and coordinate activities in institutionalized organizations lead to 

conflicts and loss of legitimacy, elements of structures are decoupled from activities and each 

other” (Meyer og Rowan 1991 [1977]) 

 

Herved er der lagt op til en udvidet forståelse af organisatoriske strukturer som havende to sider, 

dels en side, som er knyttet til effektiv opgaveløsning, dvs. den rationelle side, og dels en symbolsk 

side, som afspejler myter eller normer for passende organisationsopskrifter i omverdenen, som 

organisationen må leve op til. Dette er et gennemgående tema i både den amerikanske og den 

skandinaviske ny-institutionalisme. Temaet tages derfor kort op her og uddybes i beskrivelsen af 

den skandinaviske institutionalisme. 

 

Den institutionelle teori vil være skeptisk i forhold til, at reformer vil blive indoptaget med samlet 

konsekvens for organisationen. Teorien beskriver, at der ofte er modsætninger mellem de 

elementer, der optages af hensyn til ydre forhold (af tvang, normativitet eller imitation) og 

organisationens daglige drift. Der drages ikke nødvendigvis samlede organisatoriske konsekvenser, 

og de forskellige elementer, der indoptages, har ikke nødvendigvis ret meget med hinanden at gøre. 

Deraf betegnelsen løse koblinger. Karl Weick er en af de forfattere, der fra et mikroperspektiv har 

beskæftiget sig indgående med organisatoriske dekoblingsprocesser (Orton og Weick 1990; Weick 

1976)  

 

Der kan ifølge Weick blive løse koblinger mellem top og bund, mellem indenfor og udenfor, 

mellem i går og i morgen, mellem intention og handling eller mellem proces og resultat (Dahler-

Larsen 1999: 53; Orton og Weick 1990; Weick 1976). Begrebet om løse koblinger er her ved en 

mulig tilgang til at forstå det, der foregår i lokale organisationer f.eks. i forbindelse med 

implementering af en reform. Begrebet giver en oplagt mulighed for at udforske 

modsætningsfuldhed, paradokser og kompleksitet i de organisatoriske processer. Dette omtales 

nærmere i afhandlingens kapitel 6, hvor analysestrategiske konsekvenser af den institutionelle 

teoriramme beskrives nærmere.  

 

Afslutningsvist kan den teoretiske grundforståelse i den ny-institutionelle teori kortfattet 

opsummeres i Scott og Christensen nedenstående formulering: 

 

”To assume an institutional perspective is to emphasize the importance of psychological, social and 

political elements in the study of social phenomena generally and organizations specifically. In 



76 

contrast to most of the earlier perspectives – which emphasize the importance of materialist forces 

– technology, resources, production –systems – institutionalists call attention to the role of 

ideational forces – of knowledge systems, beliefs and rules in the structure and operation of 

organizations. Much of the stability we associate with the world is seen to flow from the existence of 

belief systems and regulatory structures, both formal and informal.”  (Richard  Scott og 

Christensen 1995: xiii) 

 

I citatet betones det, at ny-institutionel teori knytter særligt an til opfattelsen af institutioner som 

båret af psykologiske, sociale og politiske elementer. Teoridannelsen er samlet om at teoretisere 

inden for dette afsæt, men der er tale om forskellige tilgange og opfattelser af, hvordan institutioner 

begrebsliggøres.  

 

En af de vigtigste kilder, som teorifeltet trækker på, er Berger og Luckmanns klassiske værk, Den 

samfundsskabte virkelighed (Berger og Luckmann 2004 [1966]). Her formuleres et fundament for 

sociologiens institutionsbegreb med inspiration fra Webers sociologi og fra Alfred Schutzs 

fænomenologi (V. Andersen 2000: 91; Erlingsdottir 1999: 15; Mac 2005: 76). Epistemologien hos 

Berger og Luckmann er konstruktivistisk, men samtidig funderet sociologisk på den måde, at 

konstruktionen af samfundsmæssige opfattelser foregår gennem social interaktion. Institutioner 

konstrueres altså ikke på individniveau, men derimod socialt. Institutioner dannes og vedligeholdes 

gennem interaktion, også selvom det ikke er givet, at institutionen har samme betydning for alle 

aktører. Med Berger og Luckmanns tilgang eksisterer der en kollektiv realitet, selv om den er 

socialt konstrueret og fremtræder som om, den er objektiv (se desuden en uddybning heraf i kapitel 

5). 

 

Ny-institutionel teori trækker altså på sociologien. Det er betydningen af sociale handlingsprocesser 

og praksisformer, som teorien tematiserer, og social handling begrebsliggøres. Den teoretiske 

interesses udgangspunkt i ny-institutionel teori er den sociale dannelsesproces, eller udtrykt i 

institutionel begrebsbrug, dannelsen af opfattelser, vaner, rutiner, traditioner og praksisformer, der 

muliggør handling og fortolkning (Mac 2005). Det sociale betragtes som et metabegreb. Det 

betyder, at også økonomiske og politiske processer først og fremmest betragtes som sociale 

processer, der definerer den institutionelle konktekst for økonomisk og politisk handling (Mac 

2005: 74). Jeg inddrager på baggrund heraf tilgange til den ny-institutionelle teori, som har 

politologisk afsæt i min gennemgang. Begrundelsen herfor er, at det politologiske aspekt er centralt 

i studiet af reformers tilblivelse i organisationer.  

4.3 Den skandinaviske ny-institutionelle tradition 

James March er en central bidragyder i den ny-institutionelle teoridannelse. Selv om James March 

primært bidrager i det amerikanske teoriarbejde, kan hans arbejde også rubriceres som hørende til i 

den skandinaviske ny-institutionelle tradition. Det mest banebrydende bidrag er forfattet sammen 

med norske Johan P. Olsen i 1989. Skandinavisk ny-institutionalisme bruges som fællesbetegnelse 

for en række arbejder af skandinaviske organisationsforskere fra ca. midten af 1980‘erne og frem til 

i dag (Røvik 2007: 37). De skoledannende arbejder er bl.a. March og Olsen (1984; 1989), Brunsson 

(2000; 2003), Brunson og Olson (1990; 1999), Czarniawska og Joerges (1996), Czarniawska og 

Sevon (1996a).    

 

Mange af de tidligste skandinaviske bidrag har det fælles kendetegn, at de er optagede af 

beslutningsteori især med udgangspunkt i Garbage Can perspektivet, som er udviklet af James 
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March, Michael Cohen og Johan P. Olsen i 1972. Udviklingen af Garbage Can-modellen er et led i 

opgøret med tidligere tiders antagelse om rationalitet i organisationen. Her gøres helt op med 

forestillingen om målrationel handlen i organisationen. Organisationer ses som præget af uklare 

mål, uklar teknologi og skiftende deltagelse. Dette betyder manglende forudsætninger for rationelle 

handlinger. Det, der i stedet vil foregå, er situationsbestemte koblinger af beslutningsanledninger, 

problemer, løsninger og deltagere. Der er på baggrund af denne forståelse ikke tale om, at det er 

muligt at opnå fælles rationalitet. Denne begrænsning er indbygget i organisationer og derfor 

vanskelig at overkomme. Organisationer kan i stedet betragtes som organisatoriske anarkier, og 

mange handlinger vil derfor komme til at fremstå som irrationelle i organisationen (Christensen 

2001).  

 

Dette ræsonnement er nært beslægtet med ræsonnementet om dekobling mellem formelle strukturer 

og faktisk adfærd, som det er fremstillet af Meyer og Rowan (1991), og passer godt ind i forhold til 

Garbage Can-perspektivet. I forlængelse af perioden, hvor beslutningsperspektivet var i fokus, 

rettede opmærksomheden i den skandinaviske ny-institutionalisme sig mere og mere mod forsøg på 

at forandre organisationer gennem reformer. I denne periode har det primært været offentlige 

reformer, som har været genstand for opmærksomheden, og heraf kan en stor del af studierne fortsat 

siges at ligge inden for rammen af beslutningsteoretisk analyse (Johansson 2002).  

 

Selv om den skandinaviske institutionalisme i den tidlige fase er stærkt inspireret af den 

amerikanske, har den altså sin distinkte egenart som en særlig tradition. I de seneste 

teoriudviklinger er inspirationen fra det amerikanske dekoplingsræsonnement nedtonet, og i de 

nyere arbejder er helt andre inspirationskilder taget op og fokuserer primært på, hvad der bliver 

institutioners udvikling, når de introduceres i organisationer. I denne sammenhæng står 

oversættelsesperspektivet centralt. Dette skal uddybes særskilt i et senere afsnit, fordi det primært er 

denne retning afhandlingen trækker på som baggrundsforståelse for analyserne i kapitel 7, 8, 9 og 

10.  

 

Rövik foreslår på baggrund af ovenstående teoriudvikling, at den skandinaviske tradition skilles ud i 

to teoretiske indfaldsvinkler (Røvik 2007). Dels den moderniserede klassiske institutionalisme, og 

dels den oversættelsesteoretiske indfaldsvinkel. Jeg vil i forlængelse heraf foreslå Röviks arbejde 

placeret under den oversættelsesteoretiske indfaldsvinkel, dog således at der også inden for denne 

gren kan skelnes to distinkte retninger. Jeg vil som nævnt vende tilbage til 

oversættelsesperspektivet, men den førstnævnte, moderniserede klassiske ny-institutionalisme skal 

her indledningsvist uddybes, fordi jeg også i afhandlingen særskilt trækker på væsentlige indsigter 

herfra i forbindelse med analyserne i kapitel 2 og 3. Fælles for de to retninger er, at de i særlig grad 

har relevans for forståelsen af organisationers møde med reformideer. En oversigt over den ny-

institutionelle teoris forskellige retninger, således som jeg vælger at skitsere dem i dette kapitel, skal 

kort opsummeres nedenstående: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

Figur 4.1: Den ny-institutionelle teoris udvikling 

 

 

 

4.4 Den moderniserede klassiske institutionalisme 

Den moderniserede klassiske institutionalisme er hovedsagelig udmøntet af March og Olsen (1984, 

1989), Brunsson (2000, 2003) samt Brunsson og Olsen (1999, 1990). 

 

March og Olsen har i deres bog Rediscovering Institutions beskrevet en institutionel handlingsteori, 

der gør op med Contextualism, Reductionism, Utilitarianism, Instrumentalism og Functionalism 

(March og Olsen 1989: 2-8). Den kontekstuelle opfattelse ser politik som en afspejling af 

strukturelle forhold. Reduktionismen ser politiske fænomener som aggregerede konsekvenser af 

individuel adfærd. Den utilitaristiske tilgang ser handling som stammende fra kalkuleret egennytte. 

Den instrumentalistiske tilgang tager ikke i betragtning, at det politiske liv er organiseret omkring 

udvikling af mening gennem symboler, ritualer og ceremonier. Den funktionalistiske tilgang ser 

politiske institutioners automatiske tilpasning til omgivelsernes krav. Med dette opgør formuleres 

den ny-institutionelle teori (med et konstruktivistisk afsæt) som en modernisering af tidligere tiders 

realismeforståelse af institutioner. Det centrale er, at det rationelle perspektiv ikke alene er i stand 

til at indfange dynamikken i social handling på en måde, som beskriver social handling 

tilfredsstillende.  

 

Hos March og Olsen kan tre klynger af ideer, som hovedingredienser i deres teori om politiske 

institutioner, identificeres. Den første idé lægger vægt på den måde, politisk liv ordnes af regler og 

organisatoriske former, som overskrider individer og transformerer sociale kræfter. Den anden idé 
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lægger vægt på den endogene natur af interesser og roller. Der er dermed tale om et 

konstruktionssyn på politiske aktører, mening og præferencer. Den tredje lægger vægt på den 

historiske afhængighed, som sammenvæver stabilitet og forandring (March og Olsen, 1989: 160). 

Den førstnævnte idé er omtalt hos Scott (Richard Scott 1995a) mens de to sidstnævnte 

nedenstående kort skal uddybes. 

4.4.1 Et konstruktionssyn på politiske aktører, mening og præferencer 

March og Olsen forstår institutioner bredt som regler, normer og rutiner og som en række 

understøttende koder, paradigmer og vidensformer. Kerneræsonnementet i den institutionelle 

handlingsteori er, at præferencer, rationalitet og information ikke er exogent givne størrelser, men 

derimod skabes og gyldiggøres de endogent hos politiske aktører i en bestemt institutionel kontekst. 

Den tilgang, som March og Olsen repræsenterer, ser i høj grad aktørhandling som formet af den 

institutionelle kontekst (March og Olsen 1989: 40-41; Torfing 2005a: 59) 

 

Hos March og Olsen (1989) defineres institutioner grundlæggende som ”rulebound behaviour”.  

March og Olsen tilføjer desuden en nærmere forklaring på, hvordan dette skal forstås:  

 

”(…) by rules we mean the routines, procedures, conventions, roles, strategies, organizational 

forms and technologies around which political activity is constructed. We also mean the beliefs, 

paradigms, codes, cultures, and knowledge that surround, support, elaborate and contradict those 

roles and routines.” (March og Olsen 1989: 22) 

 

Det fremgår, at kulturelle koder og forestillinger er væsentlige bestanddele af institutioner. 

Kulturelle koder har en understøttende funktion i forhold til regler og normer. Det, der tilskynder 

aktørerne til at følge kulturbestemte regler, er det, March og Olsen (1989) kalder ‖a logic of 

appropriateness”: 

 

”We see the logic of appropriateness as a fundamental logic of political action. Actions are fitted to 

situations by their appropriateness within a conception of identity.” (March og Olsen 1989: 38) 

 

Denne handlingslogik modstilles med den rationelle kalkulerende konsekvenslogik, ”a logic of 

consequentiality”: 

 

”In a logic of consequentiality, behaviours are driven by preferences and expectations about 

consequences. Behaviour is willful, reflecting an attempt to make outcomes fulfil subjective desires, 

to the extent possible.” (March and Olsen, 1989: 160) 

 

Handling vil ifølge March og Olsen afhænge af svarene på spørgsmålene kategoriseret under the 

logic of appropriateness: 

 

Logic of consequentiality     

1 What are my alternatives? 

2 What are my values? 

3 What are the consequences of  

my alternatives for my values? 

4 Choose the alternative that has the best 

consequences                                                                                                                                                      
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Institutioner er samlinger af forbundne regler og rutiner, som definerer passende handling i form af 

relationer mellem roller og situationer. Denne proces indebærer en fastlæggelse af, hvilken situation 

man befinder sig i, hvilken rolle der skal udføres, og hvilke valg forpligtelserne i denne rolle må 

være i den givne situation. Igennem regler og en logic og appropriateness realiserer institutioner 

både orden, stabilitet og forudsigelighed på den ene side, og på den anden side åbnes for 

fleksibilitet. En pointe i forbindelse hermed er, at når handlinger er besluttet ved hjælp af en logic of 

appropriateness, retfærdiggøres de passende handlinger ofte under henvisning til rationelle 

overvejelser, dvs. igennem en logic of consequality. Ræsonnementet er her, at begrundelser er 

vigtige, men de tjener i højere grad til at legitimere allerede trufne valg end til fremadrettet at 

foretage valg.  

 

I relation til Scotts beskrivelse af de tre søjler, kan den første regulative søjle placeres indenfor en 

logic og consequentiality. Den normative og den kognitive søjle rummes i en logic of 

appropriateness.  

 

Et andet centralt element i forståelsen af politiske institutioner er, at institutioner skaber og udvikler 

mening. March og Olsen forstår mening som måden, hvorpå en aktør kan skabe orden og 

sammenhæng i verden. Forståelser af begivenheder og deres værdi er knyttet til tidligere forståelser, 

til forståelsen af andre mennesker. Politiske institutioner organiserer interaktionerne på måder, som 

former fortolkninger og præferencer (March og Olsen, 1989: 41).  

 

Det institutionelle perspektiv fører til en udfordring af antagelsen om, at livet er organiseret rundt 

om bevidste valg. Ifølge March og Olsen er livet ikke primært et spørgsmål om at træffe valg, men i 

høj grad et spørgsmål om fortolkning, dvs. meningsskabelse gennem symbolbrug (March og Olsen; 

1989: 51-52).  

 

Anerkendelsen af den symbolske betydning af politik er ikke at nedgøre den. Symboler og sociale 

ritualer kan være en måde at skjule politik på. I diskussioner om politik beskrives symbolske 

handlinger ofte som bevidste aktørers strategiske træk. Ritualer og ceremonier defineres ofte som 

staffage for politiske processer. Men kontrol over symboler er en magtbase i meningsskabelsen 

(f.eks. i en organisation) såvel som kontrol over ressourcer, og brugen af symboler er en del af en 

kamp om politiske resultater. Ofte undervurderes betydningen af symboler, ligesom vi har en 

tendens til at undervurdere den diffuse interaktive måde, som mening, intentioner og handlinger er 

vævet sammen på (March og Olsen 1989: 52).   

 

Samlet set peger det institutionelle perspektiv på, at reformer ikke kun er rationelle forsøg på at 

skabe optimale løsninger på problemer. De er også meningsbærende institutioner. Institutioner 

forstås i March og Olsens optik som samlinger af regler, rutiner og normer, der sætter rammer for 

tanker, begrænser fortolkninger og skaber handlinger. De definerer bestemte måder at beslutte, 

vurdere og handle på. Det er organisationsformer, strukturelle komponenter, regler, værdier og 

normer, der institutionaliseres, snarere end det er specifikke organisationer. Dog betragter andre 

teoretikere organisationer som institutioner (Dahler-Larsen 1999; Peters 2000; Røvik 1998, 2007).  
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4.4.2 Den historiske afhængighed sammenvæver stabilitet og forandring 

March og Olsen og med dem andre centrale teoretikere Brunsson og Olsen (1990, 1999) forsøger i 

denne ny-institutionelle tradition, at forstå det komplekse samspil mellem politik og institutioner og 

herunder spørgsmålet om, hvordan institutioner forandres. 

 

Samspillet mellem politik og institution er komplekst. Institutioner, der allerede er skabt, betinger 

politiske handlinger, som fører til nye institutioner. Institutioner er altså resultater af tidligere 

politiske handlinger, og institutioner betinger samtidig fremtidige handlinger. Set i det lys er der tale 

om, at forandringer i institutioner sker løbende gennem brud og kontinuitet eller, med andre ord, 

som langsomt fremvoksende forandringer. Synspunktet er altså, at organisationer ændrer sig 

regelmæssigt, og forandring kan være resultatet af relativt stabile processer, som løbende tilpasser 

organisationer til deres situation.  

 

Denne beskrivelse formidler et billede af, at organisationer rutinemæssig tilpasser sig omgivelserne, 

undgår dem eller søger at ændre dem. Ifølge James March udvikler organisationer sig løbende, løser 

problemer, forhandler og fornyr sig. I en række af tilfælde er de involverede procedurer 

konservative, dvs., de har en tendens til at opretholde stabile relationer, fastholde eksisterende 

regler, men den grundlæggende logik er ikke en logik om adfærdsmæssig stabilitet. Det er en logik 

om adfærdsmæssig tilpasning (March 1981; 1995: 33).  

 

Denne forklaring er forankret i den sociologiske ny-institutionelle teoris ræsonnement om, at 

mennesker ofte gør, hvad der er passende. De tilpasser sig umærkeligt til fremherskende normer for, 

hvad der er passende i tiden jævnfør March og Olsens hypotese om, at vi handler i forhold til en 

logic of approriateness, som står i modsætning til en logic of consequentiality. I sidstnævnte logik 

er det antagelsen, at man kan forklare samfundsmæssige og sociale forandringer på baggrund af 

intenderede og rationelle individuelle valg begrundet i individuelle interesser og præferencer.  

 

Dette er et fokuspunkt i teoriarbejdet, som er relevant for denne afhandling. Det fører til 

ræsonnementet om, at reformideer, som søges indført i en organisation, kun nedfældes over lang tid. 

Institutioner kan altså godt ændres ifølge teorien, men det sker over lang tid. Som påvist i kapitel 3 

er det også det, der er foregået i forhold til Gymnasiereform 2005. Med March og Olsens 

ræsonnement skal det påpeges, at skabelsen af institutioner gennem de sidste 15-20 år betinger 

reformen. Reformen er da et resultat af mangeårige småændringer, justeringer, forsøgsprojekter osv. 

i gymnasial sammenhæng. På den baggrund kan det siges, at der netop ikke er tale om 

revolutionerende forandringer. Når reformen alligevel opleves som en skelsættende begivenhed og 

ind imellem også i denne afhandling fremstilles som sådan, hænger det sammen med, at de 

forandringer, der indtil nu er foregået, løbende og i høj grad afpasset et lystbestemt tempo, nu 

formaliseres som forpligtende aktiviteter. Reformen vil hermed have tvangsmæssig karakter i den 

forstand, at den udgør et ‖point of no return‖. Samarbejdet kan f.eks. ikke længere vælges, men er et 

must i det fremtidige gymnasiearbejde, omend det er godt forberedt, dog ikke planlagt i et rationelt 

perspektiv. 

 

I March og Olsens perspektiv er der tale om en radikal anderledes forståelse af forandringernes 

tilblivelse sammenlignet med et rationelt perspektiv. Et rationelt perspektiv ville alene betragte 

reformen som et målstyret forsøg på rammesætning af fremtiden for gymnasiet. I et institutionelt 

perspektiv er det muligt at forklare, at aktørholdninger langsomt har ændret sig og tilpasset sig 

samtidens normer over en lang periode. Det ene perspektiv udelukker ikke det andet, men den 
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institutionelle teori bidrager altså med en mulig forståelse af, hvordan ændrede aktørholdninger er 

blevet til, jævnfør analysen i kapitel 3. 

 

Nils Brunsson og Johan P. Olsen (1999) opfatter også institutioner som stabile i hovedreglen, men 

de tilføjer endnu et aspekt ved ændringer. Ifølge deres opfattelse skal reformideerne, der indføres, 

være mest muligt kompatible med den pågældende institutions teknologi, værdigrundlag og 

handlingslogikker for at blive inkorporeret og accepteret. Jo mindre kompatibel, jo større 

sandsynlighed for at det mislykkes (Brunsson og Olsen 1990: 16; 1999: 5). I kapitel 2 fremgik det i 

analysen af professionernes holdninger til forandringerne, at der er en markant positiv holdning til 

samarbejdsdimensionerne og en langt større skepsis forbundet med løbende at skulle dokumentere 

arbejde og arbejdskvalitet og dermed forbundne evalueringer. En nærliggende tolkning i forhold til 

ovenstående teoretiske ræsonnement ville være, at professionerne tilsyneladende finder, at 

reformideerne, som er knyttet til opskrifterne Den lærende organisation og kompetencetænkningen, 

et langt stykke hen ad vejen er kompatible med gymnasiets værdigrundlag og handlingslogikker, 

hvorimod NPM tankegangens økonomiske ræsonnementer er vanskeligere at identificere sig med. 

 

Det lader sig ikke gøre med denne indgangsvinkel at forstå nuancerne i aktørernes konkrete adfærd. 

Hvorfor anses netop samarbejdet for at være det centrale positive element i reformen? Ligesom det 

tilbagestår at undersøge, hvorvidt de initiale holdninger ændres på længere sigt, eller om de 

konkrete erfaringer med at omsætte reformen til praksis ændrer billedet. For en nærmere analyse 

heraf henvises til de senere analyser af organisatorisk praksis i afhandlingen. Betragtet i lyset af et 

andet institutionelt ræsonnement, kan der være tale om, at gennemslaget blot repræsenterer 

symbolsk tilpasning af tidsånden, som kan dekobles i forhold til tid, rum og genstandsfelt 

(Brunsson 2003). 

 

I en række studier fremhæves det, at organisationer ikke kan nøjes med at være effektive i forhold 

til at producere, men også må imødekomme institutionelle omgivelsers forventninger for at bevare 

legitimitet som velfungerende organisationer (Brunsson 2003, Brunsson og Olsen, 1999). I mange 

situationer vælger organisationer og aktører i feltet at tilpasse sig. Tilpasningen indebærer dog en 

risiko for at importere organisationsformer, der ikke harmonerer med eksisterende måder at løse 

opgaver på. Dette kan resultere i interne modsætninger og dekoblinger imellem institutionelle krav 

og organisatorisk praksis. Dette fænomen omtales af Brunsson og Olsen som organisatorisk hykleri 

eller functional hypocrisy, fordi der er forskel på det, organisationer giver udtryk for og signalerer 

til omverdenen, og det, de rent faktisk gør (Brunsson og Olsen, 1999: 200).  

 

Man kan fra dette perspektiv let komme til at betragte organisationen som inkonsistent, men man vil 

herved også overse den meningsfuldhed, der kan være forbundet med aktørernes eventuelt elegante 

håndtering af omgivelsernes modsatrettede krav. Der kan være tale om en effektiv måde at opnå 

organisatorisk legitimitet på i en verden, hvor organisationer udsættes for tiltagende inkonsistente 

og modsætningsfulde krav og normer. Nils Brunsson (2003) foreslår, at legitimiteten sikres gennem 

konflikt snarere end ved forening og ved at håndtere problemer snarere end ved at skabe løsninger. 

Der er, med andre ord, tale om paradoksale situationer, som ikke kan løses en gang for alle, men 

som må tackles kontinuerligt. Organisationen ville måske netop bryde sammen, hvis ikke 

organisationens aktører skabte mening i det daglige organisationsliv, som måske i en periode kan 

bestå i at sige et og gøre noget andet (Dahler-Larsen, 1999: 119).    

 

Brunsson og Olsen forudsætter faktisk, at dekobling gør det lettere at reformere strukturer, 

processer og ideologier: 
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‖Introducing a new organizational structure in a well - decoupled organization is merely a matter 

of redrawing the organizational chart, which need not take long.” (1999: 39).  

 

Ifølge Brunsson og Olsen (1999: 60-88) er der fire dekoblingsmekanismer, der  

kan træde i karakter i forbindelse med en reform, hvorved det sikres, at de interne processer 

fortsætter som hidtil. For det første kan reformen bevares på et principielt niveau. For det andet  

er det muligt for aktørerne at indrømme, at de afviger fra reformen i praksis, men de afviser den 

ikke som ideal. For det tredje kan implementering af en reform udsættes, og for det fjerde kan 

deltagerne tale som om, de adlyder reformen, hvorimod deres adfærd ikke nødvendigvis afspejler 

dette.  

 

Reformer lader sig, med andre ord, ikke uproblematisk og harmonisk forene med en organisations 

kerneaktivitet. Tværtimod er organisationer i stand til at indarbejde uforenelige strukturelle, 

kulturelle og ideologiske elementer. Ifølge Brunsson og Olsen kan der opstå to slags 

organisationsstrukturer, den formelle og den uformelle og to former for organisationsprocesser, en 

rituel proces samt en proces, der producerer kerneaktiviteten, ligesom der kan opstå en slags 

dobbeltmoral, hvor en er til intern brug og en er til ekstern brug (Brunsson og Olsen 1999: 8-10). 

Ved at operere med disse forskelle i strukturer, kulturer og ideologier, kan organisationen i langt 

højere grad styre omgivelsernes reaktioner.  

 

Hermed er en central institutionel logik beskrevet og knyttet til forståelsen af implementering af 

reform. Hertil kan dog føjes endnu en vigtig pointe, som er forbundet med begrebet institution. 

Kulturelle elementer kan have deres egen logik, også selv om der er tale om løst koblede elementer, 

som måske er indoptaget af symbolske grunde. Med Peter Dahler Larsens ord ”Det symbolske er 

med til at konstituere det virkelige” (Dahler-Larsen 1999: 54). Dette fænomen betegnes 

kolonisering og dækker over, at et indoptaget element begynder at præge andre elementer i en 

organisation. Hvis man rituelt indfører rutinemæssig evaluering af undervisning i skolen, fordi det 

er noget man bør, skrives der måske rapporter, som ledelsen er nødt til at forholde sig til. 

Evalueringsritualet grundlægger nye måder at tale på og nye normer for relevante arbejdsmåder.  

Det symbolske kan på den måde ikke siges at være en slags røgslør over det, der foregår, men 

institutionaliserede fænomener får en egenlogik, som påvirker adfærden i organisationen, når først 

de er optaget.  

 

Teoridannelsen har indtil nu, i de ovenfor beskrevne grundantagelser og gennemgang af centrale 

begreber, bidraget til at formulere begrebsliggørelser, der bevæger sig væk fra et rationelt 

forståelsesgrundlag for reformers tilblivelse. Den institutionelle teori bidrager i denne afhandling 

med en afgørende udvidelse af hverdagsforståelser af styringsintentioner i den offentlige sektor, og 

der skabes herved en orienteringshorisont, som kan håndtere flertydighed og mangfoldighed i de 

forandringsprocesser, som er forbundet med den konkrete tilblivelse af Gymnasiereform 2005. 

 

Ifølge teorien foreskriver institutioner, hvad der er passende, og betinger politisk handling ved at 

påvirke vores erfaringer, fortolkninger og forventninger. Men institutioner socialiserer os ikke ‖helt 

ned i sokkeholderne‖ eller sagt med andre ord; de dikterer ikke vore handlinger (Torfing, 2005: 

170). Institutionelle regler er flertydige, og handlinger baseres på fortolkninger af regler. Det er 

aldrig helt klart, hvilken regel der skal bruges i en given situation. Match mellem regel og situation 

er vigtigt. Vi matcher, ifølge March og Olsen (1989), regler og situationer ud fra en sammenligning 
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af ligheder og forskelle i forhold til tidligere tilfælde og skaber mening igennem en Logic of 

Appropriateness snarere end en Logic of Consequentiality. 

 

Samtidig peger teorien på, at politiske aktører ikke handler i et institutionelt tomrum, men 

handlingerne er betinget af allerede indlejrede normer, regler og rutiner. I netop den sammenhæng 

blev professionernes særlige rolle forklaret med afsæt i den institutionelle teori, idet professionerne 

ses som bærere af stærke normer og værdier, som forandringer relateres til. Den ny-institutionelle 

ramme giver ikke svar på, hvilke interesser de professionelle kan tænkes at forfølge. Det har 

professionssociologien derimod givet et bud på i kapitel 2. Men det ny-institutionelle 

begrebsapparat giver mulighed for at forstå professionernes dobbeltrolle, som både fortolkere og 

dannere af institutioner. Feltbegrebet gav samtidig grundlag for at forstå de processer, hvorigennem 

organisationsopskrifternes spredning og påvirkning er opstået og har cirkuleret iblandt de centrale 

aktører i gymnasiefeltet.  

 

Et uddybende bidrag til at forstå logikkerne i organisationsopskrifternes begrundelse og bevægelse 

inden for den institutionelle teoris forståelseshorisont blev leveret af Kjell Arne Røvik (1992; 1996; 

1998; 2007). Det kan med udgangspunkt i hans analyse lidt forenklet siges, at opskrifter favoriseres, 

hvis de er relativt almene, abstrakte og kogebogsagtige forslag til anerkendelsesværdige og 

effektive måder at håndtere styring og opgaveløsning på. Røvik sætter med sit bidrag fokus på, at 

det er andre dynamikker, der driver anvendelsen af organisationsopskrifter end snævre rationelle 

hensyn til opgaveløsningen, og opskrifternes reformudløsende kraft forklares med baggrund i den 

ny-institutionelle tænkning. En forståelse, som understøtter denne forklaring, kan siges at være 

knyttet til begrebet om kolonisering, som dækker over, at institutionaliserede fænomener påvirker 

adfærden i organisationer gennem deres egenlogik, når de først er indført (Dahler-Larsen 1999; 

Power 1997). 

 

En afgørende indsigt, baseret på den institutionelle teori, er forståelsen af forandringen i det 

konkrete gymnasiefelt i et historisk perspektiv. Det kom til at fremstå klart i kapitel 3, at 

forandringer i gymnasiefeltet netop er vokset frem som inkrementelle ændringer og i forlængelse 

heraf formaliseret i Gymnasiereform 2005. Den klassiske antagelse bag reformer er, at der er tale 

om kæder af rationelle valg og handlinger. I tilknytning hertil er der hierarkier, hvor ledere kan 

styre og kontrollere implementeringen med det formål at sikre en effektiv og funktionel varetagelse 

af opgaverne. Denne rationelle tænkning kan imidlertid tilføjes helt andre perspektiver, som giver 

blik for, at de ændringer, der har været tale om i forbindelse med Gymnasiereform 2005, hen ad 

vejen har været af en anderledes karakter. De har været både omfattende og langstrakte. I March og 

Olsens optik er stabilitet og forandring sammenvævet i brud og kontinuitet, og mennesker tilpasser 

sig umærkeligt fremherskende normer for, hvad der er passende. Der er, med andre ord, på intet 

tidspunkt tale om en masterplan og samlet strategi.  

 

Ændringerne i gymnasiet har hen ad vejen været omfattende, og der har været tale om forandringer 

på præcis de områder, som er blevet udpeget og forventet af skolerne, jævnfør beskrivelsen af 

empirien i kapitel 3. Det er i dette perspektiv, hvor reformer ses som fremvoksende, og noget, der 

løbende initieres og udvikler sig gennem delvis egenlogik, jeg ser og fortolker forandringerne i 

gymnasiet. Det er også på den baggrund, det kan konkluderes, at gymnasielærere og ledere ikke kan 

siges at være træge eller svære at forandre. Tværtimod har de netop i den studerede periode været 

under stadig forandring. Forskellige effekter og adfærdsmæssige forandringer kan være længere 

eller kortere tid om at slå igennem, men det ændrer ikke ved, at der grundlæggende er tale om en 
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omstillingsvillighed og -parathed, som står i absolut kontrast til myter og fordomme om de 

offentligt ansatte i gymnasierne om manglende vilje eller evne til forandring
21

.  

 

Den hidtil gennemgåede institutionelle teori har været velegnet til at forklare samfundsmæssige 

processer i tilknytning til reformtilblivelsen, dvs. forandringer på et makroplan. Ofte har netop 

denne del af teorien været kritiseret for ikke at kunne indfange forandringsprocesser på et 

intraorganisatorisk plan. De seneste teoridannelser i feltet kan imidlertid ses som forsøg på netop at 

bidrage i denne sammenhæng.  

 

Indtil nu har den amerikanske tradition i den ny-institutionelle teori og den moderniserede klassiske 

tradition i den skandinaviske version af ny-institutionalismen været præsenteret med fokus på de 

begreber, som har været anvendt i denne afhandlings undersøgelse. Den skandinaviske tradition har 

imidlertid yderligere forgreninger, som samtidig kronologisk repræsenterer de seneste udviklinger i 

teorifeltet, hos Rikke Berg omtalt som den sene ny-institutionelle teori (Berg 2000: 35). Denne 

teoriretning er en mulighed for at øge forståelsen af reformtilblivelse i intraorganisatorisk 

sammenhæng. Spørgsmålet om, hvad der sker, når idéer møder det lokale praksisfelt, sættes med 

denne udvikling i centrum.   

 

Da det er mit mål i den efterfølgende del af afhandlingen i kapitel 7, 8, 9 og 10 at undersøge, 

hvordan professionerne i tre lokale skoler oversætter reformen, er denne gren af teorien særdeles 

relevant for afhandlingens analyser i en fremadrettet sammenhæng, og hensigten er her at supplere 

det makroorienterede perspektiv, som hidtil har været i fokus med teoretisk forståelsesbaggrund for 

interaktioner i mikroanalyser. Herved åbnes for en ny dimension i afhandlingen, og blikket rettes 

mod lokale håndteringer af forandringsprocesserne. Med henblik på at skabe viden om hvordan 

forandringerne transformeres til praksis i gymnasiet med et særligt fokus på samspillet mellem 

ledelse og medarbejdere, får jeg brug for anderledes begrebssætning end den ny-institutionel teori, 

indtil nu har stillet til rådighed.  

 

Det er i denne sammenhæng væsentligt at fremhæve, at det efterfølgende ikke vil udgøre en 

forkastelse af det institutionelle perspektiv, sådan som det ovenfor er præsenteret. Det vil snarere 

lede frem til en nuancering af perspektivet. Dog er det ligeledes væsentligt at nævne, at 

sammenkædningen af de to teoriområder bestemt giver anledning til en væsentlig diskussion af 

mikro- og makroniveauets betydning i institutionel teori. Der verserer en lang og uafsluttet debat 

om disse positioner, som grundlæggende berører de klassiske aktør-strukturperspektiver, og som 

indtager en central plads i samfundsvidenskaben. Jeg har valgt i denne afhandling ikke at udfolde 

denne diskussion, men for en uddybning heraf henvises til Barbara Czarniawska og Bernward 

Joerges (1996) og i dansk sammenhæng Anita Mac (2005).   

4.5 Oversættelsesperspektiver i den sene ny-institutionelle teori 

Den sene ny-institutionalisme har især udviklet sig siden 1990‘erne (Berg 2000: 35). Den centrale 

inspirationskilde for udvikling af teorien er fransk og grundlæggende baseret på Aktør-

netværksteori (ANT). I aktør-netværksteorien såvel som i ny-institutionel oversættelsesteori er det 
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 Denne konklusion er i overensstemmelse med Lægreid og Pedersen (1999) samt Ejersbo og Klausen, som 

identificerer tilsvarende vilje til ændring og udvikling i forbindelse med henholdsvis statslige (Lægreid og Pedersen, 

1999: 346, 347) og kommunale reformer i både Sverige, Danmark og Norge (Klausen og Ejersbo 1997: 141) 
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oversættelse, der fremhæves som den centrale mekanisme i forbindelse med organisatoriske 

forandringsprocesser.  

 

En del ny-institutionelle oversættelsesmodeller kan identificeres (Czarnawska og Sevòn 1996; 

Czarnawska 2000, 2005; Czarniawska og Sevòn 1996; Czarniawska og Hernes 2005; Røvik 1996, 

1998, 2007; Sahlin Anderson 1996; Sevòn 1996). Især Barbara Czarniawskas teorier har dannet 

afsæt for efterfølgende indgange til oversættelsesvarianter i den ny-institutionelle teori (Scheuer 

2006)
22

. Men også Kell Arne Røvik har været toneangivende omend med en anden variation af 

oversættelsesforståelsen. Jeg vil derfor i det efterfølgende koncentrere fremstillingen om en 

udfoldelse af de to gennemslagskraftige retninger, som repræsenteres af henholdsvis Barbara 

Czarniawska og Kell Arne Røvik. Czarniawska og Sevon arbejder i første omgang med Idéer der 

rejser (1996) og sidenhen med Handlingsnet (Czarniawska, 2005). Kjell Arne Røvik arbejder som 

udgangspunkt med Organisationsopskrifter der spredes (1992, 1996, 1998) og sidenhen med 

begrebet Kundskabsoverførsel i oversættelsessammenhæng (2007).  

 

Formålet med at tage netop disse to retninger op er, at de er markante og kan tjene som overordnede 

referencepunkter for udvikling af min egen tilgang til belysning af oversættelsesprocesserne i 

gymnasiet. Jeg gennemgår og diskuterer de to oversættelsesteoretiske retninger ud fra det 

perspektiv, at jeg eftersøger en analytisk tilgang, som kan bidrage i de efterfølgende analyser af 

afhandlingens casestudieempiri. Med casestudieempirien træder vi ind i et univers præget af 

fastlagte normer og traditioner og samtidig med forandringer og omstillinger, som udfordrer disse. 

Med andre ord; et område præget af modsatrettede tendenser og konflikterende værdier, præcist 

som det er fremgået af afhandlingens indledende åbne vindue ind i skolens forhandlingsproces i 

kapitel 1. Aktørerne er i centrum, dvs. skolens lærere og ledere, som skal håndtere arbejdet med 

institutionalisering af de nye krav. Processerne betragter jeg som komplekse og paradoksale, idet de 

indeholder modsatrettede tendenser mellem tradition og forandring. Med udgangspunkt heri 

eftersøger jeg begreber til undersøgelse af aktørernes interaktioner og processer i organisationerne.  

 

Indledningsvist skal det nævnes, at de to oversættelsesretninger har et fælles afsæt i et formuleret 

behov for videreudvikling af den ny-institutionelle teori på centrale punkter, men de forfølger hver 

deres opgaver, som de ønsker, oversættelsesperspektivet skal give bud på, og ikke mindst udvikler 

de sig i de aktuelle og nyeste versioner i hver sin retning (Czarniawska og Joerges, 1996, 

Czarniawska, 2000, 2005, Røvik, 1992, 1996,1998, 2007). De to perspektiver er kort sagt ens, men 

dog forskellige!  

 

Centrale begreber som konstituerer den ny-institutionelle teori omtales i den sene ny-institutionelle 

forståelse som utilstrækkelig i forhold til at forstå forandringsdynamikker i organisationer. Dels 

diffusionsforståelsen og isomorfi forbundet med forståelsen af spredning af institutioner, og dels til 

dekoplingsbegrebet, som ikke tilstrækkeligt nuanceret indfanger, hvad der sker med idémateriale, 

når dette er optaget i en organisation (Rövik, 2007, Berg, 2000, Nielsen, 2005, Czarniawska og 

Sevón, 1996). Et tredje punkt, som er knyttet til teorifeltets antagelse om aktører og strukturforhold, 
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 John Damm Scheuer har i oversigtsform skitseret en kategorisering af forskellige tilgange til oversættelsesbegrebet, 

og opregner ikke mindre end 9 forskellige modeller, der adskiller sig indholdsmæssigt, såvel som hvad angår 

videnskabsteoretiske antagelser (Scheuer 2006). Af gode grunde medinddrager Scheuer ikke Røviks seneste 

oversættelsesteoretiske bud (2007), hvorfor jeg her vil supplere Scheuers gennemgang med en udfoldelse af Røviks 

bidrag.  
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er af mere paradigmatisk karakter, og tages ikke særskilt op i denne sammenhæng. En uddybende 

omtale heraf findes hos Klaus Nielsen (2005). 

4.5.1 Ny-institutionel teori og oversættelse i aktør-netværksteori  

Oversættelsesbegrebet stammer oprindeligt fra den franske filosof Michel Serre, og er blevet 

forsøgt anvendt og videreudviklet af forskellige forfattere indenfor aktør-netværksteori og 

organisationsteori. Især Bruno Latour og Michel Callons oversættelsesforståelser har udgjort 

centrale kilder for de skandinaviske sene ny-institutionalister, da oversættelsesbegrebet blev 

introduceret i bogen Translating Organizational Change (Czarniawska og Sevón, 1996). Jeg skal 

derfor omtale inspirationskilderne for herved at sætte fokus på aktør-netværksteoriens (ANT) 

oversættelsesbegreb, sådan som det er adopteret i den sene ny-institutionelle teori og har været 

udviklet siden midten af 1990‘erne.  

 

Ny-institutionalisme, som den ovenfor er præsenteret, lægger vægt på regler og roller såvel som 

meningskonstruktion, sådan som den finder sted i organisationer. Ifølge mange kritikere er 

forandring imidlertid et tema, som er underbelyst i denne teoridannelse. Den ny-institutionelle teori 

fokuserer i høj grad på, hvordan enshed opstår i isomorfiske sammenhænge. Spredningsprocesser 

mellem organisationer antages at skabe isomorfi snarere end forskellighed og forandring 

(Czarnawska og Sevòn 1996; Sahlin Anderson 1996). Et hovedkritikpunkt i forbindelse hermed er 

ny-institutionalismens manglende aktørbegreb, som også afspejles i brugen af diffusionsbegrebet, 

som netop er knyttet til spredningen af institutioner.   

 

Sahlin Anderson identificerer ubesvarede spørgsmål i den ny-institutionelle tilgang, 

 

“The impression is that new models spread almost automatically; organizations are regarded as 

passive entities which simply react and adopt to the latest trends. If we acknowledge that 

organizations consist of thinking and acting persons, and each change in organizational practice or 

form requires that people act, we will find that the mechanical explanations leave unanswered most 

of the questions about why organizations adopt new trends.” (Sahlin Anderson 1996) 

 

Til Sahlin Andersons sidste udsagn kunne tilføjes et how, altså hvordan foregår 

institutionaliseringsarbejdet? Det er dette, som er i fokus for denne afhandlings næste analyser af 

gymnasieorganisationens interne tilblivelsesprocesser, og som det er forventningen, at den sene ny- 

institutionalisme kan bidrage med inspiration til at analysere og forstå.  

 

Sahlin Anderson påpeger altså, at aktører i oversættelsesprocessen ikke bare adapterer ens former 

for praksis, men i adaptionsprocessen former de dem også, og introducerer forandringer i dem. Den 

sene ny-institutionalisme gør sig derved til talerør for en anderledes forståelse af 

forandringsbegrebet. Der opretholdes et dynamisk fokus i studier af forandring, og vægten lægges 

på meningskonstruktion. Ralph Stacey definerer begrebet dynamisk, og bidrager hermed med en 

yderligere præcisering af, hvad denne forandringsopfattelse indebærer (Stacey 2003). Dynamiske 

fænomener er fænomener, der udviser mønstre af forandring over tid, og et studie af dynamikker er 

optaget af, hvad der genererer disse mønstre, og hvilke egenskaber af stabilitet og ustabilitet, 

forudsigelighed og uforudsigelighed de udviser.
23

 Det bliver på denne måde sociale interaktioner og 

                                                 
23

 Et af hovedtrækkede, når en teoretisk tilgang skal skelnes fra den anden, er spørgsmålet om, hvordan dynamiske 

fænomener opfattes ifølge Ralph Stacey. Hans definition af det dynamiske, anvendes derfor i denne sammenhæng  uden  
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processer, som tiltrækker sig opmærksomhed som en vej til at skabe indsigt i det organisatoriske 

liv. Oversættelsesbegrebet er en nøgle til forståelsen af organisatoriske forandringsprocesser.  

 

Selve oversættelsesbegrebets oprindelse er som nævnt knyttet til Bruno Latours definition. Latour 

forklarer oversættelsesbegrebet: 

 

”According to (the model of translation) …, the spread in time and space of anything – claims, 

orders, artefacts, goods – is in the hands of people, each of these people may act in many different 

ways, letting the token drop, or modifying it, or deflecting it or betraying it or adding to it, or 

appropriating it. The faithful transmission of, for instance an order by a large number of people is a 

rarity in such a model and if it occurs it requires explanation” (Latour 1986)
24

 

  

Czarniawska og Joerges betoner, at betydningen af oversættelsesbegrebet langt overskrider den 

lingvistiske fortolkning. Oversættelse betyder ifølge Latour: 

 

”displacement, drift, invention, mediation, creation of a new link that did not exist before and it 

modifies in part the two agents” (Latour, 1993: 6 in Czarniawska, Joerges, 1996: 24) 

 

Oversættelsesbegrebet fokuserer på sociale processer, og tilbyder her ved støtte til et fokus på 

sociale praksisser, knyttet til institutionaliseringen frem for at se institutioner som tingsliggjorte 

strukturer (Tolbert and Zucker, 1996). John Law formulerer dette i sin præcisering af social 

struktur, ”(it) is not at noun, but a verb” (Law 1992). Det er denne tankegang, aktør 

netværksteorien som oversættelsesbegrebet, er en del af og grundlæggende bygger på.  

 

Den centrale tese i aktør-netværksteorien er, at viden om virkeligheden ikke er socialt konstrueret, 

men snarere samkonstrueret af humane og ikke humane aktører (Scheuer 2006). Aktør- 

netværksteoretikere udtrykker det sådan, at der er en generel symmetri mellem humane og ikke 

humane aktører i et netværk. Videnskonstruktion såvel som konstruktion af andre fænomener i 

verden har ifølge ANT teorien netværksopbyggende karakter (Callon og Law 1997: 168). En idé 

skal samles op af mennesker og oversættes for at blive magtfuld. I processen opbygges der stadig 

længere kæder af humane og ikke humane aktanter, der inddrages i netværket. Der dannes herved 

sociologiske netværk, der begynder at handle på vegne af ideen.  

 

Påstanden er, at verden ikke er befolket med entiteter, som besidder bestemte essenser i og af sig 

selv. Verden er et stof af relationer - et netværk som indimellem producerer stabiliserende entiteter. 

Aktanterne i et aktør-netværk er aktører i semiotisk forstand, dvs., de er alt, hvad der tilskrives 

indvirkning, eller som kan være kilde til indvirkning i en given situation. Selve begrebets 

oversættelse forbindes med den netværksopbyggende aktivitet og med det arbejde, en aktant 

udfører, når der tales på vegne af et netværk. Oversættelsesforståelsen skal muliggøre en analyse af 

netværksopbyggende aktiviteter. 

 

                                                                                                                                                                  
at Ralph Stacey dog kan siges at være teoretiker i det institutionelle teorifelt. Ralph Stacey beskæftiger sig med 

organisatorisk forandring, men med udgangspunkt i kaos- og kompleksitetsteori (Stacey 2003) 
24

 Bruno Latour præsenterer ANT som en alternativ social teori. Han kalder det også en ‖subfield of social theory” 

(Latour, 2005: 9). Og han skriver endvidere i introduktionen til ANT, Reassembling the Social, at han har overvejet at 

kalde ANT for ”A Sociology of Translation” - et signal om at oversættelsesbegrebet er centralt i ANT tænkningen 

(Latour, 2005: 9).  
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“An actor in AT is a semiotic definition – an actant that is something that acts or to which activity 

is granted by others. It implies no special motivation of human individual actors, nor of humans in 

general. An actant can literally have anything provided it is granted to be the source of action.”  
25

 

(Latour 1997: 5) 

 

Til vokabulariet i aktør-netværksteorien er der hentet inspiration hos den strukturalistiske 

semiotiker Algirdas Greimas, der har bidraget med aktantbegrebet. Michel Serres har bidraget med 

translationsbegrebet, og Michel Callon og Bruno Latour har bidraget med aktør-netværkbegrebet 

(Scheuer 2006). Siden midten af 1980‘erne har aktør-netværksteorien bredt sig fra studier af 

videnskab og teknologi til forskellige grene af samfundsvidenskaberne og altså også ind i 

organisationsforskningen.  

 

Både Latour, Callon og Law forsøger at forklare, hvordan noget bliver magtfuldt i verden. John 

Law gør i sin fremstilling af ANT magtperspektivet til det centrale udgangspunkt for sin tilgang til 

sociologien. Han beskriver ANT:”This theory – also known as the sociology of translation is 

concerned with the mechanics of power.” (Law 2004: 6). For John Law er ANT tilgangen en 

mulighed for at afdække magtforhold og magtprocesser “an actor network theory is all about 

power - power as effect rather than power as a set of causes” (Law 2004). John Laws anvendelse af 

oversættelsesbegrebet er altså eksplicit rammesat af magtperspektivet, men indeholder og bygger på 

de samme grundlæggende antagelser om dynamikkerne, som fremstilles af de øvrige centrale 

teoretikere i feltet. Ifølge John Law tilsiger ANT-tilgangen, at vi skal udforske de sociale effekter, 

hvis vi vil svare på, hvordan-spørgsmål om struktur, magt og organisation. Målet er at udforske og 

beskrive mønstre i lokale processer som ofte kaldes oversættelse, som genererer ordnende effekter:  

 

”So, translation is a verb which implies transformation and the possibility of equivalence, the 

possibility that one thing (for example an actor) may stand for another (for instance a network). 

This then, is the core of the actor- network approach: a concern with how actors and organizations 

mobilize, juxtapose and hold together the bits and pieces from following their own inclinations and 

making off; and how they manage, as a result, to conceal for a time the process of translation itself 

and so turn to a network form a heterogeneous set of bits and pieces each with its own inclinations” 

(Law 2004: 5)  

  

Hvordan oversættelsesbegrebet er blevet indarbejdet i skandinavisk ny-institutionel teori skal 

efterfølgende kort præsenteres for at muliggøre en mere nuanceret forståelse af ny-institutionelle 

oversættelsesmodeller, som kan bidrage til udvikling af en konkretiseret analysestrategi for 

oversættelse af Gymnasiereform 2005. Hovedinspirationskilden har her været Barbara 

Czarniawskas fortolkning af ANT-tilgangen til en teori om ideer, der rejser. Andre teoretikere har 

fulgt dette spor. Sahlin Anderson (1996) har udviklet teori om oversættelser, som følger socialt 

konstruerede editeringsregler. Sevòn (1996) har udviklet ny-institutionel teori om oversættelse som 

en imitationsproces. Kjell Arne Røvik beskæftiger sig også med ideers rejse ind i organisationen, 

men han bidrager med et anderledes perspektiv på oversættelsesbegrebets forståelse. Neden for 

                                                 
25

 I artiklen som er citeret, refererer Latour (1997: 2) til ‖actor-network theory‖ med betegnelsen AT. Dette begrunder 

han ikke specifikt, men da artiklen bl.a. omhandler den grundlæggende og udbredte misforståelse af begrebet 

‖network‖, kan dette evt. forklare udeladelsen af N for begrebet Network i forkortelsen.  

 

”the actor-network theory (hence AT) has very little to do with the study of social networks. These studies, no matter 

how interesting, concern themselves with the social relations of individual human actors. It was devised as a reaction to 

the often too global concepts like those of  institutions, organizations, states and nations, adding to them more realistic 

and smaller sets of associations”, Bruno Latour `On Actor Network Theory- ,a few clarifications` 1997. 
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skitseres kort de to hovedretninger, som præsenteres som henholdsvis Idéer der rejser og 

Organisationsopskrifter der spredes. Følgende oversigt kan nu præsenteres:     

 

 

Figur 4.2: Den sene ny-institutionelle teoris udvikling, -et oversættelsesperspektiv 

 

 

4.5.2 Ideer der rejser 

Czarniawska og Joerges peger i tilknytning til oversættelsesbegrebet på rejsemetaforen som et 

nyttigt afsæt for forståelsen af organisatorisk forandring. Rejsemetaforen, forankring i ANT-

perspektivet og ny-intitutionel teori er hovedingredienserne i teoridannelsen. Organisatorisk 

forandring præsenteres som en historie om ideer, der bliver til handlinger i nye lokaliteter. For at 

nærme sig spørgsmålet om, hvordan lokale handlinger dukker op, beskrives det, at ideer 

objektiveres, institutionaliseres og globaliseres.  

 

Således som oversættelsesbegrebet præsenteres af Czarniawska og Joerges, giver det associationer 

til mikroprocesser, dvs. som noget, der foregår mellem få mennesker, men det tilføjes, at 

oversættelsesprocessen speedes op og forstørres af teknologi mere specifikt af massereproduktion 

og af massemedieteknologier. Det er i denne forbindelse at netværk, som består af mennesker og 

teknologier som den materielle basis for mere komplekse oversættelsesmekanismer, knyttes til 

begrebet. 

 

De forskellige hovedpunkter på en idés rejse forklares. Idéer, der rejser, starter med at slå rod i lokal 

viden og mere og mere overtales folk til at oversætte idéer til eget brug. Czarniawska og Joerges 

vælger at betragte idéer som billeder (images), som klassificeres som grafiske, optiske, perceptuelle, 

verbale eller mentale (Czarniawska og Joerges 1996: 20). Idéer skal materialiseres, dvs. blive til 
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objekter eller handlinger. Tanken er, at vi ikke kan vide, at et mentalt billede har taget form, før det 

materialiseres. Idéer materialiseres og applikeres gennem kommunikationshandlinger, og selve 

materialiseringen forårsager forandringer. Objekter skifter udseende, og praksisser transformeres. 

En idé må med andre ord objektiveres eller gøres til kvasiobjekt – kun sådan kan den rejse 

(Czarniawska og Joerges 1996). I banen fra idé til objekt til handling og institution og til idé igen, 

går idéer gennem mange transformationer eller oversættelser og nødvendige passager for at gå 

videre til senere oversættelser. Processen kan skildres i følgende faser:  

 

1. En idé rykkes ud af lokal tid og sted for at kunne rejse til en anden tid og et andet sted 

2. En idé oversættes til et objekt, en prototype eller model, som kan præsenteres videre i feltet 

3. Oversættelse fra idé til handling sker, når idéen møder praksis, og den tilpasses ny praksis 

4. Handlingerne gentages og bliver til en taget-for-given institution, som igen skal rykkes ud af 

lokal kontekst for at kunne rejse i tid og rum  

5. Den rejsende idé præsenteres videre i feltet og går mod nye oversættelser 

 

Idéer er, ifølge Czarniawska og Joerges, kommunikerede billeder, intersubjektive tilblivelser  

 

”This magic moment when words become deeds is the one that truly deserves to be called 

materialization, whether performed mostly by human actors or mostly by material artifacts.“ 

(Czarniawska og Joerges 1996: 41). 

 

Om en idé oversættes til handling, der repeteres og dermed institutionaliseres, er afgørende for, om 

der sker forandring og eventuelt opstår langsigtede effekter ifølge denne tænkning. Det er i 

forlængelse af ovenstående væsentligt at afklare, hvad der har betydning for, om en idé tildeles 

opmærksomhed og institutionaliseres. Hvad skal der, med andre ord, til for, at idéer udvælges?  

 

Udslaget i udvælgelsen af idéer er ofte ‖tidsånden‖. Czarniawska og Joerges præciserer denne 

indfaldsvinkel, og taler om legitimerende fortællinger, som f.eks. metafortællinger fra moderniteten 

(frigørelse og fremskridt). Skønt de ikke anvendes i deres fulde udstrækning, får de konsekvenser 

for master idéer og grundlæggende antagelser, som dominerer i en given periode. At der er tale om 

master idéers magt, ligger i det faktum, at de tages for givne, er uproblematiske og bruges til alle 

mulige formål. Master idéer tjener som fokus for mode, og bygger en bro mellem den forbigående 

mode og den varige institutionalisering.  

 

Mode er et centralt begreb, og opfattes som snævert forbundet med de idéer, der cirkulerer iblandt 

aktører i et felt. Langt hen ad vejen synes mode og institutionalisering at være modsætninger. 

Moden eller nye idéer er det, der udfordrer den institutionaliserede orden. Institutioner er netop 

kendetegnet ved vedholdenhed i tid og mobilitet i rum. På samme måde som megen mode synes at 

sabotere og true etablerede institutioner, er det også i konfrontationen mellem mode og institution, 

at nye praksisser kan prøves af og smides væk eller institutionaliseres. Nye idéer kan dermed være 

med til at forny den institutionelle orden. 

 

Indførelse af nye idéer eller mode fremstår som en højest paradoksal proces. Dens konstitutive 

paradokser er skabelse overfor imitation, forskellighed over for enshed, noget nyt, over for noget 

gammelt, fælles over for adskillelse og forandring over for status quo. Dette er ifølge Czarniawska 

og Joerges blot variationer af den basale dualitet i fælles/offentligt liv; den kollektive konstruktion 

af individualitet og den individuelle konstruktion af kollektivitet (Czarniawska og Joerges 1996).               
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I den organisatoriske kontekst beskriver forfatterne, at beslutningstagning synes at spille en særlig 

rolle i forhold til, om en idé opnår opmærksomhed og materialiseres. I denne sammenhæng er de 

politiske taget-for-givne antagelser og strukturer vigtige. En struktur, som tages for givet, kan 

desuden understøttes af en taget for given kultur. Det taget-for-givne begreb anvendes til at forklare, 

at mange beslutninger ikke synliggøres eller optræder på en dagsorden med mindre, der opstår 

dramatisk forstyrrelse af det kendte.  

 

Czarniawska og Joerges understreger også betydningen af ideologisk kontrol i denne sammenhæng. 

De definerer den som kontrol, der finder sted ved at påvirke de ideologier, de organisatoriske 

aktører har ved at forme deres idéer om, hvordan virkeligheden er, hvordan den burde være og ved 

at pege på, hvordan denne kan opnås (Czarniawska og Joerges 1996). Autoriteten hos den, der 

leder, kan give en idé vægt. Idéer accepteres, fordi det er det, ledelsen ønsker. Det at eksponere folk 

for færdiglavede idéer kan dog komme en oversættelsesproces i forkøbet, og skaber derfor ikke 

nødvendigvis den bevægelse, der skal til for at skabe handling. Ofte lykkes det ikke for idéer, som 

lanceres af ledelsen at slå igennem. Omvendt kan det også forekomme, at idéer kan 

genopdages/opfindes af aktørerne på gulvet, og således materialiseres spontant, dvs. i serier af ikke 

officielle oversættelser.  

 

Med fokus på et organisatorisk, handlingbaseret og kollektivt begrebsapparat til meningsskabelse 

argumenterer Czarniawska og Joerges med oversættelsesbegrebet for, at forandring er en blanding 

af intentioner, tilfældige begivenheder og institutionelle normer i modsætning til idéen om 

forandring som resultat af strategiske valg eller planlægning. Denne introduktion til 

oversættelsesbegrebet i den sene ny-institutionelle teori har inspireret flere forskere til at følge 

oversættelsessporet, som det grundlæggende er præsenteret ovenstående. Idéerne herfra omtales 

nedenstående, men forinden skal det nævnes, at oversættelsesbegrebet siden hen, af Barbara 

Czarniawska, er blevet indarbejdet i en teori om, hvordan idéer institutionaliseres som intra- og 

interorganisatoriske handlingsnet (Czarniawska 2000, 2005): 

 

”Med handlingsnät mener jag kollektiva handlingar som så är kopplade till varandra därför att de, 

i en viss institutionel ordning, anses kräva varandra”  (Czarniawska 2005: 8)  

 

Hvor idéer der rejser -teorien fokuserer på idéers rejse ind og ud af organisationer i felter, er teorien 

om handlingsnet optaget af, hvordan handlingsnettene skabes og genskabes gennem samtaler 

imellem humane aktører. Samtalerne finder sted mange steder i tid og rum, og omfatter 3 typer af 

ordensskabende handlinger; oversættelse, redigering og inskribtion i objekter (tekster). Handlinger 

antages at gå forud for og at udgøre en betingelse for, at aktørnetværk kan dannes. 

Handlingsmønstret følges efterfølgende op af forklaring på handlingsmønstret, som stemmer 

overens med de herskende normer og værdier. Herved bliver legitime normative forklaringer til, og 

institutionaliseringen foregår.  

 

Kerstin Sahlin Anderson (1996) og Guje Sevòn (1996) har bidraget med yderligere udfoldelser af 

det ny-institutionelle oversættelsesperspektiv. Oversættelsesbegrebet defineres, og idéerne, der 

rejser, forstås på samme måde som hos Czarniawska og Joerges. Men i Sahlin Andersons version 

antages det at afhænge af, om oversætterne følger socialt konstruerede editeringsregler, og hvorvidt 

idéerne får effekt og institutionaliseres. Ifølge Sahlin Anderson kan editeringsregler i oversættelser 

identificeres retrospektivt. Editeringsreglerne viser sig at følge det mønster, at idéer, der er indlejret 

i rationel, dramatisk fortælling, som udelader lokale karakteristika, rejser længere end idéer, der 

ikke har disse karakteristika.  
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Hos Guje Sevón opfattes imitation som en særlig type oversættelsesproces. En organisation forstås 

metaforisk som en ‖superperson‖, og det er organisationens identitetsskabelse, der er i fokus. Sevòn 

definerer sin opfattelse af imitation i modsætning til en traditionel opfattelse af begrebet. I gængs 

forstand opfattes imitation som det modsatte af innovation, og i den ny-institutionelle teori er 

spredningsmekanismen diffusion. Sevon forbinder imidlertid innovation med imitationsbegrebet og 

udvider derved dets betydning. Sevòn knytter samtidig det ny-institutionelle begreb The Logic of 

Appropriateness til en organisations identitetsafklarende proces, og beskriver denne som en proces, 

hvor organisationen sammenligner sig selv med andre organisationer, og afklarer spørgsmålet om 

egen identitet. Det, der institutionaliseres, afhænger af, hvad der opfattes som socialt passende af en 

organisation.  

 

Andre organisationsteoretikere, som tager direkte udgangspunkt i Latours definition af oversættelse, 

kunne nævnes i denne sammenhæng, bl.a.Gherardi og Nicolini (2006) eller Johnson og Hagström 

(2002), og flere kan måske tilføjes? Men da disse samtidig er knyttet til andre teoretiske felter end 

ANT og den sene ny-institutionelle teori, tages de ikke op her. Hos Gherardi og Nicolini knyttes 

Latours oversættelsesbegreb til forståelsen af viden, der cirkulerer i feltet organisatorisk læring. 

Johnson og Hagström anlægger et semiotisk perspektiv på oversættelsesprocessen med henblik på 

at skabe et alternativ til diffusionsforståelsen i den ny-institutionelle sammenhæng (Scheuer 2006). 

 

At studere oversættelse i stedet for diffusion er et perspektiv, som er dukket op i den sene ny- 

institutionelle teori. Det sker som en reaktion og videreudvikling af den institutionelle teori. Det 

påpeges med oversættelsesperspektivet, at aktører i oversættelsesprocessen ikke bare adopterer ens 

former for praksis, men at de i adoptionsprocessen også former dem og introducerer forandringer i 

dem. For at kunne svare på, hvordan institutionaliseringsarbejdet foregår i de empiriske analyser af 

reformens tilblivelse i gymnasiet, er det derfor nærliggende at tage afsæt i 

oversættelsesperspektivet.  

 

Først og fremmest trækker perspektivet opmærksomheden væk fra de tingsliggjorte aspekter af 

institutioner og fokuserer på de forhandlinger og spændinger, der genererer og producerer dem 

(Lawrence og Suddaby 2006: 242). Fra det oversættelsesperspektiv, som er tæt knyttet til 

aktørnetværkstilgangen (Jævnfør ovenstående Czarniawska og Joerges, Sahlin Anderson, Sevòn), er 

de stabile og vedholdende elementer ved institutioner en relationel effekt, som rummer en 

kontinuerlig, dynamisk proces i og mellem netværk. I stedet for at studere resultater foreslås det at 

fokusere på interaktionerne, som producerer resultaterne. Ved at adoptere et oversættelsesperspektiv 

vil fokus skulle holdes til at udforske interaktioner, processer og relationer.  

 

Kort sagt tilbyder oversættelsesperspektivet en undersøgelsesstrategi, som kan uddybe en forståelse 

af det institutionelle arbejde, som foregår i gymnasiet. I strategen problematiseres det gængse syn 

på institutioner som vedvarende sociale strukturer, og det accentueres at organisationer og 

institutioner aktivt skabes og genskabes af aktører. Før perspektivet tages nærmere i øjesyn for en 

præcisering af anvendelsen i denne afhandlings analyser, skal en anden oversættelsesforståelse, som 

udgår fra samme punkt som idéer, der rejser, inddrages. Organisationsopskrifter der spredes-

forståelsen præsenteres med henblik på at nuancere udviklingen i den sene ny-institutionelle teori 

og for at kunne bidrage med en dybere forståelse af oversættelsesperspektivet. 
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4.5.3 Organisationsopskrifter der spredes 

Med udgangspunkt i, men også i distance til Latours oversættelsesbegreb, formulerer Kjell Arne 

Røvik sin oversættelsestilgang til spredning af organisationsopskrifter. Indledningsvist skal det 

nævnes, at Røvik i sit arbejde med institutionel tilgang til spørgsmål om organisatorisk forandring 

bidrager med flere teoretiske indfaldsvinkler til forståelsen af idéer der rejser. Tre bidrag skal 

omtales i relation til denne afhandling. For det første beskæftiger Røvik sig med idéers 

karakteristika og vilkår for at spredes, altså hvad skal der til, for at idéer rejser langt og hurtigt 

(1998, 2007). Røvik beskriver disse egenskaber og sammenfatter i en række antagelser om, hvad  

der faciliterer opskrifters spredning som beskrevet i kapitel 3. Dette er et væsentligt bidrag til 

forståelsen af denne afhandlings indledende analyse, som giver et blik for de opskrifter, der har 

været på rejse i gymnasiets kontekst, samt hvad det er, der har betinget spredningen af de opskrifter, 

som er indeholdt i Gymnasiereform 2005.  

 

Røvik bidrager desuden med en teori om den moderne organisation set som en multistandard 

organisation. Han skaber herved et bud på en alternativ opfattelse af den ny-institutionelle teoris 

forståelse af dekoblingsfænomenet, som opstår i organisationer, der forsøger at leve op til mange 

organisatoriske krydspres. Røvik argumenterer med, at dekobling ofte ikke er en permanent tilstand, 

men tværtimod skal betragtes som en midlertidig tilstand. Ved studier over længere tid vil man 

opdage, at idéer nedfælder sig langsomt og alligevel præger aktiviteterne i en organisation (Røvik 

1998). Multistandardorganisationen kan derfor betragtes som en beskrivelse af en organisation, der 

på en gang rummer mange af tidens standardopskrifter, og som kontinuerligt anvender flere greb, 

når den skal håndtere en mangfoldighed af opskrifter fra institutionaliserede opskrifter med flygtig 

popularitet. Det tredje bidrag, som skal udfoldes nærmere her, er Røviks teori om oversættelse af 

organisationsopskrifter eller idéer i praksis med fokus på oversætterne af organisationsopskrifter og 

på kendetegn med oversættelsesprocesserne.  

 

Også Røvik tager, som nævnt, med reference til Latour (1986) udgangspunkt i diffusionsforståelsen 

fra den ny-institutionelle teori. Organisationskoncepter skal ifølge Røvik ikke opfattes som fysiske 

og fast formede entiteter, der sendes af sted (Czarnawska og Sevòn 1996; Røvik 1998: 152). Men 

hvor Czarniawska fravælger diffusionsmodellen og i stedet følger Latours oversættelsesforståelse 

tættere, giver Røvik difussionsmodellen en ny fortolkning, hvor det fremhæves, at 

organisationsopskrifter ikke er fysiske genstande, men immaterielle idéer, der kontinuerligt 

oversættes og omformes. Røvik kritiserer dog samtidig Latours oversættelsesmodel for, at den i for 

ringe grad handler om organisationer, og desuden er teorien for abstrakt og generel (Røvik 1998).   

 

Røvik beskriver oversættelsen som en proces med bestemte karakteristika. Aktører oversætter idéer 

pga. rationel kalkule, eller der foregår ikke-intenderede oversættelser, fordi ledere f.eks. har 

begrænset tid til at sætte sig ind i en opskrift. Røvik beskriver også, at der kan opstå 

imitationskæder, der med tiden fører til ikke-intenderede afvigelser fra originalopskrifter. Også 

organisationers søgen efter og forvaltning af identitet er i Røviks optik et centralt moment i 

organisationers motiv til oversættelse. Oversættelsen af en idé er påvirket af organisationens forsøg 

på at balancere mellem behov for at ligne andre samtidig med behov for at være unik.  

 

Selve oversættelserne foregår i et eller flere autoritative centre i feltet, eller de foretages af ledere 

eller konsulenter internt i den enkelte organisation. Autoritative centre er dem, andre aktører i et felt 

refererer til. I autoritative centre filtreres og forstærkes aspekter af en opskrift, og der opstår 

‖feltgyldige‖ versioner af en opskrift. Et felts autoritative centre er, ifølge Røvik, 

gravitationsområder med tiltrækningskraft, som trækker nye opskrifter ind i feltet. Internt i 
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organisationerne er det ledere og/eller eksterne konsulenter, der fungerer som oversættere af 

organisationsopskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Spørgsmålet om hvordan oversættelser bringes fra en version til en anden, forklarer Røvik ikke med 

en definition af sit oversættelsesbegrebet, men han opstiller en analytisk klassificering af 

hovedtyper af oversættelser. Oversættelse behandles som konkretisering, delvis imitering, 

kombinering og omsmeltning. I Kjell Arne Røviks seneste bud på oversættelsessammenhængen i 

Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundredets organisasjon (2007) flyttes fokus 

helt fra det Latour‘ske udgangspunkt til et nyt teoretisk ståsted som inspirationskilde for den videre 

teoretisering. Rövik teoretiserer fra en position, han kalder pragmatisk institutionalisme.
26

 

 

”Translation Studies‖
27

 er blevet en vigtig reference for arbejdet med oversættelse i Røviks seneste 

udspil om oversættelse og langt vigtigere end ANT-teorien, som jo er et centralt fundament for de 

fleste øvrige forskere, som er optaget af oversættelse af organisationsidéer. Når ANT-perspektivet 

ikke anvendes, hænger det, ifølge Røvik, sammen med, at ANT-teorier er alt for abstrakte til den 

udtrykte pragmatiske ambition med teoriudviklingen. Normative og anvendelsesorienterede 

implikationer lader sig ikke udlede af ANT-teorien (Røvik 2007). Med det pragmatiske 

oversættelsesperspektiv rettes fokus mod overførsel af organisationsidéer.   

 

Overførselsbegrebet omfatter både dekontekstualiseringsbegrebet og kontekstualiseringsbegrebet, 

dvs. det, at idéer sættes ind i en ny sammenhæng. Det er denne proces, som omtales som 

oversættelse. Dekontekstualiseringsbegrebet anvendes som en fællesbetegnelse for tilfælde, hvor en 

praksis og en sprogsat idé identificeres i bestemte organisationer. Samtidig betegner 

dekontekstualiseringsbegrebet, at praksisser og idéer forsøges hentet ud af bestemte organisatoriske 

kontekster og overført til andre (kontekstualisering).  

 

Kontekstualisering betyder, at idéer som i varierende grad er repræsentationer af praksisser fra 

bestemte kontekster forsøges indført i en ny organisatorisk kontekst. Rövik er optaget af at bidrage 

med teoriudvikling i spørgsmålene om, i hvilken grad og hvordan idéer introduceres i sådanne 

kontekster – hvordan de kan komme til at præge, og hvordan de selv bliver præget af konteksten, de 

kommer ind i. Det undersøges, hvor kontekstualiseringen foregår – om der er tale om eksterne eller 

interne arenaer og også, om idéerne hentes ind fra forskellige medarbejdergrupper, som er placeret 

forskellige steder i hierarkiet i organisationerne. Det undersøges, hvad der kendetegner de arenaer, 

hvorpå oversættelsen foregår, og hvad der kendetegner aktørerne på arenaen. 

 

                                                 
26

 Det er Røviks ambition at tydeliggøre pragmatisk institutionalisme som sin teoretiske position i sin 

oversættelsestilgang. Dels refererer Røvik til pragmatisme som en almen teoretisk og filosofisk position, som den er 

udviklet hos Charles Peirces (1905, 1934), William James (1912, 1976) og især John Dewey (1916, 1923), men også 

senere nypragmatikere nævnes, bl.a. Richard Rorty (1999) (Røvik 2007). Dels tilskrives den sene ny-institutionelle 

retning (efter 1990) en pragmatisk orientering gennem et neddæmpet skel mellem ideer og praksis og det faktum, at 

mange arbejder er rettet mod at gøre empiriske casestudier af, hvad der sker, når ideer forsøges indført i praksisfeltet. 

Røvik tillægger desuden den moderniserede klassiske institutionalisme pragmatisme. I Røviks optik har man her været 

optaget af betingelserne for at få offentlige reformer til at lykkes (March og Olsen 1983, 1989, Brunsson og Olsen, 

1990). I tillæg til ovenstående er det Røviks ønske i sit eget arbejde at forstærke fokus på de handlings- og 

nytteorienterede implikationer af en oversættelsestilgang.   
27

 Translations Studies er opstået som selvstændigt fagfelt i 1970‘erne, men i 1980‘erne udvidedes fagfeltet i en kulturel 

drejning til at omfatte oversættelse af brede sæt af kulturelle ytringer. Det er dette, der, ifølge Røvik, gør det til en 

teoritradition, der har relevans for overførsel af ideer mellem organisationer.  
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Målet med Røviks tilgang til oversættelse er, at teorien skal bidrage til en mere sammenhængende 

oversættelsesteori om overførsel og spredning af organisationsidéer. Røvik bidrager da også, som 

nævnt, med indfaldsvinkler til forståelse for vilkårene for idéer, der rejser hurtigt og langt, og han 

bidrager med teori om multistandardorganisationen. Dette kan ses som væsentlige elementer i en 

oversættelsesforståelse. Han definerer dog ikke et oversættelsesbegreb for forståelsen af 

intraorganisatoriske processer præcist, og hans teori giver derved ikke mulighed for at forstå, 

hvordan oversættelser bringes fra en form til en anden. Der er, med andre ord, ikke 

begrebsliggørelser for studier af processers kompleksitet og interaktioner mellem aktører internt i 

den enkelte organisation.  

4.6 Oversættelsesperspektiver og en position i den sene ny-instituionelle teori 

Oversættelsesperspektiver 

De to oversættelsesretninger, som oven for er omtalt, leverer bud på alternativ forståelse af den ny- 

institutionelle teori. Som udgangspunkt tager begge retninger, med reference til Latours begreb om 

oversættelse, afstand fra diffusionstænkningen. I den ny-institutionelle teoris første periode var 

spredningen af institutioner knyttet til ønsket om at forstå de strukturer, som bevirker, at 

organisationer ensliggøres. Oversættelsesforståelsen rummer et aktørperspektiv, og lægger dermed 

vægt på det praktiske og kreative arbejde i de processer, som skal til for at få diffusion til at ske. 

Organisationer adapterer sjældent strukturer og praksisser helt og fuldt, men tager dem snarere ind 

stykvis og delt i overensstemmelse med lokale forhold (Røvik 1998). Derfor fører optagelse af 

institutionelle standarder heller ikke, set i oversættelsesperspektiv, til isomorfi, men en større 

mangfoldighed kan snarere siges at være resultatet. 

 

Diffusionsforståelsen betjener sig samtidig af fysiske eller naturvidenskabelige metaforer til 

beskrivelse af spredningsmekanismer, og konnoterer derved bevægelse af fysiske objekter gennem 

tid og rum. Begrebet følges derved af en realistisk objektivistisk ontologi, som trækker kæder af 

yderligere fysiske metaforer med sig, som f.eks. modstand, træghed eller mætning. Røvik tager, på 

linie med Czarniawska og Joerges, afstand til diffusionsforståelsen. Organisationskoncepter 

betragtes ikke som fysiske objekter, der sendes af sted, men som immaterielle idéer, der løbende 

bearbejdes under processen. Så langt er Røvik og Czarniawska og Joerges enige. Men Røvik 

kritiserer samtidig det Latour‘ske udgangspunkt for at handle for lidt om organisationer, og teorien 

er for abstrakt og generel ifølge Røvik. Czarniawska og Joerges knytter derimod udviklingen af en 

model for idéer der rejser, tæt til Latours tænkning i kombination med det ny-institutionelle afsæt.  

 

I den seneste udvikling af Røviks arbejder (2007) tager han endelig afstand fra ANT-teorien i 

Latours version, fordi der ikke kan drages handlings- og nytteorienterede implikationer af et ANT-

perspektiv. Røvik benævner fortsat sin egen tilgang som en oversættelsestilgang, men han 

præciserer i sin seneste forskning, at han betragter sin position som pragmatisk institutionalisme.  

Selv om Czarniawska også videreudvikler sin teoriforståelse i en teori om handlingsnet, bevares en 

tæt tilknytning til ANT som bagvedliggende tænkning. De to oversættelsesretninger udspringer, 

med andre ord, fra samme kilde, men udvikler sig derefter i meget forskellige retninger, og bidrager 

på forskellig vis til et oversættelsesperspektiv.  

Røvik koncentrerer, som tidligere nævnt, sin indsats om 3 forskellige hovedindfaldsvinkler til 

oversættelsesforståelsen. Han fokuserer på:  

 

1. Idéers karakteristika og vilkår for at spredes,  
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2. Multistandardorganisationen  

3. Karakteristika ved oversætterne af organisationsopskrifter/ idéer kendetegn ved 

oversættelsesprocesserne.  

 

Røviks beskrivelse af multistandardorganisationen omtales ikke nærmere her, men i relation til 

punkt 1 og 3 bidrager han med opklarende typologiseringer af oversættelsesprocesser, både imellem 

organisationer og internt i organisationer. Der er dog ikke fokus på, hvordan omformningen foregår 

mellem aktørerne. I modsætning til Czarniawska og Joerges arbejder Røvik uden et defineret 

oversættelsesbegreb, som kan forklare, hvordan oversættelser bringes fra en form til en anden.  

 

Hos Czarniawska og Joerges er konkretiseringer af aktørers forhandlinger også sparsomme, men 

der er en bagvedliggende forståelsesramme, som det er muligt at tage udgangspunkt i. Hos 

Czarniawska og Joerges er forandring en blanding af intentioner, tilfældige begivenheder og 

institutionelle normer. Hos Røvik tillægges aktører rationel kalkule eller ikke-intenderede 

oversættelser. Der til kommer, at en organisations identitetssøgning er drivkraft i 

oversættelsessammenhængen. Oversættelse påvirkes, ifølge Røvik, af organisationens forsøg på at 

balancere mellem at ligne andre organisationer og samtidig være unik.  

 

Selv om Røvik i udgangspunktet henviser til Latours oversættelsesmodel for en kritik af 

diffussionsbegrebets rationalistisk inspirerede tilgang, fortsætter han imidlertid med at trække 

veksler på diffusionsforståelsen, bl.a. i sin brug af fysiske metaforer i beskrivelsen af, hvordan idéer 

spredes i et felt f.eks. gravitationsområder, tiltrækningskraft og friktion (Røvik 1998) – en 

tankegang som altså adskiller sig grundlæggende fra Czarniawska og Joerges 

oversættelsesforståelse. 

 

Røvik tager desuden i sin typologisering af oversættelser udgangspunkt i, at der findes ‖originale 

idéer‖, som en oversættelse kan afvige fra i større eller mindre grad. Hos Czarniawska og Joerges 

beskrives idéer som ‖Touch Downs‖ i tid og sted. Røviks opfattelse står altså i modsætning til 

grundtanken i Latour, Czarniawska og Joerges opfattelse af, at idéer kontinuerligt konstrueres, 

rekonstrueres og transformeres. Hos Latour samt Czarniawska og Joerges findes der ikke originale 

idéer og i tilknytning dertil mere eller mindre gode efterligninger. Der findes kun lokalt tilpassede 

oversættelser af disse (Scheuer 2006). Hos Gherardi og Nicolini finder denne forståelse et 

dækkende udtryk i beskrivelsen ‖to tranfer is to transform” (Gherardi et al. 2006).  

En position i den sene ny-institutionelle teori 

Det springende punkt i den institutionelle teoris udvikling, og dermed for analyserne i denne 

afhandling, er den åbning, at institutionelle arbejdsprocesser kan sættes i centrum med 

oversættelsesperspektivet. Dette muliggøres primært i den oversættelsestilgang, som Czarniawska 

og Joerges repræsenterer. Her retter oversættelsesforståelsen opmærksomheden mod aktører og 

processer, som producerer forandringerne, og hermed kan relationelle og interaktive momenter i 

produktionen af institutioner undersøges. Men teorien om idéer der rejser er dog også, som Røvik 

påpeger, (Røvik 1998: 152; 2007: 254) overordentlig abstrakt, og lader sig ikke umiddelbart let 

operationalisere til empiriske analyseværktøjer. Jeg vil derfor i kapitel 6 vende tilbage til en 

fastlæggelse af den empiriske analysetilgang. Forinden skal min position i oversættelsesperspektivet 

nedenstående dog kort præciseres som referenceramme for denne analysestrategi.  
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Afsættet herfor vil være Czarniawska og Joerges forståelse af idéer der rejser med blik for 

interaktionerne i de dynamiske, komplekse og formentlig paradoksale forandringsprocesser i de 

lokale organisationer.  

 

Reformen kan betragtes som et offentligt program, der i sidste instans virkeliggøres i interaktionen 

mellem mennesker – i dette tilfælde mellem ledere og medarbejdere i gymnasiet i komplekse 

processer. Inden for rammerne af de lokale organisationer sker en oversættelse. Det er denne 

praktiske og konkrete form for oversættelse, som er i centrum for denne afhandlings datamateriale 

genereret i interviewform.  

 

I Czarniawska og Joerges oversættelsesmodel sammenføres Latours idéer om oversættelse med en 

institutionel forståelse af faser i en institutionaliseringsproces. Czarniawska og Joerges præsenterer 

herved en model for forståelse af idéers rejse i tid og rum, som tidligere omtalt i dette kapitel. Jeg 

skal derfor kun kortfattet sætte fokus på idémodellens faser for en nærmere præcisering af 

forståelsesrammen i dette projekt. I kort form kan processen skildres: 

 

Figur 4.3: Ideer der rejser 

 

 

Fra: 1:  Idé  2:  Objekt  3:  Handling  4:  Institution  Til: 5:  Ny oversættelser  

 

I Czarniawska og Joerges tilgang til idémodellen er det centralt at følge en idé, som 

institutionaliseres gennem processen. Det er altså ikke en person, en organisation eller det felt, hvor 

institutionaliseringen sker, som følges. Ved i stedet at følge idéen mødes man med de personer, 

organisationer og feltet, som deltager i oversættelsen. Set i relation til dette projekt kan reformen 

betragtes som en række af idéer (Jævnfør analyser i kapitel 1 og 3), der er objektiveret i et 

lovkompleks med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, der nu er på rejse i feltet. Jeg har for 

et kort øjeblik forladt idéerne for i dette kapitel at præsentere projektets samlede teoretiske 

referenceramme, men idéerne samles op igen for et nærmere studie af den 3. fase i idémodellen. 

Kort sagt for at se hvordan idéerne oversættes af de involverede aktører i tre lokale organisationer.  

 

Hos Latour knyttes begrebet oversættelse til en semiotisk forståelsesramme, som skal bruges til at 

spore skabelsen af forbindelser mellem humane og ikke-humane aktanter og det arbejde, der 

muliggør konstruktion af fænomener i verden (Scheuer 2006). I dette projekt er der imidlertid fokus 

på en skildring af humane aktørers meningsproduktion i oversættelsesprocessen.  

Oversættelsesperspektivet kommer herved til at repræsentere en socialkonstruktivistisk læsning af 

Latour på linie med Czarniawska og Joerges (1996) og andre sene ny-institutionelle teoretikere, 

bl.a. Sahlin Anderson (1996) og Sevon (1996).
28

 Andre typer af aktanter end humane aktører kan 

naturligvis siges at have stor indflydelse på processerne, f.eks. reformteksten, som også er 

analyseret. Jeg ser imidlertid oversættelsen fra den vinkel, at individuelle aktører spiller en 

nøglerolle i oversættelsesprocesserne.  

 

I den ny-institutionelle tankegang betragtes det sociale som et metabegreb (Mac 2005). En 

beskrivelse af videnskabsteoretiske tilgange skal ikke udfoldes her, men er placeret i afhandlingens 

metodekapitel 5. I denne sammenhæng skal blot nævnes, at aktørnetværksteorien kan ses som en 

                                                 
28

 Det skal dog nævnes, at de ikke-humane aktører indgår som aktører i processen i Czarniawska og Joerges model, selv 

om der også her er en tendens til at betone det sociales betydning som en konsekvens af udgangspunktet i det 

sociologiske ny-institutionelle perspektiv.  
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konstruktivistisk teori, idet den opfatter det, den beskriver som konstruktioner af reelt eksisterende 

objekter (L. Fuglsang 2004: 421). Den ny-institutionelle teori trækker derimod på sociologien, som 

tematiserer de sociale dannelsesprocesser (Mac 2005). Czarniawska m.fl. bevarer i tilknytning til 

det ny-institutionelle afsæt det socialkonstruktivistiske som udgangspunkt.   

 

Det kan kortfattet sammendrages, at implikationen af det beskrevne oversættelsesvalg er en 

betoning af oversættelsens personbundne karakter. Afsættet for den analytiske tilgang vil i 

forlængelse heraf være et skærpet blik for interaktionerne mellem ledere og lærere i de komplekse 

paradoksale forandringsprocesser. I den efterfølgende analyse af lokale oversættelser vil være 

fokuseret på aktørernes processer i arbejdet med idéerne, frem for i idéernes udformning og videre 

rejse. I denne sammenhæng betones det hos Czarniawska og Joerges, at beslutningstagen i 

organisationen spiller en særlig rolle. Også betydningen af ideologisk kontrol understreges, dvs. det, 

som finder sted ved at påvirke de ideologier, de organisatoriske aktører har ved at forme deres idéer 

om virkeligheden. Desuden påpeges det, at ledere kan tilføre eller mindske idéers vægt. Distribution 

af magt er også et betonet område.  

 

I Czarniawska og Joerges idémodel beskrives det at være af afgørende betydning om en idé 

oversættes til handling, der repeteres og dermed institutionaliseres, som det forudsættes i 

idémodellens 4. fase. Jeg følger i denne afhandling idéernes rejse, og fokuserer på det 

nedslagspunkt, der handler om samspillet mellem aktørerne i de lokale organisationer, som i min 

optik er afgørende for oversættelsen. Idémodellens sidste faser er dermed ikke i fokus for denne 

afhandlings studier. Selv om idémodellen udgør en teoretisk referenceramme for dette studie, kan 

det diskuteres, om netop forestillingen om faser er heuristisk anvendelig. I konkrete situationer 

foregår flere af faserne formodentlig samtidigt, og institutionaliseringsprocesser kan måske følges 

af deinstitutionalisering og reinstitutionalisering, som løbende vil vanskeliggøre synliggørelsen af, 

hvornår en idé er institutionaliseret og kan rejse videre.  

 

Ifølge aktørnetværkstankegangen hos Latour afdækkes aktanters rolle i oversættelsen udelukkende 

empirisk. I dette studies tilgang til oversættelsesbegrebet antages det, på linie med Czarniawska og 

Joerges tilgang til oversættelse, at humane og ikke-humane aktanter kan have bestemte egenskaber 

på forhånd. De humane aktører, som oversætter, påvirkes af f.eks. kulturelle antagelser, politiske 

forhold eller lederes beslutninger. Som beskrevet i Kapitel 2 og 4 antages professionerne at være 

bærere af specifikke normer og værdier, som vil påvirke de oversættelsesprocesser, der foregår i 

gymnasiet. Konsekvensen er, at aktanterne i forvejen har bestemte egenskaber som f.eks. hos 

professioner, hvilket er i god overensstemmelse med den institutionelle teoris antagelser.   

 

Man risikerer naturligvis i Czarniawskas og Joerges forståelse at reducere sin ‖Context of 

Discovery‖ ved at antage, at noget på forhånd er givet, omvendt synes det oplagt at basere sin 

analyse på f.eks. i forvejen oparbejdet viden om professioner, når blot analysen også holdes åben 

for begrebsliggørelse, som kan opstå på basis af empirien. Czarniawska og Joerges forståelse 

betragter jeg på ovenstående baggrund som en forståelsesramme, der giver mulighed for et analytisk 

fokus på aktørernes arbejde med processerne i den organisatoriske forandring i gymnasiet.  

Institutionel teori – idéer på rejse? 

Formålet med dette kapitel har været at generere en oversigt over institutionel teoriudvikling med 

fokus på de begreber og den forskning, som anvendes i denne afhandling. Undervejs har to 

forskningstraditioner været omtalt, dels den amerikanske institutionelle tilgang, og dels den 

skandinaviske tilgang. I et ‖fugleperspektiv‖ kan de to retninger siges at være distinkte og 
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forskellige, ikke desto mindre også tæt forbundne og med fælles rødder og afsæt i et sociologisk 

udgangspunkt.  

 

I den ny-institutionelle tradition var homogenisering og standardisering i organisatoriske felter via 

spredning eller diffusion af formelle strukturer og praksisformer en hovedproblemstilling. Gennem 

forskellige former for processer, tvangsmæssige, normative eller imitative, blev det beskrevet i den 

ny-institutionelle teori, at der lægges pres på den enkelte organisation mod adaption af den nye 

form. Dog blev samtidig spørgsmålet om reformers lokale gennemslagskraft sat på dagsordnen 

gennem tematisering af kobling og dekobling i organisationer. Meyer og Rowan (1991) beskrev, 

hvordan den operationelle kerne i en organisation kan beskyttes gennem løse koblinger mellem 

legitime eksterne praksisser og intern organisatorisk adfærd. Spørgsmålet om koblinger har 

sidenhen, i den moderniserede skandinaviske ny-institutionalisme, været genstand for teoretisk 

udvikling, mest markant gennem Brunssons beskrivelse af organisatorisk hykleri, som refererer til 

forskellen på det, organisationen siger, og det den rent faktisk gør. I den sene ny-institutionelle teori 

nuanceres argumentationen yderligere som omtalt hos Røvik (1998, 2007). 

 

Traditionelt har vægten i ny-institutionelle tilgange ligget på forklaringer af organisatorisk enshed 

baseret på institutionelle betingelser, men der er over de seneste 15-20 år udviklet en ny forståelse 

af aktørers rolle i forandring og opretholdelse af institutioner og felter. En del af den skandinaviske 

forskningslitteratur er begyndt at undersøge aktørers rolle i tilblivelsen og opretholdelsen af 

institutioner. I dette perspektiv er det primært lokale aktører og deres forholdsmåde til forandringer 

og handlinger, som er i centrum for forskerens interesse.  

 

Ræsonnementer om koblinger og dekoblinger, legitimitet og facader er trådt i baggrunden i den 

skandinaviske tradition, og idéer og forestillinger og deres påvirkning i de enkelte organisationer er 

i centrum. Det ser samtidigt ud til at være specifikt for den skandinaviske retning, at forskningen 

kontinuerligt har omfattet intraorganisatoriske forhold. Der er i de skandinaviske lande en tradition 

for feltstudier, som kan have været med til at understøtte netop denne tendens (Boje 2001; 

Johansson 2002: 130; B. Johnson, Bo Hagstrôm 2002; Kreiner 2007: 87). Man kommer derved til at 

interessere sig for aktører både på organisatorisk og mellemorganisatorisk niveau. Studiet af 

aktørers gøren og laden medfører, at man kommer til at undersøge institutionaliseringsprocesser 

snarere end institutionaliseringens effekter i større sammenhæng på feltniveau. Den metodemæssige 

tilgang medfører således en betoning af institutionaliseringens ‖bottom up‖-perspektiv.  

 

Idéspredning i oversættelsesforståelse snarere end i diffusionstermer kan siges at udgøre den 

vigtigste forskningsinteresse i den seneste skandinaviske teoriudvikling. Dette betyder, at det først 

og fremmest er forandring, der studeres, men ikke udelukkende; idéprocessen fører både til 

stabilitet og forandring. I denne sammenfatning skal det nævnes, at det ikke bare er lokale aktørers 

oversættelse, men også produktion og spredning af idéer, som studeres i det skandinaviske 

perspektiv. Interessen for både det lokale og det translokale, for enshed og variation, for stabilitet og 

forandring, betragtet fra et aktør- og procesperspektiv er kendetegnende for den skandinaviske ny-

institutionelle forskning.  

 

Den skandinaviske seneste ny-institutionelle forskningsinteresse gælder idéer som skabes, rejser, og 

oversættes lokalt. Måske kan den ny-institutionelle teoridannelse selv ses som et eksempel på netop 

sådan en rejsende idé, som er blevet mål for lokale oversættelser. Der er gået en del år, siden den 

har været lanceret i USA, til den har fundet fodfæste og form i skandinavisk sammenhæng. Rejsen 

har indebåret forandringer, og teorifeltet er fortsat under udvikling. Det kan naturligvis gøres til 
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genstand for diskussion, hvorvidt der eksisterer en distinkt skandinavisk ny-institutionel tradition
29

. 

Betegnelsen skandinavisk er temmelig diffus, idet der er forskel på de nordiske lande. Der er tale 

om et fragmenteret felt med mange typer af tilgange til de institutionelle studier, som jeg her har 

forsøgt at fastholde i en ‖rød tråd‖. På baggrund af en sådan fremhævning af sammenhænge som 

danner sin egen fortælling i et ellers fragmenteret felt, er det nærliggende at pege på den narrative 

forsknings begrebsdannelser som et perspektiv på den forståelse, der herved skabes.   

 

David Boje introducerer begrebet antenarrativer som en modpol til det ‖polerede‖ og traditionelle 

begreb om narrativer med en begyndelse, midte, slutning og en sammenhæng derimellem. 

Antenarrativer er det, der kommer før det narrative (Boje 2001: 5). Ifølge Boje er det at oversætte 

antenarrativer til narrativ at påtvinge en forfalsket sammenhæng og orden på noget, som er 

fragmenteret:  

 

”The postmodern condition of fragmentation and simulation makes coherence problematic. There 

is no whole story to tell, only fragments, which even retrospective sensemaking cannot find a plot 

that will make the fragments cohere.”  (Alveson og Skjöldberg 2000: 1) 

 

Hans udgangspunkt er spørgsmålet om, hvad man skal stille op med ikke-lineær, levende 

historiefortælling. Svaret er at strække den traditionelle tilgang ved at inkludere en antenarrativ 

dimension, også selvom den postmoderne kaotiske ‖suppe‖ af historiefortælling er vanskelig at 

håndtere. Hvorvidt det i den ovenstående fremstilling af den ny-institutionelle teoris udvikling er 

lykkedes at formidle det komplekse og fragmenterede felt, må overlades til læserens afgørelse.  

 

Kortfattet kan centrale forandringer i begrebsliggørelser og teoretiske fokuspunkter fra den 

amerikanske ny-institutionelle tradition til den skandinaviske ny-institutionelle tradition 

opsummeres i nedenstående bevægelser: 

 

 Fra fokus på sammenvævning af stabilitet og forandring til fokus på forandringsprocesser 

 Fra diffusion til oversættelse, ‖to translate is to transform‖ 

 Fra isomorfi og homogeneisering til heterogeneitet og mangfoldighed 

 Fra interorganisatoriske strukturer til intraorganisatoriske aktørprocesser 

 Fra resultat til proces og relationer 

 Fra felt til organisation 

 

Oversættelsesbegrebet fremstår hermed som et produktivt begreb til fastholdelse både af den 

transport, der er foregået i teoridannelsen, men også den samtidige ikke-lineære transformation, 

som rummer fragmenteringen. Jeg vil derfor afslutningsvist fremhæve den ny-institutionelle 

teoriudvikling som et eksempel på en idé, der fortsat er på rejse.  

 

                                                 
29

 Der har tilsyneladende længe pågået en diskussion om det unikke i skandinavisk organisationsforskning. På en 

EGOS konference afholdt i Bergen i 2006 blev spørgsmålet om skandinavisk organisationsteoris kendetegn særskilt 

taget op med henblik på at identificere særlige karakteristika I et nummer af Nordiske Organisajonsstudier giver nogle 

af de historiske hovedaktører (Johan P Olson, Jean - Claude Thoening, Kristian Kreiner, Per Lægreid) i feltets udvikling 

deres bud på sagen. Konferenceindlæg og debat herfra er gengivet i Nordiske Organisationsstudier, 2007, 9/1.  
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Kapitel 5 

 

Sandhed, skønhed og videnskab? 
 

 

The Man with the Blue Guitar 

 

The man bent over his guitar,  

A shearsman of sorts. The day was green.   

 

They said, ―You have a blue guitar, 

You do not play things as they are.‖ 

 

The man replied, ―Things as they are  

are changed upon the blue guitar‖ 

 

And they said then, ―But play you must, 

a tune beyond us, yet ourselves, 

 

A tune upon the blue guitar 

of things exactly as they are.” 

 

I cannot bring a world quite round, 

although I patch it as I can. 

 

I sing a hero‘s head, large eye 

and bearded bronze, but not a man, 

 

Although I patch him as I can 

and reach almost to man. 

 

                                                    Wallace Stevens, 1937 i uddrag
30

 

5.1 Metode som videnskabsteori 

Videnskabens mål er at søge sandheden. Traditionelt har forskning da også været opfattet som 

skabelsen af sand objektiv viden. En viden der var opnåelig gennem tilstrækkelig præcis 

videnskabelig metode. På basis af det der indsamles og præsenteres som data eller facts, er det i 

denne optik muligt at opnå passende grundlag for empirisk begrundede konklusioner, og som det 

næste trin er generalisationer og teoribygning mulig (Alveson og Skjöldberg 2000: 1). 

Fremlæggelser af virkeligheden tænkes fra dette perspektiv at være sande i det omfang, de 

                                                 
30

 Uddraget er fra Wallace Stevens, Collected poetry and Prose af Wallace Stevens. Det oprindelige digt fylder 18 sider, 

skrevet i 1937. (Kermode and Richardson, Wallace Stevens, Collected Poetry and Prose. ) Min fremhævning i 

ovenstående uddrag. 
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korresponderer med den virkelighed, de forsøger at beskrive eller forklare. Overensstemmelse med 

virkeligheden betragtes med andre ord som det højeste sandhedskriterium.  

 

I ovenstående uddrag af Wallace Stevens digt giver guitaristen udtryk for, at han ved, at han med 

sin fortælling kun ‖næsten‖ kan fremstille den mand, han taler om. Guitaristen kan skabe en 

repræsentation af virkeligheden, men ikke virkeligheden, og det fastholder han ved at sige, der er 

ikke tale om en mand, ”although I patch him as I can, and reach almost to man”. Der er tale om 

Stevens (guitaristens) konstruktion af manden, som han ser ham. Men for Stevens er det alligevel 

guitaren, som for et øjeblik samler, ”a tune beyond us, yet ourselves…of things exactly as they are.” 

(Min fremhævning.) Som læser eller lytter kan man synes, at fortællingen/digtet skaber mening, og 

at det overbevisende udtrykker noget meget præcist eller måske sandt ? for en selv. Stevens emne i 

digtet er kunsten og dens evne til at repræsentere fænomener i verden for os, og her er parallellen til 

den forskningsmæssige sammenhæng.  

 

Når jeg har inddraget denne korte sekvens af Stevens digt, er det, fordi blandt andet 

organisationsforskningen for tiden låner inspiration fra netop kunstneriske tilgange til 

videnskabelse. En hel del forskere gør brug af fiktion i deres organisations- og 

uddannelsesforskning. Blandt andet er det blevet et udbredt fænomen at arbejde med fortællinger i 

forskningen som en måde at skabe adgang til viden om livet i organisationer. Alt dette implicerer, at 

forskningsidealerne, dvs. forestillingerne om, hvad der er videnskabelig viden, og hvad der er 

sandhed, har ændret sig, og ideelle fordringer til vidensproduktion, dvs. syn på forskningsprocessen, 

anvendte metoder og videnskabelige kvalitetskrav, er blevet stærkt udvidet.  

 

Peter Clough, som er uddannelsesforsker, arbejder f.eks. med at generere data ved hjælp af 

observationer og interviews. Til gengæld skriver han fiktion henover eller ud fra sine data. Han 

siger også, at hans data manipuleres for at tjene et højere formål, dvs., at de ‖virkelige‖ data 

undergår transformation i forhold til forfatterens vilje med henblik på at fortælle en særlig historie – 

en version af sandheden som forskeren ser den, men også en version som overbeviser (Clough 

2002). 

 

Ifølge Peter Clough er validiteten indlejret i stemmerne i teksten, som af sig selv søger verifikation 

gennem overtalelse i læserens levede verden. Form og indhold er uadskillelige ifølge fortalere for at 

anvende en fiktionstilgang til undersøgelse og fremstilling af empiriske data i 

uddannelsesforskningen. Arbejdet med kunstneriske forskningstilgange aktualiserer spørgsmål om, 

hvordan disse fortællinger som konstrueres, transformeres eller dekonstrueres, er sande, eller kan 

repræsentere sandhed for videnskaben eller altså skabe ny viden. Hvis der ikke er tale om sandhed 

og videnskab, er der så tale om skønhed eller drama og dermed kunst, eller kan de kunstneriske 

tilgange til organisationsforskningen rumme både sandhed, skønhed og videnskab?  

 

Postman udtrykker uklarheden klart, når han siger: 

 

“Both a social researcher and a novelist give unique interpretations to a set of human events and 

support their interpretations with examples in various forms. Their interpretations cannot be 

proved or disapproved, but will draw their appeal from the power of their language, the depth of 

their explanations, the relevance of their examples and their credibility of their themes.”  (Postman 

1992: 154). 
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Et endeligt svar på ovenstående spørgsmål må stå åbent. Men sikkert er det, at tankegangen om at 

viden er objektiv, er suppleret af muligheden for at se virkeligheden som en social konstruktion. 

Essensen af denne tænkning er, at der ikke er nogen perspektiver på tilværelsen, der har priviligeret 

status. Der er ikke noget centrum for sandheden og ingen autoriteter i forhold til vurdering. En 

konsekvens heraf er, at alle indtryk og argumenter er potentielt valide (Dahler Larsen 2003). Denne 

tænkning fører til, at der lægges vægt på sociale sammenhænge, hvor mening forhandles på 

sproglige konstruktioner og på perspektivisk virkelighed, hvor viden valideres gennem praksis eller 

i en kunstnerisk tilgang i selve tekstfremstillingen.  

 

Vidensproduktion sker altså, som omtalt i kapitel 1, i denne opfattelse ikke fra et absolut sikkert og 

indiskutabelt udsigtspunkt, men den er dog perspektivisk dvs. forbundet med sit ståsted, sådan som 

det kan afgrænses historisk, kulturelt mm.. Vidensproduktion er med Peter Dahler-Larsens ord 

kontingent:  

 

”Kontingent er ikke tilfældig, som det somme tider udlægges, men vilkårlig i betydningen; afhængig 

af vilkår, situationsbestemt, altså netop ikke tilfældig (...). I ordet kontingent ligger også at de 

bestemmende situationsbetingelser kunne have været anderledes.”  (Dahler Larsen 2003: 84)  

 

Det kontingente afhænger altså netop af ‖noget‖, og for videnskabelig vidensproduktion i et  

konstruktivistiske perspektiv er der behov for, at det perspektiv, der erkendes og skrives fra, bliver 

eksplicit. Man kan ikke erkende og skrive fra et ”everywhere”, kun fra et ”somewhere” 

(Richardson, 1990: 27 in Dahler-Larsen, 2003).   

 

En første grundlæggende og videnskabsteoretisk bestemmelse af dette projekts ”somewhere” er 

fastlagt i projektets teorihistoriske lokalisering i det ny institutionelle perspektiv (jævnfør kapitel 4).  

Jeg knytter med andre ord, i de efterfølgende analyser af oversættelsen af reform i gymnasiet, 

erkendelserne til det socialkonstruktivistiske paradigme  

 

I kapitel 4 blev det omtalt, at en af de vigtigste kilder, som det institutionelle teorifelt trækker på, er 

Berger og Luckmann`s klassiske værk, Den samfundsskabte virkelighed (1966/2004). Hos Berger 

og Luckmann formuleres et fundament for sociologiens institutionsbegreb med inspiration fra 

Webers sociologi og fra Alfred Schutzs fænomenologi  (V. Andersen 2000: 91; Erlingsdottir 1999: 

15; Mac 2005: 76). Epistemologien hos Berger og Luckmann er konstruktivistisk, men samtidig 

funderet sociologisk på den måde, at konstruktionen af samfundsmæssige opfattelser tænkes at 

foregå gennem social interaktion. Det er netop sociale interaktionsprocesser, der studeres i denne 

afhandling. Jeg undersøger, hvordan de implicerede lærere og ledere i tre gymnasier konstruerer 

den reform, som skal forandre skoleformen, og det er i den forbindelse, Berger og Luckmanns 

socialkonstruktivistiske perspektiv er det centrale afsæt for erkendelserne i denne afhandling. 

 

I det efterfølgende skal dette socialkonstruktivistiske afsæt præciseres nærmere. Da Czarniawska og 

Joerges udgangspunkt i Latours aktør netværksteoretiske forståelse samtidig er en væsentlig del af 

baggrundsforståelsen og afhandlingens forankring, omtales også Latours videnskabsteoretiske 

forståelse, som adskiller sig fra den socialkonstruktivistiske tilgang  hos Berger og Luckmann. 

Allerførst skal jeg dog fremhæve en række karakteristiske træk, som er knyttet til det 

socialkonstruktivistiske paradigme for at indkredse det, der grundlæggende er erkendemåden i 

denne afhandling.  
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Disse træk fremhæves med udgangspunkt i Klaus Rasborgs fremstilling (Rasborg 2004: 351-352). 

De karakteristiske træk kan siges at indgå i alle socialkonstruktivistiske teorier og analyser dog med 

vekslende betoning: 

 

1. Anti essentialisme, dvs. det, at der ikke er nogen naturgiven essens i os, som gør os til det, vi er.  

2. Anti realisme, det at viden og erkendelse ikke er direkte afspejlinger af virkeligheden, men altid  

fortolkninger. 

3. Viden er altid præget af den sociale og kulturelle kontekst, hvori den opstår.  

4. Sproget og dets begreber er bestemmende for, hvad vi er i stand til at tænke.  

5. Sproget opfattes som social handling og er konstituerende for vores viden om virkeligheden. 

6. Sociale processer konstitueres via social praksis og interaktion. Forståelse heraf skal derfor 

hverken ensidigt søges i personlighedsstrukturer eller i sociale strukturer, men i den sociale 

interaktion mellem mennesker. 

7. Der fokuseres på analyse af sociale processer. 

 

Socialkonstruktivismen blev i kapitlets indledning modstillet den positivistiske opfattelse, der 

hævder, at virkeligheden udgør en objektiv realitet, der eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af 

den. Heroverfor betoner socialkonstruktivismen, at virkeligheden formes af vores erkendelse af 

den.(Rasborg 2004)
31

 Det er dog misvisende at tale om socialkonstruktivismen i ental. Der findes 

mange varianter i sociologien og samfundsvidenskaben (Rasborg 2004; Wenneberg 2000) og 

mange måder at skelne dem fra hinanden på, som dog ikke skal udfoldes i dybden her.
32

 

 

Berger og Luckmann repræsenterer en videnssociologisk konstruktivisme, som opstiller en 

begrebslig ramme, der muliggør analyse af den sociale konstruktion af hverdagslivets vaner, rutiner 

og institutioner. Berger og Luckmann fokuserer på de sociale processer, hvorigennem vores 

almindelige common sense viden skabes og reproduceres, 

 

”...videnssociologien (må) først og fremmest beskæftige sig med det mennesker i deres non- og 

præteoretiske hverdagsliv `ved`er `virkelighed`. (.....) Det er netop den `viden` der skaber de 

betydningsstrukturer, uden hvilke intet samfund kunne eksistere. Videnssociologien må derfor 

beskæftige sig med den sociologiske konstruktion af virkelighed.” (Berger og Luckmann 2004: 27 

[1966])  

 

                                                 
31

 Nogle forfattere anvender begrebet socialkonstruktionisme, F.eks. Kenneth Gergen, som er amerikansk 

socialpsykolog, angiveligt med den begrundelse, at der er et behov for at skelne ovenstående begreb fra 

socialkonstruktivisme, fordi sidstnævnte ofte også anvendes i udviklingspsykologisk sammenhæng f.eks. med reference 

til Jean Piagets udviklingspsykologi. Dette kan skabe forvirring når begrebet ellers anvendes i samfundsvidenskabelige 

sammenhænge Klaus Rasborg, 'Socialkonstruktivismer I Klassisk Og Moderne Sociologi', in Lars Fuglsang and Poul 

Bitch Olsen (eds.), Videnskabsteori I Samfundsvidenskaberne - På Tværs Af Fagkulturer Og Paradigmer (Roskilde 

Universitetsforlag, 2004).. Jeg vælger i det efterfølgende at tale om socialkonstruktivisme, som er indarbejdet i den 

samfundsvidenskabelige diskussion. 
32

 Jeg skal nøjes med her at fremhæve en ofte omtalt skelnen mellem en erkendelsesteoretisk og en ontologisk variant af 

socialkonstruktivismen (Wenneberg 2000, Rasborg, 2004: 352, Fuglsang og Bitch Olsen, 2004: 582). En 

erkendelsesteoretisk variant betoner, at virkeligheden ikke eksisterer i sig selv, men altid er formet af vores erkendelse. 

En ontologisk variant betoner, at samfundet og dets institutioner ikke er evige og naturgivne, men er et produkt af 

menneskelig praksis (Fuglsang og Bitch Olsen, 2004: 582, Rasborg, 2004: 353). Fælles for begge varianter er et opgør 

med en realistisk erkendelsesteori, der hævder, at virkeligheden har objektiv eksistens. Forskellen mellem de to 

varianter består i, at den erkendelsesteoretiske variant hævder at blot erkendelsen bestemmes af den sociale kontekst.  

Den ontologiske variant hævder mere radikalt, at også erkendelsens genstand er socialt bestemt.  
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Grundsynspunktet hos Berger og Luckmann er, at samfundet og dets institutioner er et produkt af 

tilbagevendende handlingsmønstre, og de betydninger vi tillægger disse. I daglige interaktioner 

opbygger vi bestemte vaner, rutiner og måder at tolke handlinger på. Herved opstår der gentagne 

handlingsmønstre, der resulterer i dannelsen af mere varige samfundsmæssige institutioner 

(samfundsapparatet, uddannelsessystemet mm.). Handlinger, som i første omgang har subjektiv 

betydning, skaber samfundet, som efterhånden fremstår som en objektiv realitet. Berger og 

Luckmanns bud på det grundlæggende sociologiske spørgsmål om, hvordan menneskelig handling 

kan producere en tingsverden, består i beskrivelsen af den samfundsmæssige reproduktionsproces 

gennem de fortløbende faser: eksternalisering, objektivering og internalisering.  

 

Det er denne forhåndsstrukturerede verden med grundlæggende normer og værdier, mennesker 

overtager via en internaliseringsproces. ”Samfundet er et menneskeligt produkt. Samfundet er en 

objektiv virkelighed. Mennesket er et socialt produkt.” (Berger og Luckmann 2004: 27 [1966])  

Berger og Luckmanns socialkonstruktivisme er således et eksempel på, at der ikke nødvendigvis er 

en modsætning mellem at hævde, at den samfundsmæssige virkelighed på en gang udgør en 

objektiv virkelighed og er socialt konstrueret (Rasborg 2004). 

 

Styrken ved denne position er, at den muliggør en analyse af de samfundsmæssige fænomeners 

socialt konstruerede, og dermed også foranderlige, karakter, uden at disse opfattes som subjektive 

og vilkårlige. Men Berger og Luckmanns egen teori er jo en del af den videnskabelige viden om 

virkeligheden, og den kan derfor underkastes en erkendelsesteoretisk diskussion af kriterierne for 

sin egen gyldighed. 

 

Aktør netværksteorien er, i modsætning til Berger og Luckmanns socialkonstruktivisme, en 

konstruktivistisk teori, idet den opfatter det, den beskriver som konstruktioner og repræsentationer 

af reelt eksisterende objekter og ikke som tolkninger eller produkter af sociale relationer. Det 

beskrevne er ikke sociale konstruktioner, men snarere det arbejde, der udføres af et aktørnetværk 

bestående af humane og ikke humane aktører. Konstruktioner forstås ikke som ontologisk entydige, 

men som mangfoldige. Det vil sige, at de kan beskrives fra forskellige perspektiver (L. Fuglsang 

2004: 421).  

 

Normalt interesserer samfundsforskningen sig for de menneskelige relationer, men menneskelige 

relationer kan ifølge Latour ikke analyseres ordentligt uden en ‖tingenes sociologi‖ (Fuglsang, 

2004). Tingene har hidtil været en overset del af sociologien og samfundsvidenskaberne. I 

forlængelse heraf tildeles det ikke humane symmetri med det humane i aktør netværkstankegangen. 

Begge dele omtales som aktanter.  

 

En aktant er, som Latour skriver, ”noget der handler eller hvortil aktivitet gives af andre”. 

Aktanten er altså kort sagt en handlemåde, og Latour fremhæver, at ”nøglen er at beskrive aktøren 

ud fra hvad denne gør, dennes Performance...” (Latour 1999: 303 in (L. Fuglsang 2004: 427).  

 

I Czarniawska og Joerges idemodel sammenføres Latours ideer om oversættelse med Berger og 

Luckmanns stadier af institutionaliseringsprocessen. I idétankegangen kan Berger og Luckmanns 

institutionaliseringsfaser, eksternalisering, objektivering og internalisering genkendes. Stadierne 

anvendes i Czarniawska og Joerges version for at vise, hvordan en idé objektiveres, og derigennem 

kan bevæge sig fra en lokal praksis til en anden. Ved at anvende oversættelse parallelt med 

institutionaliseringsfaserne skaber forfatterne en mulighed for at begribe det overordnede og 

generelle, samtidigt med det lokale, komplekse og modsætningsfyldte.  
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Aktør netværksteorien tilbyder en slags udvidet beskrivelse af mikrosociale processer, som giver 

blik for detaljerigdom og kompleksitet. Det skal nævnes, at aktør netværksteorien ikke har nogen 

teori om menneskelig motivation (Latour 1996), men aktørerne giver i praksis grunde for deres 

deltagelse, eller opstiller teorier om det. En generel teori om menneskelig motivation giver i aktør 

netværksperspektivet ingen mening (L. Fuglsang 2004: 434).  

 

Aktørerne er heller ikke indlejret i på forhånd givne sammenhænge, således som det er tænkt i det 

ny institutionelle perspektiv, hvor professioner f.eks. bærer indlejrede værdier og normer. I aktør 

netværks teorien kan man ikke tale om historiske udviklingstræk, der i en eller anden forstand 

determinerer aktørerne og deres erfaring. Denne dimension tilgodeses imidlertid af det ny-

institutionelle perspektiv.  

5.2 Metode som undersøgelseslogik 

Den socialkonstruktivistiske begrebsramme har stor indflydelse på, hvordan man som forsker kan 

generere og bearbejde sit empiriske materiale. Videns- og menneskeforståelsen, som er knyttet til 

det grundlæggende videnskabsteoretiske valg, har konsekvenser for både undersøgelseslogikker og 

for de teknikker, som vælges i undersøgelsen til at generere og behandle sit datamateriale med. Et 

interview er f.eks. ikke en ‖søg- og afdæk – mission‖, men en metode som intervieweren selv 

påvirker. Observationer giver information om flertydighed og ustabilitet og om den 

meningsproduktion, der foregår i feltet. Forskeren søger heller ikke iboende betydning i dokumenter 

fra feltet, men anskuer dokumenter som materiale, der henter betydning fra den sociale kontekst 

(Järvinen og Mik-Meyer 2005: 15). Jævnfør også de tidligere opstillede karakteristiske træk for 

socialkonstruktivistiske tilgang. 

 

Ifølge Peter Dahler-Larsen (2003: 24) kan metode behandles på i hvert fald tre forskellige niveauer: 

 

 metode som videnskabsteori 

 metode som undersøgelseslogik 

 metode som teknik til at generere og behandle data  

 

I det ovenstående har metodespørgsmålets videnskabsteoretiske niveau været betragtet og 

specificeret som en del af dette projekts mest grundlæggende forudsætningshorisont. Jeg vil 

efterfølgende strukturere den videre fastlæggelse af projektets ”somewhere” i metodespørgsmålets 

to næste niveauer. De to niveauer er samtidig en bevægelse mod en større konkretisering af de 

gøremål, som projektet har indebåret.   

 

Indledningsvist vil jeg argumentere for, at valget af metode som undersøgelseslogik er stærkt 

forbundet med afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted og samtidig også med afhandlingens 

formål.  

 

Konstruktivismen hævder, at virkeligheden får mening gennem de begreber, kategorier og 

fortolkninger mennesker konstruerer. Virkeligheden er med Berger og Luckmanns ord socialt 

konstrueret. Det gælder for sociale relationer som for fysiske genstande, at de ikke eksisterer 

uafhængigt af bevidstheden. For konstruktivismen præsenterer verden sig i form af meninger, som 

må fortolkes for at blive forstået. Forskerens opgave bliver derfor at belyse den proces, som 

konstruktionen af mening udgør og forklare, hvordan mening er nedfældet i sproget og 
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handlingerne hos aktørerne. For at forstå andre aktørers handlinger og ytringer må man imidlertid 

kende de typifikationer, igennem hvilke personerne ser verden. Forskeren må med andre ord 

fokusere på detaljer, kompleksitet og situationsbetinget mening i aktørernes hverdagsliv, når der 

forskes med baggrund i dette paradigme.  

 

I kapitlets første afsnit har opfattelsen af verden som objektivt eksisterende været omtalt som en 

modsætning til konstruktivismen. De to paradigmer, det naturvidenskabelige eller positivistiske og 

det konstruktivistiske, som her modstilles, betjener sig af hver sine undersøgelsesmetoder i 

forlængelse af deres meget forskellige måder at opfatte verden og tilblivelsen af ny viden på. 

Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder er det, der sædvanligvis knyttes til hvert af de to 

paradigmer.  

 

I de kvantitative tilgange er det oftest hovedformålet at producere generel viden og altså reducere 

subjektive eller individuelle aspekter ved det fænomen, der studeres. Den fremgangsmåde som 

forskeren benytter sig af, er først og fremmest at skaffe sig sammenlignelige oplysninger af en 

bestemt type. Derefter udtrykkes oplysningerne i tal, og i forlængelse heraf foretages analyse af 

mønstret i talmaterialet. En forsker i den kvalitative tradition baserer sig på sin evne til at leve sig 

ind i og skabe forståelse og mening i den mangfoldighed af sanseindtryk, som modtages i forhold til 

det fænomen, som studeres (Hellevik 2003: 13). I modsætning til den kvantitative metode er det 

altså hensigten at forstå individer, det særlige og det unikke.  

 

Ambitionen i denne afhandling er at belyse og forstå de særlige udfordringer, strategier og 

paradokser i samspillet mellem ledelse og medarbejdere, som er forbundet med den organisatoriske 

forandringsproces, som er initieret af gymnasiereformen. Hverdagen, processerne og livet i 

organisationerne er det centrale i analyserne. Et konstruktivistisk perspektiv passer dermed til de 

studier, som er i fokus, og kvalitative metoder er overordnet den indfaldsvinkel, som anvendes som 

undersøgelseslogik til at opfylde undersøgelsens primære formål om at skabe udvidet forståelse, 

begrebs- og teoriudvikling i relation til problemstillingen.  

 

Dette udgangspunkt svarer til den beskrivelse Launsøe og Rieper giver af den forstående 

forskningstype (I. Andersen et al. 1992; Launsøe og Rieper 2000: 13-40). Launsøe og Rieper 

beskriver i alt 4 forskningstyper; den beskrivende, den forklarende, den forstående og den 

handlingsrettede. I den forstående forskningstype forsøger forskeren at sætte sig ind i den 

udforskedes livsverden. Denne afhandling kombinerer metoder, der kan relateres til den forstående 

forskningstype. I afhandlingen kombineres analyser og beskrivelser med teoretiske perspektiver og 

aktørernes subjektive forståelser med henblik på at forstå deres adfærd og den betydning, de 

tillægger den. Gennem observation, fortolkning af aktørernes holdninger og forklaringer og ved 

anvendelse af teori udføres analyser, som kan betegnes som systematisk refleksion med henblik på 

at forstå handlinger, adfærd og processer i forbindelse med gymnasiets forandring. Det primære 

formål er at skabe udvidet forståelse og begrebsudvikling.  

 

Spørgsmålet er, hvordan kvaliteten af en sådan ny viden kan vurderes, og hvordan forskningen, der 

har ført frem til denne forståelse, kan vurderes? Hvordan kan velkendte begreber som validitet, 

reliabilitet og generaliserbarhed og transperans, som traditionelt er knyttet til en positivistisk 

tilgang, forstås indenfor et konstruktivistisk paradigme, som er afsættet for erkendelserne i denne 

afhandling? 
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Elliot Eisner, som er uddannelsesforsker, har i artiklen On the Differences Between Scientific and 

Artistic Approaches to Qualitative Research, identificeret 10 dimensioner, hvorpå kunstnerisk og 

videnskabelige tilgange til kvalitativ forskning adskiller sig (Eisner 1981).  

 

Eisner besvarer på ingen definitiv måde spørgsmålet om afvejningen af sandhed, skønhed og 

videnskab i sin udredning, men han argumenterer for metodisk pluralisme og for at skabe større 

plads til kunstneriske tilgange til skabelsen af ny viden i samfundsvidenskaben. Han siger 

indledningsvist, at han vil skelne mellem hvad studeres kunstnerisk og hvad studeres 

videnskabeligt. Eisner sætter herved begreberne på ‖spidsen‖ på den måde, at han vælger at 

definere videnskabelig tilgang som det, der konventionelt svarer til naturvidenskabelig afsæt med 

tilhørende kvantitative metoder. Heroverfor sætter han de kunstneriske tilgange, men han omtaler 

dem ikke som videnskabelige i denne sammenhæng, formentlig i erkendelse af at det netop er her 

gråzonerne mellem sandhed, skønhed og videnskab befinder sig? 

5.2.1 Validitet og reliabilitet 

Ifølge Eisner (1981) er videnskabelige tilgange optaget af spørgsmålet om validitet. Det 

efterspørges, om konklusioner understøttes af beviser, og hvorvidt de metoder der blev anvendt til 

at samle beviserne, har bibragt skævhed eller forudindtagethed i konklusionerne. Det efterspørges 

også, om empirien kan siges at være repræsentativ for det, konklusionerne siger noget om. 

Karakteren af indsamlingsprocedurerne og omfanget af reliabiliteten er central og videnskabeligt 

arbejde vurderes herudfra.   

 

Validitet i kunstnerisk tilgang er ifølge Eisner et spørgsmål om overbevisningskraften i en personlig 

vision. Der er ingen statistiske tests. Hvad der søges mod er belysning og skarpsindighed. 

Kvaliteten vurderes på baggrund af måden, den former vore begreber om verden eller aspekter 

heraf. Eisners argumentation minder her om Peter Cloughs som tidligere omtalt. Det er, som det 

fremgår, let at karakterisere kravene til forskningen, som skabes fra det positivistiske paradigme, 

hvor viden skal være præcis, sikker og målbar. Dette er kriterier, som kvalitativ forskning aldrig vil 

kunne leve op til, og krav, som det heller ikke giver mening at sætte til studier af 

meningsfænomener, som netop er det, der lader sig studere med kvalitative tilgange. 

 

Det er imidlertid også muligt at studere meningsfænomener i verden fra en kunstnerisk vinkel. Det 

er med andre ord her, mellem de kvalitative metoder og de kunstneriske tilgange, til at forstå 

meningsfænomener i verden, at der er en ‖klar‖ gråzone, som er vanskelig at betræde for forskning i 

meningsfænomener, som mere og mere betjener sig af kunstneriske (oftest) narrative tilgange. 

Vanskeligheden består ikke i, som Eisner fremstiller det, at beskrive en meningsfuld position i 

forskningen mellem naturvidenskabelig og kunstnerisk tilgang. Det er langt vanskeligere at 

navigere mellem kvalitativ og kunstnerisk tilgang, som netop ikke kan fremstilles som tydelige 

modsætninger.  

  

En del af fascinationskraften i anvendelsen af fortællinger i videnskabelig produktion er formentlig 

knyttet til skabelsen af dette spændingsfelt, hvor viden eller meningskonstruktion kan forbindes 

med dimensioner, som traditionelt ikke er videnskabelige. For både videnskab og fortællinger 

gælder det, at begge dele konstrueres på et kontingent grundlag med den konsekvens, at der skabes 

mening. Fortællinger kan være dunkle og uigennemsigtige og alligevel strutte af betydningsindhold 

og mening. Det er samtidig i det ubestemmelige og uigennemskuelige, at produktionen af narrativer 

kan komme til at stå i modsætning til produktion af videnskabelig viden efter min opfattelse.  
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Booth (1996) argumenterer på linie med Peter Clough for adgangen til at gøre den kunstneriske 

erfaringskonstruktion som forskningsform legitim. Han anerkender dog, at udviklingen af kriterier 

for at evaluere sådan et projekt endnu står tilbage at udarbejde. Booth siger om den fiktive tilgang 

til afrapportering af data: 

 

”Standard tests such as reliability, validity and replicability are neither appropriate nor adequate 

when lives are not consistent, biographical truth is a will-o`-the-wisp and stories inevitably reflect 

something of the teller. Narratives may be better judged by aesthetic standards, by their emotive 

force or their capacity to engage the reader emotionally in the story being told, … 

by their verisimilitude rather than their verifiability and by criteria of authenticity or integrity 

concerned with how far stories are true to the lives of those they portray.” (Booth 1996: 37) 

 

Der er kort sagt meget delte meninger om, hvordan forskningens kvalitet kan vurderes. Jeg vil i 

forbindelse med arbejdet i denne afhandling læne mig op ad den tilgang, at det ikke er tilstrækkeligt 

i sig selv at fremstilling af data overbeviser. I stedet vil det være min ambition at efterleve krav, 

som også beskrives i metodelitteraturen, om, at videnskabelig produktion skal være eksplicit 

(Dahler Larsen 1993, 2003; Steinar Kvale 2004: 236; Launsøe og Rieper 2000; Maxwell 1996). 

Hvor en kunstnerisk tilgang legitimt kan betjene sig af det tvetydige, ambivalente og 

følelsesmæssige, er den videnskabelige produktion, som anvender kunstneriske tilgange til at skabe 

indsigt, nødt til at eksplicitere sine udgangspunkter for at kunne kalde sig videnskab
33

. 

 

Man kunne måske indvende, at så længe ansvarligheden for sagen, som man udforsker, står forrest 

på dagsordnen, kan forskeren dele vilkår med den fiktive forfatter. Der er dog en risiko for, at 

forskeren, som lægger stor vægt på fremstillingsformen, gribes af kravet om skønhed eller kravet 

om, at stille læseren tilfreds med dramatisering af data. Data kan derved række langt ud over 

virkeligheden, som samtidig dog kan siges at være en konstruktion. I beskrivelsen af egne 

fortællinger siger Peter Clough bl.a.: 

 

“… a common feature of the stories is that they all revolve around difficulty and sometimes tragedy. 

They are about suffering, misfortune and injustice and have a capacity to shock, to affront.” 

(Clough 2002: 18) 

 

Fiktionsskrivningen rummer en fare for at forføre, hvis forskeren overbetoner skønheden, forstået 

som stil eller dramatisk form frem for indhold og vægt på håndværksmæssig validitet. Den 

håndværksmæssige validitet i et forskningsprojekt kan måske endda komme til at stå i vejen for en 

fiktiv tilgang.  

 

Fiktionsnarrativerne forfører. De kan medbringe æstetiske dimensioner, endog legitimt fremhæve 

det æstetiske eller uæstetiske, og risikoen for subjektivisme er overvældende. Ja, de tilstræber det 

faktisk. Det er en vanskelig og en eksklusiv position at stille krav til en forskers evne til at kunne 

fremstille fiktion, og det er en position, der giver forrang til fokus på form og formidling. Der er 

samtidig tale om en paradoksal position, eftersom virkeligheden til enhver tid kan hævdes at være 

en konstruktion, for hvor går grænsen mellem fiktion og konstruktion? 

 

                                                 
33

 Dette krav benævnes ofte i metodelitteraturen, transparenskriteriet, en betegnelse for det klassiske videnskabelige 

kvalitetskriterium, som betyder, at de fremgangsmåder, man har anvendt, skal være eksplicit lagt frem, så man kan se, 

hvad der er foregået i en undersøgelse (Dahler-Larsen 2003) 



111 

Fordelen ved kunstneriske tekster er, at de selv med udgangspunkt i empiriske data er meget åbne 

for fortolkning og integration af læserens mening. En litterær fremstilling gør læserens fortolkning 

og integration af mening til et åbent felt. Måske er netop dette en af fascinationskræfterne i den 

litterære form, at der er et stort område for forhandling af mening til stede mellem skribenten og 

læseren? Det gør formen attraktiv for læseren, men samtidig er der en fare for, at teksten kan blive 

det, som Northorp Frye kalder, 

 

”a picnic, to which the author brings the words, and the reader the meaning.” (Fry 1957) 

 

Med mit eget case- og interviewmateriale in mente er det nødvendigt at træffe beslutning om 

databearbejdning og datafremstilling. Jeg vil herved lægge afstand til en tilstræbt fiktionsskrivning, 

hvor fortællinger i sig selv indeholder analysen. Min tilskyndelse går i retning af at fremstille udsnit 

af mit materiale, som jeg vil fremhæve som konstruktion frem for fiktion. Jeg vil samle og 

systematisere data og konstruere materialet, så det kommer til at fremstå som fortællinger fra hver 

af de skoler, jeg analyserer på. Men til forskel fra en fiktionstilgang vil jeg bestræbe mig på, at data 

fremstår med en høj grad af autencitet og loyalitet overfor datamaterialets udsagn og form. Jeg vil 

afstå fra muligheden af at hengive mig udelukkende til fiktiv og poetisk overtalelse men alligevel 

tilstræbe en høj bevidsthed om datamaterialets konstruktionskarakter. Heri er forskerens 

subjektivitet samtidig indlejret, og en del af analysen kan ikke undgå at påvirke det udsnit af 

empirien, som jeg vælger at fremstille.  

 

En af de vigtigste konklusioner i relation til kvalitativ metode er, at metodeanvendelsen er behæftet 

med en række dilemmaer og paradokser, som ikke kan løses, men kun eventuelt overskrides 

gennem problematisering og refleksion over erkendelserne og de præmisser, de skabes på (Dahler 

Larsen 1993). En kritisk og løbende refleksion i forskningsprocessen bliver herved også et centralt 

kriterium, som denne afhandlings validitet kan vurderes ud fra. Jeg vil her fremhæve 

metodelitteraturens begreb om håndværksmæssig og kommunikativ validitet som det, der bedst 

beskriver de krav, man kan sætte til den kvalitative forskning (Dahler Larsen 2003: 79; Steinar 

Kvale 2004: 236; Maxwell 1996: 94)  

 

Dette kriterium handler først og fremmest om, hvorvidt metoderne er udmøntet på en forsvarlig 

måde. Ifølge Dahler-Larsen f.eks.: 

 

 Om man bruger et instrument til det, som det er bedst egnet til 

 Om man gør arbejdet færdigt ved at gøre det man har lovet, selv om det bliver ubekvemt 

 Om man systematisk forsøger at eliminere de kilder til invaliditet, som kan dukke op 

 Om man selv løbende afprøver kvaliteten i arbejdet (2003:  79). 

 

Hovedpointen i den håndværksmæssige validering er, at der eksisterer ingen generel metode. Den 

enkelte forsker må ved kritisk refleksion gennemtænke potentielle upålideligheder og udvikle 

metoder til at teste de kvalitative resultater af en undersøgelse.  

 

Den håndværksmæssige validitet er med andre ord tæt forbundet med undersøgelsesprocessen, og 

den er et spørgsmål om løbende kvalitetskontrol på alle stadier af vidensproduktionen (Steinar 

Kvale 2004) snarere end en vurdering af undersøgelsesresultaternes overensstemmelse med ekstern 

virkelighed, sådan som det gælder for den kvantitative forskning. Den håndværksmæssige validitet 

kan betragtes som en slags samlebetegnelse for undersøgelsens kvalitet, som rummer partielle 

validiteter. Troværdighed og pålidelighed og det, der i den kvantitative forskning betegnes som 
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reliabilitet, er herved en delfunktion i den håndværksmæssige validitet, der udøves løbende i den 

kvalitative forskningsproces. Samtidig kan transparenskriteriet siges at være den grundlæggende 

forudsætning for flere af disse kriterier.   

 

I den kvalitative forskning er validering med andre ord integreret i forståelsen og udøvelsen af 

forskningen som håndværk. Jeg vil i det efterfølgende afsnit om metode som undersøgelsesteknik 

vende tilbage til nærmere beskrivelse af konkrete valideringsstrategier, som har været anvendt i 

arbejdsprocessen i dette projekt.  

5.2.2 Generaliserbarhed  

De regler der gælder for generaliseringer, er ifølge Eisner (1981) i de videnskabelige tilgange 

veldefinerede, det vil altså sige i det positivistiske paradigme. Her skal der man kunne drage 

slutninger fra en stikprøve til en population efter nøje fastlagte regler. En tilfældig udvælgelse af 

stikprøven skal være kernen i disse kriterier. Forskning i denne forståelse forsøger at bevæge sig fra 

det partikulære til det generelle, og er udelukkende interesseret i det partikulære for så vidt, som det 

kan repræsentere det generelle.  

 

Kunstneriske eller kvalitative tilgange til forskningen har ikke nogen sammenlignelig mekanisme til 

generalisering. Det betyder ikke, at der ikke kan generaliseres. Generalisering er mulig ud fra en 

antagelse om, at det generelle rummes i det specifikke, og at det man lærer i en specifik situation, er 

overførbart til andre situationer, som man senere støder på (Eisner 1981). Den viden, vi får ved at 

udforske det specifikke, bliver en del af vores måde at forstå verden på. Vi former vores 

‖informationssystem‖ gennem det, vi lærer af enkeltcases.  

 

Maxwell præciserer, at det er centralt at skelne mellem intern og ekstern generaliserbarhed i et 

specifikt studie (Maxwell 1996). Intern generaliserbarhed refererer til generaliserbarheden af 

konklusioner indenfor den setting, som studeres, hvorimod den eksterne generaliserbarhed refererer 

til generaliserbarheden ud over netop den setting, der studeres. Det er den interne generaliserbarhed, 

som er emnet for den kvalitative forskning. Den beskrivende, fortolkende og teoretiske validitet i 

konklusionerne afhænger af deres interne generaliserbarhed til casen som helhed. Faktisk kan 

måske netop manglen på ekstern generaliserbarhed, siges at være afgørende for kvalitative studier. 

Kun herved kan der sikres et fokus på, at en fortælling er illustrerende som f.eks. en ekstrem case 

eller som en idealtype. Maxwell definerer: 

 

”The generalizability in qualitative studies is based, not on explicit sampling of some defined 

population to which the results can be extended, but on the development of a theory that can be 

extended to other cases.” (Maxwell 1996) 

 

- det der hos Kvale, Yin samt Eisner omtales som analytisk generaliserbarhed (Eisner 1981: 7; 

Steinar Kvale 2004: 228-229; Yin 1994: 32-38)  

 

Afhandlingen indledes i kapitel 2 med en surveyundersøgelse. Den bedste beskrivelse af denne 

form for undersøgelse har jeg fundet hos Maxwell (1996), som omtaler dette som Quasi – Statistics, 

et kvalitativt studie med en kvantitativ komponent. Maxwell præciserer, 

 

“Quasi- Statistics (...) enable you to assess the amount of evidence in your data that bears on a 

particular conclusion” (Maxwell 1996: 95) 
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Formålet med undersøgelsen er, som omtalt i kapitel 2, at skabe et repræsentativt billede af tre 

caseskolers holdninger og forventninger til reformen. Desuden skal undersøgelsen bidrage i 

skabelsen af adgang til feltet og danne udgangspunkt for efterfølgende udvælgelse af 

interviewpersoner til uddybende undersøgelse. Undersøgelsen kan ikke siges at være repræsentativ 

for alle gymnasier i Danmark, men den kan siges at rumme intern generaliserbarhed i og med, at 

tilstrækkelig mange respondenter har svaret i forhold til antallet af potentielle respondenter (se 

desuden beskrivelsen i kapitel 2). Undersøgelsens resultater blev siden hen sat i relation til 

professionsteorien med henblik på netop at opnå analytisk generaliserbarhed.  

 

Undersøgelsens datamateriale er genereret på tre caseskoler, som samtidig er repræsentanter for 

hver sin gymnasietype, Htx, Stx og Hhx. Skolerne er imidlertid ikke statistiske repræsentanter for 

de forskellige skoletyper i forhold til hvilke, der skal generaliseres. For skolerne gælder det, at der 

er en række fælles konstituerende træk, som bl.a. er knyttet til det at være en ungdomsuddannelse 

med en delvis fælles målgruppe, unge mellem ca. 17 og 20 år, at have delvis fælles 

rekrutteringsgrundlag i lærergruppen blandt akademikere og delvis fælles rekrutteringsbaggrund i 

ledelsessammenhæng og organisationsopbygning. Skolerne er derfor sammenlignelige på en hel 

række af områder, men de er også forskellige på afgørende punkter f.eks. i den nærmere 

indholdsbeskrivelse af uddannelsernes kernefaglige områder, i finansieringsgrundlag og i forhold til 

statslige og amtslige tilhørsforhold på undersøgelsestidspunktet. 

 

Et komparativt studie i stringent varians i teoretisk forstand sådan som det associeres med 

kvantitativ tilgang (Maxwell 1996), vil jeg i denne kvalitative sammenhæng fravælge og i stedet 

sammenligne skolerne med henblik på, at de tre skoleperspektiver hver især kan bidrage til 

uddybende fortolkning af casematerialet. I den kvalitative sammenhæng kan skolerne kontrasteres 

med hinanden for at skabe større forståelse af de enkelte cases. Casestudiets funktion er dermed 

ikke at udsige noget om et univers uden for den pågældende case. Hver case betragtes i stedet som 

et heuristisk hjælpemiddel i forhold til begrebslig udvikling – en udvikling der pågår løbende i et 

samspil mellem empiri og teori.  

 

Der findes litteratur om de tre gymnasietyper, som jeg har mulighed for at anvende. Desuden 

udtaler de interviewede aktører sig jævnligt om de to andre gymnasietyper i relation til egen 

skoleform. Dette er oplysende, og bidrager til forståelsen af både de tre skoleformers selvopfattelser 

og deres håndteringsmåder i forbindelse med reformen. Jeg er naturligvis i den sammenhæng nødt 

til at medinddrage en vurdering af etic og emic perspektiver med henblik på at kunne vurdere 

informanternes udtalelser og sikre validitet og generaliserbarhed (Dahler Larsen 1993: 322). I emic 

perspektivet sætter forskeren fokus på, hvad udsagnet peger på som væsentligt og betydningsfuldt 

ud fra aktørens eget perspektiv. I etic perspektivet kan aktørernes konstruktioner kontekstualiseres i 

lyset af teoretiske begreber og tolkes. Med henblik på den analytiske generaliserbarhed er det 

centralt at reflektere over de to perspektivers status i tolkningsarbejdet.  

 

Eisner tilføjer til sin beskrivelse af det generaliserbare, at den kunstnerisk orienterede forsker er 

interesseret i at levendegøre det partikulære, sådan at dets kvaliteter kan erfares og opleves, fordi 

han mener, at det partikulære herved kan bidrage til forståelsen af det generelle. Evnen til at 

generalisere er en af de måder, mennesker forstår verden på. Jeg vil tilslutte mig denne del af 

Eisners ræsonnement i fremstillingen af datamaterialet i denne afhandling. En levendegørelse af det 

partikulære er mål for fremstillingen af datamateriale og analyser, uden at dette dog bliver til 

fiktion. En etnografisk inspireret tilgang med udgangspunkt i mine casestudier vil være et afsæt for 

en eksplicit tilgang til det kunstneriske i den kvalitative metode i dette projekt. Hos Maxwell 
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omtales dette som tilvejebringelse af rich data, ”By ”rich” data I mean data that are detailed and 

complete enough that they provide a full and revealing picture of what is going on (Geertz 1973; 

Maxwell 1996).
34

  

 

Sådanne beskrivelser kræver ifølge Maxwell f.eks. ordrette udskrifter af interviews snarere end 

noter produceret i forbindelse med et interview. For de 39 interviews af ledere og lærere, som er 

hovedmaterialet i dette studie, gælder, at de er ordret udskrevet med henblik på at sikre 

detaljerigdommen i materialet. Det er væsentligt at fastholde, at funktionen heraf er at tilvejebringe 

mulighed for at afprøve egne teorier under udviklingen, snarere end det er målet at tilvejebringe et 

bestemt antal støttende eksempler på et givet forhold med henblik på at kunne dokumentere dette.  

 

Af den ovenfor beskrevne metodegennemgang fremgår det, at den kvalitative rekonceptualisering af 

de positivistiske kvalitetskriterier langt fra er entydig. Tværtimod kan det siges, at et gennemgående 

træk ved kvalitativ metode er, at der er en række metodiske dilemmaer, eller måske snarere 

paradokser, som man ikke kan sætte sig uden for i en forskning, knyttet til anvendelsen af kvalitativ 

metode. Det er i stedet nødvendigt at tage disse på sig ved i størst muligt omfang at gennemtænke 

de forhold, der påvirker erkendelsen, som man arbejder på at frembringe. Men erkendelsen forbliver 

uafsluttet. 

 

Den kritiske refleksion og ideen om håndværksmæssig kvalitet er fælles for de videnskabelige 

kvalitetskriterier i det konstruktivistiske paradigme, hvorimod kravet om transparens og 

eksplicitering af fremgangsmåderne deles med det positivistiske paradigmes anskuelse af, hvad der 

er videnskabelig viden. Afgrænsningen til de kunstneriske tilgange i den kvalitative forskning er 

vanskeligere at fastlægge med udgangspunkt i metodelitteraturen, og nogen endelig afgørelse gives 

ikke. Jeg vil dog fastholde en mulig eller vejledende afgrænsning af kunst fra videnskab i kravet om 

at kunne eksplicitere og argumentere for sine fremgangsmåder. Jeg vil foreløbig afslutte 

beskrivelsen af kvalitativ metodes undersøgelseslogik med Dahler-Larsens ord: 

 

”I det omfang man kan bringe sådanne forhold (forhold der påvirker erkendelsen) op til overfladen 

for sig selv og for en læser er det meningsfuldt at tale om god metode som imidlertid aldrig er god 

nok.” (Dahler Larsen 1993: 280)  

 

I nedenstående display sammenfattes identifikation af de ovenstående grundtræk med henblik på at 

angive denne afhandlings position med udgangspunkt i et kontinuum, som går fra de objektive 

positivistiske tilgange mod de eksplorerende konstruktivistiske og kunstneriske metodiske tiltag: 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 En del forskere refererer til denne form for materiale som ‖tykke‖ beskrivelser. Begrebet ‖tykke beskrivelser‖ er lånt 

fra Gilbert Ryles (Geertz 1973). Clifford Geertz genanvender begrebet med henblik på at udfolde og indfange med 

hvilken detaljerigdom og kompleksitet etnografen udfører sit arbejde. ”Ethnography is thick description. What the 

ethnographer is faced with (…) is a multiplicity of complex conceptual structures, many of them superimposed upon or 

knotted into one another, which are at once strange, irregular, and inexplicit, and which he must contrive somehow first 

to grasp and then render.” (Geertz 1973). Begreberne ‖tykke og tynde‖ beskrivelser sådan som de er anvendt her i 

afhandlingen, henviser beskrivelsernes evne til at indfange en mangfoldighed af  betydninger
. 
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Figur 5.1: Sandhed, skønhed og videnskab? 

. 

 

5.3 Metode som undersøgelsesteknik 

I det efterfølgende blotlægges centrale elementer af denne afhandlings udforskningsproces med 

henblik på at sikre mere detaljeret transparens i afhandlingens konkrete tilblivelse. Indledningsvist 

gives en oversigt over de anvendte metoder, og efterfølgende er beskrivelsen af refleksionen over 

de konkrete metodiske skridt i afhandlingen disponeret i temaerne; casestudiedesign, 

datagenerering, databehandling og tolkning. Spørgsmålet om datafremstilling er knyttet til 

beskrivelsen af den konkrete analysestrategi, som efterfølgende præciseres i Kapitel 6 i overgangen 

mellem metode og analyse. Formålet med nedenstående afsnit er, i lyset af det præsenterede syn på 
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metode, at redegøre for de valg, der er truffet under de nævnte overskrifter. Afslutningsvist i 

kapitlet kommer jeg igen i berøring med spørgsmålet om afvejning af sandhed, skønhed og 

videnskab i forskningen, og kapitlet afrundes med endnu en note om forskning mellem sandhed, 

skønhed og videnskab mellem kontingens og stringens.  

 

Nedenstående forskellige datagenereringsmetoder er samlet set anvendt i projektet med 

udgangspunkt i casestudier: 

 

 Surveys 

 Tekstanalyse 

 Interviews  

 Observationer 

 Fortællinger 

 

Surveys og tekstanalyse har været uddybende omtalt i kapitlerne 2 og 3, som rummer analyser af 

empirien, hvor netop disse metoder konkret har været anvendt. Jeg vil derfor i dette kapitel lægge 

hovedvægten på det, som overordnet er afhandlingens empiriske tilgang og metode, nemlig 

casestudietilgangen og i forbindelse hermed interviews, observationer og fortællinger, men først en 

samlet oversigt: 
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Figur 5.2: Metoder, datakilder og anvendelse 
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Forventninger og holdninger - 10 centrale områder i reformen  

 

Survey 1:                                                            150 Respondenter 
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Erfaringer efter et år  - 10 centrale områder i reformen 

     

Survey 2:                                                            100 Respondenter 

Juni 2006:                                                      ( 90 lærere, 10 ledere)                    
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5.3.1 Casestudiedesign 

I denne afhandling er det fremvæksten af den ny organisation, som foreskrives af reformteksten for 

gymnasiet, som er på dagsordnen. Hensigten er at beskrive de særlige udfordringer, strategier og 

paradokser, som er knyttet til ledelse og professioner i forandringsprocessen. Vi mangler viden om, 

hvordan opfattelser og holdninger blandt aktørerne spiller sammen med reformideerne og også 

viden om, hvilke processer, der pågår, når reformen udformes, tolkes og omsættes til praksis.  

 

Casestudier “arises out of the desire to understand complex social phenomena”, (Yin 1994: 3) 

Desuden gør casestudier det muligt at forstå sociale fænomener og bibeholde den holistiske og 

meningsfyldte karakter, hverdagslivet har. Jeg betragter på denne baggrund casestudier som et 

velegnet forskningsdesign til projektets problemstilling. Det åbne og fleksible design giver 

mulighed for at undersøge et bestemt fænomen i dets organisatoriske og sociale kontekst og dermed 

søge forståelse på mange niveauer. Det giver også mulighed for at anlægge flere forskellige 

teoretiske perspektiver samtidig med, at det kan indebære anvendelse af mange datakilder, som hver 

især kan bidrage til forståelse af sammenhænge, som hidtil har været empirisk underbelyst (Yin 

1994).  

 

Et casestudie er i Yin`sks forstand et research design. Det skal derfor også bemærkes, at selv om 

surveyundersøgelserne i denne afhandling er placeret først og sidst i fremstillingen, kan disse 

undersøgelser, som altså rummer et kvantitativt moment, betragtes som en del af casestudiet, og 

resultater af empiriske analyser herfra indgår også i de dybdegående interviewanalyser.  

 

Det har været et væsentligt argument for valget af casestudie i denne undersøgelse, at et af case 

studiets styrker er, at det tager udgangspunkt i den eller de studerede cases og lader begreber, 

beskrivelse og analyse vokse induktivt ud af denne. Man opnår herved at undgå at gøre vold på 

virkeligheden, som mere deduktive tilgange kan medføre. En væsentlig bestemmelse i 

casestudiedesignet er netop, at de vigtigste kategorier i undersøgelsen ikke er fastlagt på forhånd, 

men at der er et eksplorativt sigte. Kategorierne udvikler sig som en funktion af selve 

undersøgelsesarbejdet (Dahler Larsen 2003; Maaløe 2002, 2004; Yin 1994). Casestudiet er derfor 

også af denne grund velegnet til at indfange de forhold ved problemstillingen, der er fremmede, 

overraskende, tværgående, usædvanlige eller anderledes i forhold til, hvad man forventer, og kan 

derved bidrage til at skabe projektets Context of Discovery, som er afgørende for muligheden for at 

skabe ny indsigt (Dahler Larsen 2003).  

 

Det fleksible design har altså, jævnfør ovenstående, grundlæggende forskningsmæssige kvaliteter, 

men casestudiet undersøger real life fænomener i deres real life kontekst (Yin 1994), og det betyder 

også, at man undervejs må tilpasse sig omgivelsernes vilkår, og dermed er uden fuld kontrol over 

sin dataproduktion. Udvælgelse og adgang til cases har f.eks. stor betydning for de data, som kan 

produceres i projektet.  

 

Jeg besluttede mig tidligt i dette forløb for at undersøge projektets problemstilling på tre caseskoler. 

Da et væsentligt element i den undersøgte reform var, at de tre hidtidige ungdomsuddannelser Stx 

(eller det almene gymnasium), Htx og Hhx for fremtiden skulle ligestilles, valgte jeg, som omtalt i 

kapitel 1, et design, som skulle omfatte en caseskole fra hver af disse tre skoletyper. Hermed ville 

det alt andet lige være muligt at øge indblikket i de tre skoleformers funktionsmåder. 

 

Som nævnt har de sammenhænge, man finder, ikke altid gyldighed udover de undersøgte cases, 

men den analytiske generaliserbarhed kan styrkes ved, at man vælger interessante cases. 
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Interessante cases kan være ekstreme cases, som f.eks. afviger fra en norm, og derved kan nuancere 

en undersøgelses resultater (Dahler Larsen 1993: 283; Maaløe 2002; 2004: 123) Det kan også være 

typiske cases. Typiske cases kan i denne sammenhæng f.eks. siges at være interessante, hvis man 

begrebsligt søger at bestemme, hvad der kan tænkes at være både specielle og almene træk i 

casesammenhængen. Min indledende søgen var da også rettet mod at skabe kontakt til cases med en 

høj grad af involvering og dermed adoption af reformens krav, dvs. ekstreme cases
35

 (Flyvbjerg 

1988, 1991). 

 

Jeg vidste fra min indledende søgning på nettet og egne erfaringer fra miljøet, at bestemte skoler 

havde været stærkt involverede i forsøgs- og udviklingsarbejder over lang tid, og jeg ville gerne 

kunne anvende en eller to af netop disse skoler med det formål at kunne lære mest muligt af den 

enkelte case (Stake 1994). Den sidste case af de tre måtte gerne være ‖modsat‖, dvs. evt. mere 

tilbageholdende med at modtage reformen. Jeg ville herved potentielt kunne leve op til at udvælge 

cases på basis af Stakes beskrivelse:   

 

”Potential for learning is a different and sometimes superior criterion to representativeness. Often 

it is better to learn a lot from an atypical case than a little from a magnificently typical case. “  

(Stake 1994) 

 

Læringsaspektet betones, og det giver god mening, dog er adgang til feltet, sådan som andre før mig 

har erfaret, ikke nødvendigvis en ukompliceret sag.  

 

Med henblik på udvælgelsen og kontaktskabelsen til de skoler, som skulle indgå i dette studie, 

henvendte jeg mig til Amtets medarbejdere på gymnasieområdet, som bidrog til at skabe overblik 

over mulige kontakter, kombineret med mine ønsker til de skoler, der skulle indgå i studiet. Mødet 

fik indflydelse på de valg, der kunne træffes. De amtslige medarbejdere viste sig at have tæt 

kendskab til skolerne, og kunne i denne sammenhæng hjælpe sorteringen et godt stykke på vej. 

F.eks. med kendskab til at visse skoler netop var overbebyrdede med stort engagement i 

ministerielle forsøgs- og udviklingsarbejder. Andre skoler havde været ‖overbesøgt‖ af forskere, 

som havde ønsket at kigge med over skulderen, og der var der ingen grund til at belaste netop disse 

skoler med yderligere henvendelser.  

 

Jeg valgte dog alligevel at tage kontakt til et par af de aktive skoler for at være sikker på, at alle 

muligheder blev afprøvet, og således, som det blev forudset, blev afslag begrundet med 

overbelastning.
36

 Med denne erfaring i bagagen valgte jeg at give slip på den sidste bastion, som jeg 

havde besluttet mig for at opretholde, indtil alle andre muligheder syntes at være udtømte. Jeg 

henvendte mig i mit eget netværk til en kontakt som var/er personlig, men dog ikke funderet på et 

langt kendskab, og det lykkes at rekruttere den sidste caseskole efter et lidt nervepirrende forløb.  

                                                 
35

 Hos Flyvbjerg beskrives det ekstreme at have det formål at ‖opnå information om usædvanlige cases, som f.eks. kan 

være særligt problemfyldte eller særlig vellykkede i en nærmere defineret forstand‖ (!991: 150). 
36

 En af skolerne anbefalede mig at henvende mig til en anden skole beliggende i nærheden af den første. Skolen har en 

lang historie og er traditionsrig. Jeg så derved en mulighed for at rekruttere en skole, som måske netop kunne være 

lærerig i forhold til at møde reformen med forbehold. Desværre mødes jeg af samme overstrømmende forbehold, og det 

efterlod mig med en følelse af at være blevet brugt i et internt spil mellem skolerne. På den første skole var rektor træt 

af at blive overrendt af forespørgsler og tiltag fra eksterne konsulenter, forskere, ministerielle embedsmænd m.m., som 

ville iagttage snarere end bidrage til de i forvejen vanskelige udviklingstiltag, som var undervejs. Samtidig var rektor 

træt af, at en kollegaskole i nærheden ikke bidrog i udviklingsarbejdet og sendte mig som gesant med en hilsen og 

dermed en indforstået opfordring til at deltage og bidrage i det fælles gymnasiale arbejde.  
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Caseskolerne er således endt med at blive sammensat af tre skoler, som ved nærmere kendskab alle 

tre har vist sig at være aktive og udadvendte skoler, som også hver især har en opmærksomhed 

rettet mod det eksterne engagement, uden at det for mig var kendt. Skolerne er naturligvis 

forskellige i og med, at der er tale om forskellige skoletyper, Stx, Htx og Hhx som beskrevet 

tidligere i kapitlet, men for en umiddelbar betragtning synes deres engagement i reformen ikke 

forskelligt og heller ikke af et omfang, så jeg vil betegne nogen af de tre skoler som ekstreme cases. 

Jeg vil snarere betegne dem som typiske eller repræsentative cases, omend dette ikke er i en 

statistisk forstand. Det centrale har været, at adgangen til feltet i udgangspunktet har været præget 

af åbenhed og imødekommenhed. Det har været en væsentlig prioritet, og jeg vil argumentere for, at 

dette kan siges ligeledes at være et afgørende parameter for understøttelse af læring af den enkelte 

case. Med Stakes ord (1994: 244):  

 

”Balance and variety are important; opportunity to learn is of primary importance.”  

Snit i det mumlende kaos 

Uanset hvor intensivt og integrativt explorativt et casestudie er, er det kun muligt at indfange 

brudstykker af dagliglivet i organisationerne. Udfordringen for casestudieforskeren er altså at 

foretage relevante ‖snit i det mumlende kaos‖
37

 og samtidig af tilpas omfang, sådan at det er muligt 

at få indsigt og en dybere forståelse for de meningsskabende processer, som dette studie f.eks. er 

orienteret imod (Dahler-Larsen 1993; A. Knudsen 1987). Tilstrækkeligt datamateriale skal altså 

sikres, uden at der samtidig skabes data overload jævnfør Kvales diskussion af 1000 sider 

spørgsmålet (Steinar Kvale 2004).   

 

Jeg har valgt til dette studie at tage udgangspunkt i et longitudinalt design, som det nedenfor 

skitseres. Når man ikke har lang erfaring i større kvalitative forskningsprocesser, er tilskyndelsen til 

at sikre sig store mængder data snublende nær. Den umiddelbare tanke er, at man jo ikke behøver at 

anvende det hele, men snarere herved giver sig selv en god mulighed for at finde det, der bedst 

giver mening i belysning af projektets problemstillinger. Men dette ræsonnement er et tveægget 

sværd, for det kræver tid og ressourcer efterfølgende at systematisere og prioritere i en stor 

datamængde, således som det har været tilfældet i dette projekt. Dataomfanget fremgår af 

oversigten, som indleder dette afsnit om metode som datagenerering teknik.  

 

Tæt på data overload har valget i denne sammenhæng været et ‖trade off‖ mellem et intensivt og 

langvarigt systematiseringsarbejde og en løbende prioritering af dele af datamaterialets status som 

baggrundsviden. Det skal nævnes, at interviewmaterialet i denne sammenhæng har fået den højeste 

prioritet, og at observationer mere sporadisk er renskrevet og inddraget direkte i afhandlingen. 

Observationerne har ikke desto mindre bidraget som værdifuldt kendskab til feltet sammen med 

uformelle samtaler, som både interviews og fortællinger har kunnet relatere til i den samlede 

tolkningen af data.  

 

Jeg vil mere udførligt vende tilbage til fremgangsmåder og overvejelser i forbindelse med 

interviews som datamateriale i afhandlingen. Her skal blot nævnes, at de meget forskellige 

indfaldsvinkler til datagenereringen med metodelitteraturens begreb, triangulering (Steinar Kvale 

2004; Maxwell 1996; Maaløe 2002; Yin 1994), har gjort det muligt at studere kompleksiteten fra 

mangfoldige og supplerende vinkler.  

                                                 
37

 Udtrykket kan henføres til en artikel af Anne Knudsen, (1987: 23), også anvendt hos Dahler Larsen (1993: 292) i 

forbindelse med beskrivelse af nødvendigheden af i metodesammenhæng at beslutte, hvad man skal hæfte sin 

opmærksomhed ved.  
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En del forskere har studeret organisations- og ledelsesreformers påvirkning af organisationer og 

deres produktion (Bentsen 2000; Ejersbo 1996; Erlingsdottir 1999; Kragh Jespersen 2005; Raa 

2005; Scheuer 2003; Sehested 1996; Sognstrup 2003), og ofte foretages sammenligning med 

situationen før reformen. Et alternativ hertil er at fokusere på dybtgående analyse af 

implementeringsprocessen over en periode i et tilblivelsesforløb. Jeg har i dette projekt fulgt 

caseskolernes mest turbulente periode over ca. 1½ år, og valgt at foretage to primære ‖snit‖ i 

empirien, dels i reformforberedelsesfasen og dels i reformpraksisfasen tæt på det første skoleårs 

afslutning. Disse nedslag har dels bestået af surveyundersøgelse og dels af enkeltinterviews og i 

tilknytning hertil produktion af deltagerfortællinger. Midtvejs i disse to snit foretog jeg opsamlende 

fokusgruppeinterviews, og løbende langs hele processen har der været foretaget observationer af 

møder og reformrelevante aktiviteter.  

 

 

Figur 5.3: Metodeforløb 

 

 
Jeg har valgt dette design for at få et bedre billede af samspillet mellem ledelse og medarbejdere og 

mulige ændringer i professionernes opfattelser og forståelser. Konkret har jeg i det første nedslag 

lagt vægt på reformforberedelserne, forventninger, overvejelser og strategier hos aktørerne i 

reformens implementering.  

 

I det andet nedslag, reformpraksisfasen, hvor ledere og lærere interviewes, er der så meget afstand 

til de begivenheder og de forventninger, der har præget de allerførste reformaktiviteter, at 

begivenhederne begyndende retrospektivt kan sættes i perspektiv. Det er på den baggrund muligt i 

analysens anden del at eksemplificere og udfolde centrale overvejelser og begivenheder, som i 

første omgang kun blev tematiseret for at se, hvordan samspillet mellem ledere og medarbejdere har 

udfoldet sig i praksis. 

 

En periode på 1½ år fortæller på ingen måde hele historien, men den er lang nok til at give et 

indtryk af, hvordan fortolkninger, opfattelser og praksisser hvirvles op og ændres undervejs.  

Spændinger i forandringsarbejdet, som har udviklet sig over tid, træder frem, og erfaringer med det 

konkrete samspil mellem ledelse og medarbejdere og interkollegialt, som skaber den 

organisatoriske forandring i praksis, kan træde frem i det longitudinale design. Match og mismatch 
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mellem det man forventede og den erfarede praksis, kan blive de to poler, som analysen udspiller 

sig imellem.  

5.3.2 Datagenerering 

Udvælgelse af respondenter  

På samme måde som læringskriteriet har været styrende i caseudvælgelsen, har det også været 

afgørende for valget af respondenter til interviewundersøgelsen. Jeg har i den forbindelse frugtbart 

kunnet anvende den indlende surveyundersøgelse, som et langt stykke hen ad vejen har givet 

overblik og dermed mulighed for at guide valgene. Undersøgelsen var anonym overfor alle andre 

end forskeren, og netop dette var gavnligt i forhold til at udvælge deltagere til efterfølgende 

uddybende interviews.  

 

Jeg har på den enkelte skole valgt at interviewe skolens øverste leder og dertil desuden hele 

lederteamet eller en væsentlig del heraf. Af oversigten fremgår fordelingen af enkeltinterviews på 

de to hovednedslag i processen samt deltagelsen i fokusgruppeinterviewet. Til 

fokusgruppeinterviews var inviteret de samme deltagere, som blev interviewet som enkeltpersoner i 

første omgang. Af forskellige omstændigheder, som jeg senere skal vende tilbage til, var 

deltagelsen i fokusgruppeinterviewet på Htx mindre omfangsrigt, end der var inviteret til. 

 

Mængden af enkeltinterviews reducerede jeg i anden omgang til interview med øverste leder samt 

2-4 lærere. Deltagerne var de samme, som havde deltaget i første enkeltinterviews. Det havde været 

ideelt at gentage interviews med alle, men en voksende datamængde og det faktum, at en bredde af 

synspunkter også i anden omgang blev repræsenteret på denne måde, var det grundlag beslutningen 

om afgrænsning blev truffet på. 

 

Figur 5.4: Interviews og respondenter 

 

 

Enkeltinterviews:                        24 

November: 2004 

 

 

Fokusgruppeinterviews:              3 

Marts: 2006 

 

 

Enkeltinterviews:                        12 

Juni 2006:  

 

Samlede antal interviews:          39 

 

 

Stx:  4 ledere , 5 lærere 

Hhx: 3 ledere, 4 lærere og 1 adm.medarb. 

Htx:  3 ledere, 4 lærere og 1 adm.medarb. 

          

Stx:   8 ledere og lærere  

Hhx: 8 ledere og lærere              

Htx:  3 ledere og lærere 

 

Stx:   1 leder, 3 lærere 

Hhx: 1 leder, 2 lærere 

Htx:  1 leder, 4 lærere 

 

Jeg har i valget af lærerrespondenter tilstræbt både køns-, alders- og faglig fordeling i relation til 

hovedfag, som enten skulle være humanistisk, naturfagligt eller samfundsfagligt. Et væsentligt 

styrende parameter har også været eftersøgning af respondenter, som holdningsmæssigt syntes 

optaget af reformen enten fra en positiv eller negativ vinkel, fordi jeg herigennem kunne sikre 
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variation og bredde i synspunkterne. Det har desuden via surveyundersøgelsen været muligt at rette 

udvælgelsen mod en mere neutral midtergruppe. To adspurgte lærere, som i survey undersøgelsen 

havde udtalt sig markant negativt, takkede nej til at deltage i uddybende interviews.  

 

På den baggrund kan udvalget af lærere antalsmæssigt siges at have en lille slagside til den positive 

side. Der er dog på trods af ovenstående fortsat kritiske røster blandt de udvalgte respondenter, og 

da jeg ikke har tilstræbt repræsentativitet men variation i synspunkterne, vurderer jeg, at dette ikke 

er problematisk for undersøgelsens sigte. Det skal tilføjes, at synspunkter fra de yngste og mindst 

erfarne er sparsomt repræsenteret. Et par adspurgte nyansatte ønskede ikke at deltage. De mente 

ikke, de havde tilstrækkelig erfaring at udtale sig på baggrund af. Der kan altså samlet set være 

synspunkter, som ikke eller i ringe grad er repræsenteret, men surveyundersøgelsen har dog givet 

baggrund for at prioritere en formodet forskellighed højt.  

 

Jeg er desuden opmærksom på, at der er andre vigtige professioner på skolen end lærere og ledere, 

som har stor betydning for reformens implementering. På de to af skolerne fik jeg lejlighed til at 

interviewe administrativt personale, henholdsvis en erfaren sekretær med lang ancienitet i jobbet og 

en relativt nyansat informationsmedarbejder på en anden skole. Jeg fik herved indsigt i reformens 

indførelse set fra denne vinkel af arbejdet, og det gav mulighed for en dybere forståelse af 

reformens omfattende indvirkning på skolens administrative omlægninger. En vurdering af skolen 

fra en nyansat synsvinkel bidrog desuden til en perspektivering af den pågældende skoles 

funktionsmåder. 

Gate keeping og fokusgruppe på cruise control  

Om eller hvor meget en organisation åbner sig for studiet af dens interne processer, er bl.a. 

afhængigt af kulturen i organisationen og i særdeleshed af lederens rolle og holdning: ‖vi 

understøtter gerne relevant forskning og bidrager til generel videnskabelse‖ eller ‖måske vil det 

være gavnligt for os at knytte en forsker til processen for at skabe mere indsigt i egne forhold‖ eller 

‖måske kan projektet benyttes til at skabe positiv opmærksomhed udadtil og dokumentere 

forandringer‖ - motiverne for skolens deltagelse kan være mange og forskelligartede, og de kan 

ikke kontrolleres af forskeren. 

 

En undersøgelse af en organisations forandringsprocesser i en turbulent periode kan desuden være 

problematisk. En reformproces er langt fra styrbar, og kan derfor komme til at blotlægge sårbare 

eller måske mindre velfungerende sider i organisationens liv. I indgåelsen af den mundtlige kontrakt 

med den enkelte caseskole lagde jeg på den baggrund vægt på, at de der deltog i projektet, både 

lærere og ledere, fandt det meningsfuldt at deltage i processen. Jeg henvendte mig derfor telefonisk 

til skolens leder, hvorefter jeg fremsendte en kort motiveret projektbeskrivelse med hovedvægt på 

den deltagelse, det ville kræve af skolen. Jeg holdt derefter et kort møde med den enkelte skoles 

leder. Deltagelsen blev fra min side motiveret med væsentligheden af at belyse organisationernes 

forandringsprocesser - en systematisering af mange fragmenterede og væsentlige erfaringer med 

den hensigt at skabe indblik i den organisatoriske forandring.   

 

Jeg ved, at medarbejderne på Hhx blev orienteret og adspurgt om deltagelsen, før jeg fik en 

tilbagemelding. Også på Stx blev medarbejderne adspurgt, hvorimod ledelsen på Htx traf 

beslutningen om deltagelse. I de tre organisationer har deltagelsen i projektet og datagenereringen 

forløbet efter et temmelig forskelligt mønster, - et mønster som på mange måde matcher de 

indledende signaler om opbakning og bredde i motivationen. Den måde hvorpå der skabes adgang, 

har altså stor virkning for den måde, processen efterfølgende kan studeres på.  
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Medarbejderopmærksomhed og engagement i en udforskningsproces drives af forskellige former 

for tilskyndelser. Der kan være tale om holdningsmæssige tilskyndelser, men også mere materielle 

incitamenter til deltagelse har indflydelse i denne sammenhæng. Det stod således klart fra starten af 

processen, at ledelsen på Hhx stillede et antal timer til rådighed for de lærere, som skulle medvirke i 

projektet. Det betød, at når jeg udsendte invitation til interviews, kunne jeg med henvisning til 

ledelsens opbakning angive et antal timer, som den enkelte medarbejder blev aflønnet med. Dette 

var et fantastisk udgangspunkt for at få aftaler på plads og for at afvikle hele forløbet gnidningsfrit. 

Aftaler kom let i hus, og der har samtidig været en meget åben tilgang til deltagelse i møder og 

aktiviteter knyttet til reformen.  

 

På Stx blev der ikke på forhånd afsat en pulje timer til deltagelsen, men de involverede 

medarbejdere blev stillet i udsigt, at medgået tid ville blive honoreret. Dvs., deltog man i et 

fokusgruppemøde af en times varighed, blev man lønnet herfor. På Htx blev der ikke indgået klare 

aftaler om medarbejderdeltagelse, og det kom til at betyde noget for de involveredes vurdering af 

deltagelse i et møde. Jeg forsøgte undervejs spagfærdigt at sikre klarhed over dette forhold, men 

vandt ikke gehør hos ledelsen, og løsningerne kom ad hoc-agtigt i stand langs ad vejen i forløbet.  

På denne skole har det ubetinget været vanskeligst at få aftaler i stand vedrørende datagenereringen. 

Det er dog lykkedes, og lange enkeltinterviews har været givet i åbenhed. Observationer af 

mødeaktiviteter og adgang til organisationens fællesdata har været rigtig vanskelige at få adgang til. 

Usikkerhed om tilstedeværelsen og løbende forhandlinger om adgang har været vilkårene for 

dataproduktionen.   

 

I februar 2006 kontaktede jeg f.eks. skolen med henblik på at samle op på erfaringerne fra den 

første halvdel af det første skoleår med reformen i et fokusgruppemøde. Skolen havde siden første 

runde ansat en informationsmedarbejder, som blandt mange opgaver havde en Gate keeper 

funktion. Det var alene stædig vedholdenhed fra min side, som udvirkede, at jeg til sidst fik lederen 

i tale, og her blev mine værste bange anelser bekræftet. Opbakningen til indkaldelse til 

fokusgruppemøde var ikke eksisterende.
38

 I min fornemmelse af frit fald med projektet i den blå luft 

lykkedes det mig dog at opnå forståelse for nødvendigheden af at afvikle fokusgruppemødet set i 

lyset af, at det var en uundværlig brik i et længerevarende forløb med henblik på at generere viden 

om forandringsarbejdet. Jeg formulerede i god tro efterfølgende en fokusgruppeinvitation.  

 

Fokusgruppemødet på denne skole blev et fantastisk vidnesbyrd om, hvad relationer og 

kontraktforhandlinger betyder for det datamateriale, som kan genereres. Da dagen oprandt, havde 

skolens øverste leder fravalgt sin deltagelse i mødet, og de tilstedeværende 2 ledere og formanden 

for pædagogisk råd satte fartpiloten på cruise control. Reformprocessen blev fremstillet som en på 

alle måder lydefri proces. Selvfremstillingen nåede sit højdepunkt i deltagernes fælles forsikring 

om, at de ikke, hvor hårdt de end prøvede, kunne komme i tanker om noget, som ikke var lykkedes i 

denne proces. Der var lidt knas i logistikarbejdet, men ellers blev det f.eks. beskrevet, hvordan 

                                                 
38

 Skolens leder mente bl.a., at det var vanskeligt en fredag eftermiddag at motivere deltagerne til et sådant fokusgruppe 

arrangement, og han opfordrede mig til at arrangere et mere socialt møde og bidrage med Pizza og rødvin og 

forespurgte, om ikke det ville være muligt at sponsorere dette af en forskningsbevilling. Mit svar herpå var et klart nej, 

hvilket var i overensstemmelse med de økonomiske muligheder. Man kan indvende, at et Pizza og rødvinsarrangement 

ville være en overkommelig personlig udgift til 8 mennesker, men det centrale var for mig, at det at motivere til 

deltagelse i et vidensgenererende møde blev omtolket til et socialt arrangement, og at jeg desuden i den forbindelse blev 

pålagt ansvar for motivationsskabelsen både på det holdningsmæssige og på det materielle plan. Et ansvar, som jeg klart 

forventede, lå hos ledelsen, og som jeg havde håbet og ønsket, var indholdet i den generelle aftale, vi havde indgået.    
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udviklingen af samarbejdet var en proces, der voksede ganske naturligt og uproblematisk frem af 

sig selv:   

 

”Og det vil sige,  at der kommer jo mange gode ideer, og man kan samarbejde på mange forskellige 

måder. Så det vokser sådan lidt frem, og så kan man sige, at det er fordi, der er så mange gode 

lærere, der er i stand til at gøre det. Og det er det jo, fordi man spiller med og siger, hvordan får vi 

det til at fungere (...), og hvordan kan vi hjælpe hinanden til, at det fungerer? Og sådan noget. Og 

så dannes der jo en eller anden form for struktur eller organisation eller sådan noget, så det 

kommer til at fungere godt.” 

 

Et sådant fokusgruppeforløb er imidlertid også datamateriale, og kan være meget informativt 

(Dahler-Larsen og Dahler-Larsen 1999; Krueger 1998). Data er altid konstruktioner, og de må 

tolkes og sættes i perspektiv for forståelsens skyld. I mange situationer kan der være begrundet tvivl 

om, hvorvidt åbenhed er opnået. I stedet for at betragte en sådan situation som mindre ideel og 

biased, kan forskeren alligevel gøre data tolkbare ved at medtænke den aktuelle relation. Forståelse 

heraf er samtidig vejen til forståelse af de betingelser, hvorunder data fremkommer. Det skal derfor 

også tilføjes, at fokusgruppeinterviews netop adskiller sig fra enkeltinterviews ved, at individuelle 

holdninger kan blive mindre fremtrædende, fordi der måske i gruppen kan være grund til at 

undertrykke uenigheder eller undlade kontroversielle udtalelser. Men også dette vil være data, som 

tilføjer information.  

 

Jeg foretog efterfølgende 5 enkeltinterviews i skoleårets slutning, dels med skolens øverste leder, 

dels med to lærere, som tidligere havde været interviewet men ikke deltaget i fokusgruppemødet. 

Derudover inddrog jeg to lærere, som ikke tidligere havde været interviewet med henblik på i den 

sidste fase af arbejdet at undgå en eventuel forudindtagethed.   

5.3.3 Interviews  

Interviewformen er ofte blevet frakendt videnskabelig status, fordi det vanskeligt opfylder 

traditionelle metodekrav som objektivitet, repræsentativitet m.m. (Steinar Kvale 1990). Kvale 

karakteriserer forståelsesformen i det kvalitative interview i følgende sammenfattede stikordsform. 

Det kvalitative interview er: 

 

” 1) rettet mod interviewedes livsverden, 2) sigter på at forstå meningen med fænomener i dennes 

livsverden; det er 3) kvalitativt, 4) deskriptivt, og 5) specifikt; det er 6) forudsætningsløst, der er 7) 

fokuseret på bestemte temaer, der er åbent for 8) flertydigheder og 9) forandringer: Det afhænger 

af interviewerens 10) sensitivitet; det foregår i en 11) mellemmenneskelig interaktion og det kan 

være en 12) konstruktiv erfaring” (Steinar Kvale 1990) 

 

De nævnte aspekter indkredser samlet karakteristika ved interviewets funktioner i kvalitativ metode. 

Der er tale om karakteristika, som ligger temmelig langt fra krav om objektivitet, repræsentativitet 

m.v.. Forståelsesformen i det kvalitative interview er knyttet til den fænomenologiske og 

hermeneutiske tradition, som netop omfatter betoning af beskrivelse, meningsforståelse, 

forudsætningsbevidsthed, subjektivitet og mellemmenneskelig interaktion (L. Fuglsang og Olsen 

2004; Føllesdal et al. 1999; Armadeo Giorgi 1975; Amadeo Giorgi 2002; Holstein og Gubrium 
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2005b; Steinar Kvale 1990; Steiner Kvale 1994; Steinar Kvale 2004; Rendtorff 2004) .
39

  Det 

kvalitative interview tager altså udgangspunkt i subjektivitet og gensidig påvirkning som 

nødvendige forudsætninger i dialogen mellem forsker og respondent. Objektivitet er ikke målet, 

men en reflekteret subjektivitet i spørgsmål/svar interaktionen er central. 

 

Metodisk set har jeg gennemført mine kvalitative interviews efter en semistruktureret 

interviewguide, som altså indeholder spørgsmålsformuleringer, som er tematiseret, men ikke eksakt 

formuleret, og fastlagt i en endelig rækkefølge. Mine interviews har været rettet mod de 

interviewedes livsverden på den måde, at grundlaget for spørgeguiden var en forberedelse gennem 

læsning og systematisering af reformtekstens hovedkategorier og forandringstemaer. I relation hertil 

har det været centralt i det enkelte interview at få fat i reformens betydning og indgriben i den 

enkeltes dagligliv i organisationen. Jeg har med henblik på dette opfordret informanterne til at give 

deres personlige udlægning af meningen med reformen. På den måde er det offentlige tiltag blevet 

oversat til privat og individuelt betydningskonstruktion, og det har været muligt at opnå viden om, 

hvilken mening individuelle aktører tilskrev organisationens handlinger i den forbindelse.   

 

Interviewguiderne fra 2006 adskiller sig fra interviewguiden 2004 ved, at der stilles spørgsmål om 

udviklingen siden sidst, men generelt er de bygget op med en indledning, hvor interviewpersonen 

får mulighed for at præsentere sig selv og berette om egen situation. Herefter er der en midterdel, 

hvor der åbnes for respondenternes egne dagsordner med udgangspunkt i reformens hovedtemaer. 

Denne del giver den interviewede mulighed for selv at præge indholdet i forløbet samtidig med, at 

det giver intervieweren mulighed for at fornemme den person, der interviewes og dermed forsøge at 

tilpasse dialogsituationen.  

 

I et enkelt tilfælde blev svarene f.eks. ret korte og indledningsvist faktuelt prægede. En leder stillede 

sig i udgangspunktet til rådighed for at afgive svar, snarere end at han opfattede situationen som en 

dialog. Indledningsvist gjorde det situationen anspændt, men efterhånden som samtalen udfoldede 

sig, lykkedes det at opnå en dialog. I de allerfleste tilfælde har respondenterne benyttet lejligheden 

til at fremkomme med fortællinger, synspunkter, holdninger og eksempler med stort engagement. 

Interviewspørgsmålene har også tydeligt nok i en række tilfælde givet anledning til erkendende 

refleksion hos respondenterne. 

 

Jeg har undervejs i interviewene benyttet mig af muligheden for at styrke validiteten af egne data og 

tolkninger ved ofte at sammenfatte min umiddelbare forståelse af respondentens refleksioner. Jeg 

oplevede herved, at udsagnene blev yderligere uddybet og abstrakte forståelser konkretiseret med 

nye meningsfulde data. Interviewene har været afsluttet med et helt åbent spørgsmål for at give den 

interviewede lejlighed til at tage spørgsmål op, som jeg ikke har berørt men måske burde have 

været inde på. Nogle få benyttede sig af dette ofte i form af uddybninger af nævnte temaer.  

 

                                                 
39

 Hermeneutik kan defineres som studiet af, hvad forståelse er, og hvordan vi metodisk bør gå frem for at opnå 

forståelse (Føllesdal et al., 1999: 88). Det er et vigtigt princip i hermeneutikken, at man må se på alle en teksts dele og 

forsøge at fortolke dem i lyset af hinanden med henblik på at opnå en samlet fortolkning af den undersøgte tekst. Et 

vigtigt grundbegreb i forbindelse hermed er den hermeneutiske cirkel, som betegner bevægelsen i tekstarbejdet, hvor 

forholdet mellem del og helhed kontinuerligt sættes i relation til hinanden for at tilvejebringe forståelsen (Holstein og 

Gubrium, 2005: 484-485, Kvale, 1990:  229, 230, 2004: 56-61, Føllesdal et al., 1999: 85-97).  

Fænomenologien er en videnskabsteoretisk og filosofisk retning, der tager udgangspunkt i en analyse af fænomeners 

meningsindhold, sådan som de viser sig i den konkrete erfarede virkelighed i praksis. Fænomenologien vil indfange 

livet som sådan og den skabelse af mening, der hele tiden sker i menneskets individuelle og sociale livsverden 

(Fuglsang og Bitch Olsen, 2004: 570, Kvale, 2004: 61-64, Rendtorff, 2004, Giorgi, 2002). 
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Undervejs i projektforløbet har det været gavnligt for interviewenes kvalitet, at de er foregået over 

en lang periode og med successive nedslag i processen. Det har gjort det muligt at reflektere over 

både interviewindhold og interviewsituation med henblik på at anvende materiale og erfaringer til at 

udvikle og præcisere de efterfølgende interviews.  

 

Som det fremgår af ovenstående, er interviewet på mange måder en gensidig proces, hvor 

dataoparbejdningen foregår som et samspil mellem forsker og deltagere i undersøgelsen. Et 

interview er i bogstaveligste forstand et inter subjektivt view, eller med Kvales ord; en udveksling 

af synspunkter og meninger mellem to personer, der taler sammen om et tema af fælles interesse 

(Steinar Kvale 2004). Den viden der frembringes, konstrueres mellem intervieweren og den 

interviewede i en gensidig interaktionsproces.  

 

I alle interviews har jeg benyttet mig af en diktafon af hensyn til nøjagtigheden af data efterfølgende 

(Yin 1994). Det er min opfattelse, at optagne interviews på flere områder kan forbedre 

datakvaliteten, som kommer til at ligge til grund for efterfølgende analyse og tolkningsarbejde. Når 

man interviewer over en lang periode, vil mange nuancer gå tabt og blive glemt, ligesom den 

forforståelse man havde af interviewet, kan blive udfordret af at se flere nuancer på tryk.  

 

Det er samtidig også en fordel undervejs i interviewet at kunne koncentrere sig om at fastholde 

opmærksomheden på dialogskabelsen frem for at skulle dele sin opmærksomhed i en samtidig 

notatskrivning. Endelig er det en fordel at have båndudskrifterne til sin rådighed i den senere 

dataanalyse, om end dette kan kræve et stort prioriteringsarbejde i første omgang. En ulempe er 

dog, at to af interviewpersonerne i denne undersøgelse lod sig forstyrre af brugen af diktafonen.  

I det ene tilfælde var der indledningsvist i interviewet en opmærksomhed på afvejning af det sagte i 

forhold til, at det blev optaget, men i samtalens forløb syntes denne forstyrrelse at fortabe sig. I det 

andet tilfælde bad informanten ofte undervejs i interviewet om, at diktafonen blev slukket, imens 

hun berettede om forskellige begivenheder. Dette ønske respekterede jeg naturligvis, men med det 

resultat at det udskrevne interview efterlods blev meget fragmentarisk og vanskeligt brugbart.  

 

De optagne interviews varede gennemsnitligt 1-2 timer, og efter udskrivningen blev det sendt retur 

til informanterne med en opfordring til at kommentere, komme med uddybende forklaringer eller 

rette fejl og mangler. Sammen med dette endnu en forsikring om anonymitet og ingen navns 

nævnelse i afhandlingen. Ved denne proces løber man naturligvis en risiko for, at et interview bliver 

redigeret, og nogle respondenter kommenterede da også udskrifterne med, at det så anderledes ud, 

end de havde forestillet sig det, når det kom på skrift. Der har dog ikke været nogen respondenter, 

som har taget forbehold overfor materialet og ingen rettelser, som har haft konsekvens for 

interviewenes substantielle indhold. Ikke desto mindre skal det tilføjes, at interviewudskrifter aldrig 

vil tilvejebringe et neutralt fortolkningsgrundlag men fremstå som en ‖oversættelse‖ fra et medie til 

et andet med de fejl og mangler, der hermed er forbundet. Af ‖oversættelsen‖ fremgår ikke toneleje, 

kropssprog og anden non-verbal kommunikation.  

 

I selve interviewsituationerne har jeg forsøgt at få konkrete billeder og eksempler på, hvordan 

hverdagen med reformen udmøntede sig. Der har naturligvis også været fokus på holdninger og 

synspunkter til den reformerede skole, men ofte har beskrivelse af konkrete praksiseksempler fra 

hverdagen medført, at holdninger og synspunkter kunne blive langt tydeligere. Efterspørgsel af 

konkrete eksempler har derved også været en måde at validere og uddybe egen forståelse på, som 

jeg løbende har anvendt i datagenereringen. I forlængelse af dette udgangspunkt har jeg i 
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datagenereringen eksperimenteret med at anvende produktion af konkrete reformfortællinger som 

adgang til at skabe viden på mine caseskoler.   

5.3.4 Reformfortællinger  

Som oven for beskrevet har jeg ved hjælp af traditionelt videnskabelige håndværk genereret data. 

Jeg har foretaget observationer og semistrukturerede interviews. Men det har desuden været mit 

ønske, gennem et oplæg til deltagerproducerede skriftlige fortællinger i case organisationerne, at 

skabe adgang til en anden form for dialog med feltet.  

 

Jeg udforskede i forbindelse hermed den narrative litteratur både i teoretisk og praktiseret 

perspektiv (Astley 1985; Boje 2001; Clandinin og Connelly 1991; Clough 2002; Czarniawska 1993, 

1995, 1997, 1998, 2004; M. Fuglsang 1998; Gabriel 2000; Geertz 1973; Mishler 1993; Nymark 

2001; Pedersen 1999; Prichard et al. 2004). På trods af et ‖fællesskab‖ for narrative tilgange i et 

konstruktivistisk afsæt (Køppe 1998) er mangfoldigheden i feltet omfattende, og elasticiteten i 

fortællebegrebet stor. Det er dog min opfattelse, at to positioner, som repræsenterer hver sit 

konstruktionssyn, markerer sig tydeligt i den narrative litteratur. 

 

Skarpt trukket op kan man sige, at Yannis Gabriel repræsenterer et rekonstruktionssynspunkt, hvor 

David Boje modsat repræsenterer dekonstruktion. De deraf følgende metodiske greb og 

undersøgelseslogikker matcher hos de to teoretikere de videnskabsteoretiske afsæt. Således skarpt 

trukket op kan de to positioner være med til at guide de valg, der skal træffes i et konkret studie 

med narrativ tilgang. De endelige valg må naturligvis afhænge af det enkelte studies formål og 

øvrige fastlæggelse af centrale kategorier. Jeg har for dette formål skitseret de to positioner i 

nedenstående oversigt (Habermas 1968; Juel Jacobsen 2006)
40

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Kategoriseringen i henholdsvis den humanistiske kulturvidenskab og den kritiske samfundsvidenskab af de to 

teoretikere Yiannis Gabriel og David Boje er inspireret af Jürgen Habermas‘ definition af tre grundtyper af videnskab: 

Naturvidenskab, Humanistiske videnskaber og Kritiske samfundsvidenskaber. I de humanistiske videnskaber er, ifølge 

Jürgen Habermas, subjektet og kulturen genstandsområdet, og i den kritiske videnskab er det undertrykkelse og 

frigørelse. I naturvidenskaben er det naturen Jürgen Habermas, Erkenntnis Und Interesse (Suhrkamp: Frankfurt am 

Main, 1968).. Oversigten er desuden publiceret i Jacobsen, Alice Juel, (2006): ‖Der var engang…‖ - om narrativer i 

organisationsforskningen in Laursen, Tanker til tiden – om studier af læring, (2006: 129) Aalborg Universitetsforlag. 
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Figur 5.5: Anvendelse af fortællinger i organisationsstudier 
 

ANVENDELSE AF  

FORTÆLLINGER I 

ORGANISATIONSSTUDIER 

 

 

 

Yiannis Gabriel 

 

 

 

 

David Boje 

 

Videnskabsteoretisk paradigme: 

  

Perspektiv og genstandsfelt: 

 

Narrativ position:  

 

 

Humanistisk videnskab 

 

Psykologisk: Subjekt og kultur 

 

Klassisk position 

 

Kritisk samfundsvidenskab 

 

Sociologisk: Magt og ulighed 

 

Postmoderne position 

 

 

Definition af fortællinger 
 

 

”Stories are special, fragile and 

valuable webs of narrative.” 

 

”Stories are narratives with 

plots and characters, 

generating emotion in narrator 

and audience, through a poetic 

elaboration of symbolic 

material.” (Gabriel 2001: 239) 

 

 

”Stories are antenarrative and 

everywhere in the 

organizations.” 

 

”Antenarrative is the 

fragmented, non-linear, 

incoherent, collective, unplotted 

and prenarrative speculation, a 

bet.”  (Boje 1996: 1 og 5) 

 

Metoder i brugen af fortællinger: 

 

 Datagenerering 

 

 

 

 Dataanalyse 

 

 

 

Interviews, spontan fortælling,  

enkeltpersoners fortælling, 

transkriberet tekst 

 

Narrativ fortolkning   
Rekonstruktion, symbolanalyse 

ved litterære kategorier 

 

 

 

Interaktion i organisationen, 

organisatoriske dokumenter, 

visuelt materiale, samtaler 

 

Antenarrative analyser 

Dekonstruktion, magt, ulighed 

og undertrykkelse som 

hovedkategorier 

 

 

Centrale begreber 

 

 

 

3 typer af fortællemateriale: 

 

 ”Meninger” 

 Protohistorier 

 Rapporter 

 

skelnes fra:  

 

 ”True-stories” med 

poetisk kvalitet 

 

 

Antenarrativer udstiller 

manglen på fastlagt mening og 

er: 

 

 Før narrativ 

 Spekulativ 

 Levet erfaring 

 Flerstemmig 

fortolkning 

 Kollektiv hukommelse 

 

 

Formålet med fortællinger i 

organisationsstudier 

 

 

 

 

 

 

 

Fortællinger skaber mening og 

er kilder til det følelsesmæssige 

og symbolske liv i organi-
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Fortællinger forstået som 
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bruddene og modsætningerne i 
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(Boje 2001). 
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Konkret har det været hensigten i eget studie at give deltagerne mulighed for at beskrive det 

normbrydende igennem en fortællende indgangsvinkel. Fokus på det normbrydende var valgt ud fra 

en antagelse om, at forandring og eventuelt læring finder sted i spændingsfeltet mellem det kendte 

og det normbrydende. Den narrative form, som jeg har lagt op til, skulle facilitere denne tilgang til 

begivenheder i forandringsarbejdet. 

 

Jeg udformede et oplæg til produktion af reformfortællinger, hvor det blev betonet, at der skulle 

være tale om fortællinger med udgangspunkt i konkrete hverdagssituationer, som den enkelte 

var/havde været personligt optaget af,  

 

”Fortællingerne kan handle om arbejdet med at udvikle struktur, kultur eller interne processer i 

organisationen – forhold der er væsentlige kilder til usikkerhed, konflikt, modstand mod forandring 

eller til samarbejde, opbygning af arbejdsmiljø, udviklingsorientering. Fortællingerne skal optage 

dig personligt.” (af eget oplæg til produktion af reformfortællinger) 

 

Målet var, at der skulle produceres en ‖naturlig‖ form for historier. ‖Naturlig‖ forstået som 

omhandlende episoder, der let dukker op i bevidstheden. Dette vil være et signal om, at der er tale 

om begivenheder i forandringsprocessen, som har betydning for den, der er involveret. 

 

Materialet som jeg har indsamlet i første omgang omfatter 30 fortællinger fra de 3 skoler, 

produceret i skolernes reformforberedende fase. Nedenstående er uddrag af en fortælling, som blev 

produceret i forbindelse med det første af de to snit i empirien, som er foretaget (Jævnfør oversigten 

over datagenerering): 

 

Studieretning i kinesisk 

Ved et lærermøde i efteråret blev der uddelt et bilag, som indeholdt det samlede mulige 

valgfagskatalog. Et af fagene på denne liste var kinesisk. Som underviser i afsætningsøkonomi er 

Kina pt. et marked, der fylder meget på dagsordenen. Der er stort fokus på landet ifm. outsourcing, 

og i stigende grad også som marked for vore produkter. Det var første gang, jeg blev opmærksom 

på, at kinesisk er et muligt fag på handelsgymnasiet. 

Efterfølgende på lærerværelset småsludrede jeg med min kollega Lone, og nævnte, at vi, som en af 

landets store handelsskoler, burde udbyde en studieretning med Kinesisk. Hun var af helt samme 

opfattelse, og refererede til et nyligt afholdt kursus om Kina, hvor der havde været enorm interesse 

fra. 

Vores kollega Gitte, som er afdelingens internationale koordinator, kom derefter tilfældigt forbi, og 

vi trak hende med ind i snakken. Gitte har for nylig været i Kina. Også Gitte var særdeles positiv 

over for ideen og gav udtryk for at kunne trække på sine kontakter mhp. udlandsophold for 

eleverne. Vi aftalte at afholde et møde senere på ugen for at formulere et forslag til reformgruppen 

om en studieretning med Kinesisk. 

Mødet blev afholdt. Forslaget formuleret og indsendt, og inden for en uge var den grebet af skolens 

ledelse og er en de af de studieretninger vi udbyder. 

 

Dette er en historie, som giver et billede af en høj grad af involvering og deltagelse hos gruppen af 

medarbejdere. Medarbejderne trækker på netværkskontakter, afholder møder på eget initiativ og 

formulerer forslag, som kan indgå i beslutningsprocesser vedrørende reformen. Fortællingen giver 

samtidig et billede af en organisation og en ledelse, hvor der kan være kort fra idé til handling og 

beslutning. En illustration af at der er rum til medarbejderinitiativer og ‖bottom up‖ processer. 

Denne illustration understøtter de øvrige kvalitative data, som er genereret fra samme gymnasium. 
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Fortællingerne, som har været genereret, er fragmenter og nedslag i organisationens 

forandringsproces, og de fungerer som vinduer ind i de sociale interaktioner i skolen. De fortæller i 

spots om dynamikkerne mellem kollegaer med forskellige holdninger, og de indfanger situationer, 

hvor tingene langt fra endnu er faldet på plads. Til eget metodiske afsæt finder jeg på den baggrund 

inspiration i David Bojes tilgang, som peger på fragmentering, diskontinuitet og mangel på fastlagt 

mening i organisationens dagligliv (Boje 2001). Men i mit studie af forandringsprocesser har jeg 

intet specifikt ønske om hverken at fremhæve eller tilsløre fragmenteringen. Jeg har heller ikke, 

som David Boje, noget emancipatorisk sigte med forskningen. Jeg føjer i stedet fortællingerne 

sammen med andre indfaldsvinkler til de kvalitative data, hvorved jeg skaber et kontekstualiseret 

billede og herved en ‖tykkere‖ fortælling om den enkelte skoles forandringsarbejde. Dette rækker 

ud over Boje opfattelse af databearbejdningen i forbindelse med brugen af fortællinger.  

 

Hos Gabriel finder jeg støtte til inspirationen for anvendelse af et emotionelt afsæt som en central 

indfaldsvinkel til fortællinger i mit eget design (Gabriel 2000). Fortællingerne, jeg har genereret, 

viser, at de er en vej til deltagernes meningsstrukturer bl.a. igennem emotionalitet. De mest 

konkrete af de 30 historier er indlejret i situationer, hvor stærke følelser er i spil. Det øjeblik man 

beskriver en konkret episode, bringes man ind i de følelser, som var nærværende, da episoden fandt 

sted, derfor er fastholdelsen af følelserne i fortællingerne med til at uddybe forståelsen. Dette 

gælder både dilemmaer og successer.  

 

I materialet er der således beskrivelser af både afmagt, eufori og glæde. De erkendelsesmæssige 

gevinster af det emotionelle afsæt er, at centrale strukturer i meningsforhandlingerne træder frem og 

giver indsigt i organisationens strukturer. I studiet af forandringsprocesser har jeg tilstræbt en 

rammesætning af fortællingerne, som kunne skabe rum for deltagerstyret fokus.  Det har samtidigt 

været vigtigt, af hensyn til autenticiteten, at betone, at der i forhold til beretningerne ikke var noget 

krav om, at de skulle være ‖poetiske‖ eller have et fiktivt dramatiserende tilsnit. Jeg har, af hensyn 

til opnåelsen af autenticitet i fortællingerne, distanceret mig helt fra Gabriels anvendelse af fiktion 

og prioritering af litterære virkemidler i fortællingerne.  

 

Med det foreliggende samlede fortællemateriale er der basis for at vurdere, at fortællingerne 

bidrager med en autenticitet og nærhed i forståelsen af det organisatoriske hverdagsliv. 

Producenterne af fortællingerne sætter i høj grad selv dagsordnen og formulerer fortællingens 

fokus. Det er på dette punkt, fortællinger i særlig grad skaber en mulighed, som rækker ud over den 

traditionelle interviewform. Fortællingens indhold og tema er fastlagt og formuleret uden 

indblanding fra forskeren. Der er i det indhentede fortællemateriale en ringe grad af konstruktion fra 

forskerens side, selv om den overordnede rammesætning naturligvis er foretaget af forskeren, som 

på ingen måde er neutral.  

 

Det er min vurdering, at de fortællinger, som er produceret, er anvendelige til at skabe indblik i 

meningsforhandlingerne. Men det skal samtidig nævnes, at en ulempe ved metoden er, at en del af 

fortællingerne bærer præg af at være analytiske kommentarer til processerne snarere end 

fortællinger. For yderligere kommentarer til hvordan fortællingerne er anvendt i studiet, henvises til 

Kapitel 6, hvor strategien for repræsentation af data beskrives. 
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5.3.5 Databehandling og tolkning 

Teknologisk fix eller systematisk databearbejdning 

Steiner Kvale peger på, at kravet om metode, der kan hjælpe med at bearbejde de genererede data 

fra feltet, kan medføre, at der lægges større vægt på teknikker og realibilitet og mindre vægt på 

viden og validitet (Steinar Kvale 2004). Med de mange siders udskrevne interviews på skrivebordet 

opstår der unægtelig let kætterske tanker om et teknologisk fix i form af mere mekanisk end 

systematisk metode til at sikre konstruktion af mening i materialet.
41

 Teknologisk fix og 

systematisk databearbejdning kan imidlertid siges at være to sider af samme proces, som må 

afbalanceres. Jeg har i det efterfølgende adskilt beskrivelsen af den allerførste databehandling, som 

rummer en systematisering af materialet primært baseret på materialets egne præmisser fra 

beskrivelsen af den efterfølgende analysestrategi, som naturligvis også er systematisk, men i øvrigt 

baseret på afhandlingens indledende analyser, de trufne teoretiske og indholdsmæssige valg, som 

også skal sortere data.  

 

Til at hjælpe med databehandlingens første skridt har jeg taget udgangspunkt i den beskrevne 

metode, Interpretative phenomenological analysis (IPA), (Smith og Osborne 2003) og i Kvales 

beskrivelse af meningskondensering (Steinar Kvale 2004). Formålet med den første databehandling 

er i detaljer at udforske, hvordan deltagerne skaber mening i deres livsverden. Deltagerne forsøger 

at skabe mening af deres verden, og forskeren forsøger at skabe mening, eller med andre ord 

forståelse af deltagernes meningsskabelse. Tilgangen kan karakteriseres som fænomenologisk og 

hermeneutisk, og indebærer detaljerede studier af deltagernes livsverden.  

 

Det skal indledningsvist omtales, at nogle metodeteoretikere stiller spørgsmålstegn ved den 

fænomenologiske metodes brug i kombination med en konstruktivistisk forståelsesramme. Jeg 

antager fortsat, at betydningen af en handling eller et fænomen skabes i interaktionen mellem 

mennesker. Betydning er ikke noget i fænomener iboende, men produceres i konkret social 

interaktion. Jeg anvender imidlertid den fænomenologiske tilgang, fordi den rammesætter en 

læsning af teksten som tekst, og kan bidrage til at udsondre tematiseringer af læsningen.
42

  

 

IPA antager, at der er en forbindelse mellem det, folk siger, deres tænkning og deres 

følelsesmæssige tilstand. Samtidig anerkendes det, at denne forbindelse er kompliceret. Der kan 

være gode grunde til ikke at ønske at blotlægge alle tanker og konstruktioner for forskerne, eller det 

kan være vanskeligt at udtrykke, hvad man mener og føler, men forskeren fortolker ud fra de 

udsagn, informanterne bidrager med. I måden at arbejde på indgår der en række af trin både hos 

Kvale og i den interpretative fænomenologiske analyse, som leder frem til en analyse af 

informanternes selvforståelse. Dette har været målet for min behandling af data i første omgang. En 

af fordelene ved at anlægge denne fremgangsmåde er, at jeg ud fra Smith, Osborne og Kvale har 

kunnet designe en trinvis fremgangsmåde i ‖førstehåndstematiseringen‖, og har kunnet reducere og 

systematisere materialet til noget mere overskueligt, som det efterfølgende er let at finde rundt i, 

uden at det dog af den grund skal blive til et teknologisk fix.  

                                                 
41

 Det mekaniske aspekt ved kvalitativ metode skal dog ikke ifølge Dahler Larsen selvstændiggøres, men må konstant 

være i dialog med det forståelsesmæssige aspekt, dvs. den begrundede refleksion over konkrete metodiske skridt Peter 

Dahler-Larsen, At Fremstille Kvalitative Data (Syddansk Universitetsforlag, 2003).  
42

 Jeg adskiller, således som det beskrives af Mik-Meyer og Järvinen, ikke fænomenologi og hermeneutik fra 

konstruktivisme på en absolut måde, men anvender en pragmatisk tilgang til analysen af et fænomens betydning. For en 

uddybet diskussion af klassiske analytiske tilganges (f.eks. den fænomenologiske og hermeneutiske) udfordring af 

konstruktivistiske og interaktionistiske strømninger (se endvidere Mik-Meyer og Järvinen, 2005: 9-15).  
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Det følgende er en step-by-step tilgang til den første konkrete databehandling:  

 

Som det første har det enkelte interview været gennemlæst for at få en fornemmelse af helheden.  

Herefter har jeg bestemt de ‖naturlige‖ meningssekvenser og markeret dem med en overskrift og et 

nummer. Der er tale om ‖naturlige‖ meningssekvenser, således som de udtrykkes af informanten. I 

denne første bearbejdning har der været et maksimum af åbenhed, og studiets specifikke formål har 

ikke været taget i betragtning. Gennemlæsningens første noter er blevet transformeret til præcise 

sætninger, som har haft det formål at indfange den vigtigste kvalitet i det, der blev set i teksten. I 

samme arbejdsgang har jeg fastholdt en underoverskrift som rummer et direkte interviewcitat for 

derved at sikre, at der fortsat er et link til det partikulære, for det meste det direkte sagte dvs., et 

niveau som inkluderer konkrethed og detaljer og det særegne i den udforskede situation. F.eks.: 

 

1 Ledelse i gymnasiet forudsætter undervisning  

(at holde fingrene i jorden og stå på gulvet) 

 

Det tredje skridt har været at tilføje en hovedoverskrift (centralt tema), som har relateret sig til de 

undersøgte forskningstemaer, f.eks. Ledelsesforståelse eller Samarbejdsforståelse. Formålet hermed 

har været at tilføje en systematik i forhold til sortering i forskningstemaer. Denne har dog været af 

en så overordnet karakter, at den har kunnet åbne for underkategorier på materialets præmisser. 

F.eks. opstod undervejs en underkategori til ledelsesforståelsen, som jeg benævnte logistikarbejdet. 

Systematiseringen så derefter således ud: 

 

Ledelsesforståelse 

1 Ledelse i gymnasiet forudsætter undervisning  

(at holde fingrene i jorden og stå på gulvet) 

 

Efter disse ‖naturlige‖ sekvenser og det centrale tema er fastlagt, er det blevet formuleret så simpelt 

som muligt i et par sætninger hvilket indhold, der dominerer den enkelte sekvens. F.eks. 

 

JG mener, det er vigtigt at lederen også underviser, så kløften mellem administratoren og 

underviseren ikke bliver for stor. JG mener ligeledes, at det er vigtigt for ledelsesarbejdet at kende 

til de unge og have en fornemmelse af, hvad der rører sig blandt eleverne 

 

Det vil sige, at der opstår et dokument på det enkelte interview bestående af en overskuelig 

opsætning af de naturlige sekvenser og deres tilhørende centrale temaer med links til det direkte 

sagte og samlende en opsummering af det vigtigste indhold i sekvensen. Samlet set: 

 

Ledelsesforståelse 

1 Ledelse i gymnasiet forudsætter undervisning  

(at holde fingrene i jorden og stå på gulvet) 

 

JG mener, det er vigtigt at lederen også underviser, så kløften mellem administratoren og 

underviseren ikke bliver for stor. JG mener ligelede,s at det er vigtigt for ledelsesarbejdet at kende 

til de unge og have en fornemmelse af, hvad der rører sig blandt eleverne 

Hver gang et interview er bearbejdet, er det enkelt at konstruere en liste over temaer for herefter at 

kunne skelne mønstre i materialet. Det bliver herved muligt at identificere f.eks. forskellige og 

enslydende tematiseringer på tværs af en skoles interviews. Det er herfra muligt at selektere og 

prioritere temaer og ad den vej skabe en begyndende prioritering. 
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Den sidste proces i materialets bearbejdning til en repræsentation af respondenternes selvforståelse 

har været en tentativ sammenskrivning af materialet. Oversigterne over temaer har dannet basis for 

forklaring, nuancering og illustration med citater fra interviewene, og for hver skole har der været 

udarbejdet et samlet arbejdsdokument, som beskriver respondenternes selvforståelse relateret til 

reformarbejdet. Det er arbejdsdokumenterne herfra, som har kunnet danne det primære grundlag for 

den analysestrategi, som den efterfølgende empiriske bearbejdning, beskrevet i Kapitel 6, relateres 

til. 

 

I beskrivelsen af den konkrete analysestrategi samles resultater af foreløbige analyser i 

afhandlingen, teoretiske valg tages i betragtning, og strategien stiller skarpt på de greb, som den 

efterfølgende analyse skal baseres på. Den opsamlende beskrivelse af analysestrategien danner 

samtidig overgangen til selve analysen af projektets tre caseskoler. Men først et kort tilbageblik på 

afhandlingens metodetilgang. 

5.4 Stringens og kontingens i metodevalg 

I dette kapitel har projektets forudsætningshorisont været indkredset i spændingsfeltet mellem The 

Blue Guitar og Interpretative Phenomenological Analysis. Tre niveauer har struktureret 

fastlæggelsen af projektets ‖somewhere‖, dvs., det perspektiv der erkendes og skrives fra, 

  

Metode som videnskabsteori 

Metode som undersøgelseslogik 

Metode som undersøgelsesteknik 

 

Denne opbygning er begrundet i kapitlets indledende konstatering af, at vidensproduktion på en 

gang er kontingent og perspektivisk (Dahler Larsen 2003: 96). Når noget vides, findes en 

forudsætningshorisont eller et perspektiv, som gør det muligt at vælge, tolke og organisere data.  

 

Et gennemgående tema har samtidig været, at den socialkonstruktivistiske tilgang har konsekvenser 

for både undersøgelseslogikker og de tekniker, der siden hen er valgt til at generere og behandle 

data. Valget for denne undersøgelse af kvalitativ metodetilgang og casestudier i forlængelse heraf 

kan ses som en naturlig konsekvens af det videnskabsteoretiske paradigme, uden at det dog af den 

grund skal hævdes, at valgene er entydige.  

 

Kvalitative undersøgelser har tværtimod overskredet gængse videnskabelige disciplinære grænser 

og åbnet for gråzoner i det forskningsmæssige landskab af metoder. Dette har givet anledning til et 

bredt spekter af valgmuligheder og dertil hørende diskussion om kravene til vidensproduktion. Det 

centrale spørgsmål, som rejser sig er; hvad gør vidensproduktion videnskabelig?  

 

Jeg har i den sammenhæng fremhævet det synspunkt, at afbalanceringen af sandhed, skønhed og 

videnskab i forskningen må forblive et uafsluttet spørgsmål, hvorimod et hensyn til klarhed, 

åbenhed og diskutabilitet eller med andre ord en eksplicit håndtering af vidensskabelsen er 

afgørende i bestemmelsen af kendetegn ved videnskabelig aktivitet (Dahler Larsen 2003) og 

dermed også kriterier, dette projekt må underkastes. Hermed bliver stringens i valg og refleksioner, 

såvel som kontingens, et vilkår for kvalitativ metode også selv om refleksionsarbejdet, som det er 

fremgået af udforskningsprocessen i dette projekt, har sine begrænsninger (Dahler Larsen 2003: 

96). 
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Det har været centralt i kapitlet og den samlede metodetilgang at fastholde og illustrere, at det at 

skabe en Context of Discovery som tilgang til undersøgelsen har været et omdrejningspunkt for 

arbejdet. Anvendelsen af et fleksibelt design, identifikation af undersøgelsens hovedkategorier og 

den konkrete måde at spørge på har udviklet sig i løbet af undersøgelsen, og sammen med en 

refleksiv tilgang har det været et hovedsigte i processen at betone en lærende tilgang af hensyn til at 

åbne for erkendepotentialet i studiet.  
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Kapitel 6 

 

Analysestrategi - oversættelse, professioner, paradokser og snapshots 

fra feltet 
 

 

De fortællinger om forandringerne, som man som forsker møder i marken, fremstår på ingen måde 

som sammenhængende forklaringer eller beskrivelser, snarere er de fulde af modsætninger og 

modsigelser. De ‖stritter‖ og render hver sin vej. Et blik på empirien viser med al ønskelig 

tydelighed, at processerne ikke altid forløber efter en snor, men går ad uforudsigelige veje og i høj 

grad er iterative. Et eksempel herpå ses i afhandlingens indledende observationsfortælling, hvor 

forhandlingerne mellem ledere og medarbejdere må forblive ufuldstændige på det pågældende 

tidspunkt. En beslutning om tilrettelæggelsen af skolens portfolioarbejdet må udsættes, fordi der 

endnu ikke på det omtalte møde er basis for at at træffe endelige beslutninger. Et andet eksempel er 

de opdukkende logistikproblemer under reformens implementering, som ingen har forudset med 

den styrke, de viser sig og den måde, de lejlighedsvist skaber begrænsninger og problemer for 

arbejdet. Logistikproblemet fylder på de tre caseskoler næsten samtidig og sætter de involverede 

‖skak – mat‖ langs ad vejen på forskellig vis.  

 

Når man står med sit datamateriale efter at have interviewet de involverede aktører i en rum tid 

igennem et organisatorisk reformarbejde, så er det tilsvarende stort og uformeligt og kan til tider 

minde om et empirimonster, der må tæmmes for at give mening, også selv om en 

førstehåndstematisering foreligger på selvforståelsesniveau (jævnfør kapitel 5). Så hvordan kan det 

analyseres, så der skabes mening, ja ikke bare mening men allerhelst ny indsigt og i hvert fald 

dybere forståelse for de organisatoriske forandringsprocesser i gymnasiet? Et spørgsmål, som i 

tilknytning hertil er centralt, er, hvordan det er muligt at at finde en fremstilling, som på en gang 

skaber den ønskede indsigt og samtidig tillader feltets egen uordentlighed at blive repræsenteret i 

teksten? 

 

For at besvare ovenstående spørgsmål er det nødvendigt at samle og basere sig på forskellige 

indsigter, der kan bidrage i opbygningen af en tolkningsstrategi for analyse og fremstillingsarbejde. 

I det efterfølgende er det denne strategi til bearbejdning af materialet fra mine tre caseskoler, der er 

genstand for beskrivelsen og efterfølgende fastlæggelse af fremstillingsform. Analysestrategien er 

resultat af mine foreløbige analyser af feltet i kapitel 1, 2, og 3 og, som omtalt, et 

førstehåndsindtryk af empirien, som er opstået i en første tekstbearbejdning. I denne er der 

genereret foreløbige begreber, som en nærmere tolkning kan tage sit udgangspunkt i.  

 

Dertil kommer den teoretiske inspiration og centrale begreber til analysen af interviewdata, som 

udspringer af den teoretiske referenceramme, beskrevet i kapitel 4. Herfra henter jeg basis for at 

skabe en oversættelsestilgang, som rummer et fokus på interaktioner mellem aktører i 

organisationer. Her er det fortrinsvis de seneste udviklinger af den institutionelle teoris 

oversættelsestilgang, som er brugbar til formålet. Formålet med analysen er at indfange processerne 

i den organisatoriske forandring herunder at udforske de spændingsfelter og forhandlinger, der 

opstår i processerne mellem medarbejderne, ledere og lærere, i gymnasiet, hvor forandringerne 
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bliver til. I det efterfølgende fastlægges, på baggrund af ovenstående input, den 

oversættelsestilgang, som skal danne omdrejningspunktet for analyserne i kapitlerne 7, 8, 9 og 10, 

hvor jeg følger professionerne og reformen til det udførende niveau og interesserer mig for de 

oversættelser, der foregår i organisationerne. Kapitlet har herved til formål at fungere som et kort og 

præciserende overgangskapitel til det uddybende analysearbejde i de lokale skoler.  

 

Indledningsvist omtales oversættelsestilgangen, som blev præciseret på baggrund af afhandlingens 

position i oversættelsesfeltet, som skitseret i kapitel 4. Efterfølgende opsummeres centrale 

professionsbegreber og kategorier, som tages med fra kapitel 1, 2 og 3 relateret til de foreløbige 

analyser af det empiriske materiale. I tilknytning hertil suppleres oversættelsesperspektivet med et 

begreb om paradokser, som synes at være en hjælp til at indfange de organisatoriske processers 

mangfoldighed. Afslutningsvist omtales en fremstillingsform, som, koblet til analysestrategien, kan 

bidrage til at skabe en vis ordning på uordnen. Men allerførst en præsentation af sensitizing devices. 

 

I analysestrategien fokuserer jeg på en række sensitizing devices, på dansk ‖følsomme 

mekanismer‖, som retter opmærksomheden mod, hvordan forandringen bliver til i processernes tale 

og handlinger. Begrebet sensitivizing devices er et lån fra Karl Weick, som har anvendt det i 

forbindelse med sin præsentation af løse koblinger i organisering: 

 

”The basic premise here is that concepts such as loose couplings serve as sensitizing devices. They 

sensitize the observer to notice and question things that had previously been taken for granted. It is 

the intent to develop a language for use in analyzing complex organizations, a language that may 

highlight features that have previously gone unnoticed.” (Weick 1976) 

 

Weick forklarer, at det er sandsynligt, at optagetheden af rationaliserede, efficiente, koordinerede 

strukturer har gjort mange praktikere såvel som forskere blinde over for de uventede og langt fra 

rationelle egenskaber, som kan være knyttet til begivenheder og processer (1976: 3). Denne 

analysestrategi har som intention at kaste lys over disse blinde pletter, og sensitizing devices skal 

bidrage til at rette opmærksomheden mod en illustration af, hvordan organisatorisk forandring 

bliver til i ledelsesprocesserne i fagprofessionel sammenhæng og aktualiserer særlige spændinger, 

dilemmaer og paradokser. 

 

Det er kvaliativ metodes hele begrundelse, at der skal og kan opdages kategorier, som man ikke 

kendte i forvejen (Dahler Larsen 2003). Jeg har derfor tilstræbt at etablere stor åbenhed i analysen. 

Teoretiske begreber, strukturer og regler for undersøgelsesarbejdet kan være en hæmsko og kan 

forhindre undersøgeren i at opdage nyt med deres installation af forudindtagethed over for data i 

undersøgelsen. Samtidig er det nødvendigt at afgrænse sine undersøgelser, hvis ikke 

analysegenstanden skal være formløs (Dahler Larsen 2003). På anden vis er det ikke muligt at 

fokusere. Det er med andre ord først, når undersøgelsen afgrænses, at den også kan åbne sig mod 

nye indsigter. Sensitizing devices installeres i denne undersøgelses analysestrategi med henblik på at 

balancere i det eksplorative studie med en åben lukkethed.  

 

Med denne tilgang er der tale om et analytisk blik, der tillader empirisk såvel som teoretisk 

fleksibilitet i konstruktion af det iagttagne. Empirisk fleksibilitet omfatter muligheden for at 

forfølge lokale aktørers konstruktionsprocesser, sådan som de udfolder sig i den organisatoriske 

tilblivelse. Den teoretiske fleksibilitet omfatter mulighed for at trække på det 

organisationsteoretiske repertoire af begreber, som rummes i afhandlingens afsæt, og som 

forekommer empirisk relevante.  
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I det efterfølgende anvendes de tre analysekategorier Oversættelse, Professioner og Paradokser 

som tre samlende sensitizing devices i gennemarbejdningen af empirien med henblik på analysen. 

Til hver af disse kategorier udfoldes uddybende kategoriseringer og begreber, som danner 

fikspunkter i analysearbejdet. Nedenstående opsummeres og redegøres kort for hver af de tre 

analysekategorier som sensitizing devices i analysen. 

6.1 Oversættelse 

Når den institutionelle teori blev valgt som baggrund for de empiriske datas tolkning i dette projekt, 

var det, som nævnt i kapitel 4, grundlæggende med henblik på at skabe muligheden for at tilføre 

analysen en optik, som rækker ud over den rationelle designforståelse af organisatorisk forandring. 

Det er den rationelle forståelse, som intuitivt er forbundet med iværksættelsen af en reform. Det 

centrale er, at den rationelle forståelse synes ikke alene i stand til at indfange dynamikkerne i 

organisatoriske forandringsprocesser. I den rationelle tilgang ses f.eks. ikke usikkerhed, 

kompleksitet og paradokser, som også optræder i praksis. Den institutionelle teori repræsenterer en 

forståelsesramme, der kan tilføre projektet en ny orienteringshorisont og dermed også en mulighed 

for produktion af ny viden i forhold til vore hverdagsforståelser.  

 

Den institutionelle teori har imidlertid en lang historie, og teorifeltet tilbyder mange begreber til 

forståelse af kompleksiteten i organisatoriske forandringsprocesser. Til analysen af, hvordan ideer 

er rejst i feltet, har jeg gjort brug af Røviks begreb og forståelse af organisationsopskrifter, men for 

det efterfølgende vil det, med de vægtninger som er angivet i kapitel 4, være Czarniawska og 

Joerges oversættelsesforståelse, som er inspirationskilde og referenceramme for min konstruktion af 

oversættelsesanalysen i denne afhandlings undersøgelse af caseskoleempirien (Czarnawska og 

Sevòn 1996; Czarniawska 1997; Røvik 1998) 

 

Det kan kortfattet sammendrages, at implikationen af dette oversættelsesvalg, jævnfør kapitel 4, er 

en betoning af oversættelsens personbundne karakter. Afsættet for den analytiske tilgang er altså i 

forlængelse heraf et skærpet blik for interaktionerne mellem ledere og lærere i de komplekse 

paradoksale forandringsprocesser. Jeg er, kort sagt, optaget af aktørernes processer i arbejdet med 

ideerne fremfor i ideernes udformning og videre rejse. Det skal i den forbindelse nævnes, at 

Czarniawska og Joerges pegede på tre forhold i organisationen, som særligt syntes at spille en 

central rolle. Dels beslutningskonteksten dvs. beslutningsstrukturen, som eventuelt understøttes af 

en taget for given kultur og dels den ideologiske kontrol i organisationen dvs. den kontrol, som 

finder sted ved at påvirke de ideologier, de organisatoriske aktører har og sidst men ikke mindst 

forhandling og distribution af magt. Disse forhold i organisationerne vil derfor blive tildelt 

opmærksomhed i analysen. Det skal præciseres, at jeg naturligvis vil beskæftige mig med indholdet 

i reformforandringerne, men det er processerne, som er afsættet for denne del af undersøgelsen. Det 

følger heraf, at mit fokuspunkt for analysen er aktørernes forhandlinger og interaktioner. Det 

betyder også, at magtperspektivet ikke er specifikt uddybet.  

6.2 Professioner 

I relation til dette studie er jeg, som omtalt i indledningen, blevet opmærksom på sansynligheden af, 

at paradokser og dilemmaer i forandringsprocesserne vil være til stede i min indledende analyse af 

de udfordringer, reformen indeholder for de involverede professioner i skolefeltet. I en 

oversigtsartikel af Marianne Lewis (2000) om organisatorisk forskning, som undersøger paradokser, 

finder hun, at uanset om forskere anvender paradokser ved tilfældighed med henblik på at forstå 
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fund, eller om paradokser er bevidst valgt genstandsområde for forskningen, så har det analytiske 

konsekvenser:  

 

”identifying paradox means recognizing and interpreting tensions, and representation signifies 

methods of conceptualizing, mapping and theorizing paradox” (2000: 771). 

 

I min indledende analyse tematiseres netop spændingsfelter i relation til professionerne, eller 

tensions, som Marianne Lewis omtaler, ligesom empirien umiddelbart ser ud til at indikere 

paradokser, som er knyttet til forandringsarbejdet. Jeg har derfor valgt at forfølge dette begreb 

nærmere med henblik på at inddrage og kombinere en position i oversættelsestilgangen med en 

paradoksforståelse. En nærmere beskrivelse af paradoksstrategien vender jeg tilbage til, men 

indledningsvist omtales de første analyser i afhandlingen af professioner og professionsstrategier, 

som netop har rettet opmærksomheden mod det, som Marianne Lewis omtaler som tensions.  

 

I kapitel 1 analyseredes reformens hovedtemaer i den ønskede forandring, og det blev fremhævet, at 

5 centrale forandringstemaer er sat i spil med reformen. Det er derfor disse temaer, der har været 

genstand for samtalerne med medarbejderne i gymnasiet:   

 

 fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

 fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

 fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

 fra undervisning til læring med et øget ansvar for elevernes egenlæring 

 fra pensummål til kompetencemål 

 

Af disse er især de tre første bevægelser mest direkte knyttet til ledelse, medarbejdere og 

organisatorisk forandring. De to nederste temaer berører mest direkte elevernes situation og 

aspekter i lærernes tilrettelæggelse af undervisningen. I den efterfølgende interviewanalyse 

forfølges det derfor nærmere, hvordan de tre øverste bevægelser udfolder sig på de tre caseskoler. 

De øvrige to temaer inddrages i det omfang, de berører ledelses- og organisationsaspektet. 

Undervejs har empirien dog også sat sin helt egen dagsorden. Uventede temaer er dukket op og har 

fået deres egen plads i fremstillingen. Der er tale om temaer, som træder frem med 

gennemslagskraft og påvirker processen, men som ikke er planlagt eller forudset i udgangspunktet.  

 

Professionsteorien peger, jævnfør kapitel 2, på nyttige analysekategorier, som meningsfuldt kan 

sættes i spil i en analysestrategi. Især tre områder skal fremhæves som væsentlige for undersøgelsen 

i forbindelse med de empiriske praksisstudier: 

 

 Ledelsesfremmedhed  

 Individualiteten og vidensmonopol  

 Autonomibestræbelser og ønsker om frihed fra kontrol  

 

Når disse elementer fremhæves, er det fordi, forandringerne i reformen netop her sætter 

modsætninger i spil, og det bliver muligt at identificere centrale spændingsfelter, som de 

organisatoriske forandringsprocesser foregår i. Med reformen skal ledelsen træde i karakter, blive 

synlig, coachende og personaleledende. Den individuelle lærerrolle sættes i krydspres med 

reformen med krav om samspil og tværfaglighed, som udfordrer individualiteten og 

monofagligheden. Fagligheden er og har tradition i gymnasiet for at være den stærkeste drivkraft 

for den enkelte lærer, ja ofte formuleret som en del af den enkelte lærers identitet.  
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Samtidig udfordres den enkelte lærer af kravene om teamdannelse og fælles ansvarliggørelse i 

teams og krav om, at der nu skabes en organisatorisk bevidsthed. Den nye organisatoriske 

bevidsthed skal bevirke, at den enkelte lærer ser sig selv og sin egen rolle som en del af en større 

helhed frem for at se sig selv i individperspektiv med udgangspunkt i opgaveløsning parallelt med 

øvrige kollegaer. Og i øvrigt indebærer reformen en udfordring af autonomien og ønsker om frihed 

fra kontrol med dens krav om kontinuerlige evalueringer og dokumentation af arbejdet. 

Spændingsfelterne, som forandringsprocesserne vil foregå i, kan kortfattet beskrives i nedenstående 

polariseringer: 

 

Ledelsesfremmedhed over for krav om synlig, coachende og strategisk ledelse 

Individualitet og vidensmonopol over for krav om samarbejdsprocesser og tværfaglighed 

Autonomi og frihed fra kontrol over for krav om organisatorisk bevidsthed og dokumentation 

 

Det skal i forlængelse af det ovenstående fremhæves, at det viste sig som et resultat af survey-

undersøgelsen (jævnfør kapitel 2 og 3) på de tre skoler, at informanternes reaktioner adskilte sig fra, 

hvad man ville forvente på baggrund af professionsteorien. Medarbejderne gav i stort omfang 

udtryk for ønsker om at samarbejde og udtrykte en meget positiv indstilling til både tværfaglighed 

og teamsamarbejde, dvs. et handlingsmønster, som i høj grad adskiller sig fra hidtidige teoretiske 

fastlæggelser af professionernes handlingsmønstre. Jeg vil på baggrund heraf lægge vægt på at følge 

empirisk, hvordan reformen på netop disse punkter håndteres i praksis, dvs. på de bevægelser, som 

rummer samarbejdet og det interkollegiale samspil. Jeg har derfor et skærpet blik på, hvordan de 

interkollegiale interaktioner i organisationen forløber.  

 

Det er da også karakteristisk i reformforberedelsesfasen, hvor både ledere og medarbejdere har 

været interviewet om forventninger og holdninger til reformen, at lærerne er optaget af netop denne 

problematik i dagligdagen. Hvor ledelsen er optaget af samspillet med medarbejderne, er 

medarbejderne ikke optaget af samspillet med ledelsen, men derimod af samspillet med kollegaer. 

De to bevægelser, som foreskrives af reformen: fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende 

lærer og fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen, rummer begge den nye forpligtende 

samarbejdsdimension, som stiller store krav til medarbejderne, og som i høj grad tematiseres fra 

forskellige vinkler af lærerne. 

 

De to typer af samarbejder er i dagligdagen ikke altid klart adskilte fænomener. Men de har meget 

forskellige implikationer i organisationen og analyseres derfor adskilt. Hvor det tværfaglige 

samarbejde med kollegaer er møntet på overskridelsen af individualiteten og monofagligheden, er 

det at se sig selv som medarbejder i organisationen knyttet til flere forskellige konkrete ny krav til 

medarbejderne i gymnasiet. Dokumentation, vidensdeling, opfølgning på arbejdet, studieplanen er 

elementer heri ifølge vejledningen til reformen, og især teamarbejdet bliver en eksponent for denne 

bevægelse. Den nye organisering i teamarbejde har samtidig berøringsflader med ledelsesarbejdet 

generelt, fordi det igennem denne organisering er muligt at omfordele arbejdsopgaver og at 

uddelegere ledelse. Det er med denne indfaldsvinkel, lærerne alligevel allerede i 

reformforberedelsesfasen udtaler sig om samspillet med ledelsen.  

6.3 Paradokser  

Oversættelsen finder, som oven for skitseret, sted i et spændingsfyldt felt, hvor aktørerne forhandler 

om den organisatoriske tilblivelse mellem de polariseringer, der er opstået som følge af de nye krav 

reformen stiller, omtalt i kapitel 1. Paradoksbegrebet er velegnet, når det gælder om at forstå 
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kompleksiteten i oversættelsesprocessernes dynamik. Paradoksbegrebet uddybes derfor 

nedenstående.  

 

Ifølge Marianne Lewis forstærkes paradokser af forandringer (2000: 761). Dette stemmer overens 

med den indledende analyse i denne afhandling, som synliggør de spændingsfelter, der opstår som 

følge af reformens krav om forandringer. Samtidig fremhæves det, at udforskning af paradokser er 

en kontinuerlig cyklisk proces. Paradokser intensiveres og efterhånden som forskeren forstår 

paradokserne, vil andre potentielle mere indviklede modsigelser træde frem:  

 

“Sophistication in science and other fields allows for greater and greater specification of 

meaningful and appropriate opposites. As old opposites are overtrown, new ones arise in a never 

ending spiral of self-generation paralleling the spiral of increasing knowledge.” (Rothenburg 1979: 

240) 

 

Fordelen ved en paradoksbeskrivelse er, at man netop herved vil kunne beskrive konflikterende 

krav og modsatrettede perspektiver i forandringsprocesser. En analyse og et fokus på paradokser i 

datamaterialet vil derfor udgøre et supplement til en rationel forståelse af reformprocesserne, som 

samtidig er i tråd med en institutionel tilgang. At anvende paradokser som en analytisk linse i 

arbejdet giver mulighed for at se, at forandring er langt mere end en lineær og planlagt proces.  

En paradokstilgang virker derfor lovende i forhold til at udforske forandringsprocessernes 

mangfoldighed. Sierk Ybema giver udtryk for dette på sin egen måde:  

 

“They (paradoxes) seem to smile ironically at our nicely constructed theories with their clear-cut 

distinctions and point at an unthought-of possibility, a blind spot.‖(Ybema 1996: 40)  

  

I det efterfølgende skal jeg indledningsvist uddybe forståelsen af paradoksbegrebet, dels med en 

definition af begrebet og dels med en nærmere beskrivelse af paradoksers karakter med henblik på 

at fremdrage anvendelige synsvinkler og begreber til den efterfølgende analyse. En nærmere 

udforskning af paradokserne, knyttet til interaktionerne mellem medarbejderne i gymnasiet, kræver 

i første omgang en opklaring af, hvad er paradokser? Ralph Stacey definerer paradokser som:  

 

”...the presence together at the same time of self contradictory, essentially conflicting forces…” 

(2003: 11)  

 

Stacey baserer sin definition på Quinn og Camerons definition som uddybende omtaler, at 

paradokser er: 

 

”...states in which two diametrically opposing forces are simultaneously present, neither of which 

can be removed. The choice is not therefore between one or the other, both must be accommodated 

at the same time and this can be done only by continually rearranging them.” (Quinn og Cameron 

1988)  

 

På basis af definitionen af paradokser kan overordnede aspekter af paradoksers karakter uddybes.   

Paradokser betegner, som det ses af definitionen, modsætningsfulde og dog forbundne elementer - 

elementer som synes logiske i isolation, men absurde og irrationelle når de optræder simultant.  

Når aktører forsøger at skabe mening i tvetydighed simplificeres ofte i polariserede enten/eller-

forestillinger, som skjuler komplekse forbindelser. Ofte accentuerer aktører herved modsætninger 

ved at fortolke gennem bipolære begreber og konstruere logiske, konsistente abstraktioner, som 
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adskiller i modsætningerne. Sådanne referencerammer tillader, at der skabes mening i kompleksitet, 

men samtidig fastholdes modsætningerne (Lewis 2000). Denne form for modsætningsfulde 

opfattelser kan objektiveres over tid og befordre en opfattelse af, at der er tale om et uforanderlige 

forhold.  

 

Set på denne baggrund er det centralt at skelne paradokser fra dillemmaer. Dilemmaer kan defineres 

som, “a choice between two equally unattractive alternatives” (Stacey 2003: 11). Dilemmaer kan, 

med andre ord, løses ved at foretage enten/eller-valg, hvorimod paradokser ikke kan løses, men 

konstant må håndteres og afbalanceres ved at foretage både/og-valg på en gang og ikke i 

forlængelse af hinanden (Stacey 2003: 11).  

 

Stacey hævder, at den måde, vi ser paradokser på, siger meget om, hvordan vi opfatter 

organisatoriske dynamikker. Når paradokser opfattes som noget, der må løses og den spænding, der 

forårsager dem, må opløses, så opfattes organisatoriske dynamikker inden for et paradigme, der 

værdsætter stabilitet, regularitet og forudsigelighed. I kontrast hertil vil jeg i denne afhandling 

argumentere i overensstemmelse med Stacey`s opfattelse for at betragte paradokser som 

modsætninger, der ikke kan løses, kun endeløst omarrangeres. Dette syn på organisatoriske 

dynamikker lægger, med andre ord, vægt på kontinuerlige spændingsgenererende mønstre af 

adfærd, som er karakteriseret af irregularitet, ustabilitet og uforudsigelighed (Stacey 2003). 

Spændinger betragtes generelt i paradokslitteraturen som den underliggende kilde, som kan 

intensivere paradokser (Bouchikhi 1998; Koot et al. 1996; Morgan 1981; Poole og Ven 1989; 

Putnam 1986; Sabelis 1996; Teunissen 1996)  

 

Paradokser er, kort sagt, et tveægget sværd. Ifølge Marianne Lewis kan paradokser fungere som 

udløsere af forandringer, fordi det får aktørerne i en organisation til f.eks. at gentænke en polariseret 

situation på ny, men ofte er usikkerhedsundgåelse en første reaktion ved at fastholde hidtidige 

forståelser. Som en konsekvens heraf kan der opstå selvforstærkende cyklusser, som fastholder og 

uddyber spændingerne. (Lewis 2000; Lüsher et al. 2006)  

 

Marianne Lewis bidrager i sin artikel, ”Exploring paradox: Toward a more comprehensive guide” 

med en oversigt over organisationsstudier, hvor paradokser, forstærket af forandring, har været 

undersøgt (Lewis 2000). I forbindelse hermed identificerer hun tre typer af overordnede paradokser 

på tværs af studierne: ”The paradox of learning”, ” The paradox of organizing”, og ”The paradox 

of belonging”. De tre paradokser skal kort omtales her, fordi de eksemplificerer og inspirerer til at 

se efter områder, som også vil være genkendelige i det empiriske materiale. Paradokserne, som 

omtales, er dog også meget overordnede, hvor analysen af gymnasiets sigter mod at specificere 

hverdagens professionsparadokser nærmere.  

 

Marianne Lewis omtaler ”The paradox of learning”, som drejer sig om spændingen mellem nyt og 

gammelt. Dette paradoks kræver, at tidligere opfattelser og praksis ændres, for at det er muligt at 

konstruere nye referencerammer. Dette kan siges at være et genkendeligt og spændingsfyldt 

fænomen i relation til det grundlæggende udgangspunkt for studierne i de tre casekolers 

reformarbejde. Det andet paradoks, “The paradox of organizing”, omhandler spændingen mellem 

kontrol og fleksibilitet, som Marianne Lewis betegner det. Det indebærer en kontinuerlig proces, 

hvor modsatrettede kræfter skal håndteres. Kræfter, som på en gang opmuntrer til commitment, 

tillid og kreativitet og samtidig opretholdelse af effektivitet, disciplin og orden. Dette paradoks har 

sammenfaldende træk med spændingsfeltet, som gør sig gældende i gymnasiet, hvor autonomi og 
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frihed fra kontrol står over for krav om organisatorisk bevidsthed samt krav om dokumentation og 

løbende evaluering.  

 

Det tredje paradoks, ”The paradox of belonging”, omhandler modsætningen at forlige sig med sig 

selv og andre. Det drejer sig om, hvordan grupper bliver sammenhængende, distinkte og får 

indflydelse samtidig med at de værdsætter mangfoldighed hos deltagerne og skaber forbindelser til 

andre grupper (Lewis 2000). Dette paradoks bærer stærke lighedstræk med det spændingsfelt, som 

medarbejderne i gymnasiet befinder sig i, hvor individualitet og vidensmonopol står over for krav 

om samarbejdsprocesser og tværfaglighed. 

 

Det er de paradoksale dynamikker, som er forbundet med spændingsfelterne i gymnasiet, jeg har til 

hensigt at undersøge i min analytiske tilgang. I det empiriske materiale fra de tre skoler identificeres 

paradokserne, som sættes i spil i professionssammenhæng, og deres implikationer analyseres. I de 

tre skolers datamateriale er det hensigten derefter at undersøge, hvilke typer af paradokser der kan 

tematiseres, og hvilke implikationer paradokserne har for interaktionerne og dynamikkerne i 

organisationen.  

6.3.1 Tre trin i analysearbejdet og en paradoksmodel  

I sin oversigtsartikel præsenterer Marianne Lewis ”A Paradox Framework” (Lewis 2000). I 

artiklen har hun sammenvævet indsigter fra forskellig litteratur, psykologi, filosofi og 

organisationsstudier. Lewis` framework er intenderet normativt og anvendelsesorienteret, og 

adskiller sig herved samtidigt fra den eksplorative tilgang, som er afsættet for undersøgelsen i dette 

studie. I tilknytning til Marianne Lewis` framework muliggøres undersøgelse af, hvordan aktører 

kan undgå at sidde fast i paralyserende og skadelige processer via anvendelse af en større kognitiv 

og adfærdsmæssig kompleksitet (Lewis 2000; Lüsher et al. 2006). Det udforskes f.eks. også, hvilke 

positive tiltag der kan gøres for at opløse spændingerne med det mål at udnytte potentialer 

forbundet med paradokser bedst muligt. På visse punkter kan der på denne baggrund hentes 

inspiration i Marianne Lewis` begrebsliggørelser, men et anderledes grundlæggende framework er 

påkrævet til dette studie, som har et erkendelsesperspektiv i første række, uden at dette dog 

sidenhen skal stå i vejen for anvendelsesperspektiver (se desuden kapitel 5 og kapitel 11). 

 

Formålet med analysestrategien til dette studie er at sikre muligheden for at få øje på den 

meningsfuldhed, der for de forskellige involverede aktører er forbundet med de paradoksale 

processer. Det er min opfattelse, at det er muligt med udgangspunkt i en organisationsteoretisk 

institutionel referenceramme at udvikle en eksplorativ paradoksmodel, som kan sikre udforskning af 

forandringsprocesernes mangfoldighed uden valorisering og normative betragtninger vedrørende 

elementerne i et paradoks. Det er samtidig centralt, at paradoksmodellen sikrer en høj grad af 

loyalitet over for datamaterialets udsagn og form, sådan som det er formuleret som et 

undersøgelsesmål i metodekapitel 5. I det efterfølgende skitseres en paradoksmodel som 

omdrejningspunktet for de senere analyser af processer og interaktioner i skolerne. 

 

I det første trin af undersøgelsen er det hensigten at tage afsæt i en analyse af spændingsfelter i det 

organisatoriske hverdagsliv, sådan som de konkret udfolder sig. Hensigten er at afdække meninger 

værdier og fortolkningsskemaer gennem analyse af ræsonnementer, som anvendes i dagliglivet af 

aktørerne. Rigdom på detaljer og begrænset abstraktion kan i analysens første trin bidrage til 

synliggørelse af sociale sammenhænge på gymnasierne. En etnografisk inspireret tilgang vil her 
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være en hjælp til at fastholde dette mål (van Maanen 1988). En uddybning heraf følger i det næst 

kommende afsnit, Fortællinger og snapshots fra feltet. 

 

Begrebet spændinger er samtidig et frugtbart udgangspunkt for søgeprocessen i første trin med 

henblik på at få øje på paradokser, som skal udforskes. Selve spændingsbegrebet er imidlertid også 

meget rummeligt og ikke særlig præcist. Marianne Lewis beskriver i sin version:  

 

”Unlike continua, dilemmas, or either/or choices, paradoxical tensions signify two sides of the 

same coin.” (Lewis 2000).  

 

Dette spændingsbegreb er ikke let at skelne fra selve paradoksbegrebet. Som et supplement til 

spændingsbegrebet skal jeg derfor til trin 1 i denne del af afhandlingens analysearbejde foreslå 

anvendelse af begrebet koblinger, som beskrevet af Weick med flere (Brunsson og Olsen 1990; 

Brunsson 2003; Meyer og Rowan 1991; Orton og Weick 1990; Weick 1976). Begrebet om 

koblinger, løse, tætte eller dekoblinger, kan være et hjælpsomt første trin i en udforskningsproces 

med henblik på at få øje på og forstå, hvordan modsatrettede opfattelser og praksisser kan trives 

side om side og måske netop endda samtidig være basis for, at der kan skabes mening i processerne. 

Begrebet rummer samtidig den fordel, at det er knyttet til organisationsteorien, og blikket rettes 

derfor mod organisatoriske forhold. Den sene ny-institutionelle teori har derudover, som tidligere 

omtalt, udpeget beslutningskontekst, ideologisk kontrol og distribution af magt som processer, der 

spiller en særlig rolle i et oversættelsesperspektiv (se kapitel 4). Disse processer kan derfor være 

særlige opmærksomhedspunkter i udforskningsarbejdets første trin.  

 

I paradoksmodellens andet trin er det udgangspunktet at udforskning af paradokser metodisk er en 

cyclisk proces, og efterhånden som der skabes forståelse af interaktionsprocesserne, vil 

modsigelserne træde tydeligere frem (Lewis 2000). På basis af de empiriske undersøgelser vil det 

derfor, som vist i nedenstående models trin 2, være muligt at formulere mere præcist, hvilke 

centrale paradokser der præger dagliglivet i organisationen. Her gælder dette i forbindelse med 

skabelsen af de tre centrale bevægelser, reformen foreskriver for den organisatoriske forandring.  

 

Det tredje trin i udforskningsarbejdet er en sammenfattende tematisering af mønstre i de 

organisatoriske paradokser. I tilknytning hertil er trin tre yderligere reserveret til udforskning af 

aktørernes paradokshåndtering. Er der bipolære interaktionsmønstre, som understøtter paradokserne 

i organisationen, og hvordan kan de beskrives empirisk? Er der dynamikker, der opløser spændinger 

og paradokser i organisationen, og hvordan kan de eventuelt beskrives, eller hvordan kan 

interaktionsmønstre, som sikrer kontinuerlig håndtering af modsætninger og paradokser i 

organisationen, beskrives? Paradokssituationer kan i praksis opfattes som dilemmaer, der opstår ved 

bipolær tænkning, dvs. som en valgsituation mellem to lige uattraktive alternativer, som ofte skabes 

gennem bipolær tænkning. I analysen af paradokser i praksis lægges vægt på at udforske 

kontinuerlige spændingsgenererende mønstre af adfærd.  

 

For at sætte samspillet i organisationen på begreb har jeg fundet det gavnligt i analysens trin tre at 

inddrage og anvende begreber, som uddyber forståelsen af paradoksers funktionsmåder. Her vil 

bl.a. Liz Spencer og Allan Dale`s forståelse af organizational deadlocks  blive inddraget (Spencer 

og Dale 1979). Også Linda Putnams begreber om contradictions, herunder system contradictions, 

paradox cycles og  message contradictions, giver mening i analytisk sammenfatning af det 

empiriske materiale (Putnam 1986). De måder, paradokser håndteres på, indgår alle som 

ingredienser i et gensidigt mønster af fortolkninger og handlinger mellem parterne, og knyttet til 
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professionsbegreberne giver analyser og sammenfatninger med disse begreber mulighed for ny 

forståelse af professioner i organisatorisk forandring i gymnasiet.  

 

Ifølge Spencer og Dale er deadlocks  situationer, hvor hver part i en sammenhæng reagerer på den 

anden part på en måde, så et gensidigt, men for begge parter utilfredsstillende interaktionsmønster, 

vedligeholdes. Det er centralt, at deadlocks fra de forkellige involverede perspektiver har en vis 

meningsfuldhed. Spencer og Dale forklarer organisatoriske deadlocks i forbindelse med 

organisationsforandringer. Deadlocks forekommer: 

 

”in many kinds of organizations where most people are aware that values are not being served, 

concerns are not being met and issues not resolved, but where no action is taken or, if it is, it fails 

to achieve the desired results.” (Spencer og Dale 1979: 679)  

 

Ofte er den løsning, der tilbydes, mere af det samme, hvor det samme bidrager til understøttelse af 

det oprindelige fænomen. Der er tale om situationer, hvor hver part i en sag fra eget perspektiv gør 

noget, der er meningsfuldt, men hvorved det samtidig opleves at handlingerne, som vedligeholder 

samarbejdet, er utilfredsstillende for de involverede parter. Den nærmeste danske tilsvarende 

betegnelse vil være, at ‖noget går i baglås‖.  

 

Dette organisationsfænomen ser ud til at være af udbredt interesse. Hos Morgan (1981) betegnes 

noget tilsvarende som schismogenesis, og hos Putnam beskrives fænomenet som paradox cycles. 

Ifølge Putnam kan paradoksale spændinger fremtræde i forskellige former (Putnam 1986). Putnam 

skitserer tre typer af modsætninger; paradox cycles, mixed messages, og system contradictions. 

Paradox cycles defineres som: 

 

”a dynamic and self - sustaining system, entrapping people as victims of their own behaviorial 

web”  (Putnam 1986) 

 

Denne definition har klare lighedstræk med Spencer og Dale`s beskrivelse af deadlocks. Jeg har i 

efterfølgende i analysesammenhæng valgt at fastholde betegnelsen deadlock som et malende 

metafor for et professionsparadoks, som er gået i baglås. Mixed messages betegner inkonsistens 

mellem udsagn eller mellem verbal og ikke-verbal respons, som kan forekomme i sociale 

interaktioner. Sådanne spændinger kan stamme fra konstruktion af tvetydige budskaber. For 

eksempel når en leder opfordrer til teamarbejde, men monitorerer individuelle præstationer.  

 

Over tid kan modsætninger blive objektiveret i system contradictions, dvs., de kan forankres i 

målbeskrivelser, i belønningssystemer, i ressourcekrav eller i arbejdsdeling (Putnam 1986). For 

eksempel kan en organisation, som er sammensat af netværk af fleksible og autonome teams, 

anvende formaliserede og centraliserede procedurer til kontrol af ansatte. Paradokser, som på denne 

måde er indlejret i organisationen, kan i institutionel teoris optik siges at være blevet 

institutionaliseret. Sociale handlinger er blevet objektiveret og taget for givne i den enkelte 

organisation. 

 

En paradoksmodel som analytisk orienteringshorisont 
Nedenstående sammenfattes analysestrategien i en model, som skitserer analysens trin og centrale 

begreber i et forløb til undersøgelse af paradokser i organisatorisk forandring. Modellen har fokus 

på at undersøge og forstå meningsskabelse og relationer i de responsive processer. I det første trin 

af analysemodellen er det centralt at fastholde produktionen af et rigt og komplekst materiale med 
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henblik på at give fornemmelse for og indblik i hverdagslivet og forandringsprocesserne, som 

analyseres. I analysens andet trin bliver det muligt at opsummere og specificere de paradokser, som 

træder frem på baggrund af ovenstående analyse.  

 

Trin tre i analysen udgør på baggrund af de to første trin en sammenfatning af paradokstemaer og i 

tilknytning dertil et uddybende fokus på interaktioner og håndtering af balancer i paradokserne. 

Med henblik på at undersøge meningsfuldheden for de implicerede aktører i dagliglivet i 

organisationerne er det netop centralt at betragte spændingernes produktivitet eller blokeringer, ikke 

med henblik på at sikre organisationens effektivitet, men med henblik på at udforske paradoksernes 

indvirkning på dagligdagen for de implicerede aktører. I trin tre er det samtidig centralt, at de 

empiriske udfoldelser knyttes til de teoretiske begrebsliggørelser med henblik på at sætte fokus på 

den teoretisk fortolkende dimension af analysen. 

 

Det er hensigten med paradoksmodellen at skabe en analytisk orienteringshorisont, som spænder fra 

paradoksernes empiriske udfoldelse til teoretiske abstraktioner og fortolkninger. Paradoksmodellen 

skal kunne håndtere flertydighed og mangfoldighed i de forandringsprocesser som er forbundet med 

den konkrete tilblivelse af Gymnasiereform 2005 og samtidig, i forlængelse heraf på det sidste trin,  

forbinde de empiriske data med de teoretiske diskuterende begrebsliggørelser. 

 

Figur 6.1: En paradoksmodel som analytisk orienteringshorisont                         
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6.4 Fortællinger og snapshots fra feltet 

På basis af feltets mange og blandede input må det overvejes, hvordan selve fremstilllingen eller 

repræsentationen af den fortalte virkelighed skal genfremstilles af forskeren. En kompleks 

forandringsproces må i sidste ende transformeres til forskerens ‖egen fremstilling‖. I et vist mål 

bliver det også nødvendigt i fremstillingsstadiet at skabe orden i uordnen. Det centrale spørgsmål er, 

hvordan kan man konstruere en slags orden i sin fremstilling, der også tillader uorden at blive 

medreflekteret? For beretningen bliver naturligvis kun lige præcis så flerstemmig og kaotisk, som 

forfatteren tillader. 

 

David Boje formulerer et ønske om at indfange polyphonic voices og komplekse betydninger i 

organisationsforskningen og gør sig derved stærkt til talsmand for specifikt at fremstille det 

fragmenterede og kaotiske i organisationens dagligliv (Boje 2001). Synspunktet er, at man ikke skal 

påtvinge forfalsket sammenhæng og orden på noget, som er uordentligt (fragmenteret i Boje`s 

terminologi). Yannis Gabriel derimod opsøger selektivt proper stories eller fully fledged stories, 

dvs.: 

 

”narratives with beginning and ends, held together by action, entertaining for audiences and 

challenging for tellers” (Gabriel 2000) 

 

Her rekonstrueres virkeligheden med udgangspunkt i en klassisk opfattelse af fortællinger som en 

række af begivenheder med en begyndelse, midte og en slutning og en bestemt ordning af 

begivenhederne. Orden, harmoni og enhed får måske herved et ufortjent privillegium?  

Som tidligere omtalt i kapitel 5 er det hensigten at fremstille datamaterialet i afhandlingen med en 

høj grad af autencitet og loyalitet over for datamaterialets udsagn og form. Jeg vil afstå fra 

muligheden af at hengive mig udelukkende til fiktiv og poetisk overtalelse og samtidig heller ikke 

specifikt fremstille det fragmenterede og kaotiske, men søge en form, som tillader orden og uorden.  

 

Hos Miles og Huberman finder jeg inspiration til at udforme en vis ordning af fremstillingen. Miles 

og Huberman beskriver et dataanalytisk begreb, som de benævner vignetter (Miles og Huberman 

1994). Ifølge Miles og Huberman støder man ofte på lommer af særligt repræsentativt eller 

meningsfuldt data, som kan sammendrages på en fokuseret måde med henblik på at skabe 

forståelse. Disse lommer er datadelmængder, som sommetider befinder sig på et afgrænset sted i 

materialet og sommetider er spredt over tid. ”Vignettes offer a way to mine such pockets fairly 

easily” ifølge Miles og Huberman (1994: 81). Vignetter er også hjælpsomme i forhold til at 

formulere kerneområder i casen. Vignetter kan, kort sagt, bestå af en fokuseret beskrivelse af en 

serie af begivenheder, som kan siges at være repræsentative, typiske eller symbolske for den case, 

der arbejdes med at fremstille.  

 

Der findes forskellige variationer af vignetter, som har været anvendt af forskellige forskere.  

Vignetter kan produceres af forskeren på basis af  en god database af feltnoter. Vignetter kan også 

udformes af forskerens narrative opsummeringer af en informants egne ord til at beskrive erfaringer 

over en periode af tid. Seidman kalder denne form for profile. Merrifield har eksperimenteret med 

en anden form for vignetter, som hun kalder narrative scenes, som er skrevet ved afslutningen af et 

studie, verificeret af informanterne og revideret af en tredje part (Miles og Huberman 1994).  

 

I denne afhandling har jeg, som en etnografisk inspireret strategi i fremstillingen af de empiriske 

beretninger, valgt at udforme en række fortællinger fra den enkelte skole med inspiration i 
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vignetbegrebet (Erickson 1977, 1986; Maxwell et al. 1986; van Maanen 1988).
43

 Fortællingerne i 

denne afhandling er levende portrætter af processerne, som rummer snapshots undervejs, dvs. 

udvalgte illustrerende interviewsekvenser, sekvenser fra de deltagerproducerede skriftlige 

fortællinger, eller observationsbeskrivelser. At udforme fortællingerne som en analysestrategi efter 

at have gennemgået feltmaterialet er en måde at få typiske elementer i casen til at træde frem og 

herved tydeliggøre centrale temaer med ‖tykkere‖ kontekstualiserende beskrivelse. Det er samtidig 

en mulighed for at repræsentere mangfoldigheden i et felt - orden såvel som uorden.   

 

De fortællinger, som er fremstillet til denne afhandling, er taget frem og skabt på basis af en 

scanning af det samlede skolevise materiale. De er derefter fremstillet og udvalgt med en høj grad 

af loyalitet over for det konkrete datamateriale. De fremstår som de datalommer, de er, formuleret 

af informanterne og koncentreret til et snapshot af feltet indlejret i fortællingerne. Det er herunder, 

de mere uordentlige processer også kan få plads i fremstillingsformen. De deltagerproducerede 

fortællinger udgør en naturlig kilde til disse snapshots i disse fortællinger, men også, som nævnt, 

særligt fortættede passager fra interviewmateriale eller observationer indgår i materialet.  

 

Der vil naturligvis være en fare for, at fortællingerne ikke er repræsentative, og en case vil herved 

kunne misforstås, hvis unikke eller sensationelle hændelser udvælges. Flere fortællinger fra den 

samme skole kan være et bidrag til at afhjælpe denne problematik. Den fortolkningsmæssige 

validitet kan ikke demonstreres inden for den enkelte fortælling, men må knyttes til det samlede 

materiale.  

 

Analysemetoden er opbygget med udgangspunkt i, at informanternes udsagn pejles imod hinanden 

med henblik på at kunne skabe tolkning og ny forståelse, som rækker ud over den enkelte 

informants umiddelbare udsagn. Det, der fremstilles i de analytiske fortællinger, er herved 

informanternes responsive reaktioner på den anden part med forandringsprocessen som 

omdrejningspunkt. I analyserne fremstilles tolkningerne, der er foretaget i høj grad på de empiriske 

udsagns præmisser. Fordelen herved er, at det giver empirien forrang, og der skabes løbende 

empirisk dokumentation for de analytiske tolkninger. Samtidig sikrer denne tilgang en høj grad af 

transparens i analysearbejdet. 

 
Fremgangsmåden er baseret på paradoksmodellen og bevæger sig fra en illustration og 

synliggørelse af paradoksernes mangfoldighed og udfoldelse i gymnasiet til et katalog over 

paradokserne på hver skole, afsluttende med en tematisering af paradoks- og interaktionsmønstre 

mellem ledere og medarbejdere. Paradoksmodellens tre trin fungerer som strukturel ramme om de 

uddybende analyser af gymnasiets processer.  

 

En tilgang til fremstillingen, som fremhæver en loyalitet mod datamaterialet, kan forveksles med et 

ideal om at skabe objektiv beretning. Et sådant ideal ville underkende feltmaterialets fundamentale 

dialogiske karakter og er ikke efterstræbelsesværdigt. Når ønsket om at bevare autencitet i 

                                                 
43

 Etnografiens undersøgelsesområde er mennesker og kulturer og etnografi skal opfattes som fortolkning af kultur (Van 

Maanen 1988). John Van Maanen redegør i sin bog ”Tales of the Field‖ for forskellige strategier for konstruktion af 

feltberetninger. Han beskriver strategien om ”Realist tales”, hvor forfatteren så vidt muligt er usynlig og alligevel 

alvidende. Her nærmer forfatteren sig et ideal om objektiv beretning. En anden strategi er ”Confessionl tales”, hvor 

forfatteren løbende redegør for de transformationsprocesser forfatteren følelsesmæssigt og erkendelsesmæssigt må 

gennemgå for at komme ind i informanternes livsverden. Som alternativ til de to foregående strategier, foreslår Van 

Maanen ”Impressionist tales”, hvor læseren inddrages i godt fortalte og overraskende dramaforløb. Med betegnelsen 

‖en etnografisk inspireret‖ tilgang til analysestrategien i denne afhandling, er det overordnet hensigten at fremhæve 

etnografiens styrke i forhold til at fremstille og formidle indsigt i informanternes livsverden. 
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materialet fremhæves, er det med henblik på at bevare en tilgang til de narrative fremstillinger, som 

kan forstås som konstruktion frem for fiktion - som imidlertid også kan siges at være konstruktion 

jævnfør beskrivelsen af kvalitativ metodes berøring med kunstneriske tilgange i kapitel 5. De næste 

kapitler 7, 8, 9 og 10 er viet til fremstillingen, eller med andre ord, den empiriske analyse af de tre 

caseskoler. Nedenstående følger først en kort introduktion til de tre konkrete analysekapitler. 

6.4.1 Organisatorisk forandring og oversættelse på tre caseskoler 

I analysekapitlerne 7-10 belyses det, hvordan arbejdet med oversættelsen af reformen er forløbet på 

hver af de tre caseskoler, i første omgang Stx, herefter Htx og efterfølgende Hhx. Fokus for 

analysen af den organisatoriske forandring er samspillet mellem ledelse og medarbejdere i den 

fagprofessionelle organisation. I analysen forfølges det nærmere, hvordan de tre øverste bevægelser, 

som netop vedrører ledelse og organisation, udfolder sig på den enkelte skole. Det skal imidlertid 

tilføjes, at det mere bredt er alle fem forandringstemaer, omtalt i kapitel 1 og sat i spil af reformen, 

der har været genstand for samtalerne med medarbejdere i gymnasiet:  

 

 fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse. 

 fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

 fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

 fra undervisning til læring med et øget ansvar for elevernes egenlæring 

 fra pensummål til kompetencemål 

 

I relation til de tre førstnævnte hovedbevægelser er der i hver af de tre caseskoler en række 

tilbagevendende temaer, som træder frem af materialet. En del af temaerne viser sig at være 

genkommende for flere skolers vedkommende, og dette tages særskilt op i det afsluttende og 

sammenlignende analysekapitel 10. Undervejs har empirien dog også sat sin egen dagsorden, 

uventede drejninger i temaerne er dukket op, og de har fået deres egen plads i fremstillingen.  

 

De ovennævnte bevægelser på skolerne indfanges og fremstilles i en struktur, som omtales 

indledningsvist i de tre næstfølgende kapitler. Her skal nævnes, at fælles for de tre fremstillinger er, 

at strukturen i kapitlerne er knyttet til datamaterialets kronologiske generering i to forskellige faser 

af reformarbejdet. Der er genereret data fra reformforberedelsesfasen, og der er genereret data fra to 

‖snit ‖ i reformpraksisfasen (se i øvrigt oversigten i kapitel 5). Det er derved muligt at følge 

udviklingen i et procesperspektiv. Match og mismatch mellem det, man forventede i 

forberedelsesfasen og den erfarede praksis, bliver de to poler, som analysen udspiller sig imellem.  

 

Til analysen af de tre skolers arbejde er det helt centralt, lige før ‖tæppet trækkes til side‖, at betone, 

at analysen er koncentreret om paradokser og vanskeligheder i arbejdet. Jeg kan herved efterlade et 

skævt billede af processerne, som pågår på de enkelte skoler. Det er centralt, at billedet samtidig 

holdes op imod det generelle og samlede indtryk af skolerne som velfungerende med en generel god 

relation mellem ledelse og medarbejdere og dertil en velfungerende dagligdag, som naturligvis har 

været stærkt påvirket af forandringerne. I forlængelse af indblik i dels reformforberedelsesfasen og 

dels i den første praksisfase, opsummeres et analytisk afsnit, som konkluderer på analysen af den 

enkelte skoles oversættelsesprocesser med det formål at stille skarpt på interaktioner og 

paradoksmønstre, som karakteriserer samspillet mellem ledelsen og fagprofessionerne, og som 

træder frem af empirien. Allerførst dog i næste kapitel en kortfattet introduktion til analysen af den 

første caseskole Stx‘ forandringsarbejde.  
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Kapitel 7 

 

Organisatorisk forandring og oversættelse på Stx 
 

 

Tre fortællinger med hver deres hovedtemaer fremstår af datamaterialet på Stx som centrale i 

forbindelse med oversættelsen af den organisatoriske forandring. Et overordnet tema, som kan siges 

i høj grad at berøre samspillet mellem ledelse og medarbejdere, er spørgsmålet om medejerskab til 

reformen og dertil hørende konstruktiv deltagelse og involvering i tilblivelsesprocessen. Skabelsen 

af medejerskabet betragtes på denne skole som noget, der især er knyttet til skolens 

beslutningsstruktur og processer, og disse danner derved et naturligt omdrejningspunkt for 

begivenhedernes gang i fortællingerne om tilblivelsen af reformen på Stx.  

 

Analysen af reformprocesserne på Stx er, kort sagt, struktureret i tre fortællinger, som belyser de tre 

ovennævnte bevægelser, som foreskrives af reformen. Fortællingen om hvordan det går med den 

ønskede bevægelse i reformen fra administrativ ledelse til synlig, coachende og strategisk ledelse, 

er delt i to, og den danner derved rammen om de øvrige fortællinger. Når dette er tilfældet, hænger 

det sammen med, at analysens mål er at beskrive samspillet mellem ledelse og medarbejdere. I den 

første fase af arbejdet er ledelsen da også optaget af netop dette, og den første del af fortællingen 

rummer ledelsens overvejelser over, hvordan ledelse af professionerne bedst muligt gribes an i 

tilknytning til forandringsarbejdet, ledelsestænkningen og ledelsesstrategierne. 

 

Det er imidlertid ikke samspillet med ledelsen, der fylder på lærernes dagsorden. Det er tværtimod 

samarbejdet med kollegaerne i grundforløbet, det tværfaglige og teamsamarbejdets tilrettelæggelse 

og udfoldelse, som optager sindene i første omgang. Organisatoriske nye strukturer, logistik, nye 

afrapporteringer, evalueringer og dokumentationskrav dukker op, og indtager scenen, og dette 

afspejles i de to midterste fortællinger, som kan siges primært at være lærernes fortællinger, hvori 

dog også samspillet med ledelsen tematiseres.    

 

Først i sidste del af den overordnede eller rammesættende fortælling træder samspillet mellem 

ledelse og medarbejdere tydeligt frem. På dette tidspunkt har interaktionerne udviklet sig i lyset af 

den ny reformtænkning, og samtidig er det muligt retrospektivt at se dagliglivet i organisationen i 

perspektiv. Spændinger i forandringsarbejdet, som har udviklet sig over tid, træder tydeligt frem, og 

erfaringer med det konkrete samspil mellem ledelse og medarbejdere og interkollegialt, som skaber 

den organisatoriske forandring i praksis, kan herved synliggøres.  

6.4.2 Skolens ledelse og organisering 

Caseskolen Stx ligger i udkanten af en provinsby på Fyn, og den danner rammen omkring 400 

unges uddannelse. Skolen er bygget til at rumme 19 klasser. I skoleåret 2004/05 er der oprettet 14 

gymnasieklasser og 4 HF-klasser. Skolens målgruppe er, som for andre gymnasier, unge, der har 

afsluttet 9. eller 10. klasse fra folkeskolen, og i dette tilfælde drejer det sig primært om unge fra 

gymnasiekommunen og de nærliggende omegnskommuner.  

 

Gymnasiet ledes af rektor, Carsten Andreasen, som har den endelige beslutningskompetence i alle 

sager vedrørende skolen. Rektor bistås af 3 inspektorer, hvis opgaver dels er af administrativ 
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karakter, dels har karakter af pædagogisk ledelse. Ved siden af inspektorhvervet har de alle 

undervisningsforpligtelse, ledende inspektor dog kun af minimalt omfang.  

 

De 3 inspektorer har forskellige roller i forhold til hinanden. Ledende inspektor er Jesper Guldahl, 

der er stedfortræder og også sparringspartner for rektor. Han står for den pædagogiske ledelse, og 

har plads i pædagogisk udvalg. Det er Jesper Guldahl, der står for eksamensplanlægning, og i 

reformsammenhæng er det ham, der har haft mest at gøre med de indledende øvelser. Blandt andet 

har han i samarbejde med rektor haft ansvaret for studieretningernes indhold. Jesper Guldahls 

ledelsestid svarer til 2/3 stilling. 

 

Hos de 2 andre inspektorer svarer ledelsestiden til godt og vel ½ stilling til hver. Inspektor, Asger 

Tønning, tager sig især af koordinering omkring regnskab og timer, justering af skemaer, logistik 

o.l., mens Torsten Norborg bl.a. tager sig af AV-udstyr. Ud over de primære funktioner er der 

løbende diverse sager, som inspektorerne skal tage stilling til enten alene eller i ledelsesteamet.  

6.4.3 Organisationsstrukturen på Stx 

Det ser ud til, at man på de fleste almene gymnasier lægger beslutningskompetencer i Pædagogisk 

Råd. Man har valgt at gøre det anderledes på Stx. Siden slutningen af 1990‘erne har Stx arbejdet 

med en udvalgsstruktur. Til hver udvalg er beslutningskompetencen uddelegeret, og udvalgene 

består af lærerrepræsentanter og repræsentanter for administrativt personale samt elev- og 

lederrepræsentanter. Personalet modtager løn i form af arbejdstimer for at sidde i udvalgene. F.eks. 

giver det 30 timer at sidde i pædagogisk udvalg. I alle udvalg har man det kommissorium, at man 

arbejder mod konsensus frem for at stemme sig til flertal. Man taler sig, kort sagt, frem til enighed.  

 

Ifølge skolens hjemmeside er der i skoleåret 2004/05 i alt 8 udvalg: 

Aktivitetsudvalg, Budgetudvalg, Bygningsudvalg, Kommunikationsudvalg, Pædagogisk udvalg, 

Samarbejdsudvalg, Sikkerhedsudvalg samt Udvalg for undervisningsmidler 

 

Generelt siges det om udvalgene: 

 

”Formålet med udvalgene på skolen er at sikre, 

- at der træffes beslutninger til gavn for skolens udvikling 

- en effektiv sagsbehandling 

- gode rammer om elevernes og personalets medindflydelse og medbestemmelse 

 

Dette sker ved at 

- uddelegere så meget kompetence og ansvar til udvalgene som muligt 

- inddrage eleverne og personalet i alle vigtige beslutninger på skolen 

- udvalgene informerer effektivt overfor det øvrige personale og de øvrige elever om de 

forhold, der drøftes i udvalgene” 

 

Pædagogisk råd (PR) består af alle lærere samt repræsentanter for elevrådet. PR rådgiver 

vedrørende pædagogiske forhold i bred forstand, og er herved centrum for dannelse af forhandlings- 

og beslutningskulturen på skolen. Det er i PR, de brede drøftelser skal finde sted, og det er her, alle 

medarbejdere og elevrepræsentanter mødes samlet, udveksler synspunkter og forhandler om et nyt 

billede af ‖virkeligheden‖ i det fremadskridende arbejde på at skabe en skole, der matcher 

reformkravene. Der afholdes ca. 8-10 møder i PR på årsplan.  
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Ud over udvalgene findes der en række arbejdsgrupper, som ikke har beslutningskompetence, men 

som fremsætter forslag, som der træffes beslutning om i udvalgene. Med den struktur, som Stx har 

valgt, er Pædagogisk Råd i realiteten en arbejdsgruppe – men en meget central arbejdsgruppe, idet 

alle udvalg som nævnt rapporterer til PR.  

 

Formanden for PR har beføjelser til at indkalde til møderne og fastlægge dagsordenen. Formanden 

arbejder tæt sammen med rektor, og får dermed også ledelsesfunktioner – bl.a. også i relation til 

reformforberedelserne. Diskussionerne i PR samles af formanden – ‖nemme‖ sager sikrer han, at 

der konkluderes på, uden at der nødvendigvis foretages en egentlig afstemning. Hvis det er 

vanskeligt at konkludere, foretages der afstemning. Enhver kan begære skriftlig afstemning, og en 

sådan finder under alle omstændigheder sted i forbindelse med valg af lærerrepræsentanter til 

udvalg. 

6.4.4 Arbejdets forløb i reformforberedelse og i praksisfase 

I forsommeren 2002 var reformen for første gang på dagsordenen på Stx i et oplæg fra rektor til 

bestyrelsen om værdigrundlag og målsætning. Her omtales den som et område, der kan få 

indflydelse på arbejdet på Stx. Forventningen er, at det ikke vil blive en dybtgående reform, men 

derimod strukturelle ændringer som f.eks. afskaffelse af liniedelingen, nye eksamensformer, mere 

tværfaglighed og større frihed omkring pensum. 

 

”Planer om en dybtgående reform af de gymnasiale uddannelser blev heldigvis skrinlagt af den 

forrige regering, og meldingerne om HF tyder kun på behersket reformiver. Ændringerne i 

gymnasiet kan godt blive mere vidtgående, men jeg vil vove den spådom, at det bliver strukturelle 

ændringer: evt. afskaffelse af liniedelingen, andre eksamensformer, mere tværfaglighed og mindre 

obligatorisk pensum for at give plads til egne opfindelser. De grundlæggende formålsformuleringer 

forventer jeg derimod ikke bliver ændret væsentligt.” (Oplæg til målsætningsdebat 2002, rektor)   

 

Reformændringerne skulle siden hen vise sig at blive både dybtgående, indholdsmæssige, kulturelle 

og strukturelle.  

 

Det varer indtil september 2003, inden reformen for alvor kommer til at fylde noget på Stx. Fra 

dette tidspunkt tages den op som et fast punkt på dagsordnen på skolens PR-møder. På 

septembermødet orienterede rektor og PR-formand kort om den overordnede tidsplan for 

lovgivningsarbejdet, om nye tanker om målstyring frem for regelstyring, om den særlige vægtning 

af almen studieforberedelse og om struktureringen af uddannelsen i ½ års grundforløb og 2½ års 

studieretningsforløb. Formand og rektor foreslog ligeledes en overordnet plan, som først og 

fremmest drejede sig om arbejdet med studieretninger og struktur i uddannelsen, og der blev nedsat 

en arbejdsgruppe, der skulle tage hul på opgaverne på disse områder. Planen udbyggedes og 

konkretiseredes nærmere i starten af 2004, hvor den blev til en egentlig køreplan for reformarbejdet, 

som havde til hensigt at give de forskellige reformrelaterede udvalg mulighed for at fastsætte deres 

egne deadlines i forhold til den overordnede plan. ‖Køreplanen‖ blev placeret på Fronter (Det 

interne IT informationssystem).  

 

To store arbejdsgrupper blev nedsat til at beskæftige sig med reformen; en strukturgruppe og en 

pædagogikgruppe. Strukturgruppen skulle komme med forslag til studieretningernes 

sammensætning samt informere lærerkollegiet om reformens struktur. Pædagogikgruppen 



153 

identificerede opgaver, der skulle løses, og i forlængelse af denne kom tre arbejdsgrupper i gang, 

som skulle tage sig af henholdsvis Almen studieforberedelse, Naturfagligt grundforløb og Almen 

sprogforståelse, dvs. de tre store nyskabelser, der skulle etableres på Grundforløbet på Stx.  

 
På PR-mødet i maj måned gjorde rektor status på reformforberedelserne, og han udsendte et 7 siders 

Statusnotat som oplæg til mødet. I notatet skrev rektor bl.a. om arbejdet med studieretninger: 

 

”Det ser heldigvis ud til, at vi relativt smertefrit kan blive enige på vores skole om, hvordan vores 

studieretninger skal se ud, sådan virkede vores PR-møde sidst i april i hvert fald.” (Internt 

statusnotat 14.05. 2004) 

 

Ud over fastlæggelsen af studieretninger og grundforløbsstrukturen opridses en række af spørgsmål, 

som skal drøftes i det kommende år, herunder lærerteamsamarbejdet, som skal sikre den styrkede 

faglighed gennem sammenhæng og samarbejde. Som en afrunding på det samlede notat nævnes et 

par af de store ting, som i fremtiden vil sætte dagsordnen, heri blandt andet evaluering og 

kvalitetssikring.  

 

I december måned fremkom rektor med et forslag til et helt nyt udvalg på skolen, som fremover 

skulle varetage reformspørgsmål. Ud over arbejdet med studieretninger skulle det fremover løse de 

opgaver, som normalt blev løst af et time- fagfordelingsudvalg. Udvalget fik altså et meget stort 

ansvarsområde og dertil samme status og beslutningskompetence som skolens øvrige udvalg.  

 

Beslutningen om nedsættelse af udvalget blev i rektors skriftlige oplæg til PR-mødet motiveret 

med, at det var en oversættelse eller foregribelse af de ændrede kompetenceforhold og 

beslutningsstrukturer, som knyttet til reformen. Rektor omtalte i oplægget, at beslutninger, som 

tidligere var baseret på centrale aftaler eller direkte formuleret i bekendtgørelser o.lign., ”jo nu 

lægges ud på den enkelte skole”. Dette formuleres som ”rektor beslutter” – f.eks. hvor mange timer 

der skal gives til rettereduktion til de enkelte fag og niveauer. I bilaget stiller rektor spørgsmålet: 

 

”Men hvad vil det sige, at ”rektor beslutter”? Selv Caligula, der var en temmelig enerådig kejser, 

siges at have været en populær kejser i sin tid, men det er jo ikke sikkert, den går i dag. (Han døde i 

øvrigt meget ung, og det har jeg ikke tænkt mig.) Her på skolen har vi en tradition for at 

beslutninger så vidt muligt træffes på baggrund af en bred enighed – og i det mindste på baggrund 

af en proces hvor konsekvenserne har været belyst og kommentarer fra elever og medarbejdere er 

indhentet. I praksis besluttes de fleste ting i dag i vores tværgående udvalg, hvis udvalget kan blive 

enig. Det er imidlertid vigtigt, at PR drøfter sager, der skal afgøres i udvalgene på en måde, så PRs 

medlemmer i udvalget ved, hvad holdningen er i lærergruppen. Ikke kun hvad flertallet mener, men 

også hvilke mindretal der er.” (Bilag 01.12.2004) 

 

Udvalget kom til at bestå af rektor og yderligere en ledelsesrepræsentant og detil fire 

lærerrepræsentanter, herunder tillidsmanden. Det beskrives, at udvalget holder møde efter behov; 

der er ingen faste underudvalg, men arbejdsgrupper skal referere til udvalget, hvilket i praksis 

betyder, at arbejdsgrupperne producerer oplæg, som udvalget træffer beslutning om. 

 

På mødet gav udvalgets arbejdsområde og beslutningskompetence ikke anledning til debat. Mødets 

opmærksomhed var primært rettet mod valg af udvalgets medlemmer, men FPU kom til at spille en 

rolle som et af de væsentlige omdrejningspunkter i den organisatoriske forandring på Stx. Om dette 
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og meget mere om selve tilblivelsesprocesserne på Stx handler de tre efterfølgende fortællinger i 

fire dele. 

6.5 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret  ledelse 

6.5.1 Ledelsesfortælling, Del 1 

Denne efterfølgende fortælling er baseret på ledelsesinterviews i reformforberedelsesfasen, og den 

er koncentreret om ledelsens tanker og overvejelser om de midler og strategier, der skal tages i 

anvendelse i forbindelse med ledelse af professionerne i reformen. Det fremgår i denne første del af 

fortællingen, at hovedudfordringen i reformarbejdet ses som et spørgsmål om at skabe deltagelse, 

medejerskab og ledelseslegitimitet i processen. Til opnåelsen af dette siges det, at ledelse skal være 

”ligeværdig”, og ledelsen føler, at alt det nye stiller store krav til overvejelser om, ”hvordan får vi 

en flok med?”.  I den forbindelse får vi indblik i, hvordan kommunikation, dialog og information 

ses som et sæt af nøglebegreber, der skal til for at skabe forandringen. Dertil hører samtidig en 

fingerspidsfornemmelse for, hvordan man diskret kan skubbe processen, uden at det føles som 

styring. Et gennemgående træk i ledelsesbestræbelserne er, kort sagt, at de skal foregå, men uden at 

de er synlige.  

 

Vi hører også, at medarbejderkulturen er en ”Hvad nu hvis kultur”, - en kultur der stiller ”kritiske 

og kringlede” spørgsmål, når noget er svært, eller giver ‖alibisvar‖. Til gengæld er det muligt for 

ledelsen at udgrænse visse medarbejdergrupper, hvis de er besværlige. Det siges, at det kan være 

nødvendigt at udgrænse ”de gamle hanbavianer” i lærerkollegiet, hvis vi skal fremad. Det kræver 

gode kommunikationskompetencer, som en inspektor udtrykker sig, at lede i denne organisation.  

 

I fortællingen stifter vi desuden bekendtskab med udtrykket ‖den administrative bjælke‖, som er et 

helt centralt begreb i ledelsesarbejdet til at håndtere forskellige faggruppers meget forskellige 

selvstændighedstrang, som ledelsen må tilgodese; ”Vi lægger bjælken der, hvor lærerne ønsker 

det”, siges det. Dette kombineres med en strategi om at undgå at kontrollere medarbejderne og i 

stedet skabe maksimalt frirum baseret på tillid til arbejdsopgavernes udførelse.  

 

I ledelsesgruppen er der stor enighed om, at den ledelsesform, de bedriver på skolen, ikke er 

demokratisk. Der er indflydelse, åbenhed og medansvar på den flade måde, og det skal der være 

ifølge ledelsen, men samtidig beskrives det, at rektor til enhver tid ”sidder med bremsen”. En 

inspektor kalder det ”oplyst enevælde”. Ikke desto mindre ses den uddelegerede 

beslutningskompetence i organiseringen af skolens udvalgsstruktur som et kernepunkt i strategien 

om skabelsen af medarbejdernes medejerskab i organisationens dagligliv.  

 

Når vi når til fortællingens anden del, som er placeret i forlængelse af to lærerfortællinger, har vi 

fået indblik i, hvordan spændingsfeltet ledelsesfremmedhed overfor krav om synlig, coachende og 

strategisk ledelse er i spil på centrale områder i samspillet mellem ledelse og medarbejdere. Anden 

del af fortællingen samler op på elementer af samspillet, som kommer frem i lærerfortællingerne og 

rummer desuden rektors retrospektive kommentarer til samspil og ledelsesprocesser i det første 

reformårs forløb.   



155 

Ledelsen skal ”holde fingrene i jorden” 

På Stx er alle inspektorer undervisere, samtidigt med at de er ledere. Når dette er tilfældet, er det ud 

fra den betragtning, at kløften mellem leder og underviser ikke bør graves dybere end højst 

nødvendigt. Det betragtes som væsentligt stadigvæk at holde ”fingerene i jorden”, så man kan 

huske, hvordan det er at stå på gulvet og undervise. Afstanden mellem ledere og medarbejdere må 

som udgangspunkt altså ikke blive for stor. Dette ser ud til at være en central bestræbelse og et 

grundlæggende træk i forholdet mellem ledere og medarbejdere, og et træk som måske kan være 

med til at forklare, at ledelsen på skolen, som et kardinalpunkt i reformforberedelserne, er optaget 

af, hvordan det er muligt at skabe et medejerskab hos medarbejderne til reformen. 

 

Inspektor Asger Tønning, siger om sin opfattelse af ledelsesarbejdet: 

 

”Det er ikke fordi, jeg har haft ambitioner om at blive leder i den forstand, det er det ikke. 

Altså, inspektorjobbet har jo udviklet sig fra at være sådan noget administrativt hjælpearbejde til at 

blive mere og mere et lederarbejde, og det har taget lang tid for lærere og den kultur, vi har, at 

acceptere ledelse. Det er faktisk meget afgørende i denne situation [reformsituationen].” 

 

Han fortæller også, at det kom bag på ham, at han i høj grad blev næsten udelukket af sine 

kollegaer, da han blev leder. Opfattelsen er altså, at der som udgangspunkt er en barriere, som skal 

holdes i ave, for at der efterlods kan blive tale om, at ledelsen har legitimitet. Rektor udtrykker sig 

endnu mere direkte om dette grundlag som er udgangspunkt for ledelsesarbejdet: 

 

”På den måde er gymnasieverdenen meget ledelsesfremmed – ikke fremmed, men ledelsesfjern. Vi 

vil helst have så lidt udefra kommende ledelse på os som muligt. Udefra kommende – det er mig! 

Udefra, det er alt andet end læreren selv. Men det er også andre lærere. Ledelse er udmærket for 

mange lærere, hvis det betyder, at de andre gør sådan, som jeg gerne vil have. Det er noget skidt, 

hvis de tvinger mig til at gøre noget på en facon, bare for at indordne mig under, hvad flertallet 

gerne vil. Det er sådan den her dobbelthed, der er omkring ledelse, som er vanskelig at have med at 

gøre.”  

 

Hver enkelt leder giver på hver sin måde klart udtryk for, at reformen stiller ny krav til ledelsen, og 

at opgaven bliver at ændre ledelsen fra administrativ ledelse til langt større vægt på 

personaleledelse, forandringsledelse og strategisk ledelse. I den forbindelse står det klart for 

samtlige ledere, at det er en central opgave at sikre, at medarbejderne føler sig medinddraget i de 

forandringer, der nu er på dagsordnen. Det er ligeså klart, at netop medejerskab og 

ledelseslegitimitet må blive omdrejningspunkter for ledelsestænkningen bl.a. som en konsekvens af 

ovenstående udgangspunkt for ledelsen i gymnasiet:  

 

”Vi skal mere til at overveje, hvordan vi får en flok med. Og det går mere over til at blive 

forandringsledelse og strategisk ledelse, for vi skal jo også have personalet med.” 

 

Den ledelsesforståelse, som rektor og inspektorerne giver udtryk for, er i høj grad præget af netop 

denne tænkning. Der er en række af forskellige veje til at tage vare på medarbejdernes involvering 

og medinddragelse. Forandringen betragtes som en kulturændringsopgave for ledelsen, 

”spørgsmålet er, hvordan får vi lavet kulturen om?”, som en af inspektorerne udtrykker det. I 

tilknytning hertil er der blandt ledelsen stor enighed om, at opgaven er at lede gennem 

kommunikation.  
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Ledelse er dialog, og så er det dialog, og så er det dialog.......... 

Ovenstående er et helt gennemgående tema i tilgangen til ledelse. Kommunikation, dialog og 

information er kort sagt et sæt af begreber, som ses som en af nøglerne i det, der skal til for at skabe 

forandringen i samspillet med medarbejderne. Indirekte ledelse er et tema, som anslås af rektor. I en 

samtale om bevægelsen af gymnasiets kerneydelse fra undervisning til ansvar for egen læring, 

beskriver rektor sin mulighed for at påvirke ud fra en ”enzym” – forståelse af sit eget virke på dette 

punkt:  

 

”Jeg har meget svært ved at påvirke den konkrete proces. På den måde er man i højere grad enzym, 

end man er processtyrer. Jeg kan forsøge at skabe et klima sådan, så det bliver det, som lærerne 

opfatter som deres opgave ved at markere, hvad det er, jeg værdsætter og markere, hvad jeg synes, 

er vigtigt. Men det er faktisk rigtig, rigtig svært at gå ind og påvirke den konkrete proces i 

undervisningen, for jeg er ikke til stede, når der bliver undervist.” 

 

Rektor ser det som sin vigtigste opgave i reformforberedelsesfasen at filtrere, fokusere, motivere, 

holde mismodet fra døren, at få organiseret diskussioner omkring det hav af bestemmelser, der 

kommer med reformen. At kunne motivere folk ses som et vigtigt punkt. Som han siger, ”Det 

gælder om at kunne vise, hvad fremskridtet er”. Måden at gøre dette på er ved at tale med folk og 

ved at skrive meget, fordi det ikke er altid, han kan nå at tale med alle folk. Han siger samtidigt, 

”Jeg forsøger at gøre det attraktivt at blive informeret og gøre det muligt at være informeret.”  På 

denne baggrund fremgår det, at rektor påtager sig en meget stor kommunikationsopgave i 

organisationen, og kommunikationen betragtes samtidig som en af de helt centrale indgange til 

skabelse af medejerskabet og ledelseslegitimitet i processen.   

 

Denne opfattelse deles af de øvrige inspektorer, som ligeledes udtaler sig om kommunikationens 

vigtighed i forandringsprocessen. Den ledende inspektor beskriver: 

 

”For mig er ledelse dialog, og så er det dialog, og så er det dialog. Jeg har sådan nogen mere eller 

mindre løse idéer om værdibaseret ledelse, at det er i samtalen og i fastlæggelsen af fælles værdier, 

at man når målene. Det er sådan min overordnede idé som leder. Jeg er ikke typen, der udsteder 

ordrer på noget tidspunkt.”  

 

Han siger desuden: 

 

”Som leder skal man være i besiddelse af en høj grad af empati, og man skal kunne leve sig ind i, 

hvad der foregår i de enkelte teams. Man skal have nogle kommunikative kompetencer, man skal 

have en høj grad af fleksibilitet, fordi man kan ikke behandle to teams ens. Der er tale om 

individuelle grupper.” 

 

Hvis der skal skæres igennem og træffes en beslutning, betragtes det som vigtigt at informere om 

baggrunden for beslutningen, så alle forstår, at der er et grundlag for beslutningen. Inspektor tror på 

den form for medinddragelse og en høj grad af information. Ledelseslegitimiteten, som med andre 

ord ikke er der per se (jævnfør ovenstående om ledelsesfremmedhed), betragtes af ledelsen som 

noget, der skal skabes kontinuerligt gennem kommunikationen og evt. ad omveje og over ikke for 

lidt tid. Dvs. ikke ved direkte krav (ordrer) eller processtyring, men som enzympåvirkning gennem 

empati og en høj grad af fleksibilitet. Medarbejdernes forståelse for beslutningerne skal man 

informere og kommunikere sig til. Ledende inspektor går så vidt i sin opfattelse af den empati, der 
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må mobiliseres, at han siger, at det allervæsentligste i hans ledelsesarbejde er at få forklaret, de som 

endnu er skræmte, at det faktisk ikke er så galt endda.   

 

Jesper Guldahl forklarer også at det er ledelsens opgave at gå foran, skabe ro og stabilitet. 

Ledelsesopgaven handler om at afstemme forventninger – ledelsens forventninger over for 

medarbejdernes forventninger. Der skal nytænkes i Pædagogisk Råd, således at de ikke sidder og 

skændes om informationer, men bruger tiden på at tale om, hvad der er af forventninger. Rektor må 

gå forrest og forklare, at det hele ikke er så kunstigt endda. Ledelse formuleres herved i meget høj 

grad som noget, der er knyttet til omsorgen for medarbejderne langt snarere end til noget, der er 

forbundet med krav og forpligtelser. Også det inddirekte aspekt af ledelsesforståelsen kommer til 

syne her. Medarbejderne skal skubbes, uden at det føles som styring:  

 

”(...) altså den dér fingerspidsfornemmelse af, hvor griber man ind som administrator, hvor griber 

man ind og hjælper og vejleder, uden at det føles, som om man kommer ind for at styre, men at man 

faktisk er der for at skubbe processen videre. (...) Og det er noget af det, jeg mener, bliver det rigtig 

store arbejde” 

 

En del af forklaringen på ledelsens fokus på de kommunikative aspekter af ledelsesarbejdet 

formuleres af Asger Tønning. Han karakteriserer medarbejderkulturen som en ”Hvad nu hvis 

kultur”, som oftest stiller kringlede spørgsmål. Også han omtaler, at medarbejderne skal flytte sig i 

forhold til arbejdet ved, at de på skolen taler så meget om reformen som muligt: 

 

Inspektor: ”For mig at se gør vi det ved, at vi snakker så meget som muligt om det. Jeg ville gerne 

have et PR-møde hver eneste måned nu her. De ligger jo nu drypvis derhenad, hvor vi tog de her 

emnekredse op, ikke. Og det gør vi ved pædagogiske dage, hvor vi tager nogen af tingene op, og 

diskuterer, hvad betyder de her ord for os?  Hvordan vil vi tolke det, hvordan vil vi lave vores skole, 

sådan at vi ligger indenfor lovens rammer. Det gør vi ved at tale sammen. Og det tager lang tid, 

fordi vi er en kultur, som hele tiden siger, ”Hvad nu hvis” og så i det helt værste tilfælde. Vi er ikke 

en kultur, der siger, det her ser interessant ud. Vi er vant til at stille mange spørgsmål og lange 

kringlede spørgsmål. 

Interviewer: Kritiske spørgsmål?  

Inspektor: Jamen også ”kringlede” altså, hvad nu hvis himlen falder ned i morgen, ikke. Jamen 

hvad så, det er jo ikke til at svare på. 

Interviewer: Problematiserende og kritiske spørgsmål? 

Inspektor: Ja, det er det meget, ikke. Hvor man kan sige, at hvis man kan få det hen i den 

diskussion, er det ufarligt ikke.”  

 

Inspektor beskriver her, hvordan han oplever, at de mange spørgsmål, diskussionerne og samtalen 

er det, der skal til. Samtidig ser det ud til, at spørgsmålene og diskussionerne er en mulighed for 

forhandling dels om forståelsen af opgaven og dels om placeringen af ansvaret for 

opgaveløsningen:  

 

Inspektor: ”Hvis man tænker, vi skal i den retning, og puh ha det bliver ikke rart, og det kan heller 

ikke lade sig gøre, så stiller man jo nogle kritiske og problematiske spørgsmål, ikke.(...) – hvordan 

har I så tænkt jer det?  Kan det overhovedet lade sig gøre. Det er jo det første spørgsmål, man 

bliver stillet (...) hvordan vil du have, jeg skal byde ind på det?” 
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Professioner med en ”hvad nu hvis kultur” kan i forlængelse af ovenstående siges at have 

implikationer for ledelse. Ledelse vil være at tale med medarbejdere: ”Lige nu gør vi ikke andet, 

end at vi forsøger at snakke med folk”. Samtidig er ”hvad nu hvis kulturen” hjemsted for 

undvigemanøvrer, og den er forhandlingsplads for ansvarsplacering, med andre ord en mulighed for 

at problematisere og evt. omplacere ansvar. Inspektor beskriver, hvordan han som leder har tabt, 

hvis han giver sig til at anvise løsninger på tingene: 

 

”Det er ikke noget, jeg vil komme og give en løsning på, for så har jeg jo tabt dem på forhånd. Så 

kan de jo sætte sig ned og sige, det kan jo ikke lade sig gøre. Og jeg er ikke så sikker i at planlægge 

andet, end at de godt kan finde nogen fejl. Og så koncentrerer vi diskussionen om fejlene og ikke om 

målet.”  

  

Den samme leder giver en yderligere beskrivelse af den kommunikative ledelses udfordringer. 

Inspektor præsenterer et begreb, som han kalder et ‖alibisvar‖. Et alibisvar er et svar, som 

retfærdiggør det, man har foretaget sig. Med et alibisvar kan det ikke tilbagevises, at man har gjort, 

som man er blevet bedt om f.eks. i relation til et reformkrav. Inspektor giver et eksempel på det: 

 

”Man kan snyde hvor som helst. Man kan sige, jeg har da formuleret det her f.eks. omkring 

progression. Se her, den første gang der styrede jeg et projekt sammen med biologi. Den anden 

gang der fik de lov til at selv formulere overskriften. Og den tredje gang fik de da helt fri, og det gik 

af Helvede til, men jeg har da haft progression. Der var da ingen der sagde, at de skulle lære noget. 

Jamen sådan en måde at argumentere på, er da bare et alibi.” 

 

Udfordringen er ifølge inspektoren, som leder, at formulere sig så folk ikke kan bruge det, man siger 

som et alibi. Til spørgsmålet om hvordan man kan undgå, at dette bliver en ”alibireform”, svarer 

han: 

 

”Ja, det er jo netop hele problemet ved en kulturforandring, hvordan undgår man, at altså hvis jeg 

laver det for præcist, så kan jeg ikke formulere mig på en måde, så folk ikke kan bruge det som 

alibi. Hvis jeg derimod får dem med, engagerer dem og siger, der er rigelig rum, al det rum du vil 

have, jeg skal bare have, du kommer her og smiler hver dag, så er jeg sikker på, at jeg får en god 

skole. Hvordan gør jeg det uden at formulere mig præcist. Det ved jeg ikke, og jeg tror ikke, man 

kan lære det. Jeg tror, man skal vælge en meget karismatisk og engageret leder for at få folk til at 

gå efter sig. Jeg kan ikke opdigte effektive redskaber, og jeg skal gribe til dit og til dat.” 

 

Det er en inspektors erfaring, at formulerer man sig præcist, risikerer man, at medarbejderne går i 

baglås, evt. siger nej eller kommer med alibisvar. Medarbejderne kan altså dekoble ledelsen 

kommunikativt ved at give alibisvar. Dette har ifølge inspektor den konsekvens, at man primært er 

nødt til at engagere medarbejderne positivt. Med alibisvar sættes man som leder skak mat og uden 

for mulighed for at sanktionere. Det betyder, ifølge inspektor, at man er tvunget til at at sørge for, at 

folk har det godt og smiler hver dag, for man kan ikke formulere sig ud af det. Man må være 

karismatisk, engageret og gå foran. ”Hvad nu hvis kulturen” og ”alibisvarene” har kort sagt 

implikationer for de måder, ledelse kan håndteres på.  

 

I samtalen afspejler det sig, at ledelsen også har sine strategier parat i kommunikationen, når 

medejerskabet er vanskeligt. Visse medarbejdergrupper udgrænses af medejerskabet gennem 

udelukkelse. De omtales som ”de gamle hanbavianer”. Det er, ifølge inspektor, ikke særligt 

demokratisk, men det skal det heller ikke være. De skal ikke have indflydelse, men køres ud på et 
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sidespor. Så lederen bestemmer, hvem der skal have indflydelse. Det er, ifølge inspektor, lederens 

opgave:  

 

Inspektor: ”Vores opgave er i virkeligheden at udskille de gamle bavianer, de gamle hanbavianer, 

som sidder her inde, og som gerne vil styrte tingene, som sætter sig forskellige steder på PR-møder 

forskellige steder i flokken ikke som udbreder deres… 

Interviewer: De skal udskilles??? 

Inspektor: Vi skal ikke lytte på dem vel. Ikke blive irriterede på dem, ikke lytte til dem, bare sige 

nå, men det er i orden, (henkastet) færdig med dig. Er der nogen her, der har et bud på, hvordan vi 

kommer videre.  

Interviewer: Er det nu særlig demokratisk? 

Inspektor: (Grinnnn) …Nej,  Gu`er det ej demokratisk, det er det da ikke. Det skal det heller ikke 

være, vi skal jo lave en skole her. 

Interviewer: Skal skolen ikke være demokratisk?? 

Inspektor: (Grin) – joe, men han skal ikke have indflydelse, jeg vil sige, ham der, han skal 

simpelthen bare køres ud på et sidespor, væk. 

Interviewer: Nå, du bestemmer, hvem der skal have indflydelse? 

Inspektor: Ja, da jeg vil da lave en skole her. Det er da det, der er en leders opgave. Rektor har vel 

en idé om, hvordan det her skal være, og den kan være meget bred, men den har sine grænser 

ikke.”  

 

Argumentationen her bærer præg af en dobbelthed i de kommunikative strategier, som sætter sig 

igennem i ledelsens håndtering af visse grupper af medarbejderne. Medarbejderne benytter sig af 

alibisvar eller ‖Hvad nu hvis‖ spørgsmål, der sætter ledelsen skak mat. Tilsvarende betjener 

ledelsen sig af udgrænsningen af grupper, som ikke interagerer som ønsket.  

”Den administrative bjælke” skal placeres efter behov 

På Stx er der i ledergruppen mange overvejelser over placeringen af det, som gruppen kalder ”den 

administrative bjælke”. Dette begreb anvendes i diskussionerne af, hvordan ledelsesarbejdet bedst 

håndteres i forhold til dagligdagens ledelse. Inspirationen hertil er hentet fra en pædagogisk 

konsulent, som har bidraget på en af skolens pædagogiske inspirationsdage i forbindelse med 

reformarbejdet. Begrebet anvendes som en slags forståelsesramme for, hvordan man kan regulere 

samspillet og arbejdsfordelingen mellem ledelse og medarbejdere på det administrative område.  

Den administrative bjælke kan lægges højt, og så betyder det, at der i det arbejde, lærerne skal 

udføre, er en høj grad af selvstændighed. Det vil sige, at lærerne planlægger selv, koordinerer, 

tilrettelægger og følger op efter egne ønsker og metoder. Lægges den administrative bjælke lavt, 

betyder det omvendt, at ledelsen sikrer logistikværktøjer, koordinering, tilrettelæggelsesmetoder og 

opfølgning. Med dette begreb er det muligt at forhandle og diskutere placeringen af niveauet.  

Selvstændighedsniveauet er, ifølge ledelsen, meget vigtigt at tage vare på i ledelsen af 

professionerne. Rektor siger bl.a.:  

 

”Det er en generel tendens for gymnasiet i det hele taget, at de[medarbejderne] i meget høj grad 

gerne selv vil tilrettelægge de ting, de vil finde deres egne bøger, de vil stort set gerne skrive 

bøgerne selv og selv designe forløbene – der er meget professionsrettethed omkring det.”  

 

Den administrative modeltænkning er attraktiv, fordi den giver mulighed for håndtering af 

selvstændighedsniveauet, som er helt centralt at tage vare på. I tilknytning hertil er det oven i købet 

muligt at lede forskellige faggrupper differentieret med denne model. De forskellige fagligheder, 
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som rummes i gymnasiet, medfører, at der, udover en generel stor selvstændighedstrang, er en 

forskellig holdning til, hvordan man som lærer og fagperson gerne vil reguleres. Ledende inspektor 

eksemplificerer begrebet i praksis med placeringen af den ledelsesmæssige regulering i henholdsvis 

Almen sprogforståelsesforløbet og det Naturvidenskabelige grundforløb. 

 

Netop den sproglige lærergruppe og den naturvidenskabelige gruppe står på mange måder som 

modpoler til hinanden i deres tilegnelse af reformarbejdet. Sproglærerne ønsker at udarbejde fælles 

materiale, som gennemgås i samtlige klasser. Det giver dem en vis tryghed ved at gå i gang med det 

nye fag og en mulighed for at støtte hinanden. De har derfor valgt den lave bjælke. Naturvidenskab 

ønsker absolut ingen indblanding fra ledelsen, og de bestemmer derfor selv, hvordan planlægning 

og afvikling skal foregå. De lægger også selv skemaet.  

 

På et spørgsmål om, hvordan det, med en meget stor selvstændighedsmargen, er muligt at følge op 

på arbejdet, svarer inspektor, Jesper Guldahl at det gør man selvfølgelig ved at spørge, men der er 

også det element, at lærerne ikke kan kontrolleres, så man er nødt til at have tillid. Det omtales dog 

også, at man er nødt til at kontrollere ”diskret”: 

 

”Vi følger op på, om de formelle ting er blevet lavet. Hvordan ser det ud i uddannelsesplanen, er de 

ting kommet på hjemmesiden, som skal på hjemmesiden? Det kan man jo gøre ganske diskret.” 

 

Nødvendigheden af diskretionen er i høj grad baseret på medarbejdernes selvstændighedstrang, som 

så igen slår stærkest igennem for naturfagslærerne, sådan som inspektor betragter det.  

 

Inspektor: ”Naturfagslærerne, de er lidt mere hemmelighedsfulde med, hvad de egentlig vil gøre. 

Og jeg tror simpelthen, det er, fordi det er en flok individualister, og de vil sandsynligvis nok sige 

bagefter, jamen det, de har lavet dér, det kan jeg alligevel ikke bruge til noget, jeg begynder forfra. 

Og det skal de også være velkomne til, hvis det er det, de vil.  

Interviewer: Er det sådan et gennemgående træk, at naturfagslærerne er i større grad 

individualister? 

Inspektor: Ja, de er meget frihedssøgende, må man nok sige, altså på den måde, at de er dem, der 

er mindst glade for at skulle indordne sig en eller anden form for kollektiv.” 

 

Differentieret ledelse betragtes som en disciplin, det er nødvendigt og formålstjenligt at udøve 

under hensyntagen til de forskellige faggrupper. Det ser oven i købet ud til at lærerne får et meget 

stort spillerum til egenhændigt at bestemme graden af ledelse, de ønsker, 

 

Inspektor: ”Vi lægger bjælken dér, hvor lærerne ønsker det.  

Interviewer: Det er lærerne så, der har lagt den, er det ikke? 

Inspektor: Ja, det er lærerne, der placerer bjælken, ikke. Men det er os, der lægger ledelsestrykket. 

De beder os om at lægge ledelsestrykket dér. 

Interviewer: Hvordan gør I  det? 

Inspektor: Jamen det gør vi simpelthen ved, at vi er med til at koordinere det nu på det niveau. Vi 

koordinerer, hvad der skal ske inden for det fag. Vi lægger timeplanen for dem, og strukturerer det, 

og siger: Det skal være sådan og sådan og sådan.”  

 

Begrundelsen herfor er bl.a., at ledelsen ikke ønsker at ”efterlade dem sådan uden værktøjer og 

hjælpemidler. De skal føle, at der er en tryghed, at der er nogen, der samler dem op.” Ledelsens 

medskabelse af trygheden står også her centralt. Flere andre inspektorer omtaler, at det, at finde en 
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balance mellem forandringskravene og de vante og kendte rutiner, er væsentlige netop for at kunne 

få alt det nye til at glide. Etableringen af rutiner betragtes som en essentiel basis for at kunne 

producere det nye. Som inspektor Jesper Guldahl siger: ”Det skal ikke være sådan, at de farer rundt 

som hovedløse høns, fordi alt skal være nyt.”  Inspektor mener i stedet, at det er vigtigt f.eks. at få 

den solide faglighed med over i reformen. Lærerne skal bruge deres store viden og rutine til at 

kunne omstille sig. Skabelsen af trygheden er et tema i ledelsestænkningen, som fører til, at der skal 

tages omfattende hensyn til medarbejderne med henblik på at skabe et bredt medejerskab. 

Uddelegeret beslutningskompetence giver Commitment 

Organisations- og beslutningsstrukturer er som omtalt indledningsvist på Stx, opbygget i 8 udvalg. 

Hertil kommer Pædagogisk Råd, hvor alle medarbejdere samles ca. månedligt og her debatteres 

oplæg og udvalgte punkter fra udvalgsarbejdet. Rektor deltager ikke personligt i udvalgenes 

arbejde, men i december måned 2004 lægges der, som nævnt i indledningen, på et PR-møde op til 

nedsættelse af et helt nyt udvalg, hvori rektor ønsker at deltage. Baggrunden er reformarbejdet og 

håndteringen af beslutninger i den mere og mere intensive reformforberedelsesfases forløb.  

 

Skolens udvalgsstruktur er indført i skoleåret 1995/1996. Rektor fortæller, at han har arbejdet på at 

gøre strukturen mere strømlinet, så udvalgene er blevet mere homogene i deres kommissorier. Det, 

han i øvrigt har bragt ind i udvalgene, er, at de har beslutningskompetence. Hvert udvalg har 

repræsentation af lærere, ledelse og elever. Hvis et udvalg kan blive enigt, kan de få lov til at træffe 

beslutninger indenfor det kommissorium, de har. Det betyder, at alle har vetoret; ingen stemmes 

ned, og der arbejdes mod konsensusbeslutninger. Fordelen er, ifølge rektor, at man så kan lægge 

kompetence ud i udvalgene.  

 

Alternativet til denne struktur er, som det tidligere var tilfældet på Stx, at mange beslutninger blev 

truffet i Pædagogisk Råd. Pædagogisk Råd er imidlertid et stort forum, og hvis man først har stemt 

om noget på Pædagogisk Råd, så skal rektor have meget gode grunde til ikke at følge den 

beslutning. Rektor mener, dette er en usund måde at drive ledelse på, men ifølge rektor har mange 

af lærerne svært ved at vænne sig til, at PR ikke nødvendigvis har beslutningskompetence, men 

mere er et diskussionsforum. Nogle lærere opfatter det sådan, at man har flyttet indflydelsen fra PR, 

og er utilfredse med det. Argumentet for at uddelegere beslutningskompetence til udvalgene er, at 

mange detailbeslutninger er så krævende, at man ikke kan forlange, at alle skal sætte sig ind i 

materialet, der skal besluttes om.  

 

Et andet argument er, at det er et forsøg på at ansvarliggøre folk på en beslutning, de har været med 

til at træffe - ikke som enkeltpersoner men som gruppe. Beslutningskompetencen skal give en 

højere grad af medejerskab for de beslutninger, der træffes, og rektor lægger vægt på, at udvalgene 

ikke rådgiver, men at de beslutter. Til gengæld er det sådan, at der er en ledelsesrepræsentant i hvert 

udvalg, som er udstyret med et mandat fra rektor, og som skal udøve deres ledelseskompetence i det 

enkelte udvalg. Rektor fortæller: 

 

”Jeg skal nok sørge for at få udstyret mine ledelsesrepræsentanter med det mandat – hvad de kan 

gå med til, og hvad de ikke kan gå med til. Hvis jeg underkender et udvalg engang – en beslutning i 

et udvalg – så er det ikke lærermedlemmerne, jeg underkender, så er det egentlig mine 

lederrepræsentanter. Så skulle de jo ikke have sagt ja. Hvis jeg siger: ”Nej, den dér, den kan jeg 

ikke gå med til” – så er det jo ikke lærerne. Lærerne, de kan bare sige: ”Nå, ja, men OK, det var da 

noget skidt”. Men det er faktisk en bet for min repræsentation. Det var jo ledelsesrepræsentanten, 
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der skulle have sagt nej undervejs dér. Så den konkrete inspektor udøver ledelseskompetence i 

udvalget. På den måde er der meget synlig ledelse på det sted dér.”  

 

Med udvalgene er ledelse blevet bibragt mere formaliseret ledelseslegitimitet. Karakteristikken af 

den tidligere struktur er, at den gav en høj grad af medejerskab, fordi lærerne i PR opfattede skolen 

som deres skole. Det gav samtidig også en træghed overfor forandringer, fordi beslutninger skulle 

tages i et stort forum, og ledelse kunne meget nemt blive uformel, hvis rektor skulle have 

indflydelse. Selve beslutningskompetencen i udvalgene betragtes af ledelsen som et kardinalpunkt i 

det medejerskab, som gerne skal udvikles, 

 

Interviewer: ”Hvad ville der ske, hvis rådene ikke havde beslutningskompetence? Hvis man bare 

hørte dem? 

Rektor: Det kunne man sikkert godt gøre. Jeg mener, der ville være en mindre grad af 

”Commitment” bag den beslutning, der bliver truffet. Det er jo bl.a. en øvelse i at kunne bakke op 

om en beslutning – og ikke kunne tørre den af og sige: ”Nå, det er bare ledelsen, der har besluttet 

sådan her”. Nu er der så nogen andre, som har været med til at beslutte. Dels håber vi på, det 

bliver en mere kvalificeret beslutning. Men dels så har den en større grad af legitimitet. Og det 

river jeg lærerne i næsen engang imellem – vi må tro på, der er en legitimitet i det.” 

 

I ledelsesgruppen er der stor enighed om, at den ledelsesform, de bedriver på skolen, ikke kan 

kaldes for demokratisk. Inspektor Asger Tønning, siger om dette: 

 

”Jeg syns altså, det er en af de afsporinger, man har, når man taler om ledelse, så taler man om 

demokrati, og det syns jeg ikke, man skal. Der er ingen demokrati i det. Der er indflydelse og 

åbenhed og alt muligt, og vi kan skabe tryghed og give dem medansvar og alt muligt, men 

demokrati skal man ikke kalde det. Det er da en væsentlig diskussion, for hvordan får man så folk 

med, det vil man jo så spørge om. Hvordan leder jeg dette her, så det bliver en glad arbejdsplads, 

engageret. Det gør man jo ved, at man giver dem indflydelse i form af beslutningskompetence.” 

 

Indflydelse, åbenhed, tryghed, medansvar, en glad og engageret arbejdsplads er nøglebegreber, som 

organisationsstrukturen tænkes at skulle understøtte. Heri ses beslutningskompetencen som noget 

helt centralt. Inspektor Jesper Guldahl mener, ligesom ovenstående inspektor, at lærerne med denne 

organisering, føler en relativ høj grad af medindflydelse:  

 

”Vi får en konsekvent ledelse af skolen på den måde, fordi det vi har lagt ud, det er jo ledelse. Det 

siger vi kke, men det er det jo. Udvalgene har jo ledelseskompetence. De træffer beslutninger 

fuldstændig suverænt.” 

 

Samme inspektor siger dog samtidig: 

”I forvejen har vi jo – skal vi sige – udstukket nogle fælles retningslinier for, hvad der skal ske. Jeg 

mener også, det har den fordel i forhold til tidligere, hvor man tog alle beslutninger i Pædagogisk 

Råd, at der bliver knap så meget skær af tilfældigheder.”  

 

At udvalgene træffer beslutninger fuldstændig suverænt, modsiges eller modificeres af samme 

inspektor i beskrivelsen af, at beslutningernes rækkevidde og grundlag alligevel afgrænses af på 

forhånd afstukne retningslinier. Ledelsesrepræsentanternes rolle er (efter godkendelse af rektor) at 

afstikke de rammer, der kan diskuteres indenfor, og beslutningskompetencen er altså ikke mere 

suveræn, end at rektor beslutter både først og sidst. Det vil sige; først fastlægges det, hvilke rammer 
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der kan besluttes indenfor, dernæst har rektor vetoret på alle beslutninger. Samtidig gives der af 

ledelsen udtryk for, at hvis en beslutning underkendes, falder det tilbage på inspektor. Der hviler, 

kort sagt, ikke noget egentligt ansvar på lærerne for de beslutninger, der træffes ud over det 

moralske ansvar, man måtte have overfor kollegaer for de holdninger, man har fremført. Man fristes 

til at sige, at lærernes input er rådgivende, uden at de dog fremtræder som sådan. I stedes iklædes de 

termen beslutningskompetence. Inspektor Asger Tønning siger: 

 

”Jo, men vi har jo ikke mere magt end de andre, vi sidder der jo på ligefod med de andre. 

Interviewer: Hvad er så jeres rolle som ledere, hvis I sidder der på ligefod med de andre? 

Inspektor: Jamen, der er jo at fremføre, at vi overordnet har diskuteret nogle ting.. Om hvad vi 

gerne vil med dette her, og hvad vil vi måske ikke have med at gøre.” 

 

Samme inspektor omtaler samtidig den ledelsesform, som er fremherskende på gymnasiet for 

”oplyst enevælde”:  

 

”(...) altså, man kan ikke have demokrati med ledelse. Vi kan have indflydelse og åbenhed og 

transparens og alt muligt, men vi kan ikke have demokrati. Det foregår ikke her. Jeg synes, man 

skal skille ordet ud. Min opfattelse er en anden af demokrati. Det kan godt være, at man hele tiden 

råber på demokrati, men det er ikke demokrati i den forstand, at vi stemmer om tingene. Vi har en 

ledelse, som skal tage beslutninger og tager et ansvar, og det er så rektor, som så har uddelegeret 

det. 

Interviewer: Jamen, er det så ikke demokratisk, at han har uddelt sine kompetencer, ifølge din 

opfattelse? 

Inspektor: Altså, jeg vil sige, det er oplyst enevælde. Det han gør jo, er at han øh, magten er jo pr. 

definition lovmæssigt lagt hos en person, nemlig rektor, som så kan uddelegere sin magt.  

Interviewer: Og det er jo så det, han har gjort. 

Inspektor: Ja, men han sidder jo hele tiden med bremsen. Hvis det går i en retning, hvor han ikke 

vil være med, så kan han jo sige det.” 

 

Ifølge samme inspektor har rektor uddelegeret sin magt. Spørgsmålet er dog, om magten er 

uddelegeret, hvis lærernes input er rådgivende. Inspektor omtaler også, at der i strukturen er 

høringsret: 

 

Inspektor: ”Hvis du ser rundt om på gymnasierne, så er den magt forskudt, for det kan den være. 

Man kan vælge forskellige måder indenfor denne her struktur. Alene det gør i min tankeverden, at 

så skal vi ikke snakke om demokrati, for strukturen er der. Det er rektors afgørelse til syvende og 

sidst. 

Interviewer: Jo, men ellers har man vel heller ingen leder? 

Inspektor: Nej, og det er derfor man kan sige, at i en ledelsesstruktur er der høringsret, og der er 

mange andre rettigheder og indflydelse, men det er ikke et demokratisk system for mig. 

Interviewer: Nej ok - der er mange måder at gøre det på. 

Inspektor: Ja, og jeg synes, den flade måde at vi gør det på her, er afgørende, hvor min løsning 

ikke altid er den bedste, fordi jeg er leder. Tværtimod vil jeg sige.” 

  

Samlet set kan det siges, at de grundlæggende organisationsstrukturer hviler på uklare 

begrebsliggørelser, som skaber uigennemskuelighed. Begrebsuklarhederne og dobbeltheden i 

anvendelsen af begreberne afsætter ikke umiddelbart den transparens og klarhed, som ellers også er 

legitimerende elementer, der formuleres som mål for ledelsens bestræbelser.  
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Kontrolundgåelse og maksimalt frirum  

I vejledningen til reformen beskrives det, at organisatorisk helhedstænkning hos medarbejderne i 

gymnasiet er indtænkt som et krav til den nye organisering (Jævnfør kapitel 1). Nogle af 

nøglebegreberne er dokumentation, som er omtalt som en forudsætning for professionel refleksion, 

og fordi evalueringsplaner skal være offentligt tilgængelige. Vidensdeling er omtalt som en 

forudsætning for, at lærerteams og elever ved, hvad der foregår i grundforløbsklasser og 

studieretningsforløb. Opfølgning er omtalt som vigtigt, fordi det er betydningsfuldt for 

elevernes/undervisningens/skolens fortsatte udvikling. Også betoningen af lærernes samspil, det 

tværfaglige og kravet om teamorganiseringer kan ses som et led heri. På denne baggrund har 

samtalerne om reformarbejdet drejet sig om ledelsens overvejelser og synspunkter i forbindelse med 

skabelsen af denne organisatoriske helhedstænkning i samspil med medarbejderne:   

 

Interviewer: ”Deler medarbejderne også deres indsigter med hinanden, så? Altså når nu de bliver 

bedre til hver især at strukturere elevernes undervisning ud fra det her blik [en samtale om 

kompetencestyringe]. Hvordan deler de så den viden med hinanden? 

Inspektor: Det bliver de jo nødt til i hvert fald inden for studieretningen at gøre, fordi de er 

afhængige af hinanden. De er bundet til hinanden, og derfor er de nødt til at orientere hinanden 

om, hvad foregår der? 

Interviewer: Melder de tilbage til jer? 

Inspektor: Nej. Det ville jeg synes ville være en unødvendig ting. Jeg synes, at ordet tillid bør fylde 

utrolig meget i den her sammenhæng. Hvis vi ændrer vores administration til at være en 

kontroladministration, så mener jeg, vi har tabt det hele på gulvet. Det kan ikke nytte noget, at man 

går ud med en pædagogik, hvor man viser eleverne tillid, og så vil man ikke vise lærerne tillid. Det 

ville være helt omvend.. 

Interviewer: Ja, det var måske også mere, jeg tænkte, for at I kunne følge med i, hvordan 

pædagogikken udvikler sig, hvordan kerneydelsen undervisning udvikler sig.  

Inspektor: Der er det jo den, jeg talte om i begyndelsen, at inspektorerne vil jo i høj grad komme 

til at coache de her teams. Og igennem den coaching vil vi jo få mange informationer. Det vil 

sandsynligvis blive sådan, at hver inspektor har 3-4 teams, når det hele er udbygget eller 5-6 teams, 

som man er specielt tilknyttet, og som man måske også har personaleansvaret for, og så vil man jo 

uvilkårligt komme meget, meget tæt på – og helst, uden at det virker som kontrol.”  

 

Kontrolundgåelse står som et flagskib i ledelsesarbejdet som det ovenstående fremgår af Jesper 

Guldahls udtalelser. Denne opfattelse har implikationer for opfattelsen af, hvad pædagogisk ledelse 

på gymnasiet er, hvordan det udøves, og hvordan erfaringsdannelse foregår. Ifølge samme inspektor 

er pædagogisk ledelse at få skabt frirum, dvs. det rum, der skal til, for at lærerne kan udvikle sig på 

en naturlig og afslappet måde. Erfaringsdannelsen i organisationen skal foregå i tillid og uden 

nødvendig opfølgning. Lærerne udvikler sig gennem de krav, der sættes til elevarbejdet, og der er 

man nødt til at orientere hinanden i det nye samarbejde. Lærerne er nødt til at strukturere elevernes 

udvikling, og dermed sættes, ifølge inspektor, også en udvikling af lærerne i gang uden 

kontroladministration. Hvis man er heldig, lærer man ifølge ledelsen af sine erfaringer, og 

ledelsesopgaven er ‖at jævne vejen‖:  

 

Inspektor: ” Hovedsagen er, at man bevæger sig, og at man forsøger og måske – hvis man er 

heldig – lærer af sine egne erfaringer. Og sådan, at man lige så stille bygger det op, også hele tiden 

– skal vi sige – som leder jævner vejen, så der er muligheder for lærerne til at arbejde med de ting. 

Og at man ikke bare – fordi man er fokuseret på én retning – så afviser, at folk skal have lov til at 
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rende i en anden retning engang imellem. Det, mener jeg, er meget vigtigt, at man giver et 

kæmpestort frirum for gode idéer.” 

 

Det er en meget fjern tænkemåde for ledelsen at gribe ind med rammesætning af medarbejdernes 

erfaringsdannelser. En anden inspektor siger mere direkte:”vi er ikke gode til vidensdeling”, men 

han erkender, at det er noget, der skal åbnes for. Han siger samtidig: 

 

Inspektor: ”(...) den måde, vi gør det på, er ved at vi laver sådan nogle pædagogiske dage, hvor vi 

forsøger at tage nogen temaer op og øve folk i det, og så håber vi på, at det bliver sådan. Det 

spørgsmål, man kan stille sig selv, er, hvad nu hvis ikke det lykkes, hvad gør vi så? Fordi det er 

svært at forandre de der kulturer.”  

 

Også rektor omtaler, at det er ”et svagt punkt, hvordan vi får videregivet erfaringer. Vi gør det i høj 

grad i faggrupperne, men på forskellig led.” I forbindelse med det samarbejde, der skal til i 

gymnasiet efter reformen, og som griber ind i den enkelte lærers ret til egenplanlægning og  

koncentration om eget fag, udtrykker lederne forhåndsforventninger om eventuelle sammenstød 

med lærernes hidtidige praksis. Det er besluttet at designe Almen sprogforståelse som et fælles 

‖sådan kunne man gøre forløb.‖ Her skal der arbejdes med det samme forløb for at kunne indvinde 

erfaringer med, hvad der var godt og skidt, men det forventes at give vanskeligheder at skulle tage 

denne opgave på sig: 

 

”Det støder an mod den tradition, som er, at man har nogle meget overordnede rammer for, hvad 

det skal være i undervisningen, hvor den enkelte lærer selv tilrettelægger.”  

 

Der er i ledelsens ræsonnement en glidning fra et meningsfuldt forsøg på at undgå kontrol af en (i 

ledelsens forståelse) ledelsesfremmed medarbejdergruppe til et ræsonnement om, at ledelsen dels 

skal bestræbe sig på at ”jævne vejen”, dvs. fjerne forhindringer, dels give mulighed for frit 

spillerum kombineret med at stille inspiration til rådighed for medarbejderne. Ledelsen må herefter 

træde til side og håbe på medarbejdernes udvikling.  

 

Paradokset er at håndtere ledelse af forpligtende og omfattende forandringskrav i forhold til en 

gruppe af medarbejdere, som antages at være ledelsesfremmed. Opgaven håndteres her med en 

skævvridning til noget, man antager, er til lærernes fordel; en tilstræbt ligeværdighed. Ledelsen 

antager samtidig, at ledelsesfremmedheden betyder, at synlig ledelse eller mere direkte krav og 

synlige magtstrukturer er problematisk.  

6.5.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere - paradokser på Stx 

Ledelsestænkningen på Stx matcher i slående grad denne afhandlings hidtidige teoretiske 

beskrivelse af særlige træk ved professionerne, nemlig de træk, som beskriver professionerne ved 

ledelsesfremmedhed og autonomi (Se yderligere i kapitel 2). Rektor beskriver, at medarbejderne er 

ledelsesfjerne, har en stor selvstændighedstrang mm. Hvorvidt disse træk er til stede, er der endnu i 

de indledende interviews ikke baggrund for at dokumentere, men ledelsesfremmedheden og 

respekten for medarbejdergruppens autonomi ser ikke desto mindre ud til at være 

gennemslagskraftigt forankret i ledelsens forventninger og strategiske tænkning om samspillet med 

medarbejderne.     
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At håndtere ledelse af forpligtende og omfattende forandringskrav med vægt på synlig ledelse, 

sådan som der er lagt op til i reformen i forhold til en gruppe af medarbejdere, som antages at være 

ledelsesfjerne, er i sig selv et paradoks. Dette paradoks har vidtrækkende implikationer for 

ledelsestænkningen, og andre paradokser eller dilemmaer vokser ud af netop denne forståelse af 

samspillet mellem professioner og ledelse på gymnasiet. Når paradokserne kan ses og formuleres, 

er det en naturlig følge af, at de netop forstærkes og træder i karakter i lyset af reformkravene. I 

dette afsnit forfølges og opsummeres de spændingsfelter, som påvirker og har gennemslagskraft i 

samspillet mellem ledelse og medarbejdere set fra ledelsens perspektiv. 

 

Når man antager, at ledelsesfremmedhed er et fremherskende træk hos den medarbejdergruppe, der 

skal ledes, er det naturligt, at medejerskab og ledelseslegitimitet ses som en nødvendighed, når man 

skal sikre større forandringer i organisationen. Netop dette fremstår da også som det centrale mål 

for ledelsens bestræbelser. Men da ledelse altså samtidig tænkes at være ilde set, medfører det 

strategier, som baserer sig på usynlighed og udstrakt hensyntagen i mange sammenhænge. Et 

kardinalspørgsmål for ledelsen i dagligdagen er, hvordan det er muligt at lave præcis og kvalificeret 

ledelse, uden at det kan ses og høres? Tre paradokser træder frem i denne sammenhæng, som 

nedenstående kort skal omtales.   

 

Ledelsen skal skabe ledelsesaccept og forståelse for forandringer gennem kommunikation i en 

ledelsesfjern - ”Hvad nu hvis” kultur 

 

Rektor ser det som sin vigtigste opgave at filtrere, fokusere, motivere, holde mismodet fra døren hos 

medarbejderne. Måden at gøre dette på er ved at tale med folk og skrive meget, som han udtrykker 

det. Denne opfattelse deles af den ledende inspektor, som siger, ”for mig er ledelse dialog, dialog 

og så er det dialog”. Det væsentlige er at skabe forståelse for de beslutninger, der træffes, og 

forståelse skal man kommunikere sig til. En tredje leder, Asger Tønning, omtaler 

medarbejderkulturen som en ”hvad nu hvis” kultur, som stiller kringlede og kritiske spørgsmål. Og 

også han mener, at det handler om ”at tale så meget om reformen som muligt”. ”Hvad nu hvis” 

kulturen er hjemsted for undvigemanøvrer, og den er forhandlingsplads for ansvarsplacering. I 

kommunikationen er det, med andre ord, muligt at dekoble ledelsen, ligesom der også for ledelsen 

er mulighed for at udgrænse medarbejdere, som man ikke mener, der skal lyttes til. 

 

Kommunikationen som ledelsesværktøj er altså helt central, men også et tveægget sværd, og den 

kan potentielt rumme stor tvetydighed i formuleringer. Hvis idealet om indirekte ledelse slår 

igennem, her kombineret med opgaven at overbevise, motivere, skabe forståelse og accept for 

forandringer, som løbende vil opleves som et pres på vante forestillinger, ligger også her implicit en 

understøttelse af et paradoks, som løbende må håndteres i hverdagen. Beslutninger eller 

rammesætning, som er mindre populær, skal formuleres, så det glider ned og helst med accept. Hvis 

opgaven betragtes fra denne synsvinkel må megen opmærksomhed bindes i netop det at formulere 

sig til flest muliges tilfredshed. Så at skabe indirekte ledelse; ”skubbe uden at styre”, med 

kommunikation for at skabe accept af beslutninger og reformkrav, som måske ikke altid er 

velkomne, er et paradoks, som ledelsen tager på sig.   

 

”Den administrative bjælke” skal regulere samspil og arbejdsfordeling, men af hensyn til 

medarbejder autonomi skal de bestemme, hvor ledelsen skal lægge bjælken. 

 

Den administrative bjælke er et begreb eller måske snarere en organisationsopskrift, som også er 

slået igennem på Stx. Der er tale om en opskrift for regulering af samspillet og arbejdsfordeling 
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mellem medarbejdere og ledelse på det administrative område. Begrebet dækker over planlægning, 

koordination, tilrettelæggelse og logistik. Som det ofte er tilfældet med organisationsopskrifter, har 

den været præsenteret af en konsulent, som på skolen har deltaget i forbindelse med et pædagogisk 

arrangement (Røvik, 2002). Organisationsopskriften er attraktiv for ledelsen, fordi den giver løfter 

om stor fleksibilitet og muligheder for at lede differentieret, således at der kan tages udstrakt hensyn 

til alle ønsker og behov i organisationen og dermed også til medarbejdernes selvstændighedstrang. 

Ledelse vil, ifølge forståelsen af begrebet, netop have mulighed for, i samspil med medarbejderne, 

at tilrettelægge det administrative arbejde.  

 

Men i kombination med masser af empati, indirekte ledelse og udstrakt fleksibilitet, hvor kontrol 

frem for alt skal undgås og vejen jævnes for medarbejderne, bliver den administrative bjælke også 

til et paradoks i organisationen, fordi det bliver uklart, hvem det er, der leder hvem, når det skal 

bestemmes, hvor bjælken skal placeres. Ledelsen træder til side i respekt for medarbejdernes trang 

til selvbestemmelse, og banen overlades til medarbejdere, når niveauet skal fastsættes. I forbindelse 

med ‖den administrative bjælke‖ kommer et spændingsfelt til syne i samspillet med medarbejdere.  

Spørgsmålet bliver således, om medarbejderne kommer til at lede ledelsen? Eller om der opstår 

rammeløse medarbejderprocesser?  

Ledelsesformen er ”oplyst enevælde”, men det skal gøres ”på den flade måde”. 

Beslutningskompetence og beslutningsstrukturer i organisationen er et tredje kardinalpunkt i 

udviklingen af det medejerskab, som er ledelsens mål. Hensigten er at skabe medejerskabet ved at 

ansvarliggøre for beslutninger, man selv har truffet, ikke som enkeltpersoner men for gruppers 

vedkommende. Udvalgene er bibragt mere formaliseret ledelseslegitimitet, og uformel ledelse kan, 

ifølge rektor, derfor ikke trives på samme måde som tidligere, da mange beslutninger blev taget i 

det store PR-forum. Beslutningsstrukturen i mindre udvalg skal samtidig modvirke træghed over for 

forandringer.   

 

Omtalen af beslutningskompetence og udvalgsstruktur fremstår dog ikke med de begreber, der 

anvendes af ledelsen med stor klarhed. Den ene inspektor beskriver ledelsesformen som ”oplyst 

enevælde”, samtidig siger han dog om samme beslutningsstrukturer, at ”den flade måde vi gør det 

på, er afgørende”. En anden inspektor omtaler, at udvalgene på Stx træffer beslutninger suverænt, 

og ledelse er derved lagt ud i udvalgene. Samtidig modsiges dette af på forhånd udstukne 

retningslinier og det forhold, at lærerne, som rektor udtrykker det, aldrig vil kunne lastes for en 

beslutning. Hvis en beslutning underkendes af rektor, falder det tilbage på den pågældende 

ledelsesrepræsentant. Alligevel siges det også af en tredje leder, at ‖vi [ledelsen] sidder der jo på 

ligefod med de andre.”  

 

Det står klart, at der i ledelsen rummes ret modsætningsfyldte begrebsliggørelser af 

beslutningsforholdene på skolen. Spørgsmålet er, hvordan dette sætter sig igennem i forhold til 

samspillet med medarbejderne, og hvilken indflydelse det har på udviklingen af det ønskede 

medejerskab til reformen? Målet er, som inspektor Asger Tønning påpeger, at skabe en glad og 

engageret arbejdsplads med åbenhed og oplevelse af medejerskab hos medarbejderne. Håndtering af 

forandringskravene med vægt på synlig ledelse, sådan som der er lagt op til i reformen, i forhold til 

en gruppe af medarbejdere, som antages at være ledelsesfjerne, er det overordnede spændingsfelt 

som samspillet mellem ledelse og medarbejdere befinder sig i.  

 

Ledelse af professionerne i denne forandringsopgave er ingen let sag, som den tager sig ud for 

ledelsen ved reformens begyndelse. I den sammenhæng er det værd at fremhæve, at netop løse 
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koblinger, ifølge Weick, også rummer muligheden for at skabe sammenhængskraft i organisationen, 

fordi der herved gives plads til modsatrettede bevægelser og innovationer, men løse koblinger kan 

samtidig blive til organisatorisk hykleri, som fremstillet i Brunssons perspektiv, når man siger et, og 

samtidig gør noget andet med henblik på at stille flest mulig tilfredse (Brunsson 2003)  

 

I fortællingens anden del, dvs. i reformpraksisfasen, aftegner der sig et billede af, hvorledes 

strategierne har fungeret i samspillet med medarbejderne under tilblivelsen af den nye organisation, 

og ledelsen gør selv status for at kunne justere på visse punkter og for at tilpasse sig de nye tider i 

organisationen endnu bedre i anden omgang. Forinden vil jeg dog i det næstfølgende afsnit tage op, 

hvordan reformforberedelsesfasen tager sig ud set fra et lærerperspektiv. 

6.6 Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

6.6.1 Lærerfortælling 1 

Af interviews med lærerne i den første fase af reformarbejdet viser det sig, at det primært er 

interaktionen med kollegaer, som er på dagsordnen. Det er ikke samspillet med ledelsen, som 

fylder. Ved nærmere eftertanke er dette måske ikke så overraskende, for lærerne er i høj grad vant 

til selvledelse i gymnasiet, og netop samarbejdet med kollegaer fremstår for lærerne som det 

centrale i reformen. Ikke desto mindre tematiseres samspillet med ledelsen med stigende intensitet, 

jo længere vi når frem i reformforløbet.   

 

Lærersamarbejdet tematiseres i to retninger, dels i forhold til faglighed og tværfaglighed, dels i 

forhold til teamsamarbejdet. Samarbejdet omkring tværfagligheden er knyttet til en overskridelse af 

monofagligheden. Teamsamarbejdet er både forbundet med samarbejdsprocesser, men også med det 

at skulle se sig selv som en del af en organisatorisk helhed. Både i forhold til samarbejde om 

tværfagligheden og i forhold til teamarbejdet er der tale om et pres ud over den individuelle 

lærerrolle, men i analyserne behandles det som to adskilte temaer, som er knyttet til hver sin 

hovedbevægelse i reformen: dels fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer, dels fra 

gymnasielærer til medarbejder i organisationen. I første omgang gælder det et indblik i det, der 

fylder på den arbejdsmæssige dagsorden vedrørende tværfaglighed og samarbejdsprocesser. 

 

I relation til dette tema er der ikke i informanternes udsagn grundlæggende tvivl om, at de ønsker 

samarbejdet, og der er også en fortsat (fra surveyundersøgelsen) stor åbenhed i forhold til at afprøve 

de positive muligheder, som samarbejdet lægger op til. Men der udtrykkes bekymringer på en 

række felter, og der tilføjes modifikationer til det grundlæggende udsagn. Interviewene giver et 

indblik i de aspekter, der betyder noget for lærerne i det efterspurgte samarbejde.  

Den sociale dimension i samarbejdet fører til faglig udvikling og ”væk fra det fine der” 

Allerede på interviewtidspunktet i reformforberedelsesfasen er der gjort mange erfaringer med 

overskridelsen af den individuelle lærerrolle og det nye samspil med kollegaer. En lærer, Thorkild 

Pallesen, fortæller at han har samarbejdet med sine kolleger om planlægning af undervisning i alle 

de år, han har undervist. De har en tre-lærerordning, og de har holdt kvartalsmøder i 15 år, men nu 

holder de frikvartersmøder en gang om ugen. Det er der flere fag, der gør. Som han selv 

konkluderer, siger det noget om, at samarbejdet allerede er godt i gang. Han synes, at samarbejdet, 

som reformen lægger op til, er godt: 
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”Det er i kraft af reformen. Helt klart, det er det positive, der har været i reformen. Det er sådan set 

det, at de har tvunget os til at arbejde sammen.” 

 

Samarbejdet fremhæves i høj grad af de interviewede lærere, fordi der er en social dimension i det, 

og i tilknytning hertil sker der, ifølge denne lærer, også en faglig udvikling. De har altid været gode 

til at samarbejde, og der har ikke været problemer i faggruppen med, at de holder deres forløb tæt 

ind til kroppen. Til gengæld har det fag-faglige samarbejde dog været præget af andre dimensioner 

‖det der fine hvor man sidder og gør sig til af sin litterære viden, og sådan noget (...) ‖, som 

signalerer en høj prioritering af fagligheden som en personlig stil. Denne tilgang til samværet 

nedtones nu af nye former for tænkning og anderledes understøttende samarbejde:  

 

”Jeg har altid syntes, det er godt, jeg synes, det er vigtigt at arbejde sammen, fordi jeg synes, der er 

en social dimension i det, og der er en eller anden understøttende virkning i det, ikke, og der sker en 

faglig udvikling, vi har altid været gode til at fagligt udvikle, og der har aldrig været problemer i 

dansk, med at vi holder vores forløb tæt til kroppen. Det har altid været sådan, at hvis jeg kommer 

og siger: Jeg skal ind og undervise i noget af det der, jeg aner ikke en skid om det, har du noget? 

Ja, jeg har, du kan se her. Så får man det. Vi har altid snakket, vi har også haft møder og læst 

bøger sammen i vores danskgruppe, holdt forfattermøder og sådan noget i den stil, har haft 

forfatterne ude og sådan noget, men det har så været det dér fine, hvor man så i gruppen sidder og 

gør sig til af sin litterære viden og sådan noget, ikke. Men i dag da er der sket det dér med, at 

samarbejdet er blevet sådan en støtte til hinanden, men i dag, jeg tror, der kommer noget mere af 

det. Der er selvfølgelig noget positivt, idet der med at støtte hinanden.” 

Fokus på arbejdsmåder fører til en ny faglighed, men fag-fagligheden forringes 

Den samme lærer fremhæver ved samarbejdet dog også, at de i faggruppen nu skal i gang med at 

lave fælles undervisningsforløb og klarlægge, hvad det er, eleverne egentlig skal lære. Læringen og 

det at håndtere et stof og arbejdsmåderne med det er noget af det, der med reformen vil træde frem 

og skulle prioriteres. På den måde bliver der, som læreren udtrykker det, ikke mulighed for at 

undervise hen over hovederne på eleverne. Udviklingstanken om ‖ansvar for egen læring‖ er ifølge 

denne lærer dog ikke rigtig, hvis eleverne ikke samtidig bliver tvunget til at tage ansvar. Man skal 

forlange noget af dem, man skal spørge; hvad vil du være her for? Som det bliver fremover, bliver 

man som lærer tvunget til at lave arbejdsredskaber til at sikre progression og ansvar for egen læring, 

hvilket er godt nok. Det giver ikke øget faglighed, men eleverne kommer ud med nogle andre 

kompetencer og evner: 

 

” (...) man bliver nu tvunget til i fællesskab at udvikle nogle arbejdsredskaber for det, ikke. Det 

synes jeg, er godt nok, men det giver ikke en forøget faglighed. De kommer ud med nogle andre 

kompetencer, evner. Og det synes jeg er godt nok. Og for os [lærerne] er det også nogle andre 

[kompetencer] (...) der kommer nogle andre ting ind, for det man får ved AT [Almen 

Studieforberedelse] eller AP [Almen Sprogforståelse] og NVG [Naturvidenskabeligt Grundforløb] 

er jo nogle andre ting, og som har selvfølgelig en anden form for faglighed med sig, men i forhold 

til den fag faglige bliver det reduceret i hvert fald.”  

 

Tidsrøveri og bureakrati forringer fag-fagligheden 

Det siges samstemmende af de interviewede i denne fase, at gymnasielærerne er ved at blive slidt 

op, fordi skolerne hele tiden bliver lagt om. Samarbejdet er en tidsrøver, og fagligheden i 

gammeldags fag-faglig forstand bliver fra lærerens perspektiv på den baggrund samtidigt forringet. 
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Lærerne ”møder sig ihjel”, og det bliver der mere af fremover. Man glemmer, at lærerne også skal 

læse til timerne, og de skal følge med i de sidste fem års litteratur. En lærer opsummerer; ”der er 

nogle overordnede ting, der ikke bliver løst.” Nogle af de ting, der indføres, er ”for firkantede”, og 

man glemmer den sunde fornuft. Samarbejdet og samspillet mellem fagene er godt, men for meget 

går op i møder, evalueringer, prøver, vurderinger, afcheckninger og ”legen støttepædagogiske 

foranstaltninger for eleverne.”  Kort sagt; der er alt for meget bureaukrati i forandringerne.   

 

Samlet set fremhæves det her på Stx om samarbejdet i reformens oplæg, at det er godt. Det omtales 

oven i købet som det bedste ved reformen. Samarbejdet er godt, fordi det har en socialt 

understøttende funktion for den enkelte lærer, som bevirker, at også fagligheden udvikles.  

Samarbejdet er også godt, fordi arbejdet med at udvikle arbejdsredskaber til håndteringen af 

elevernes læring udvikles. Men samarbejdet er en tidsrøver, som går ud over fagligheden, og 

reformen har konsekvenser for fremtidens gymnasielærer. Der opstår med reformens krav et nyt 

paradoks for den enkelte lærer at håndtere her. Fagligheden udvikles af det understøttende sociale 

samarbejde, og den ændres fra fag-faglighed til ny faglighed, dvs. de nye kompetencer, som 

efterspørges i reformsammenhængen, men fagligheden forringes samtidig af tidsrøveriet i møder, 

bureaukrati og kontrol ifølge lærerne.  

 

For nogle af lærerne gælder det, at de ser på reformens forandringer, bl.a. den ændrede faglighed, 

med et rationelt blik, som står i modsætning til ledernes opfattelse af forandringsprocessen som en 

kulturel forandring. Der er indimellem et stort fokus på at forstå f.eks. de nye krav om de faglige 

forandringer med en lineær input/output tænkning blandt lærerne fremfor en opfattelse af 

ændringerne som paradigmeskift, der kræver nye forståelsesrammer. Denne opfattelse står i 

modsætning til den forståelse, som lederne giver udtryk for. Lederne giver udtryk for, at der med 

reformen er tale om, at kulturændringer er sat på dagsordnen. En af lærerne udtrykker sig om de nye 

krav, bl.a. om den ændrede faglighed og det tværfaglige samarbejde, og siger ved flere lejligheder, 

at han opfatter det sådan, at ”(...) hvis du putter noget ind, er der noget andet der ryger ud. Tiden 

skal jo hentes nogen steder fra til det.”  Han siger i den forbindelse: ” Jeg mener, at man mangler 

at – alt det, man putter ind – jamen fortæl mig så, hvad er det så, jeg ikke skal gøre.” 

 

Der er tale om to forskellige perspektiver på reformarbejdet, som kan ses som et spændingsfelt. De 

to typer af forståelsesrammer kan komme på kollisionskurs, hvis de betragtes som gensidigt 

udelukkende snarere end som komplementære synsvinkler, der beskriver forskellige samtidigt 

tilstedeværende facetter af arbejdet.  

Tests og måling af læring, en trussel mod den nye faglighedsudvikling? 

Der peges også på, at der mangler tid og rum til udviklingen af det tværfaglige, fordi reformen også 

lægger stor vægt på en faglighed, der kan måles. Med den grad af måling og evaluering, der lægges 

op til, vil fagligheden angiveligt lide overlast set fra lærernes perspektiv, og lærerne peger på, at 

dette vil stå i vejen for, at netop de tværfaglige kompetencer af bredt og fleksibelt tilsnit, som er 

reformens mål, kan udfoldes. Evaluering i form af tests af faglighed fører til kompetencer, som kan 

måles og vejes på bekostning af udvikling af kreative kompetencer. Dette modarbejder de 

intentioner, man har med reformen i form af udvikling af mere fleksibel kompetencetænkning. 

Evaluering og testning ses altså fra denne vinkel som en trussel mod den nye faglighed: 

 

”Altså fagligheden, man skal have, det skal jo være med henblik på at skabe den anvendelige 

arbejdskraft, ikke. Den, der er fleksibel og alt muligt andet. Og jeg synes, de lægger alt for stor 

vægt på en faglighed, som er målbar, og dermed, i mine øjne, er en gammeldags faglighed. Hvor 
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jeg synes, det, der skal til, det er kreativt tænkende folk, der kan flekse rundt mellem viden og 

kombinere og nytænke og sådan noget. Det får du ikke ved den type faglighed, der skal vejes og 

måles og alt sådan noget i den der stil.” 

 

En anden lærer (som også er inpektor) Asger Tønning, mener, at samarbejdet mellem lærerne bliver 

meget svært. I hans udsagn er der en åbenhed overfor det nye, men også en ambivalens, som 

udtrykker en frygt for, at samspillet og samarbejdet sættes i centrum på bekostning af fagligheden. 

Han mener, at gymnasiet organisatorisk har trængt til at blive rusket i, da de opretholder nogle 

gamle normer, ligesom på en kostskole. Derfor er det en god øvelse at finde ”andre måder at levere 

varen på”.  Herunder omtales det tværfaglige samarbejde som en helt grundlæggende og væsentlig 

fordel ved reformen, dog tager han det forbehold, at det er så længe, man ikke glemmer det, der skal 

samarbejdes om - nemlig fagligheden. Når samarbejdet og samspillet sættes i centrum i stedet for 

fagligheden, mener han, at lærerne skal opgive en del af sig selv. Umiddelbart får lærerne så en 

anden identitet end den, de havde før, og måske vil den være ringere...? 

 

Interviewer: ”Men hvad er det, man som lærer, giver slip på med sin faglighed, når samarbejdet 

og samspillet skal være i centrum? 

Lærer: Ja, man skal jo opgive en del af dig selv. En del af det, du synes har været enestående ved 

mig, og som var min stolthed, det skal jeg ikke mere. Det er jo lidt det samme som en 

snedkeruddannet fra min tid, der kunne en lang række ting, kunne sætte træ sammen på 10.000 

forskellige måder. I dag er der jo ikke brug for - jo han kan jo sætte et køkken op for HTH, og der 

er ingen krav til hans faglighed - jo han bliver montør.  

Interviewer: Er det så ikke bare en anden identitet, er den ringere? 

Lærer: Det vil vi selvfølgelig sige, umiddelbart ja.” 

 

Asger Tønning kommer undervejs i tanke om, at montørjobbet, som en metafor for de tværfaglige 

kompetencer, måske godt kan siges at have sin egen faglighed og alligevel i længden være OK. 

Som han ser det, bliver det ledelsens hovedopgave at forklare folk, at de ting, de nu skal til, det kan 

de allerede – de skal bare ses i et andet lys. Når så processen er i gang, skal der ses på, om der er 

udviklet vaner eller samarbejdsformer, som eventuelt kan videreudvikles, så man lever op til 

målene:  

 

”Der er mange af de omgangsformer, som vi har lært os, og vi har da flyttet os indenfor de sidste ti 

år. Og jeg tror, det er ledelsens opgave at forklare, at I kan mange af de ting, I skal bare se det i et 

andet lys. I skal måske lære jer nogen enkle nye måder at håndtere tingene på i dag. Men i og for 

sig kan mange af de ting, vi gør i dag, bruges ind i dette her sammen med andre. Det, tror jeg, 

bliver ledelsens hovedopgave at forklare folk, at det kan de, og så må vi se, når det er kommet i 

gang, og vi har fået os nogen vaner, om man så kan videreudvikle nogen af de samarbejdsformer, 

så man lever op til de ideelle mål, der ligger i dette her. Så når jeg nu har sagt alt dette her 

negative om alt det her, så vil jeg lige sige, at jeg faktisk også er meget positiv, fordi jeg synes, det 

er spændende at flytte sig” 

 

Der udtrykkes på trods af eventuelle vanskeligheder en tro på samarbejdet og fagligheden i det 

lange løb.  

”Et stort slagsmål” - foreløbige erfaringer med en tværfaglig samarbejdsproces 

En lærer, Ellen Neumann, beretter om sin konkrete erfaring med en ny samarbejdskonstellation i 

relation til reformforberedelsesarbejdet. Hun har, som lærer i billedkunst, været involveret i en 
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arbejdsgruppe, som skulle tage de første skridt i forberedelsen af det tværfaglige forløb Almen 

studieforberedelse (AT). Der blev holdt 4 møder af knap et par timers varighed. Det fremgår af 

arbejdet, at der blandt naturfagslærerne på skolen er meget markante synspunkter på reformarbejdet, 

som er vanskelige at forene med reformens intentioner. Læreren i billedkunst beskriver gruppens 

arbejde som ”et stort slagsmål” og som en sammenhæng, det er meget vanskeligt at diskutere de 

nye pædagogiske tiltag i: 

 

”Finn var ikke med på den. Han mener ikke, at man kan tale om kompetencer, når man ikke kan 

definere det præcist, og Troels kørte langt hen ad vejen på, at det var sort snak, at vi ikke kunne 

bruge det til noget som helst. Og hvis ledelsen, eller nogen, skal komme og sige til én, hvad man 

skal lave, så er det altså hele glæden, der ryger. Det er det at være selvbestemmende og gøre, hvad 

man har lyst til, det er det, der er glæden i arbejdet. (...) De synes, at pædagogik er ikke et fag. Og 

der er ikke et sprog, hvor det er ordentligt defineret. Det er snak. Og det er for så vidt ikke noget, 

der kan bruges til ret meget.” 

 

 

Læreren fortæller (af egen skriftlige fortælling) 

 

En barberet ged? 

 

Jeg deltog sidste forår i en pædagogisk arbejdsgruppe med andre kolleger, og forløbet var ret 

bøvlet. Vi skulle forsøge at kortlægge kompetencebegrebet og iværksætte et forsøg i forhold til det 

kommende Almen Studieforberedelse. Vi mødtes 4 gange af 1 ½ time. Jeg lavede en samling af 

papirer, 24 sider i alt, om kompetencer, et par af kollegaerne stod totalt af, fordi man ikke kunne 

arbejde med noget, der var en flydende betegner – de ville have naturvidenskab – vi mere skændtes 

end argumenterede – det var hårdt. Finn var sur over, at han skulle være ledelsesrepræsentant i 

denne her arbejdsgruppe, og Troels var sur over, at han, som tillidsmand, skulle forholde sig til 

skolens psykiske arbejdsmiljø, som han syntes var så dejligt, som det overhovedet kunne blive, det 

måtte alle da være enige om, ellers kunne de bare finde sig noget andet. En gang rev han heftigt et 

sår af sin næse så blodet stod ud over ansigtet – det var meget dramatisk. En anden gang bankede 

han jord af træskoene ud over gulvet midt under mødet. Den 4. gang vi mødtes, sluttede med at 

Niels erklærede, at der var en der holdt og ventede på ham. og han skulle hjem, så nu var den ged 

barberet! Jeg tænkte længe over, hvad det var for en ged – var det Almen Studieforberedelse eller 

var det kompetencebegrebet? Nogen tid senere spurgte jeg ham, og han svarede, at det var Almen 

Studieforberedelse. Jeg har stadig vores 24 sider om kompetencebegrebet, og det er jeg glad for, 

jeg fik lavet. Resten ville jeg godt have været foruden. Pædagogik er jo ikke nogen naturvidenskab! 

Og det kom til at fylde så utrolig meget. 

 

Med historien får vi et kort og koncentreret indblik i, at processerne i organisationen er andet og 

mere end målrettede og fremadskridende forløb. Vi får et indblik i meningsforhandling og 

magtforhold i en proces, hvor flere forskellige medarbejderkulturer skal samarbejde og som noget 

nyt; skabe fælles forpligtende afsæt for lærerarbejdet. Humanisten (historiefortælleren) har 

produceret 24 siders beskrivelse af kompetencebegrebet, og mødet med den naturvidenskabelige 

holdning og tilgang skaber et sammenstød, som gør indtryk. Historien her beretter ikke om 

processens resultat, men den omhandler den sociale interaktion, som på en gang afspejler og 

sammenfatter forandringssituationen. Hvis det at være selvbestemmende og gøre, hvad man har lyst 

til, er træk, som søges bevaret i det ny gymnasium under reformen, stiller det store krav til 
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samspillet med ledelsen og de tværfaglige samarbejdsprocesser. Det vil være en kæmpeudfordring, 

således som det ovenfor er beskrevet, hvor to kulturer står skarpt overfor hinanden. 

 

En medarbejder, Thorkild Pallesen, omtaler da også, at det ser ud som om, der mangler 

ledelsesredskaber til at gribe ind i forbindelse med, at nogle kollegaer har svært ved samarbejdet: 

 

” (...) jamen, der er jo ikke nogen ledelsesredskaber, fordi det burde være en ledelsesopgave at 

skulle gennemskue sådan noget i den dér stil. (...)  frygten [ledelsens frygt]  er jo så også, at det 

bliver for bureaukratisk at skulle kontrollere alt det dér, men inderst inde er de jo godt klar over 

det, tror jeg.  Men man ser måske også gennem fingrene med ting, fordi jeg tror, de problemer er 

væk om - om 5 år, så vil de ikke eksistere længere, for du kan slet ikke være gymnasielærer på den 

måde længere.” 

 

Medarbejderen forklarer den manglende indgriben med ledelsens tilbageholdenhed over for at ville 

skabe bureaukratiske kontrolfunktioner.  

Samarbejdet er fortsat ”positivt og irriterende svært” 

Da lærerne interviewes igen efter praksisfasens første del, er det stadig et fremherskende træk, at de 

nye samarbejdsmuligheder med kollegaer betragtes som det bedste ved reformen. Også selvom det 

fortsat ikke er uden vanskeligheder. Asger Tønning omtaler samarbejdet: ‖Det er positivt og 

irriterende svært.” Og vi får også eksempler på, hvori vanskelighederne består i løbet af samtalen:  

 

”Noget af det, der har været positivt for mig, det er de samarbejdsmuligheder, jeg har haft med 

kollegaer. Der er ting, der har været rigtig godt. Der er kollegaer, hvor man går ind, og man kan 

være i det samme lokale stort set to minutter, og så fylder man fire tavler, og så ved man godt, 

hvordan det her ska være, det kan man gøre med nogen, med andre duer det ikke. Men det kan man 

gøre med nogen, og det har været positivt. (...) nu er man sammen med nogle kollegaer, som man 

ikke havde mulighed for at være sammen med før. Så på den måde har strukturen givet noget der.”  

 

En anden lærer, Thorkild Pallesen, tilføjer: 

 

”Jo, men for mig har det også været centralt, at det har været, blevet påtvunget, et større fagligt 

samarbejde, og også et større tværfagligt samarbejde, fordi jeg synes, at det, der har været den 

største positive oplevelse, at på trods af stress, så synes jeg, at folk har, hvert fald gået positiv ind i, 

at nu er det det, vi gør, altså, det har vi ikke skullet diskutere hvert fald.  

Interviewer: Hvordan kan det være? Altså, hvorfor har man ikke givet sig til at diskutere det? 

Lærer: Man har måske givet op på forhånd. Reformen er der jo. 

Interviewer: Ja okay, så der har ikke været nogen vej tilbage. Men derfor kunne man jo godt 

forestille sig, at man ville være modstandsfuld…” 

 

En tredje lærer, Kasper Andkjær, er enig i, at der er mange positive elementer at fremhæve, men det 

er også fortsat behæftet med besværligheder at skulle arbejde sammen. Et genkommende tema er 

fagenes forskellige kulturer, der skal forenes i det tværfaglige, når man nu synes, ens egen kultur er 

den vigtigste: 

 

”Kulturen og måderne at arbejde i de forskellige fag, den er meget forskellig, og det har helt sikkert 

givet en række samarbejdsvanskeligheder, fordi folk vil gøre, som de plejer at gøre. Og der er ikke 

nogen, der skal komme og fortælle mig sådan og sådan. Og så har der generelt været en tendens til, 
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at man ville overføre sin egen tendens til sin egen kultur på de der samarbejdspartnere, og det ville 

man få igennem på den og den måde. Og det giver en række problemer, helt bestemt.” 

 

Det centrale er, hvordan håndteres samarbejdets udfordringer, når de opstår?   

 

”Jamen altså, når nu tingene skal laves på et eller andet tidspunkt, for eksempel der er et forløb, 

der skal køre. Jamen, så er der jo en deadline, der hedder, at vi starter på mandag, og hvad skal vi 

så starte med? Og så må man jo så sige, at det er det, der går hen og bestemmer.  

Interviewer: Hvordan løser I uenighederne så? 

Lærer: Jamen, hvis de kan løses, det er jo ikke altid, de kan løses. (...) Så er det jo ikke sikkert, at 

der er så meget samarbejde. Og så arbejder lærerne hver for sig, og det er jo også noget af det, der 

er sket, hvis vi endelig skal tale om det. Det har været noget af det, som ikke har været særlig 

behageligt. Jeg har da også været ude for situationer, hvor folk ikke kunne samarbejde. Det er der 

ikke noget at gøre ved.” 

 

Her omtales situationer, hvor det tilsyneladende er en deadline og det frie initiativ, der styrer 

arbejdet. Alternativt er der tale om et minimalt samarbejde i en ubehagelig proces, som skulle have 

været baseret på det fælles og tværfaglige. Samtidig kan det se ud som om, at der er en opgivende 

holdning i forhold til en anderledes håndtering til sikring af fællesskabet. Der er ingen konsekvenser 

af erfaringerne, og der er ingen umiddelbar påvirkning af forståelse og efterfølgende ændret 

handling. Ligesom det ser ud til, at der heller ikke på det organisatoriske plan er etablerede 

strukturer til at sikre erfaringsdannelsen og dens konstruktive konsekvenser. Lærerne agerer som de 

bedst kan, og det demonstreres herved, hvordan der ikke er støttende strukturer til den fælles 

erfaringsdannelse i forbindelse med det tværfaglige under forandringsprocessen, således som det 

også blev omtalt i forbindelse med interviews af ledere. Samspil mellem ledelse og medarbejdere 

er, med andre ord, først og fremmest fraværende.   

Nyskabelserne og samarbejdet i grundforløbet set i bakspejlet 

I reformpraksisfasen er det naturligt nok tilblivelsen af de tre nyskabelser, Almen sprogforløb (Ochs 

og Capps), Naturvidenskabeligt grundforløb (NVG) og Almen studieforberedelsesforløb (AT), som 

er omdrejningspunkt for erfaringerne med samarbejdet, og som nedenstående tematiseres. I 

forbindelse hermed træder et andet centralt reformtema i karakter, nemlig en omfattende logistik og 

et bureaukrati, som også var på dagsordnen i reformforberedelsesfasen. Samspillet med ledelsen er 

noget, der efterhånden sættes på dagsordnen og indtager en tiltagende væsentlig rolle i 

begivenhedernes gang.  

 

De tre forløbsprocesser falder næsten eksemplarisk ud på Stx på et kontinuum fra Stalinistisk styret 

forløb (Røvik 1998) (Jævnfør nedenstående beskrivelse), over et delvist styret forløb, rammesat på 

lærernes initiativ (AT), til et ‖frit‖ forløb, hvor der arbejdes aktivt på at legitimere en adskillelse af 

fagene. I forhold til lærersamarbejdet er der, i generelle vendinger hos de adspurgte lærere, enighed 

om, at der har været gjort et stort og seriøst arbejde for at producere de tre nyskabelser i 

grundforløbet, AP, NVG og AT. De adspurgte lærere er også nogenlunde enige om de overordnede 

betragtninger og vurderinger af forløbene.  

Et østeuropæisk samarbejdsforløb - Almen sprogforståelse 

Ifølge lærerne var AP-forløbet godt, dvs., samarbejdet og tværfagligheden fungerede, og der kom et 

godt forløb ud af det. Forløbet beskrives, som nævnt, malende af en af lærerne som ”det mest 

Østeuropæiske, Stalinistisk styrede”, dvs. med en helhedsplan og alt planlagt ned til mindste detalje 
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af den lille gruppe lærere - ”effektivt”, som det omtales af et gruppemedlem. Færdige manualer og 

gennemstrukturerede undervisningsforløb blev uddelt til de øvrigt involverede lærere ved forløbets 

begyndelse, og herefter var det ‖bare‖ at undervise. Det ser ud til at være en samarbejdsproces, man 

kan sige lykkedes, men beskrivelsen giver anledning til at overveje samarbejdsprocessens karakter 

af teknologisk fix
44

. I hvor høj grad er der tale om balance mellem det mekaniske aspekt af 

samarbejdet og begrundet refleksion over indhold og processer i arbejdet?   

”Fag er ikke noget man taler om, det er noget man underviser i,” - Naturvidenskabeligt 

grundforløb 

Om NVG-forløbet vurderer en af lærerne, at det naturfaglige samarbejde er vanskeligt, fordi der 

ikke er traditioner, og desuden er holdningen at ”fag er ikke noget man taler om, det er noget man 

underviser i.” Hos de adspurgte lærere uddybes fortællingen om, hvorfor og hvordan det gik med 

samarbejdet i NVG-gruppen. Ifølge en af lærerne kom samarbejdet aldrig til at fungere. Deltagerne 

var så langt fra hinanden, at det ikke gav mening at lave noget sammen. De var meget optagede af 

at tale om, at der var så få timer til samarbejdet, så det ikke kunne lade sig gøre. De mente ikke, de 

kunne lave det på den tid, der var til rådighed. Ifølge fortælleren, Ellen Neumann, havde de den 

holdning, at alt skulle være i nøje orden og regnet helt præcist ud, ellers ville de ikke gå ind i det, så 

de brugte tiden på at tale om tid og emner. Det endte med et meget kaotisk forløb, og ingen ville 

tage ansvar for at få det til at blive til noget: 

 

”Der har ikke været nogen leder for den gruppe. Det er nogen mennesker, der ikke vil møde, hvis 

det ikke er aftalt på forhånd, hvad timer de får for det, og hvordan rammerne er. Og var det ikke i 

orden, jamen så kan de ikke tale om det. (...) De er sådan meget præcise og klare på, hvilke timer er 

der, og hvad skal vi. Altså mit fag, det er sådan, og hvad kan jeg bruge dig til, hvis jeg ikke ved 

hvad og hvornår, der er ikke nogen, der skal bestemme over mig.” 

 

Her er det tidligere omtalte rationelle syn på reformprocesserne også på spil, og når det sættes på 

spidsen, kommer det til at stå i skarp modsætning til de sociale processer, der skal til for at efterleve 

reformens intention om samspil, fleksibilitet og tværfaglighed. Samarbejdet kom aldrig til at 

fungere, og gruppen søgte, ifølge fortælleren, om tilladelse til et forsøg, hvor fagene skulle 

adskilles. Da de ikke fik lov til det, ” var de meget vrede, de var sådan virkelig vrede”.  

 

En af deltagerne i NVG-forløbet ‖brød ned med stress, og blev sygemeldt. Og har været en tur til de 

der ti samtaler hos en psykolog.” I beskrivelsen af årsagerne angives det, at der er mange 

forskellige reformrelaterede grunde hertil. I den forbindelse synliggøres endnu et tema, som i løbet 

af reformpraksisfasen er dukket op, og med stigende intensitet har sat dagsordnen om processerne.  

 

Logistik og et overordentligt stort bureaukratisk arbejde er påkrævet for at få de ønskede 

reformprocesser til at fungere. Nedenstående Snapshot giver et indblik i de krav, som stilles til den 

enkelte lærer, og som opleves som en overordentligt stor opgave, der skal løses oven i 

samarbejdsopgaven. Hvis samarbejdet så oven i købet ikke fungerer med støttende strukturer, bliver 

opgaven næsten uoverkommelig for den enkelte lærer. Ellen Neumann forklarer:  

 

”Det var ligesom det hele, at hun både havde en 3. g høj niveau, alt det plus det andet oveni. 

Vi gik en lang tur en dag sammen, hvor hun sagde, der var så mange skriftlige ting, der skulle 

laves, der skulle være den, der overordnede studieplan og aktivitetsplan.(...) Først skulle vi lave 

                                                 
44

 Begrebet er desuden omtalt i forbindelse med metodetilgang i kapitel 5.  
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noget, hvor vi præsenterede faget, men på et sprog så det kunne læses af forældre. Derefter skulle 

vi lave en studieplan, og det er jo så konkret, hvad intentionen var at gøre. Og bagefter den 

realiserede studie plan. Det er jo så tre ting, der minder meget om hinanden, hvor det ene er sådan 

overordnet, hvad det skal indeholde, dernæst skal der fyldes ud, hvad det indeholder, og til sidst 

hvordan det så bliver realiseret. De tre ting skulle vi lave, og så skulle vi også lave en manchet, til 

hvis vi skulle indgå i en studieretning. (...) Det var hun kørt fuldkommen surt i, og de havde ikke 

kunne blive enige om at gøre det sammen, studieplanen for de tre udgaver af naturvidenskabeligt 

grundforløb, den skældte hun i hvert fald ud over, de blev ikke enige om det, og fik det ikke gjort. 

(...) På den tur vi gik, brød hun altså helt sammen. For det havde været så belastende men. (pause) 

hun er et systematisk menneske, der har biologi og kemi. (...) Hun sagde, det var sådan midt i en 

time, der var sådan en dyne, der ligesom sænkede sig over hendes hoved, og hun sagde, jeg kan ikke 

svare på det, du spørger om, fordi nu kan jeg bare ikke mere. Og så troede hun, at hun kunne gå 

hjem og sove et par dage. Det tog altså lang tid. (...) Jeg tror, det har været hårdt at være med 

der.” 

Samspil med ledelsen efterspørges 

I forlængelse af oplevelserne med vanskeligheder i samarbejdet efterspørger lærerne ledelse. 

Samarbejdet er nyt og uvant, og det refereres fra flere lærere, at der er et behov for ledelse i 

forbindelse hermed. Nedenstående formuleres af Thorkild Pallesen: 

 

”Noget, der har været underligt, er, der skulle jo være en ledelsesrepræsentant, der skulle holde 

møde med de lærerteams, men det har ikke fundet sted. Det kom jo så frem på et PR-møde, hvor én 

spørger, jamen var det ikke meningen at, der skulle være en  ledelsesrepræsentant her, hvordan kan 

det være, de ikke er blevet indkaldt en eneste gang. Og hvornår skal vi egentlig til en 

medarbejdersamtale, der er noget her der ikke kører godt.”  

 

Supervisionsprocesser i teamarbejdet og behov for medarbejdersamtaler omtales, som en ”ledelse 

der lytter” kombineret med et stærkt behov for, at ledelsen sikrer, at logistiske arbejdsprocesser og 

værktøjer er på plads, sættes på dagsordnen. I forbindelse med at værktøjerne ikke er i orden samt 

kollegaer, som er gået ned med stress, refererer en lærer, at han mener, at ledelsen ser det som 

lærernes uvilje til samarbejde og manglende omstillingsparathed, at der er problemer, og han mener 

derfor, at ledelsen begår en katastrofal fejl i forbindelse med planlægningsmødet i maj: 

 

”Jamen, der indkalder de os til en eller anden ung narrehat, der bliver på diskursen, og holder et 

fløjt om ledelsen, team og omstillingsparathed og sådan noget. Som åbenbart skulle være positivt 

input til os, men jeg gider snart ikke at sige mere, vel. Det er slet ikke det, vi havde brug for på det 

tidspunkt, vi gider ikke sidde og høre på en eller anden, der sidder og snakker på diskursen. Vi er 

altså et sted, der handler om praksis.(...) og jeg synes, der ligger en grov hån af os som 

medarbejderstab, fordi de på ledelsesplan bilder sig ind, at det her handler om manglende 

omstillingsparathed fra kollegernes side. Det handler om, at de [ledelsen] ikke magter de 

bureaukratiske opgaver, rationelle, strukturering af deres samarbejde, vil jeg være grov og sige. 

Det betyder, man indkalder ikke til sådan et møde, med de 18.000 kr., den narrehat skulle ha, for at 

stå og snakke ud i den blå luft. (...) Rektor har den der forestilling, at vi bare er nogle brokhoveder. 

Tag dog og lyt, de får penge for det. Lyt til hvad er det vores problem er. Så sørg dog for helvede 

for at få de ting på plads.” 

 

I ovenstående citat refereres ledelsen som inddirekte kommunikerende og det fremgår at samspillet 

mellem medarbejdere og ledelse er præget af spændinger. Lærerne opfatter ledelsens handlinger 
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som uvilje til ledelse og manglende medarbejdergehør og ledelsen opfatter medarbejderne som 

uvillige til samarbejde og med manglende evne til omstilling. Inddirekte kommunikation med basis 

i ikke synlig ledelse, ser ud til at være med til at vedligeholde et for begge parter utilfredsstillende 

interaktionsmønstre og er en udfordringerne i det daglige presserende forandringsarbejde på Stx.   

En barberet ged – Revisited - Almen studieforberedelse  

I reformforberedelsesfasens første interviews berettede en lærer, Ellen Neumann, om de indledende 

skridt i tilrettelæggelsen af det tværfaglige samarbejde i AT-forløbet. En samarbejdsproces hun godt 

ville have været foruden, men som dog resulterede i udkastet til et kompetencekatalog. I denne 

omgang vurderer den samme lærer, at AT-forløbet i sidste ende er gået godt. Spørgsmålet er, 

hvordan arbejdet er blevet udformet i det videre forløb frem mod undervisningen. Læreren fortæller 

om den store gruppe, at ”den gik bare i opløsning”, og på et PR-møde tog en lærer siden hen 

initiativ til at videreudvikle kompetencekataloget i en mindre gruppe, som hun samlede. Deltagerne 

fik derefter lov, efter en debat på et PR-møde, til at gøre arbejdet færdigt. I løbet af 

arbejdsprocessen blev det også fastlagt, at temaerne i forløbet, efter forslag fra et medlem i gruppen, 

skulle være tid, sted og person. Dermed opstod der nogle styringsredskaber, som arbejdet kunne 

rammesættes af. Læreren vurderer, at samarbejdet i den lille gruppe er gået godt og også, at 

resultatet af forløbet er, at tværfagligheden har givet nyt fagligt overblik for eleverne: 

 

”Jeg bød ind med Leonardo Da Vinci, hvilket var rigtig fint. Matematik og historie lavede også 

noget med det. (...) Jeg kunne drage nytte af elevernes matematiske viden om emnet, f.eks. det 

gyldne snit, så det løftede det jo vældigt. (...) På den måde er det kommet til at hænge godt sammen 

for dem! F.eks. kan de se, at matematik faktisk kan bruges i andre sammenhænge end kun i 

matematiktimerne. Fagene kan altså noget sammen!” 

 

I forbindelse med samarbejdsprocesserne i teamstrukturer omtales et andet organisatorisk problem i 

form af lukkede hierarkier, som er ved at opstå i relation til teamarbejdet. Selve det faglige og 

kollegiale samarbejde omtales som en gevinst. Men... 

 

”Problemet er overhovedet at få banket igennem og være sikker på, at man er med i et AT-forløb, 

fordi, når jeg nu taler om nye hierarkier, der opstår. De består af teams, det er teams i de enkelte 

klasser, der bestemmer, hvad der skal ske. Er man med i et team, så har man et fælles fag, og har 

klassen, og skal sikkert havde dem i mange år, og man er så enerådende om at afgøre, hvem er det, 

der skal have lov til at være med i et AT-forløb. Og man får invitationer nogle steder, og andre 

steder får man den ikke. Jeg har været heldig at få to gode invitationer, og det har været hel fint og, 

det har fungeret uden problemer, vil jeg sige, samarbejdet. (...) i og med man ikke har et fællesfag, 

så i de her nye hierarkier, der er ved at opstå, jamen så er man så faktisk ude på en sidelinie, så er 

det en kamp for at komme med ind i varmen.” 

 

I samtalen om teamdannelse kommer det frem, at der er meget forskellige måder at håndtere netop 

dette på, og en god del anarki og tilfældigheder præger processen stærkt. I nogen tilfælde har en 

lærer fået en mailinvitation til at deltage i bestemte forløb af et team. I andre sammenhænge har 

lærerne valgt at indkalde potentielle deltagere i f.eks. et AT-forløb, således at der kunne bydes ind i 

fællesskab. En anden lærer, Thorkild Pallesen, fortæller: 

 

”(...) men der vil altid være nogen, der er udenfor grupperne, man kan ikke bare melde sig ind, ud 

over at vi har vores team om klassen, så vil der altid opstå en række teams inden for klassens 

lærere, der arbejder godt sammen. De vil hurtigt finde ud af, hvad et AT-forløb skal handle om, og 
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så er der andre, der bare ikke kan komme med i det. Det vil nok vise sig, når vi får gjort op, hvilke 

fag eller lærere, der har været med til AT-forløb, at der er nogen, der næsten ikke har været med i 

forhold til de 10 – 20 %, som er trukket ud af de enkelte fag.” 

 

Den ovenfor beskrevne organisering omkring lærernes interkollegiale processer står i kontrast til 

den meget gennemstrukturerede organisering af øvrige beslutningsprocesser på skolen jf. 

beskrivelsen af beslutningsstrukturerne. Uddelegeret ledelse til teams er foreløbig i meget høj grad 

overladt til lærerne selv. Spørgsmålet er, om dette er en konsekvens af ledelsens forsøg på at undgå 

kontrol, som igen er affødt af en reaktion på forestillingen om lærernes ledelsesfremmedhed og 

behov for autonomi?  

 

Fra et andet sted i processen beretter han om vanskeligheder undervejs i undervisningsprocessen. 

Han fastholder dog også, at det tværfaglige samarbejde er ”forrygende godt, selv om det åbenbart 

er en, for gymnasielærere, meget vanskelig ting”: 

 

”Jamen, jeg syntes, det er utrolig givende, at vi som lærere kan sidde og få de faglige input, og at vi 

nu føler, at vi ikke bare sidder og forbereder den enkelte time derhjemme, at vi også kan komme 

med undervisningsforløb, hvor der skal være et større fælles fodslag.(...) vi udvikler vores faglige 

forståelse i fællesskab, i stedet for vi sidder, og bare engang imellem kan ha et møde og snakke, og 

gøre os til hvor meget klogere vi er end hinanden.”   

 

Men svært er det, og han beretter også om en proces med manglende koordination og forflyttelse af 

ansvaret, som ender med at blive placeret hos eleverne. Her viser det sig til gengæld, at det ligger 

godt. I AT-samarbejdet, som han var en del af, indgik 4 fag, herunder geografi. Undervejs i 

elevernes løsning af opgaverne manglede der en geografifaglighed, som der skulle trækkes på: 

 

”jamen, de har ikke engang haft undervisning i geografi – jamen, hvordan fanden skal de så kunne 

køre fagligheden og fakultetet ind som geografi repræsenterer ind i det - men det gjorde vi 

alligevel.” 

 

Læreren greb ind undervejs og påtog sig en ikke-aftalt tovholderfunktion. Elevopgaven, at skrive 

noget om London, blev fastholdt alligevel i en meget løs rammesætning, hvor de fik til opgave at 

forestille sig en studietur til London, hvis faglige indhold de skulle præsentere for andre. Til 

gengæld var det aftalt, at pågældende lærer skulle undervise i Power Point, således at eleverne 

havde en basis for fremlæggelsen: 

 

” (...) så den første time jeg kommer til med eleverne, ”jamen Power Point, det har de da fået 

undervisning i” ikke, så skulle jeg lige (knipser to gange), men det lykkedes, og det kørte.. (...) 

det var noget, jeg var blevet BEDT, og som vi så lagde ind, som en måde de skulle fremlægge på,  

men altså, de havde allerede arbejdet med det, ikke!” 

 

Her skal handles med konduite og fleksibilitet og i modsætning til de aftalte rammer for arbejdet, 

men det lykkes altså, og en del af forklaringen er her i lærerens optik, at han uopfordret påtog sig 

tovholderansvaret, og også at eleverne tog ansvaret på sig: 

 

”Man kan sige, det er egentlig den lidt løse, hvor man egentlig kaster det over på dem ikke, fordi 

lærerne i virkeligheden ikke magter det, for at være fræk og sige det, men jeg vil så også sige, gud 
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ved hvordan det havde set ud, altså, jeg turde ikke andet end at gå ind og være andet end tovholder, 

men det var hårdt! Og hold kæft hvor har jeg spildt meget tid!” 

 

Så samarbejdet er forrygende godt, hårdt og fuldt af spildtid i en kort version.   

 

Kasper Andkjær tilføjer til denne vurdering, at glæden ved samarbejdet er til stede og 

tværfagligheden fungerer ind i mellem, dog med svingende kvalitet, men fag-fagligheden lider med 

reformen. Set i bakspejlet er der en kritik af, at AP, NVG og AT fylder så meget i grundforløbet, at 

der reelt ikke er tid til at undervise. Oplevelsen er, at der er en større tilfredshed rent fag-fagligt med 

at undervise på det andet semester i studieretningsforløbende, fordi det her igen er muligt at 

opsamle fag-fagligheden. Der er ikke tale om så mange timer, men det er en enorm stressfaktor, 

fordi det er så anderledes, og fordi der er så meget administration, møder og ”papirtigeri” 

forbundet med reformen, så der er alt for lidt tid til selve undervisningen. En lærer opsummerer, 

 

”AT er jo kun en lille prut i et kæmpebureaukratisk arbejde.” 

6.6.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere,  – flere paradokser på Stx  

Det helt centrale i ovenstående snapshots af de tværfaglige samarbejdsprocesser fra Stx er, at kravet 

om samarbejde for langt hovedparten af de involverede fremstår som noget meget positivt, ja 

nærmest som det bedste ved reformen, og dette gælder også ved det første reformårs afslutning. Der 

er naturligvis vanskeligheder og undtagelser i processen, men målet at skabe velfungerende 

samarbejdsprocesser arbejdes der hen imod.  

 

I en nærmere undersøgelse af samarbejdets aspekter viser det sig, at det positive, som forbindes 

med det nye samarbejde, er den sociale dimension, det understøttende kollegasamarbejde og i 

forbindelse hermed, den faglige udveksling, der kan erstatte tidligere konkurrerende 

kollegarelationer. Tidligere tiders lærer har i sin individuelle undervisning og opbygning af egen 

faglig identitet været koncentreret om at demonstrere stor faglig selvstændighed, også overfor 

kollegaer, men det er ikke ensbetydende med, at behov for udveksling og sparring i det daglige 

lærerarbejde ikke samtidig har været til stede. Det ser ud som om, behovet for faglig udveksling, 

kort sagt, legaliseres af reformens krav om tværfagligheden.  

 

Der aftegner sig dog, for lærerne, et tydeligt spændingsfelt og paradoks i samarbejdet, hvor faglig 

udvikling på den ene side understøttes af det sociale, men samtidig forringes af tidsrøveri, 

bureaukrati og nødvendigt fokus på selve samspillet frem for faglighed. Den nye udvikling af 

faglighed, som kræves af reformen, siges desuden at have den virkning, at elevprocesser og læring 

kommer i centrum. Dette betragtes som noget positivt, men dog også som noget, der medfører et 

fokusskifte væk fra fagligheden, som derved forringes. Et øget fokus på testanvendelse og 

kontinuerlig måling af viden tænkes at pege i retning af forringet fag-faglighed, og det betragtes 

derfor ikke som efterstræbelsesværdigt med henblik på at nå de nye mål for udvikling af 

fagligheden.  

 

Selve vanskelighederne i samarbejdsprocesserne uddybes af informanterne, og her er det tydeligvis 

kultursammenstødene mellem professionerne, der stjæler billedet. Et meget markant, men ikke 

overraskende spændingsfelt, åbner sig mellem det, der med et bredt begreb kan kaldes en 

humanistisk og kulturelt orienteret tilgang til forandringsprocesserne over for en naturvidenskabelig 

rationel tilgang. I dele af processerne er det disse spændinger og modsætninger, der står skarpt. 
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Reformen kan per se siges at favorisere eller understøtte humanistiske tænkemåder. Det er 

håndtering af sociale processer, der er i højsædet, og de kompetencer, der knytter sig hertil, er en 

del af den humanistiske fagligheds bagage. Tværfaglighed i alt andet end de humanistiske fag er 

langt mindre umiddelbart tilgængelig, fordi det ikke er naturligt integreret i den allerede 

tilstedeværende faglighed.  

 

Denne første lærerfortælling giver et indblik i de tværfaglige samspilsprocessers tilblivelse. I 

sammenhæng hermed aftegnes desuden et billede af lærernes samspil med ledelsen både indirekte, 

gennem medarbejdernes efterspørgsel efter ledelse, og endelig også gennem medarbejdernes direkte 

kommentarer til ledelse i sidste ende af fortællingen.  

 

I forhold til samspillet med ledelsen om de tværfaglige samarbejdsprocesser er det langt hen ad 

vejen temaet om fraværende ledelse, der aftegner sig. Der kan være mange grunde til, at ledelsen 

ikke er tydelig i denne sammenhæng. For det første er det nærliggende primært at være optaget af 

kollegaerne og den undervisning, der nu skal produceres i fællesskab. Men ret hurtigt bliver ledelse 

til et behov, når vanskeligheder i samarbejdsprocesserne melder sig. Allerede i 

reformforberedelsesfasen formuleres og analyseres det af en lærer, at ledelsen nok mangler 

ledelsesredskaber til at gribe ind i forbindelse med samarbejdets tilrettelæggelse, der hvor der er 

problemer.   

 

At der mangler ledelsesredskaber er en mulig fortolkning af den fraværende ledelse. Det er dog 

også muligt, at ledelsen netop holder sig fra at sætte rammer om arbejdet af frygt for at komme til at 

optræde kontrollerende i det, de kalder selvstændighedskulturen. Set i relation til ledelsens 

formulerede strategier om regulering ved ‖den administrative bjælke uden kontrol” virker dette 

sandsynligt. Fra ledelsens side blev kontrolundgåelse og maksimalt frirum formuleret som det, 

bestræbelserne skal rette sig imod, og håndtering af paradokset om regulering uden kontrol ser ud til 

at blive håndteret med vægt på, at ”pædagogisk ledelse er at få skabt det frirum, der skal til, for at 

lærerne kan udvikle sig på en naturlig og afslappet måde.” Og med afsæt i at ”ordet tillid bør fylde 

utrolig meget”, som inspektor sagde i reformforberedelsesfasen.  

 

Det står klart, at lærerne i reformforberedelsen formulerer behov for mere ledelsesindgriben. Dette 

behov bliver synligt igen i reformpraksisfasen og set retrospektivt ved slutningen af første skoleår, 

formuleres der med stor intensitet fra lærerside både en undren over den fraværende ledelse og i 

sidste ende også en vrede over det, som beskrives som ledelsens fejltolkning af medarbejdernes 

behov.   

 

Håndtering af det paradoks, som ledelsen agerer i, omhandlende opgaven at skabe kommunikation 

og ledelseslegitimitet i ”hvad nu hvis” kulturen, aktualiseres i særlig grad i denne fortælling i 

forbindelse med tilrettelæggelsen af NVG-forløbet. Det kan ikke siges at have været accept af 

opgaven at skabe det tværfaglige samspil. Dels har der været et reformrelateret sammenbrud i 

gruppen, dels har der et stykke inde i processen været arbejdet aktivt på at sikre adskillelse af 

fagene. I sådan en sammenhæng kunne man forestille sig, at der er brug for ledelseskommunikation 

til at skabe forståelse for opgaven med henblik på at sikre opgaveløsningen.  

 

Set fra læreroptik er det derfor en fejltolkning af behovet for ledelsesindsats, når ledelsen, på 

signalet om manglende omstillingsparathed hos medarbejderne, håndterer problemet med tilbud om 

oplæg ved en ekstern oplægsholder, som ”holder et fløjt om ledelsen, team og omstillingsparathed 
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og sådan noget”. Som det udtrykkes af en lærer i reformpraksisfasen, er det en ”hån”, når nu det er 

lyttende ledelse og strukturering af samarbejde, der er brug for ifølge læreren.  

 

De to paradokser, Kommunikation og ledelseslegitimitet i” hvad nu hvis” kulturen og Regulering 

med den administrative bjælke uden kontrol, håndteres begge med ledelsens vægt på at stille de fri 

rammer til rådighed, hvorved ledelsen i bedste fald bliver usynlig, i næstbedste fald udløser en 

vrede over indirekte ledelse. Herigennem inddragelse af en oplægsholder til at indtage scenen. 

Måske er det strategien om ‖at skubbe uden at styre‖, som slår igennem. Hvor den er tænkt at skulle 

fungere i en ledelsesfjern kontekst, opfattes den af lærerne som et manipulerende tiltag.  

 

Der opstår i løbet af processen et ledelsestomrum, som udfyldes af medarbejderne gennem delvist 

rammesatte og indimellem anarkistiske processer (AT-forløbet), delvist hårdt medarbejderstyrede 

processer (AP-forløbet) og stort set ustyrlighed (NVG-forløbet). Ledelsen afholder sig fra at lede, 

og medarbejderne efterspørger ledelse. Dette er et paradoks, som sammenfatter de øvrige 

paradokser. Dette paradoks leder til polariserede interaktionsmønstre i omgang og dynamikker, der 

understøtter den bipolære meningsskabelse i organisationen, og det aktualiserer spørgsmålet om, 

hvorvidt medarbejderne nu er så ledelsesfjerne endda?  

6.7 Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

6.7.1 Lærerfortælling 2 

I relation til den tredje bevægelse, som skal skabes med reformarbejdet, fra gymnasielærer til 

medarbejder i organisationen, har medarbejderne, ligesom i det foregående, en positiv tilgang til 

samarbejdet med kollegaerne i teamarbejdet. Sådan blev det også afbilledet i surveyundersøgelsen. 

Der er dog flere modifikationer i forhold til denne bevægelse, end det er tilfældet med samarbejdet i 

det tværfaglige. I den efterfølgende fortælling får vi et dybere indblik i de vanskeligheder og 

forhåbninger, der er knyttet til teamarbejdet. Samspillet med ledelsen tematiseres dog også med 

langt større intensitet, i denne sammenhæng fordi der er en organisatorisk retning på forandringen 

og et organisatorisk formål med teamarbejdet, som krydser ind over ledelsesfeltet på en ny måde. 

Flere facetter af de organisatoriske paradokser bliver synlige, både de, der vedrører det 

interkollegiale, og især de, der vedrører samspillet mellem ledelse og medarbejdere.   

 

I denne fortælling fremgår det, at teamstrukturen skal være med til at sikre større sammenhæng og 

helhedstænkning i organisationen. Men den nye helhedstænkning er ikke let. Uddelegering af 

opgaver og kompetencer skal finde sted, og mange overvejelser og spørgsmål aktualiseres af denne 

forandring. Hvilken type opgaver skal teams løse? Bliver teamarbejdet til administration, som 

tidligere var ledelsesansvar på bekostning af faglig og pædagogisk refleksion i teamet? Hvis ansvar 

er kollegaledelse, og hvornår skal lederen gribe ind? Det kommer i den forbindelse frem, at 

”kollegaopdragelse” ikke er en attraktiv tjans i teamarbejdet.  

 

Evaluerings-, dokumentations- og kvalitetssikringsarbejde, som er medfølgende værktøjer til at 

skabe helheden i organisationen, er der blandt lærerne delte meninger om. De kontinuerlige 

evalueringer erkendes ikke som udelukkende nødvendige og konstruktive i arbejdet. Set fra et 

lærerperspektiv er de organisatoriske forpligtelser og evaluering eksploderet, og de opleves som 

tiltagende bureaukratisering. Ifølge en lærer vil evalueringer hvert halve år på skolen være 

”hjernedødt” spild af tid, når kvaliteten af undervisningen skal op.  
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Også organisatoriske beslutningsprocesser er noget af det, som står helt centralt i forhold til 

skabelsen af den organisatoriske helhed og medejerskab i fællesskabet. Som det indledningsvist og i 

ledelsesfortællingen blev omtalt, blev udvalgsstrukturen på Stx i reformforberedelsesfasen suppleret 

med et nyt udvalg, Fagligt Pædagogisk Udvalg, som ingen tog særlig notits af (se også 

ledelsesfortællingen). Ved slutningen af skoleåret står det dog klart for alle, at FPU, Fagligt 

Pædagogisk Udvalg, er det helt centrale reformorgan på Stx. Som lærerne formulerer det, er der tale 

om, at de øvrige udvalg ”halter bagefter det der Overfagpædagogiske udvalg”, og som en 

dansklærer udtrykker det, er der ”skærmydsler” i forhold til ledelsen på dette punkt.   

Vanskeligheder og forhåbninger i teamarbejdet  

I reformforberedelsesfasen har det været forsøgt at fastlægge nogle principper for 

sammensætningen af teams i PR, men det er endnu på interviewtidspunktet ikke lykkedes at nå frem 

til en løsning. Amtet har lavet en teamlederuddannelse, og hver skole har kunnet sende et team. Det 

har Stx gjort. På Stx er der en gruppe af lærere på skolen, der er meget begejstrede for at arbejde i 

teams, og deres erfaringer er blevet videregivet i forskellige pædagogiske arrangementer. Målet er, 

at alle lærer en professionalitet i forhold til det at arbejde i teams, således at man bliver en 

kompetent teamleder, der kan varetage arbejdet uanset sammensætning af lærere. Således 

formuleres det af en af lærerne, Kasper Andkjær. Det positive ved teamarbejde, som fremhæves 

med stor vægt generelt, er kollegasamarbejdet; det at man kan lære af hinanden, og at man kan lære 

om elevernes læreprocesser: 

 

Interviewer: ”Du ser positivt på det. Hvad betyder det for dig? Altså, hvad er det positive ved 

det?” 

Lærer: ”Det positive ved det er jo simpelthen det med, at man lærer af kolleger. Man lærer af 

hinanden. I hele den diskussion, som man har om læreprocesser, om elever osv., det lærer man jo 

af. Simpelthen. Sådan er det”. 

 

Men også forskellige problemer med teamarbejdet tages løbende op i samtalerne, 

 

”Altså, jeg synes selv vældig godt om at arbejde i team. Men lad os tage nogle af de konkrete 

problemer, der er i det. Der er jo sådan noget som: Hvordan sammensætter man team? (...)  

der er problemet jo tit og mange gange, at de, der gerne vil i team sammen, de får sig møvet ind på 

den samme klasse, og så er det de her kærlighedsteams, eller hvor meget man kalder dem, hvor 

folk, der gerne vil arbejde sammen, arbejder sammen.  Så bliver der så en restgruppe, hvor det er 

sådan, at det er 3 lærere, som ikke har haft noget ønske om at komme ind i team nogen af dem, som 

så bliver sat sammen til et team.” 

 

Ovenfor udtrykkes bekymring for selve tilblivelsen af teams. Hvordan kommer man med i et team? 

Kan man mon blive efterladt i sådan en proces, og må stå tilbage som en restgruppe? Her er der 

ikke tale om tryghed ved den proces eller sikkerhed om, hvordan teamformeringen skal gå til.  

En af de bekymringer, der fylder, er desuden usikkerheden omkring, hvad det er, der bliver teamets 

opgaver. Overvejelsen er, om teamet blot vil blive landingsplads for en række 

administrationsopgaver, der skal løses på bekostning af et arbejde med at generere ny viden om 

læreprocesserne. En anden bekymring drejer sig om, at teamarbejdet stiller store krav til den 

mængde af tid, der skal afsættes til mange flere møder om arbejdet. Mens en helt tredje bekymring, 

mere uspecifikt lyder: ”Hvad skal vi med det pjank? Det er jo ingen nytte til”: 
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”Modstanden mod teamarbejdet, den er jo – ja, den falder i forskellige kategorier. Én kategori går 

ud på at – hvad er teamets opgaver. At der bliver lavet en smørrebrødsseddel med opgaver, som i 

virkeligheden er administrationsopgaver, som bliver det, et team skal udføre, således at der rent 

faktisk slet ikke er noget om det, der burde være det reelle indhold i team, nemlig generering af 

viden om, hvad det egentlig er, der sker i de her læreprocesser.  

 

Thorkild Pallesen, som også har erfaringer med teamarbejdet, beretter om det som noget, der netop 

rummer nye administrative arbejdsopgaver. Det vækker frustration og vrede, fordi det egentlig ikke 

betragtes som en opgave, den enkelte lærer eller teamet ‖bør‖ tage sig af: 

 

”Jeg har f.eks. gået til ham [rektor] og sagt: Det er for dårligt, at vi skal sidde på møderne og lave 

time-fagfordeling, hvor vi sidder og indtænker vikarer og alt muligt andet.” 

Interviewer: ”Kommer I til at gøre mere af det, tror du?” 

Lærer: ”Det, synes jeg, er skrupravende forkert. Og det har jeg bedt dem om på ledelsesplan, om 

at komme ud med en udmelding på, fordi jeg siger, jeg forlader mødet, hvis jeg bliver tvunget til at 

skulle sidde og tage stilling til og lave time-fagfordeling for folk, som ikke er fastansat. Eller hvem 

skal ansættes og alt sådan noget og hvordan og hvorledes og sådan noget dér. Det er ikke vores 

arbejde.” 

 

Et andet aspekt af teamarbejdet, som markant træder frem, er, at der til lærerfunktionen i 

teamarbejdet også knyttes en form for ‖kollegaopdragelse‖. Set fra en lærersynsvinkel er dette en 

ny opgave og en forpligtelse, som det er vanskeligt at komme udenom, hvis man skal have gruppen 

til at fungere, men på den anden side er det også et oplagt forhandlingsspørgsmål med ledelsen om 

arbejdsdeling, for hvis arbejde er det egentlig at sikre, at teamet fungerer?  

 

Kasper Andkjær forklarer, at det er ukomfortabelt at påtage sig ledelseskompetence: 

 

”Det er fremmedheden over for at give ens kolleger opgaver. Det her er jo en meget grundfæstet 

kulturel ting for gymnasielærere. Vi fortæller ikke hinanden, hvad vi skal gøre.  

Interviewer: Hvordan med at påtage sig det selv? Det må jo også vende den vej. At man helst 

påtager sig faglige opgaver, mere end organisatoriske opgaver.  

Lærer: Det er jo det, at det er faglige opgaver, man påtager sig. Man påtager sig ikke 

organisationsopgaver.” 

 

Man lægger helst ansvaret fra sig, og giver udtryk for, at det er en ledelsesopgave at tage ansvar:  

 

”Det kommer frem når man har en ledelseskompetence, enten i et klasseteam eller et udvalg, så har 

man ikke lyst til at påtage sig den ledelseskompetence reelt. Så siger man, at det er ikke mit ansvar. 

Man siger hele tiden, jeg kan give min mening til kende, men det er ledelsen, der har ansvaret.”  

  

Thorkild Andkjær forklarer, hvordan han mener, samarbejdsproblemet hænger sammen med de 

overordnede ledelsesstrategier:  

 

”(...) i dag, da vil jeg sige det sådan, at der sidder nogle få, som føler sig hægtet af, fordi de er 

gamle. Jeg mener ikke, det er rigtigt, men man kan godt høre det nogen gange. Altså man mener 

ikke, man fra ledelsesside bliver vurderet som værende god nok til at være med på nogle punkter. 

Jeg mener ikke, det er rigtigt. Og så er der også dem, der simpelthen vælger at gemme sig. Og de 

får måske lov til det efter min smag, når virkeligheden nu er sådan dér, lidt for meget. Det bliver 
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ikke gjort klart og utvetydigt. Der, synes jeg, at der bliver lagt for meget over på os, at vi står i det 

dér dilemma, vi som kolleger, at vi skal hen og have fat i dem.  Jeg mener, det er dem, der har det 

overliggende ansvar, det kan ikke passe, at man skal f.eks. – og de ved det jo godt, ikke, altså, hvor 

man kan sige – de burde måske nok tage en snak med nogle af dem, ikke.  

 

Et nyt ledelsesparadoks er sat i spil og aktualiseret med forandringerne. Ledelse skal der til, og 

ledelse efterspørges direkte her. Spørgsmålet er, om de vanskelige hjørner af samarbejdsprocessen 

netop er en del af udfordringen i det ny samspil mellem lærerne, som skal klares i lærergruppen, 

eller er det en del af de ny personaleledelsesmæssige opgaver? 

 

Læreren her er ikke i tvivl om, at ledelsen burde træde i karakter og på et overordnet plan 

synliggøre samarbejdsforventningerne for alle lærere - også for de lærere, der i første omgang 

undslår sig. Og derefter skulle der følges op, der hvor der er problemer, og ledelsen skulle have ”en 

fornemmelse for at gå ind der, hvor det er lidt surt og hårdt og sådan noget i den der stil, altså. Der 

kan godt mangle noget, synes jeg.” Der er tale om, at der er opstået et nyt behov for ledelse af 

samarbejdsprocesserne med reformen. Dette fremstår hos lærerne i organisationen som en ny 

ledelsesopgave, som dog samtidig godt kunne være en kollegaopgave og ‖almindelig‖ 

proceshåndtering i en samarbejdssituation. Her opstår der i forandringen et spændingsfelt, som ikke 

italesættes i kollektive sammenhænge men indtil videre af enkeltdeltagere i processerne.  

 

Samtidig er uddelegeringen af indflydelse på dagligdagen via teamstrukturer et stort tema på 

lærernes dagsorden. Autonomien og friheden til at løse undervisningsrelaterede opgaver med 

kollegaer inddæmmes af den administration, som følger med. Teamstrukturerne tildeles indflydelse 

på rammesætning af teamets egne processer f.eks. gennem time-fagfordelingsbeslutninger, men 

dette ses samtidig som en belastning med stor overvægt af administrative opgaver, som tidligere lå 

på ledelsens bord. Denne administrative facet af teamstrukturen stiller lærersamspillet i en 

paradokssituation. Indflydelse måske er attraktiv, men tilsat en stor mængde administration eller 

bureaukrati, kommer det administrative i konkurrence med løsning af mere meningsfulde direkte 

undervisningsrelaterede opgaver.  

Renaissance oven på og lerskulpturer i kælderen    

I den første lærerfortælling fremgik det, at logistik og et overordentligt stort bureaukratisk arbejde 

var nødvendigt for at få de ønskede processer til at fungere. Dette er et tema, som igen tages op i 

forbindelse med teamarbejdet og den organisatoriske helhedstænkning. Det er en klar og 

uomtvistelig konsekvens af den organisatoriske forandring i reformen, at stort set alle interne 

sagsgange og procedurer skal laves om. På en mellemstor skole med ca. 50 lærere og 450 elever er 

der tale om et omfattende internt system, som rammesætter detaljerede gøremål, og understøtter 

rutiner og ordinært flow i dagligdagen. Disse velkendte ‖skinner‖, som sikrer, at meget foregår pr. 

automatik og uden videre anstrengelse, er sat ud af spil. De er oven i købet ikke bare sat ud af spil, 

men helt nye administrative styringsmekanismer skal opfindes.  

 

I nedenstående Snapshot, en dialog mellem Ellen Neumann og Thorkild Pallesen, får vi et konkret 

indblik i, hvordan velfungerende logistik er afgørende for at skabe mening i den organisatoriske 

dagligdag. Hvis man skal have rænessance ovenpå og lerskulpturer i kælderen, hænger det f.eks. 

slet ikke sammen. Et par af lærerne eksemplificerer med konkrete hverdagserfaringer, hvad dette 

har betydet for dem i forandringsprocessen: 

 



185 

Ellen Neumann: ”Jeg syns, det har været problematisk at undervise to klasser samtidig, altså jeg 

har så været heldig at få de der invitationer til to AT-forløb, og det var jeg vældig glad for, men så 

skulle jeg jo samtidig have mine normaltimer, så jeg havde altså oven på B-klassen i renæssance og 

i kælderen havde jeg så 3.x i lerskulptur. Og så løb jeg bare sådan op og ned ad trappen. 

Thorkild Pallesen: I de samme timer, ja. 

Ellen Neumann: Ja, i de samme timer. 

Thorkild Pallesen: Ja, det har jeg også oplevet. Jamen, jeg har været ude for at skulle køre to AT-

forløb på samme tid i to klasser. At gå fra en klasse til en anden klasse, det ene sted med to lærere 

og det andet sted med tre lærere, hvor vi kører omkring de samme emner. Og det er den der 

koordinering mellem de enkelte teams og de der klasser, hvem, der foretager dem, og hvordan de 

her ting går op i en højere enhed. Og det er svært nogle gange.” 

 

Lærerne fremhæver, at noget af det, der kunne forbedre processerne væsentligt, ville være 

konsekvent opdaterede webskemaer og værktøjer generelt, således at man ikke i sidste øjeblik 

finder ud af, hvilke klasser man skal have. Lærer Thorkild Pallesen, illustrerer: 

 

”For eksempel stod det i dag, at jeg skulle have 1. p, selvom de er i Amsterdam. (...) Jeg skal selv 

have alle mulige andre noter, og kigge alle steder. Nogle gange får jeg noget at vide, og andre 

gange får jeg ikke noget at vide.” 

 

Det lader sig ikke gøre ‖over night‖ at forandre hele logistikken i organisationen fra en skolelogistik 

til en organisatorisk logistik, som tænkt i reformen med rammesætninger til fælles processer, som 

løbende ikke bare skal koordineres, men også justeres via evalueringer og kontinuerlige 

afrapporteringer og tilbagemeldinger. Når optrappede afrapporteringer og stigende mødefrekvens 

kombineres med logistik, som ikke fungerer optimalt i en forandringsfase pt., opstår der et minefelt  

af modsætninger og frustrationer, som meget let rettes mod ledelsen, som hidtil, et langt stykke hen 

ad vejen, har været identificeret netop med sikring af administration og logistik.  

Halvårlige evalueringer er ”hjernedødt” 

Set i det lys får intentionerne om at indføre halvårlige evalueringer på skolen en hård medfart.    

Thorkild Pallesen kommenterer dette. Han synes, det er vigtigt at evaluere og at have fokus på 

evaluering, men at de f.eks. skal evaluere skriftligt en gang hvert halve år, som det er besluttet på 

skolen, synes han absolut er ”hjernedødt”, og han tænker, de vil spilde rigtig meget tid med det, 

samtidig med at kvaliteten i undervisningen skal op: 

 

”Jeg synes, det er vigtigt at evaluere, jeg synes også, det har været vigtigt at have et fokus på det, 

men jeg mener f.eks., at vi beslutter på vores sted, at man skal mindst evaluere skriftligt én gang 

hvert halve år, er hjernedødt, fordi det er ikke givet, at den skriftlige evaluering er det, der er godt 

eller skal til, og vi spilder meget tid samtidig med, at vi skal have kvaliteten op på undervisningen. 

Selvfølgelig kan det hænge sammen, men det hænger ikke nødvendigvis sammen, hvis vi skal bruge 

så meget tid på det, fordi hvis det skal være noget værd, så skal vi jo også sidde og læse på det, og 

jeg har ikke tænkt mig at lave mere i hvert fald for det dér. Jeg får min løn for at yde et stykke 

arbejde, og hvis de kommer mere på, jamen så bliver det bare lavet dårligt, eller nogle ting falder 

væk. Og det glemmer de at fokusere på: Hvad er det så, der skal falde væk?” 

 

Thorkild Pallesen har klart blik for prioritering af sin undervisning, men udtrykker en bekymring 

for al den opfølgning, der følger med forpligtelsen af at evaluere. Evalueringsforpligtelserne, som 

omtales her, hænger samtidig sammen med løbende ajourføring af studieplanen, som i 
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reformoplægget betragtes som et dynamisk redskab, der f.eks. skal kunne ændres i forbindelse med 

evalueringerne. Prioriteringen af ressourceanvendelse på evalueringsarbejdet og den fælles 

synliggørelse ligger langt fra lige for, og bevægelsen mod indfrielse af reformens intentioner 

befinder sig i et spændingsfelt. Han forklarer, at teamet skal indberette alt samtidig med, at de skal 

finde ud af, hvem de skal indberette til, og hvordan de skal indberette: 

 

”Man kan jo sige, at teamet er også utroligt presset, ikke, bl.a. over at skulle indberette alt, ikke, og 

hvor skal man indberette alt? Det var jo på det tidspunkt langt fra klart. Jeg ved ikke, om det er 

klart nu. Altså, alle de der indberetningsformer, hvad er det egentlig, der bliver indberettet af hvem 

hvornår og hvorfor, i hvilke sammenhæng og i hvilke regier, i hvilken form og på hvilke papirer, 

har jo været løbende uklart ikke, altså, det kan man sige, i virkeligheden er det næsten at stramme 

produktionen uden at vide, hvordan produktionsgangen skal være, ikke...” 

 

Der udtrykkes stor frustrationen over at skulle indrulleres i bureaukratiske feedbackstrukturer, som 

der skal anvendes megen tid og energi på at få til at fungere. Også Asger Tønning, giver udtryk for, 

at netop studieplanen, som i reformen er koblet sammen med evalueringer og helhedstænkning i 

organisationen, stresser og forplumrer arbejdet med uklare krav. Han mener, at det er 

ugennemtænkt, at der er en række strukturer, som lægges ned over skolerne, som stresser folk, da de 

gerne vil gøre tingene så godt som muligt – hvilket de ikke kan, fordi de ikke har fået ordentlig 

besked om, hvad studieplanen går ud på. Når de mødes fagligt, synes han egentligt, at det er enkelt 

og meget positivt. Men det er det strukturelle og kommunikationen mellem ledelse og lærere, der er 

det vanskelige. De har ikke haft optimale systemer. Der er forskellige måder og steder at 

kommunikere på, og der kommer hele tiden nyt:  

 

”For mig er det ugennemtænkt, at der er en række strukturer, som lægges ned over os. Altså, vi skal 

kunne noget med en studieplan, og vi skulle kunne en lang række afrapporteringer som, altså for at 

sige det sådan i mit perspektiv, da jeg blev lærer, fik jeg et stykke kridt og et skema, og så kunne jeg 

agere det i et helt år, ikke. Altså, i dag skal jeg jo hele tiden afrapportere. (...) og jeg ved ikke, hvad 

der kommer af ting og sager, som er med til at forplumre det faglige, vi kan, fordi når vi mødes 

fagligt, er det i virkeligheden enkelt og meget meget morsomt og positivt, synes jeg.” 

 

Det faglige formuleres, kort sagt, i modsætning til de organisatoriske forpligtelser, som det ikke 

umiddelbart er muligt at se fornuften i, og på dette punkt bakkes han op af flere forskellige lærere. 

Kasper Andkjær mener, at lærerne er blevet gjort til små administratorer, og at dette er et problem, 

da mange ikke forstår, hvornår de skal rapportere de forskellige ting. Thorkild Pallesen formulerer, 

at fagligheden med al den evaluering i øjeblikket netop lider overlast. Ja, faktisk mener han, at 

faglighed ligefrem reduceres for øjeblikket på bekostning af en tiltagende bureaukratisering, 

 

”Men der, hvor jeg synes det største problem egentlig er, jeg synes, at der er, altså 

bureaukratiseringen er blevet større med reformen. (...) alt den evaluering, som også er 

eksploderet, er jo noget, der tager tid, og det tager jo tid fra det der i gamle dage var fag-

faglighed.”  

Reformbeslutninger, mafia og skærmydsler 

Nye evalueringer og studieplaner er to sider af samme sag - i reformoplægget tænkt som værktøjer 

til at skabe rammesætning for helhedstænkningen i organisationen (Jævnfør kapitel 1). 

Tilrettelæggelsen af skolens beslutningsstruktur spiller samtidig en helt central rolle i den 

organisatoriske helhedstænkning. Det er her, samspillet mellem ledelse og medarbejdere om at 
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skabe forandringen koncentreres, og selve beslutningsstrukturen sætter rammer for tanker, 

begrænser fortolkninger og skaber handlinger i organisationen. Ledelsen omtaler da også 

indledningsvist netop denne som et kardinalpunkt i forhold til samspillet med medarbejderne.  

 

Thorkild Pallesen beskriver eksempelvis beslutningsprocesserne i reformarbejdet: 

 

”Vi har sådan her på stedet, noget der hedder, at vi kører og asfalterer samtidig. Jeg vil sige, at 

nogle gange har jeg været i tvivl om, om man vidste, hvor man skulle lægge vejen, og om man 

havde købt asfalt, og hvad der egentlig skete omkring de her ting.”   

 

Beskrivelsen er bredt myntet på lærerens opfattelse af utilstrækkelighed i tilrettelæggelse af 

reformarbejdet fra myndighedernes side for gymnasiet, en utilstrækkelighed som rækker ind i 

skolen. Men også skolens interne beslutningsstrukturer og processer står for skud i reformens 

praksisfase. Som omtalt i indledningen til kapitlet, blev der i reformforberedelsesfasen nedsat et 

særligt udvalg, Fagligt Pædagogisk Udvalg, til varetagelse af løbende og reformrelaterede opgaver. 

På PR-mødet var der ikke nævneværdige reaktioner på nyskabelsen i beslutningsprocesserne i 

organisationen. Men i interviews giver et par af lærerne alligevel markant udtryk for usikkerhed på 

beslutningsprocesserne på skolen.  

 

En lærer fortæller, at der er afholdt pædagogiske dage, der tit har båret præg af, at de (dvs. de, der 

skulle lede processerne) ikke vidste, hvor de var. Derudover udtrykker han en usikkerhed på 

beslutningsprocesserne; ”man har vist lavet nogle grupper og sat folk i gang med at skabe 

overblik.”  Han respekterer også deres arbejde, men har samtidig en fornemmelse af, at der er 

manipulation i processerne med fastlæggelse af beslutningerne. Han giver et eksempel, som står i 

temmelig skarp modsætning til rektors indledende forsikring om, at ”vi relativt smertefrit kan blive 

enige på vores skole om hvordan vores studieretninger skal se ud” (Rektors Statusnotat).  

 

Samme lærer fortæller: 

 

”Det har da også betydet, når vi har skullet lave studieretninger, så har der været en tilbøjelighed 

til, at så bliver der udpeget nogen, der sidder der, og de har selvfølgelig lavet et stort arbejde til at 

sætte sig ind i alle de dér mærkelige bindinger, der er og sådan noget, men så, der findes i hvert 

fald også en undren blandt visse faggrupper over, at det er sjovt at se, at studieretningslinierne 

bærer meget præg af de personer, der har siddet der. Så der er en antydning af noget ”mele egen 

kage”. Det bærer noget af det præg af. Og det, synes jeg jo, er uheldigt. 

Interviewer: Hvordan kan man komme til det? 

Lærer: Ja, det kan man komme til ved, at du vægter de fag, der bliver knyttet sammen i 

studieretningerne. 

Interviewer: Nåh, jamen hvis jeg skal forstå det, så handler det om, at de folk, der er blevet 

udpeget til at lave studieretninger… 

Lærer: Ja, er kommet med forslag til studieretninger, ikke, det er sjovt, at de personers fag har 

været rigtig flot repræsenteret, og det bliver samtidig lagt op som om, det kan dårligt være 

anderledes. Og det er så svært at gennemskue det, ikke, men nogen af tingene kan godt være 

anderledes, men der er det, jeg siger, da er det selvfølgelig dem, der ligger inde med viden, en 

politisk magt, som er svær at forholde sig til, og man kan hurtigt blive manipuleret rundt i manegen 

af det.” 
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Han tilføjer, at manipulationen ikke nødvendigvis er bevidst, ”man har jo sine egne interesser”, og 

det er ikke symptomatisk i forhold til det, der er sket i reformforberedelsesprocessen, som han ser 

det lige nu. 

 

Da vi når reformpraksisfasen, står udvalget og de tilknyttede beslutningsprocesser imidlertid for 

lærerne i et andet og noget skarpere lys. Her er der bl.a. tale om, at Fagligt Pædagogisk Udvalgs 

funktion, som beslutningernes centrum og dermed kontekst for arbejdsprocesserne, står klart. Et par 

af lærerne, her Ellen Neumann, udtaler sig markant om netop dette: 

 

”Nej, der blev jo nedsat det, vi kalder mafiagruppen. Det er rektor, der fik lavet et Fagligt 

Pædagogisk Udvalg, som han kalder det. Men det er jo nogle mennesker, som han har helt tæt på 

sig, hvor han ligesom meget er den, der bestemmer og styrer. (...) Der bliver alle beslutninger for så 

vidt taget, og rektor skriver og skriver...” 

 

Rektor udgiver løbende FPU Nyt, som er referater af udvalgets debatter og møder. Læreren 

kommenterer: 

 

”Beslutningerne er maskerede som sådan en lang fortælling, det er fornøjeligt og godt at læse, jeg 

elsker at læse dem, når de kommer. Man får nogle informationer, det er velskrevet, vi får alt det at 

vide, som vi skal, og det er venligt og sådan. Det er om, hvad de har diskuteret i udvalget og fundet 

frem til på den en side og på den anden side. Sådan bliver det. Ja, det er der, beslutningerne tages, 

men det er sådan sløret lidt til. 

Interviewer: Er det derfor, du kalder det mafia så? 

Lærer: Ja, det er det. 

Interviewer: Er det sådan almindeligt omtale? 

Lærer: Ja, det er det.”  

 

Efter det første år med reformarbejdet struktureret omkring denne organisering, er billedet vendt. 

Thorkild Pallesen fortæller:  

 

”Jeg mener stadigvæk ikke, vores udvalg fungerer demokratisk, de fungerer sådan, at vi lægger 

nogle kompetencer ud til udvalgene, og udvalgene sidder så og halter efter en ledelse, som har 

tiden og måske muligheden for overblik; hvis de har det! Og det betyder også, at vi har det der 

”Over fagpædagogiske udvalg” og sådan noget, der sidder der, ikke, og det er typisk, når de 

lægger noget frem, bl.a. så lægger de en struktur frem for hvilke muligheder, vi kan diskutere.. Og 

så får man at vide på pædagogisk rådsmøde, at det er DE ting, det er sådan, vi vil have diskuteret. 

Og er du uenig i præmisserne for, hvad vi må diskutere, eller ikke diskutere eller stille 

spørgsmålstegn ved, jamen det vil de ikke have!”  

 

Læreren mener her, at ledelsen forsøger at legitimere en demokratisk struktur og beslutningsproces, 

men han mener samtidig ikke, at der er tale om reel indflydelse, når det er samme instans, der sætter 

sig ind i tingene, og som samtidig bagefter sætter rammerne for, hvordan man må diskutere ting. 

Dermed er indflydelsen og medansvaret styret, og læreren er ikke i tvivl om, hvem det er, der styrer 

i Fagligt Pædagogisk Udvalg: 

 

”Jamen, jeg er ikke i tvivl (pause) – det er rektor. (...) Men det er påfaldende, at alt der er blevet 

fremlagt i de sidste år, eller mere, fra Fagligt Pædagogisk Udvalg, har det ALTID været rektor, der 

har fremlagt det. (...) du ved ikke, hvornår det er en reel mulighed, eller om det er en manipulation, 
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der sker, i forhold til hvordan han gerne vil have tingene, og bare det, at det er den samme person, 

der lægger tingene frem, siger mig noget om kommunikationen og styringen i det arbejde, og hvem 

der har overblikket.  

 

FPU Nyt fungerer som officiel stempling af beslutninger, og opfattes dermed som det centrale 

kommunikative ledelsesinstrument. Processen i FPU betragtes i lærerperspektivet ikke som 

ligeværdig, fordi den ene part (ledelsen) har mulighed for og tid til at opnå langt større og 

grundigere indsigt end lærerrepræsentanterne. På baggrund af den tid og mulighed, der er for at 

opnå større indsigt for ledelsen, betragtes det som acceptabelt, at ledelsen tager sig af arbejdet med 

referatskrivning mm., fordi ledelsen har bedre tid og større indsigt, men det er ikke acceptabelt at 

signalere, at der er tale om en ligeværdig proces, når den ene part har langt bedre vilkår for at sætte 

sig ind i tingene, end den anden part. Det, der går galt, set fra lærerperspektivet, er desuden, at der 

lægges bindinger for lærerne på hvad og hvordan, der må diskuteres. Læreren oplever det som en 

begrænsning i den reelle ytringsfrihed samtidig med, at det er lærerne, der skal bibringe 

beslutningerne demokratisk legitimitet: 

 

”Fagligt Pædagogisk Udvalg, det er der man får at vide, hvor går det hen, og hvad er det, der sker, 

og hvordan det bliver udlagt, for det er rektor, der kommer med FPU-nyt, og det er altid ham, der 

skriver dem også, ikke, og det er selvfølgelig rimeligt nok, og så kan man jo så sige, at det bliver 

FPUs beslutninger, det officielle stempel, som rektor giver det, ikk`. Og det kan man jo egentlig 

sige, er fornuftigt nok, men hvis du sidder i en proces, hvor den ene part har større indsigt og 

mulighed for indsigt og viden, ikke, jamen så begynder vi på.. (pause) og de så videre går oven i 

købet til dem, som skal give det demokratisk legitimitet, at man så der kommer og sætter rammerne 

for, hvordan man må diskutere tingene, så skrider den reelle indflydelse!” 

 

Den centrale reformproces i forbindelse med studieretningernes tilblivelse omtales også her som 

noget af det, der er grund til at være utilfreds med. Det beskrives, at der på den baggrund har været 

mange diskussioner frem og tilbage, og der har været ”skærmydsler” i forhold til ledelsen. Læreren 

mener ikke, at studieretningerne er blevet til i en åben og gennemskuelig beslutningsproces, men 

der har været tale om manipulation. Studieretningsfagene bærer, med andre ord, præg af hvem, der 

har siddet i udvalget, og her har ledelsesmæssige prioriteter og holdninger været sat igennem, 

 

” Der har jo været mange diskussioner frem og tilbage og mange skærmydsler også, og noget af 

det, jeg personligt selv synes har været skærmydsler, er i forhold til ledelsen. Det har handlet om, 

hvordan de der studieretninger og sammensætninger, altså hvad der er muligt, og hvad der ikke er 

muligt, og der er det altså meget meget svært for andre folk at gennemskue hele det system. Det er 

det den dag i dag, og det vil sige, vil jeg vove at påstå, at der stadigvæk bliver manipuleret, og jeg 

synes det er dårligt.”  

 

På baggrund af udtalelser som ovenstående, ser det ud til at ledelsens strategier om, at skabelse af 

deltagelse, medejerskab og ledelseslegitimitet gennem organisationsstrukturen ikke slår igennem. 

Med hensyn til den kommunikative ledelse vurderes informationen fra FPU at være ‖fornøjelig‖, 

informativ, venlig og velskrevet, men også tilslørende beslutningstagen, manipulerende og 

mafiaagtig. Den indirekte ledelsesstrategi fremstår som mangel på gennemskuelighed, og lærerne 

oplever en dobbeltbundethed i strukturen og i kommunikationen, som afsætter følelsen af 

manipulation.  
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6.7.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere,  – flere paradokser på Stx  

I lighed med den foregående fortælling kan det fremhæves, at kollegasamarbejdet grundlæggende 

fremstår som noget, der for lærerne er attraktivt. Det betragtes som et stort potentiale, at der i 

teamstrukturen er mulighed for at udvikle undervisnings- og læreproceserfaringer i et 

kollegafællesskab. Forhåbningerne til teamarbejdet er klart knyttet til netop dette. Men samme 

teamarbejde byder også på nye udfordringer i kollegial henseende. De nye opgaver, der skal løses i 

teamet, og som presser teamarbejdet til andet og langt mere end uforpligtende erfaringsudveksling, 

stiller store krav, og i de fælles forpligtelser og indbyrdes afhængigheder melder behovet sig for 

”kollegaopdragelse”. Dette er ”ukomfortabelt”, som det siges af en lærer, og absolut nyt. 

 

I dette spændingsfelt er der to til tre åbenlyse muligheder for at agere; enten løses opgaven med 

dysfungerende kollegaer ikke, alternativt griber enkeltpersoner opgaven, og udsætter sig måske for 

et stort pres. Eller der opstår, som den tredje mulighed, et nyt spændingsfelt mellem ledere og 

medarbejdere, hvor uafklarede ansvarsfordelinger skubbes frem og tilbage mellem ledelse og 

lærere. I reformens første år står dette tilbage som et paradoks i organisationen, der indtil videre er 

nyt og kontinuerligt forhandlet.  

 

Et andet aspekt af teamarbejdet står klart for de interviewede lærere ved skoleårets slutning. Bange 

anelser vedrørende overload af administrative opgaver, som er indlejret i de nye teamfunktioner, 

slår til på den måde, at teamet overdrages (og føler sig overbelastet af) nye typer af administrative 

opgaveløsninger, f.eks. time-fagfordeling, som det nævnes af en lærer. Dette giver i princippet 

indflydelse, men indflydelsen er ikke efterspurgt, og lærerne mener, at teamet bliver landingsplads 

for alt for megen administration. ”Der har ikke været tid til andet”, siges det af en lærer i 

reformpraksisfasen. Dog skal det siges, at netop det administrative og den gennemgribende nye 

logistikopsætning af dagligdags rutiner i denne første fase af reformen i praksis ‖flyder‖, og fortsat 

er præget af søgeprocesser i den samlede organisation ved årets slutning. Dette er vanskeligt at 

adskille fra de oplevelser af administrativ overbelastning, som trives hos lærerne i teamarbejdet. 

Tiltagende bureaukratisering er det skældsord, som florerer og hæftes på reformen i den henseende.  

 

Knyttet til den tiltagende bureaukratisering, argumenterer lærerne for en manglende motivation for 

skabelse af flere evaluerings-, feedback- og afrapporteringsforpligtelser. Om fornemmelse for 

inddæmmet autonomi og handlefrihed, ved denne form for opfølgende virksomhed, er et 

underliggende paradoks vanskeligt at afgøre. Hvis halvårlige evalueringer er ”hjernedødt”, kan det 

skyldes andet og mere end administrativ overbelastning, men det fremgår ikke klart af 

lærerargumentationerne, som sagtens i denne fase blot kan være overlejret af følelsen af 

administrations- og bureaukratiseringsbelastning. Det hører med i det samlede billede, at lærerne 

også udtrykker positive holdninger til evalueringer, men på netop dette punkt er arbejdet med 

studieplanen og tilknyttede evalueringer endnu ikke langt på Stx. Den store indsats har været 

koncentreret om tilblivelsen af de nyskabelser, som eleverne har været involverede i dvs. AP, NVG 

og AT. Evaluerings- og kvalitetssikringsarbejdet betragtes som et af de næste skridt i arbejdet.  

 

Opsummerende kan det siges, at der er dukket nye spændingsfelter op mellem ledelse og 

medarbejdere i forbindelse med spørgsmålet om ”kollegaopdragelse” og i forbindelse med 

ansvarsplacering i det administrative og de logistiske processer i organisationens dagligdag.  

Paradokset er, overordnet set, spørgsmålet om håndteringen af rammesætning i 

teamsammenhængen. Ledelse og regulering af teamprocessernes rammesætning står over for 

selvledelse i teams og kollegaansvar for processtyring. Dertil kommer, at konkrete administrative 

opgaver forbundet med teamstrukturer kan være ledelsens eller teamets ansvar.   
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I forbindelse med det første efterspørges ledelse på linje med efterspørgslen efter ledelse af 

vanskeligheder i det tværfaglige samarbejde. I tilknytning til det sidste er ledelsen i højere grad 

efterspurgt i forhold til ønsker om aflastning i forhold til opgaver, som tager opmærksomheden fra 

det, som fortsat hos lærerne ses som den egentlige læreropgave, nemlig undervisningen og 

læreprocesserne. Der kan på den baggrund siges endnu at være et stykke vej til den organisatoriske 

helhedstænkning. 

 

I relation til den organisatoriske helhedstænkning står skolens beslutningsstruktur og processer 

centralt. Herigennem blev det indledningsvist formuleret af ledelsen, at medejerskab i 

reformprocesser og forandringer skulle skabes. Imidlertid fremstår FPU, set i bakspejlet for lærerne, 

som en mafiagruppe, og FPU Nyt omtales som beslutninger, maskeret som fortællinger, fornøjelig 

læsning men også manipulerende. FPU ses i læreroptik som et forsøg på at legitimere en 

demokratisk beslutningsstruktur og proces, men indflydelsen er kraftigt styret bl.a. gennem 

kommunikationsstrategier som f.eks. FPU Nyt. Det er ikke acceptabelt at signalere en ligeværdig 

proces, når dette ikke er tilfældet, som det omtales. 

 

Dette peger på, at det at skabe ledelseslegitimitet i en ledelsesfremmed sammenhæng lægger et pres 

på ledelsen om at skabe ideologisk kontrol igennem de kommunikative strategier. I de 

kommunikative strategier er det ønskværdigt at forme deltagernes ideer om, hvordan virkeligheden 

er, hvordan den burde være, og hvordan denne kan opnås. Dertil kan FPU Nyt ses som et centralt 

redskab og i øvrigt ovenstående statusnotat. Medarbejderne oplever dette som kontrolredskaber, 

hvormed der manipuleres og ønsket om usynlig og indirekte ledelse fra ledelsens side, fører her til 

oplevelsen af manipulation hos lærerne. 

 

I beslutningsstrukturer og processer på skolen er i øvrigt indlejret det paradoks, at 

demokratibegrebet på skolen ikke blot er uklart i ledelsessammenhæng, men også kommer til at stå 

modsætningsfuldt defineret i lærer- og ledelsessammenhæng. Ledelsen omtaler demokrati som 

noget, der ikke forefindes på skolen. Der er tale om indflydelse, men eftersom der udøves ledelse, 

dvs., træffes endelige beslutninger af rektor, er der ikke tale om demokrati i ledelsens opfattelse. 

Demokrati defineres altså her som flertalsbeslutning. Lærerne derimod anker over, at der ikke er 

demokrati på skolen, og mener derved, at rektor/ledelsen illegitimt inddæmmer medarbejdernes 

indflydelse, og træffer beslutninger hen over hovedet på medarbejderne. Der hersker kort sagt 

paradoksale modsatrettede forståelser af beslutningsmuligheder og processer på skolen.   

6.8 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorientere ledelse 

6.8.1 Ledelsesfortælling, Del 2 

I den efterfølgende fortælling møder vi skolens rektor, som ved slutningen af reformens første 

skoleår får lejlighed til at reflektere over status quo på reformarbejdet på Stx. Rektor binder en 

sløjfe med sit tilbageblik og sine kommentarer til både ledelsesstrategier og medarbejderreaktioner, 

som de tager sig ud fra hans synsvinkel på dette tidspunkt. På basis heraf bliver det også muligt, 

som det sidste i kapitlet, at samle trådene med en opsummering af samspillet på skolen i den 

organisatoriske forandringsproces og en oversigt over de paradokser, der har præget arbejdet. 

Aktørerne får på falderebet det sidste ord i kapitlet. 
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I reformpraksisfasen omtales reformen i positive vendinger af skolens rektor ud fra det synspunkt, 

at der er tale om et skoleprojekt, og ingen kan komme uden om den. Ofte har der været gjort færre 

tiltag, som ikke har haft samme gennemgribende effekt, fordi nogen har kunnet sige ”fint, gør det, 

vi gør som vi plejer.” Han omtaler, at det er første gang, han oplever det på denne facon. Han giver 

udtryk for, at ”Vi er alle sammen, om man så må sige, i samme båd.” Dette stemmer overens med 

den generelle holdning, som blev udtrykt på fokusgruppemødet et par måneder tidligere af de 

tilstedeværende lærere og ledere. Der udtrykkes med dette udgangspunkt som helhed en 

grundlæggende enighed om, at reformen på mange punkter er god, men det betyder ikke, at den er 

udelukkende god eller let at få oversat til hverdagspraksis.  

6.8.2 Medejerskab og et stresset arbejdsmiljø 

Under de første interviews i reformforberedelsesfasen stod det klart, at det at skabe medejerskab i 

denne reformproces var helt centralt for ledelsen, ligesom der var forskellige strategier til at opnå 

dette mål i ledelsen af fagprofessionerne. På spørgsmål om hvordan medejerskabet har udviklet sig, 

kommer rektor ind på, at arbejdsmiljøet på nuværende tidspunkt er noget belastet af stress over 

reformen:  

 

”Vi bliver da mere og mere opmærksomme på, at der også stadigvæk er noget overordnet, som kan 

henføres til noget arbejdsmiljø, tror jeg nok, at vi skal ha diskuteret i et medudvalg; det kommer vi 

så til her til efteråret. Vi laver sådan et arbejdsmiljøforløb, fordi der er nogle, der føler sig meget 

stressede over forløbet her. 

Interviewer: Af reformarbejdet simpelthen? 

Rektor: Ja, og sådan som det har været her” 

 

Problemet kunne ifølge rektor have været løst med en større klarhed i kommunikationen og 

administrationen: ”mere klare kommissorier og endnu mere klare retningslinier for, hvem der gør 

hvad undervejs.” Men det nævnes samtidig, at der er meget forskellige opfattelser hos forskellige 

grupper af lærere af hvilke frihedsgrader, der skal være forbundet med arbejdet. Det var i den 

forbindelse, at begrebet ‖Den administrative bjælke‖, og dermed en mulighed for differentieret 

ledelsesstrategi, kom ind i billedet. Af hensyn til varetagelsen af medarbejdernes behov for 

autonomi i forskellige grader, blev begrebet om ‖den administrative bjælke‖, som lærerne kunne 

bestemme placeringen af, inkorporeret i ledelsestænkningen på skolen i reformforberedelsesfasen.  

Rektor evaluerer, at det var et udmærket begreb, men der har været uenighed om, hvor niveauet skal 

ligge:   

 

” (...) og der har vi nok dels taget fejl nogle gange, dels har vi taget fejl på den facon, at nogen af 

dem, som kommer til at præge processen undervejs meget, kan leve med en relativt højere grad af 

frie tøjler, og lavere grad af administrativ regulering, hvor andre vil have en højere grad af 

administrativ regulering.” 

 

Det viser sig, at netop graden af selvbestemmelse og detaljeret rammesætning af arbejdet nu står 

som en central konflikt i reformarbejdet på skolen: 

 

”Det er nok den centrale konflikt, hvis der er en konflikt her på skolen. Den handler om sådan 

noget der. Hvor godt er opgaverne, procedurerne beskrevet. Og den konflikt kan vi ikke fjerne ved 

at være opmærksomme på, at der er forskellige niveauer for administrativ regulering, for der er 

også forskellige behov for det.”  
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Det stressede arbejdsmiljø ses i høj grad at hidrøre fra netop dette, at der er forskellige behov for 

regulering. Uenigheden drejer sig om, hvorvidt der skal være en meget udpindet tjeckliste, eller om 

der skal udformes mere overordnede opgaver at styre arbejdet og samarbejdet efter: 

 

”Nogle lærere vil føle sig mere trygge ved, at der er en meget tydelig opgavebeskrivelse af, at ”det 

er det her, du skal lave”. Vi har sådan joket lidt med at kalde det en tjekliste. Hvis jeg bare kan få 

tjekliste over, hvad jeg skal lave som timelærer, så jeg kan hakke dem af, og kan gå i seng om 

aftenen og sige, ”nu har jeg lavet dem, så behøver jeg ikke tænke mere.” Det er sådan karikeret, 

selvfølgelig. Hvorimod den anden fløj, hvis man skal kalde dem det, synes, at til en del af 

lærerarbejdet hører altså, at man vil have den der frihed til at indrette det, som man nu synes 

passer bedst til ens eget temperament. Også til det man kan blive enige med eleverne om, og til det 

samarbejde, som den gruppe lærere, der er omkring den klasse, skal være. Hvis vi lægger alt for 

mange bånd på det der, og skematiserer for meget fra starten af, kan det godt være, det bliver let 

for folk, men det bliver også kedeligt! Der bliver ikke noget ordentlig akademisk arbejde. Og det 

har været udfordringen at lave og finde et niveau for administrativ regulering.”  

 

Skarpt optrukne synspunkter trækkes op her, og centrale forhandlinger om netop ovennævnte 

punkter præger arbejdet. De nye krav om fælles forpligtende rammesætning kan i værste fald 

forvaltes mekanisk, så arbejdet løsrives fra den begrundede refleksion over indhold og forløb. På 

den anden side står det traditionelle professionssynspunkt; at enhver fælles forpligtelse er rammer, 

der strammer unødigt omkring den enkeltes autonomi. Håndteringen af disse modsatrettede kræfter 

i dagligdagen, som her er trukket skarpt op, opleves som noget, der stresser arbejdsmiljøet, og det er 

vanskeligt for ledelsen at skulle skabe medejerskab og ledelseslegitimitet i udøvelsen af meget 

differentieret ledelse, hvor hoveddagsordnen indtil nu har været sat af hensyn til et højest muligt 

selvbestemmelsesniveau for de, der måtte have behov for det.  

 

Pendlen mellem udpindet tjeckliste og udformning af overordnede opgaver er en vanskelig sag. Det 

at agere selvstændigt forbindes med begreber som ”ordentligt akademisk arbejde” og frihedstrang, 

hvor det at ønske sig rammesætning af arbejdet forbindes med kedeligt arbejde, behov for tryghed 

og for ikke at skulle tænke mere. Selv om beskrivelsen er karikeret, er der ingen tvivl om, at der er 

tale om centrale fronter i reformarbejdet og reformopfattelsen, som er trukket op her i forbindelse 

med ”den administrative bjælke‖. 

Ledelsesaccept gennem kommunikation i en ledelsesfjern ”hvad nu hvis” kultur 

Samlet set kan det siges, at rektor i sit tilbageblik berører og evaluerer de tre centrale paradokser, 

som indledningsvist blev ridset op. Han omtaler også de tilknyttede strategier, som ledelsen har 

bragt i anvendelse i forbindelse med den organisatoriske forandring. Der er mange paradokser og 

spændingsfelter, som ikke berøres, eksempelvis hvordan arbejdes der videre med 

ansvarsplaceringen for ‖kollegaopdragelse‖, eller med balancen i uddelegeringen af direkte 

administrative opgaver til teamafgørelser som time- fagfordelingen. Det berøres heller ikke, 

hvordan kultursammenstød i organisationen kan håndteres. Ledelsens bud på disse konkrete 

spørgsmål forbliver ubesvarede i dette materiale, men spændingsfelterne er blevet synlige.  

 

Efter rektors ønske skal der ledelsesmæssigt strammes op i relation til håndtering af den 

administrative bjælke, sådan at ledelse fremover træder mere i karakter og bidrager i rammesætning 

af processernes afvikling, - en konklusion som er knyttet til oplevelsen af, at fronter i arbejdet har 

været trukket skarpt op, og er blevet meget synlige undervejs med implikationer for oplevelsen af et 

stresset arbejdsmiljø, samlet set. Også på et andet centralt område er fronterne trukket op, og 
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fremstår som modsætningsforhold, nemlig i forhold til skolens organisering af beslutningsstrukturer 

og processer. Den ene part forstår og accepterer ikke den anden parts synspunkter og handlemåder 

og omvendt. Rektor skitserer ikke umiddelbart direkte løsningstiltag fra ledelsens side i denne 

sammenhæng.  

 

Det bliver, i rektors ræsonnement, de kommunikative strategier, der primært skal satses på i næste 

skridt; klarere kommissorier og retningslinier for, hvem der gør hvad, er noget af det, der omtales 

som et kommende behov for at få tingene til at glide. Den skriftlige kommunikation i form af f.eks. 

FPU Nyt er i forvejen et område, som rektor tillægger stor betydning i ledelsessammenhæng, men 

rektor siger i det sidste interview, ”vi må erkende, at der er meget mere behov for at samle op.. 

(...).”  Et signal om at den skriftlige kommunikation også fremover vil blive tillagt stor – måske 

større betydning.  

Regulering med den administrative bjælke uden kontrol 

Almen Sprogforståelsesforløb 

I en uddybende forklaring i forbindelse med overvejelserne over den administrative bjælkes 

funktion, giver rektor sin version i et nuanceret billede af, hvordan lærerkollegiet er opdelt på 

forskellige holdninger, og hvordan netop dette har præget ledelsesarbejdet, samarbejdet og 

resultatet af de tre konkrete nyskabelser AP, NVG og AT i det ny gymnasiums grundforløb på Stx.  

 

Om processen i AP-forløbets tilblivelse fortæller rektor, at ledelsen den første dag efter 

sommerferien indkaldte alle lærere, som havde med sprog at gøre i f.eks. 1. y. Herefter var det op til 

lærerne at blive enige om, hvem der skulle tage sig af hvad undervejs. Syv lærere var indkaldt, og i 

virkeligheden var det kun få mennesker, der skulle arbejde med i dette forløb. Lærerne har altså 

med andre ord selv bestemt både arbejdsmåde, struktur og indhold.  

 

I forbindelse med AP-forløbet har lærerne valgt selv at anvende en meget høj grad af regulering, 

dvs. en stram rammesætning. Alle klasser har været igennem det samme forløb. En arbejdsgruppe 

har udarbejdet kompendium og arbejdsplaner for de enkelte lektioner, således at opgaven for de 

enkelte lærere har været at sætte sig ind i de valgte tekster, forberede dem og undervise i dem. 

Gruppen har trykt kompendiet til alle, og hver enkelt underviser fik det i hånden. Rektor vurderer, 

at samarbejdet er gået rimelig godt, men rejser dog også den bekymring, at der kan have været tale 

om arbejdsdeling mere end samarbejde.  

 

Med hensyn til ledelsesarbejdet og strategien om differentieret ledelse kan man sige, at det ser ud 

til, at ledelsen i højere grad har lagt sig i baghjulet på teamprocesserne, ladet lærerne overtage 

styringen og udøve selvledelse frem for, at der på ledelsesinitiativ har været tale om at udforme 

differentieret ledelse. På baggrund af ledelsens iagttagelser af de teamprocesser, som er 

gennemløbet for første gang, kan der imidlertid nu gøres fornyede ledelsesovervejelser over 

tilrettelæggelsen af det næste skridt fremad i reformens implementering. Rektor overvejer: 

  

”Vi har brugt vores erfaringer til at sige, at det ikke var hensigtsmæssigt, at lærerteamet skulle 

styre det. Der var ingen grund til at lærerteamet havde det arbejde, det kunne vi lige så godt gøre 

fra ledelsens side fra starten af. Og i en dialog med den gruppe, som havde klassen, ville det være 

oplagt at sige: ”har du meget lyst, vil du gerne osv.” Det var egentlig den opgave, vi fra starten af 

havde lagt ind i lærerteamet og sagt, jamen det må de ordne. Men det har vi trukket tilbage fra 
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lærerteamet og sagt, det er ikke gevinst i, at de bruger tid på det, det kan vi lige så godt gøre fra 

starten af.”  

 

Set i bakspejlet konkluderer rektor på den første proces, at mere indgriben fra ledelsens side havde 

været hensigtsmæssig, og han sender her et signal om, at ledelsen i højere grad i næste omgang vil 

tage del i rammesætningen af arbejdet.  

Naturvidenskabeligt grundforløb 

I NVG-forløbet har der været tale om en helt anden proces. Allerede i reformforberedelsesfasen 

omtaltes det, at naturvidenskabsgruppen absolut ingen indblanding ønskede fra ledelsens side, og 

gruppen omtaltes som meget frihedssøgende. På spørgsmål om hvordan samarbejdet er forløbet i 

NVG-forløbet, fortæller rektor, at nogen har haft let ved det, og andre har haft svært ved det, men 

det generelle billeder er, at det har været svært: 

 

‖Det er klart den naturvidenskabelige faggruppe, der har sværest ved at arbejde sammen. De 

oplever åbenbart, at de har forskellige fagtraditioner, som gør, at det er svært, at lave noget, hvor 

de både introducerer et på tværs, og samtidig har en faglighed med. Kemi er kemi – og det er ikke 

biologi, eller geografi eller fysik. De helliger sig meget det dér. De er meget i deres faglige båse. 

(...) Det, der har været det vanskelige, er, at for en meget stor gruppe at naturvidenskabslærerne, så 

ville de hellere have fire enkeltfag. (...) De ville i virkeligheden hellere fjerne det der og sige, ”vi vil 

lave hver vores fag, og så vil vi indlægge nogle forpligtelser til at lave noget tværfagligt 

undervejs.”  

 

Det har tilsyneladende ikke været fællesskabet, der har været i centrum og baggrund for 

frihedstrangen men spørgsmålet om, hvordan vi kan komme til at arbejde hver for sig under de 

nuværende vilkår. En gruppe af lærere er gået så vidt i deres bestræbelser på at opretholde fag-

faglighederne, at de har arbejdet på at få et forsøg igennem i den ene lærers faglige forening. I 

forsøget skulle alle elever tilbydes undervisning til C niveau i de fem fag, naturfag, fysik, kemi, 

biologi og geografi. På denne måde ville de ikke behøve det tværfaglige grundforløb. Forsøget blev 

imidlertid ikke bevilliget af den ansøgte myndighed, og rektor udtrykker sin tilfredshed hermed, 

”det, synes jeg, var en god ting, og jeg synes, det var et dårligt forsøg”.  

 

Her stødte lærergruppen på en grænse for frihederne hos den faglige forening, som baserede sig på 

indholdet i den nye reform. Hvad der ikke omtales her er, at den lærer, som var primus motor i 

initiativet til dette forsøgsarbejde, søgte og fik ansættelse på et andet gymnasium. Det er naturligvis 

muligt, at der ikke er nogen årsagssammenhæng. Også i forhold til NVG-forløbet har ledelsen stillet 

maksimal frihed til rådighed. I forhold til erfaringerne fra NVG-forløbet er ledelsesstrategien 

omkring maksimal frihed nu justeret, og her er det planen i næste omgang at regulere administrativt 

strammere med nøjere beskrevne procedurer: 

 

”Til næste år har vi lavet nogle rammer og sagt, nu skal forløbet være på den her facon, at første 

forløb skal være om det her, det andet om det her, og så skal I ende med et projektforløb til sidst, 

hvor de skal lave nogle forsøg. Den test, der så bliver i januar, tager et af de forsøg, hvor de så skal 

videreudvikle på det og teoretisere lidt over det. Og de kan selv vælge, om det skal være det forsøg, 

de havde i det fag, det fag eller det fag. Jeg kan ikke lige huske detaljerne i det. VI har så 

gennemtænkt forløbet og så beslutter, hvilken test det ender med til sidst.” 
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Hvad der ikke fremgår af ledelsens beskrivelse her, er, at en lærer i NVG-forløbet fik et nervøst 

sammenbrud ved efterårsferien, og måtte langtidssygemeldes. Kollegaer forklarer, at hun var 

overbelastet af reformarbejdet og vanskeligheder i samarbejdet i det naturfaglige grundforløb. Disse 

ovennævnte begivenheder hører formentlig med i forståelsen af, at det stressede arbejdsmiljø, som 

rektor refererer til, samt ledelsens tilskyndelse til at handle via opstrammede procedurer og initiativ 

til arbejdsmiljøforløb i efteråret.  

Almen Studieforberedelsesforløb  

I de to førstnævnte AP- og NVG-forløb samarbejdes der med fag fra eget fakultet, dvs. i AP-

forløbet baseres samarbejdet naturligt nok på de sproglige, humanistiske tilgange, og i NVG-

forløbet samarbejdes der indenfor de naturvidenskabelige fag i kemi, fysik, biologi og geografi. AT-

forløbet derimod kan siges at være mest ‖på tværs‖. Her skal alle fakulteter kunne forenes med 

henblik på at sikre elevernes indsigt i de tværfakultære og tværfaglige sammenhænge. Her skal der 

spændes vidt og favnes bredt for at sikre indsigten på tværs samtidig med, at også et langt større 

fokus på synlighed i progression af elevkompetencer sikres.  

 

Hvert AT-forløb har bestået af tre blokdage, dvs. dage, hvor der kun arbejdes med netop dette 

forløb. Forløbene har været tematiseret således, at alle, i løbet af grundforløbet, skulle arbejde med 

en person, en begivenhed og et sted. Denne løse binding på det fælles arbejde viste sig, ifølge 

rektor, at være god og støttende for kreativiteten. Det var samtidigt overordentligt hjælpsomt for 

lærerne, at der på forhånd var udarbejdet et kompetencekatalog, som var med til at fastholde, at der 

løbende blev bygget kompetencer på langs forløbet for eleverne. Selve progressionen blev 

tydeliggjort, og eleverne har efter forløbet evalueret det positivt, selv om de ind imellem syntes, 

sammenhængene var søgte. Rektor vurderer på baggrund af elevevalueringerne, at AT-forløbet er 

gået godt, ligesom det også er hans indtryk, at samarbejdet mellem lærerne har fungeret godt.  

 

Han forklarer, at der i foråret var nogen, der lavede forslag til, hvordan strukturen kunne være, hvor 

mange forløb der skulle være, om AT skulle skemalægges hver uge osv. Der var fra starten tale om 

en meget bred gruppe af lærere. De var ca. tolv som i foråret var på efteruddannelse i Almen 

Studieforberedelse, og de gav forskellige oplæg til struktureringen af forløbet. Ud af dem kom der 

så igen en mindre gruppe, som kom med oplæg til arbejdet. Dette synes at være en kort version af 

det, der i læreroptik er en meget lang og krævende samarbejdsproces, som med mange tilløb ender 

med et velfungerende AT-forløb (Se beskrivelsen af En barberet ged? i lærerfortælling 2).  

 

Set i rektors bakspejl er det en gennemgående konklusion, i forhold til forløbets gang omkring 

tilblivelsen af de mest centrale nyskabelser i grundforløbet og anvendelsen af ‖den administrative 

bjælke‖, at der må suppleres med mere ledelse af processerne i forhold til lærersamarbejdet i næste 

omgang. Langt mindre skal være op til lærerne, men indtil nu kan det også siges, at stort set det 

hele; arbejdsmåde, struktur og indhold har været op til lærerne at udforme. Der har været tale om 

selvledelse frem for ledelse. En skelsættende begivenhed i denne sammenhæng har da også været 

en arbejdsproces, som må siges at have været kørt af sporet, nemlig NVG-forløbet, og selv om det 

centrale AT-forløb evalueres som vellykket efter en turbulent proces, er det altså konklusionen, at 

mere ledelse fra ledelsens side er ønskværdig.  

Oplyst enevælde på den flade måde 

Indflydelse, åbenhed, tryghed og medansvar var nøglebegreber som omtaltes i det første sæt af 

interviews med ledelsen. Her gjaldt samtalen målet om strukturel organisering af deltagelse og 

medejerskabet til reformen i skolens udvalgs- og beslutningsstruktur. I december måned blev 
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Fagligt Pædagogisk Udvalg etableret, i den i forvejen eksisterende udvalgsstruktur, til varetagelse af 

det reformspecifikke arbejde. På spørgsmål om hvad der har været de største udfordringer i 

ledelsesarbejdet, svarer rektor: 

 

”Det er både at sørge for, der har været sammenhæng i alle beslutningerne, dels at få overblik over 

alle de sammenhænge, der skulle træffes beslutninger om, dels at forsøge at få et vist medejerskab. I 

bekendtgørelsen står der mange steder, at rektor beslutter at, eller skolen beslutter at.(...) Både at 

få overblik over, hvad der skal besluttes, hvilke konsekvenser det kan give, og hvordan de hænger 

sammen samt høre andres meninger, og så få forliget de enige og uenige parter. Det, nogle synes, 

er en god beslutning, synes andre selvfølgelig, er en dum beslutning.” 

 

Rektor refererer, at en del af lærerne har syntes, det har været for juntaagtigt, ”så sad vi bare og 

besluttede det hele.” Og lærerne er frustrerede over, at de ikke har været med i alle beslutninger, 

selv om de har fået lov at udtale sig om de principielle ting, men beslutningerne er så taget af nogle 

andre:  

 

Interviewer: ”Men det giver altså nogle konflikter?  

Rektor: Ja! Der er dels nogen, der endnu ikke har fundet ud af, hvordan vores uddannelsesstruktur 

er. Det udvalg kan faktisk godt beslutte tingene. Andre er stadig fortørnede over, at man i 1989 

lavede om på bekendtgørelsen, så lærerrådet ikke havde nogen besluttende myndighed.. 

(...) Det er de stadig sure over. Endelig vil de ikke indse, at 55 mennesker ikke kan sætte sig ind i SÅ 

detaljerede ting, og de gider egentlig heller ikke, men de er selvfølgelig utilfredse, når det så går 

dem imod.” 

 

Der er blandt andet hos lærerne en utilfredshed over, at de forskellige klasser har de samme 

naturvidenskabelige fag, således at de evt. kan skifte klasse. Her synes nogle lærere, at det ville 

være bedre, hvis nogle klasser har et fag, f.eks. biologi og andre har fysik, selv om dette, ifølge 

rektor, strider mod det overordnede hensyn, at det skal kunne lade sig gøre at skifte klasse. Rektor 

fortolker uviljen:  

 

”Det betyder i virkeligheden: ”jeg fik ikke min vilje! Og jeg kan ikke acceptere, at sådan er denne 

beslutning. Det vil jeg så understrege, hver gang jeg får mulighed for det!”  

 

Man mere end aner nogle fronter og modsætninger her mellem en flad ‖Hvad nu hvis – kultur‖ og 

en hierarkisk beslutningsorganisering, hvor rektor samtidig ser det som sin opgave at forlige uenige 

parter. På basis af erfaringerne, så er det, der skal gøres anderledes og meget mere af i næste 

omgang, i rektors optik, kommunikationen. Langt flere ting skal afklares på forhånd, og der skal 

kommunikeres tydeligere ud (Jævnfør også tanken om klarere kommunikation i forbindelsen med 

fremtidige NVG-forløb):   

 

”Altså, det er ikke nok, beslutningen er truffet og kommunikeret ud, den skal også kunne findes igen 

bagefter. Hvor mange timer var det nu f.eks., man skulle have i elevtid i dansk, og hvor kan jeg 

finde det henne? Altså, sammenhængen af de forskellige dele. Vi skal have opfundet nogle værktøjer 

til at præsentere disse beslutninger. Tidligere kunne man jo gå ind i bekendtgørelsen og sige: 

”sådan her står der.” 

 

Reformens udfordringer af det lokale selvstyre træder frem her, og ses som et behov for at erstatte 

en tidligere detaljeret bekendtgørelse med nye og lokale rammesætninger, der skal skabes, og også i 
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den sammenhæng står de kommunikative ledelsesstrategier frem for rektor som noget af det, der 

ikke har været tilstrækkeligt, og som der derfor skal satses meget mere på.  

6.9 Samspil mellem ledelse og medabejdere, - paradokser i tre reformbevægelser på 

Stx  

Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse. 

Ved indledningen til arbejdet med Gymnasiereformen på Stx står det som et klart mål for ledelsen, 

at medarbejderne skal føle sig medinddraget i de kommende forandringer. I den forbindelse ses 

beslutningsprocesserne som centrale, og det at skabe ledelseslegitimitet er et must. Men hvordan 

kan man komme igennem med ledelse og oven i købet skabe medejerskab til udviklingerne i 

organisationen, hvis ledelsen som udgangspunkt ikke er legalt og accepteret af medarbejderne? Det 

kræver manøvreringsevne og kreativitet at lede i denne paradoksale sammenhæng.  

 

Ledelsen på Stx manøvrerer i høj grad med kommunikative strategier, og ideologisk kontrol 

kommer til at spille en stor rolle, når ledelse ikke må være direkte og synlig. I de kommunikative 

strategier skal deltagernes ideer formes om, hvordan virkeligheden er, hvordan den burde være, og 

hvordan den kan opnås. På Stx bliver organisationens centrale dokumenter, f.eks. FPU Nyt, 

væsentlige redskaber i den sammenhæng. Medarbejderne oplever da også, efter det første reformår, 

FPU Nyt som kontrolredskab, og beslutningerne opfattes som noget, der tilsløres i underholdende 

fortællinger.  

 

Kommunikationen fremstår dog for ledelsen som det værktøj, der bedst kan håndtere processerne i 

organisationsforandringen, og det bliver rektors konklusion ved udgangen af skoleåret, at der netop 

må sættes yderligere ind på kommunikationssammenhængen for at rette op på skævheder, som er 

opstået i det første forløb med reformen. Det er her, det ses som en mulighed for at blive mere 

præcis og synlig. Der er dog samtidig den fare forbundet med strategien, at en øget indsats kan 

komme til at fokusere skævt, så ledelsen bliver endnu dygtigere til den ideologiske kontrol, som 

netop ligger i den indirekte kommunikation med faretruende tætte berøringsflader til det 

manipulerende.  

 

Den administrative bjælke præsenteres indledningsvist i reformforberedelsesfasen af ledelsen som 

et attraktivt værktøj, der kan skabe differentieret ledelse. Den administrative bjælke håndteres dog 

af ledelsen i forløbet med hovedvægt på empati, fleksibilitet og maximalt frirum for medarbejderne. 

Det tværfaglige forløb i grundforløbet gribes i dette frirum forskelligt an af lærergrupperne og med 

absolut varierende succes i samarbejdsprocessen. Processerne håndteres af medarbejderne f.eks. 

anarkistisk eller stalinistisk, og ledelsesfraværet til regulering af samarbejdet opleves som et 

regulært ledelsestomrum der, hvor der opstår kriser. Det skaber vrede og frustration hos 

medarbejdere, som ikke føler sig imødekommet af ledelsens tiltag i sidste ende med en 

oplægsholder, som foredrager om de vanskelige omstillingsprocesser.  

 

Set i lyset af udviklingen af det første reformår fremtræder den administrative bjælke alt i alt langt 

mere som en vision eller en ny organisationsopskrift om differentieret ledelse end som et praktisk 

og velfungerende styringsredskab i dagligdagen (Czarnawska og Sevòn 1996; Erlingsdottir 1999; 

Lindberg 2002; Sahlin Anderson 1996; Scheuer 2003; Sevòn 1996). I hvert fald ser det ikke ud som 

om, det er et gennemgående succesfuldt ledelsesværktøj, og blandt medarbejdere er der ingen 

omtale af begrebet.  
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Beslutningsstrukturer og processer ses, som nævnt, af ledelsen som et kardinalpunkt i skabelsen af 

medejerskab. Beslutningsforløbene er imidlertid præget af uklarheder og dissonanser i forhold til 

opfattelsen af helt centrale begreber både i lærersammenhæng og i ledersammenhæng. Dette 

understøttes yderligere af indirekte strategier og kommunikation. Et eksempel på uklarheden blev 

givet undervejs i analysen af brugen af begrebet demokrati, som opfattes modsatrettet af lærere og 

medarbejdere. Et andet eksempel er brugen af selve beslutningsbegrebet. 

 

I dagligdagen omtales det lejlighedsvist af både ledere og medarbejdere, at noget er besluttet i PR 

og derfor retningsgivende for det, der skal ske i udvalgene i f.eks. FPU, men med den givne 

beslutningsstruktur på skolen kan PR i princippet ikke træffe beslutninger. Der kan vælges 

repræsentanter til udvalg, og der kan debatteres i PR. På basis heraf kan der skabes indstillinger til 

udvalgenes beslutninger, men der kan ikke træffes beslutninger. Der opstår derfor forvirring, når det 

siges, at PR har ‖besluttet‖. Samtidig fører den uklare brug af så centrale begreber som demokrati 

og beslutninger til utilfredsheder og støj i kommunikationen. Dette forværres i kombination med 

den kommunikative indirekte ledelse, og der udvikler sig gradvist en bipolær meningsskabelse.  

 

Hvor der skulle være medejerskab, er der en oplevelse af mafia og manipulation hos medarbejderne 

ved det første reformårs afslutning. Ledelsen derimod ser det som en utilstrækkelighed hos 

medarbejderne, at beslutningsstrukturen endnu efter lang tids ikrafttræden ikke er forstået og 

accepteret. På dette punkt er synspunkterne trukket skarpt op i kulissen, dvs. i samtalerne med 

forskeren/mig, og der hersker kort sagt modsatrettede forståelser af beslutningsmuligheder og 

processer på skolen.  

Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

Kravene om tværfagligt samarbejde fremstår for hovedparten af de involverede medarbejdere som 

noget positivt på trods af vanskelighederne, som også er forbundet hermed. Som udgangspunkt er 

der et behov for faglig udvikling og generering af viden om læreprocesser i kollegafællesskab. 

Dette er et behov som legaliseres og sættes i centrum af reformens uomgængelige krav om det nye 

samarbejde. Herved kan tidligere tiders indbyrdes konkurrence erstattes. Det fremstår dog 

foreløbigt som et paradoks i det interkollegiale samspil, at tværfagligheden understøttes af den 

sociale dimension i samspillet men forringes af tidsrøveri, møder og selve håndteringen af 

samspilsprocesser. 

 

Håndtering af samspilsprocesserne er desuden præget af kultursammenstød, hvor en humanistisk 

kulturel tilgang står overfor en naturvidenskabelig rationel tilgang, som er vanskelig håndterbar. 

Med henblik på at skabe rammesætning og justering af processerne efterspørges ledelse i form af 

ønsker om medarbejdersamtaler og mere konkret til indgriben i processerne. Af hensyn til 

selvforvaltningen griber ledelsen ikke ind. Der opstår herved spændinger, som omtalt ovenfor i 

forbindelse med den administrative bjælke. 

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

Også kollegasamarbejdet i teams fremstår grundlæggende som noget, der er attraktivt for 

medarbejderne, dvs. som en mulighed for at udvikle undervisnings- og læreproceserfaringer i et 

fællesskab. De fælles forpligtelser i teamarbejdet giver dog samtidigt indbyrdes afhængigheder, og 

‖kollegaopdragelse”  bliver uomgængeligt. Ledelse efterspørges af medarbejderne til processtyring, 

men ledelsen er fraværende, og dette giver anledning til utilfredshed. Spørgsmålet om 

ansvarsplacering for rammesætning af teamets arbejde fører på dette punkt til et tomrum. 
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Proceshåndteringen er hverken placeret hos kollegaer eller ledelse, men snarere imellem de to parter 

eller hos ingen af dem... 

 

En del af skabelsen af de ny teams er knyttet til den administrative selvforvaltning, som teamet skal 

stå for. Hermed skal der arbejdes med teambeslutninger om f.eks. time-fagfordeling, men denne 

form for administrativ rammesætning opleves af medarbejderne som en klar overbelastning af 

teamet i forhold til det, som af lærerne defineres som de egentlige kernefunktioner i teamet, nemlig 

generering af viden i undervisnings- og læreprocessammenhæng. I forlængelse heraf er en 

gennemgribende ny logistikopsætning i organisationen som helhed præget af kontinuerlige 

søgeprocesser. Alt i alt opleves reformsituationen på dette punkt af lærerne som administrativt 

‖overload‖ og tiltagende bureaukratisering snarere end som et tilbud om øget medindflydelse. 

 

Ledelsen er, i den sidstnævnte sammenhæng, efterspurgt af medarbejderne til at sikre rutiner og 

lettelse i dagligdagen. Dette er en opgave, ledelsen åbent anerkender og tager på sig som uafsluttet 

for deres vedkommende. I forlængelse af meget logistisk og administrativt nyt arbejde ses arbejdet 

med evaluering og kvalitetssikringsprocesser af lærerne som tiltagende bureaukratisering og derved 

undergravende for kvaliteten i arbejdet. Det er på dette tidspunkt det overvejende indtryk, selv om 

der også udtrykkes positive holdninger til evalueringsarbejdet.  

 

Reformen har udfordret den enkelte lærer med krav om teamdannelse og fælles ansvar i teams og 

krav om, at der nu skabes organisatorisk bevidsthed. Den nye organisatoriske bevidsthed skal 

bevirke, at den enkelte medarbejder ser sig selv og sin rolle som en del af en større helhed frem for 

at se sig selv i individperspektiv med udgangspunkt i opgaveløsning parallelt med øvrige kollegaer. 

Når ledelse ses i et relationelt lys, er der imidlertid et tomrum svarende til ledelsesfraværet på 

centrale områder i forhold til, at medarbejderne ser ledelsen.  

 

Generelt ser medarbejderne primært ledelsen, der hvor der opstår kriser og vanskeligheder i relation 

til egne processer eller i forhold til det logistiske set up i organisationen, som er afgørende for den 

enkelte lærers dagligdag. Et blik for, hvordan man, som medarbejder, offensivt skaber bedst mulig 

opgaveløsning set for organisationen som helhed, er foreløbig ikke en synsvinkel, som er 

fremherskende. I forhold til at skabe helhedsopfattelse i organisationen er der fortsat en vanskelig 

flytning af opmærksomhed og bevidsthed fra undervisnings- og kollegasammenhæng til at se 

nødvendigheden af at bidrage til helhedsskabelsen af organisationen.  

 

En opsummering af tilstedeværende paradokser i forandringsarbejdet og samspil på Stx er 

fremstillet i nedenstående oversigt. Forinden skal det dog, før ‖tæppefald på Stx‖, fremhæves, 

ligesom det også indledningsvist blev betonet, at hensigten med analysen har været at opnå indsigt i 

forandringsprocesserne og herunder de særlige spændingsfelter, som er indlejret i sammenstødene 

mellem nyt og gammelt. Der har været fokus på netop de forandringer, som ikke er forløbet lineært, 

men tværtimod i komplekse og iterative processer, og netop dette vil gælde tilsvarende for de 

efterfølgende to skoleanalyser med fare for, at et helhedsindtryk af skolernes intensive og positive 

arbejde med reformen forbliver underprioriteret. Med dette in mente kan de sidste ord gives til 

aktørerne i arbejdet på Stx. Rektor opsummerer sin generelle holdning til reformen efter det første 

år som fortsat positiv. Om elevernes udbytte siger han: 

 

”Der er ingen tvivl om, at de dele, der handler om sammenhæng og det at kunne bruge nogle fag på 

tværs, så har effekten været stor, allerede her i 1. g. Og jeg er sikker på, de elever, der virkelig 

tager fra og bliver gode til det her, de bliver RIGTIG gode. Jeg kan frygte, at det for nogle er for 
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svært at manøvrere i det her. De vil måske have lettere ved, at nogle præsenterede pensum og 

sagde: ”sådan her skal det se ud, det skal du bare reproducere.” 

 

Om lærernes udbytte: 

 

”Lærerne vil også gerne lave det faglige samarbejde. Men det har været svært for nogen, f.eks. de 

naturfaglige fag, at skulle det ”nye”, altså f.eks. samarbejdet. De synes desuden, det er meget 

overladt til den enkelte at finde på nye sammenhængsmuligheder. Jeg synes ikke, jeg oplever, at 

lærerne er kede af at skulle samarbejde, det er jo mere at finde tid og overskud til det. De skal også 

i højere grad lære at samarbejde tager tid..” 
 

En lærer opsummerer resultaterne af reformen efter det første år: 

 

”Eleverne taber på bureaukrati, snakkesystemer og udfyldningssystemer. De vinder på lærere, der 

arbejder langt bedre sammen, og kan udvikle sig tværfagligt.” 
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Figur 7.1: Samspil mellem ledelse og medarbejdere, - paradokser på Stx 

 

 

 

Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

 

 Ledelsen skal skabe ledelsesaccept og forståelse for forandringer gennem kommunikation i 

en ‖ledelsesfjern‖, ‖hvad nu hvis‖ kultur 

 

 ‖Den administrative bjælke‖ skal regulere samspil og arbejdsfordeling, men af hensyn til 

medarbejder autonomi skal medarbejderne bestemme, hvor bjælken skal placeres 

 

 Ledelsesformen er ‖oplyst enevælde‖, men det skal gøres ‖på den flade måde‖. 

 

 

Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

 

 Tværfaglighed understøttes af den sociale dimension i samspillet men forringes af 

tidsrøveri, møder og håndtering af samspilsprocesser 

 

 Håndtering af samspilsprocesserne præges af kultursammenstød mellem en humanistisk 

kulturel tilgang overfor en naturvidenskabelig rationel tilgang 

 

 Ledelse efterspørges og opleves som fraværende, men undgår synlighed af hensyn til 

ledelsesfremmedhed og selvforvaltning 

 

 

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

 

 Kollegasamarbejde er attraktivt, men nødvendig kollegaopdragelse er ‖ukomfortabel‖ 

 

 Regulering af teamprocesser og kollegaopdragelse er placeret mellem ledelse og selvledelse 

i teamet.  

 

 Administrativ selvforvaltning undergraver selvbestemmelsen i forhold til teamets 

kernefunktion. 

 

 Evaluering og kvalitetssikringsprocesser opleves som tiltagende bureaukratisering og 

derved undergravende for kvaliteten i arbejdet. 

 

 Beslutningsstrukturer og processer ses af lederne som et kardinalpunkt i skabelsen af 

medejerskab, men beslutningsstrukturer og processer opleves af lærerne som manipulation 

og mafia.  
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Kapitel 8 

 

Organisatorisk forandring og oversættelse på Htx 

7.1.1 Skolens ledelse og organisering 

Caseskolen Htx er udgangspunkt for ca. 450 elevers ungdomsuddannelse med fokus på 

naturvidenskab, teknologi og kommunikation. Skolen ligger tæt på byen, og har til huse i en 

toetagers bygning fra 1970`erne, som har fungeret som administration for en tidligere  

fabriksvirksomhed. Det tekniske gymnasium er en del af Teknisk Skole og i den bygning, hvor Htx 

befinder sig, er der også en række andre uddannelser, som hører under hovedskolen, f.eks. medie-, 

tandteknikere og frisørafdeling. Selve hovedskolens administration og ledelse er placeret et andet 

sted i byen. 

 

Udflytningen fra hovedskolen er sket i 1998 og i tilknytning hertil, har Htx fået egen 

uddannelseschef og økonomisk selvstyre. Uddannelseschefen er Jonas Gråbøl, som har det formelle 

pædagogiske-, økonomiske- og personaleansvar. Herudover er der, på Htx, en afdelingsleder, 

Thomas Berthelsen, som varetager budget- og planlægningsmæssige opgaver. Han tilrettelægger 

bl.a. time-fagfordelingen, som diskuteres i ledergruppen på basis af hans udspil.  

 

Herudover er tre mellemledere ansat, som hver for sig har ansvaret for delområder af skolens 

virksomhed. Laura Hansen er ansvarlig for det pædagogiske område. Opgaven er at være opdateret 

og igangsætte pædagogisk udvikling på skolen. Lennart Friis er udviklingsleder med kontakt til 

udviklingsgrupper på skolen og med ansvar for rådgivning, når der laves projektansøgninger. Børge 

Johansen er IT-koordinator, og det informationsteknologiske system på skolen er hans ansvar. På 

Htx betragtes det som en vigtig forudsætning for ledelsesarbejdet, at alle ledere også er undervisere. 

I reformimplementeringsfasen har uddannelseschefen Jonas Gråbøl dog untagelsesvist valgt at 

trække sig ud af undervisningen for at kunne koncentrere sig om reformarbejdet.  

7.1.2 Organisationsstrukturen på Htx 

Organisatorisk er Htx, som nævnt, forankret i Teknisk Skole. Dette betyder, at uddannelseschefen 

også er en del af Teknisk Skoles chefgruppe. I denne sammenhæng fastlægges bl. a. økonomiske 

rammer for de enkelte afdelinger, der formuleres overordnede visioner for Teknisk Skole, som 

afdelingerne, herunder Htx, skal orientere sig i forhold til, og der fastsættes evalueringsstrategier, 

som afdelingerne indgår i. Der eksisterer herved en rammesætning og en forbindelse til Teknisk 

Skole, som skal forvaltes i arbejdet med ledelse og organisation på Htx. Rammesætning har 

indflydelse på det daglige arbejde samtidig med, at dette dog også kan forvaltes med en stor grad af 

selvstændighed.  

 

På Htx er der i den daglige beslutningsstruktur ikke, som på Stx, en fastlagt udvalgsstruktur med 

uddelegerede beslutningskompetencer. På Htx debatteres pædagogiske og faglige emner, og 

Pædagogisk Råd behandler og beslutter på oplæg fra forskellige arbejdsgrupper og udvalg, som har 

ad hoc karakter. I skolens introduktion til nye lærere nævnes det, i en bisætning, at 
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uddannelseschefen har den øverste beslutningskompetence, og et forretningsudvalg behandler sager 

i det daglige arbejde: 

 

”Pædagogisk Råd er øverste myndighed på skolen efter Jonas  og styres af et forretningsudvalg, pt 

bestående af Preben Nielsen (formand), Sune Madsen og Katrine Simonsen, som laver 

mødeindkaldelse og dagsorden, og som arbejder tæt sammen med ledelsen.” (Introduktion for nye 

lærere, OTG, 2004) 

 

Pædagogisk Rådsmøde afholdes ca. en gang om måneden, og er af to timers varighed. I disse møder 

deltager alle lærere og administrativt personale samt elevrepræsentanter. Htx signalerer dog, på 

samme måde som Stx, at en flad ledelsesstruktur er det, der skal præge skolen: 

 

” Vi tilstræber en ånd med flad ledelsesstruktur, venlighed og hjælpsomhed i det daglige, 

medansvar samt høj grad af uddelegering af afdelingens opgaver.” (Introduktion for nye lærere, 

OTG, 2004) 

 

Lærerne er ved reformens begyndelse organiseret i faggrupper. Her diskuteres f.eks. mål og 

virksomhedsplaner, og faggrupperne kan komme med forslag til udviklingstiltag. På pædagogiske 

dage i løbet af skoleåret diskuteres aktuelle temaer af f.eks. pædagogisk eller organisatorisk art.  

Derudover er der skemamæssigt friholdt to timer hver onsdag middag uden undervisning. Disse 

timer kan bruges til diverse møder på kryds og tværs på skolen.  

 

Htx er med i en arbejdsgruppe kaldet 5-skolesamarbejdet. Her mødes lederne en gang i kvartalet 

med det overordnede formål at øge kvaliteten i arbejdet i Htx-sammenhængen. På møderne 

udveksles erfaringer, og relevante indsatsområder debatteres. Der er nedsat en perspektivgruppe, 

som arbejder med at få forsøgs- og forskningsprojekter i gang. Særlige grupper af ansatte på de 5 

skoler samles med mellemrum for at udvikle udvalgte områder.  

7.1.3 Arbejdets forløb i reformforberedelse og i praksisfase 

Den første konkrete involvering af Htx i reformarbejdet fandt sted i foråret 2003, hvor Jonas Gråbøl 

deltog i en arbejdsgruppe, nedsat af undervisningsministeriet, med henblik på at skabe overvejelser 

om reformens udformning på praksisplanet. Kort tid efter starten af dette arbejde begyndte Jonas 

Gråbøl at videregive informationer på egen skole om, hvad der var i vente. Som et næste skridt i 

arbejdet blev Jesper Jans, undervisningsinspektør i undervisningsministeriet, i efteråret inviteret til 

en pædagogisk dag på Htx for at berette om status på reformarbejdet. Også dette blev et startskud på 

reformarbejdet på Htx. 

 

Den pædagogiske dag blev fulgt op af arbejde i faggrupperne på skolen, som blev bedt om at 

komme med forslag til, hvordan deres fag kunne indgå i studieretninger. De indkomne forslag blev 

derefter på ny taget op på en pædagogisk dag - et halvdagsmøde i foråret. Skriftlige referater fra 

dette møde blev samlet af formanden for Pædagogisk Råd, og et statusnotat blev produceret til 

ledelsen og PRs forretningsudvalg med henblik på at skabe basis for en sammenfatning til det næste 

Pædagogisk Rådsmøde i maj måned. Det fremgår ikke klart, hvor beslutningen om fastlæggelsen af 

de fem studieretninger blev taget, hvorvidt det var på PR-mødet, eller hvorvidt den blev truffet af 

ledelsen forinden.  
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Af statusnotatet fremgår det, at der skal laves et oplæg til PR-mødet, ” Jeg foreslår, at vi kigger 

kritisk på forslagene og prøver at lave en (begrundet) sammenfatning/forslag til PR-mødet den 

19.05.”, men i senere interview siges det, ”Vi traf jo beslutningen om, hvad studieretningerne 

skulle være, hvad sådan indholdet officielt skulle være, den traf vi i april, ikke...”, og hermed er et 

tema slået an, som kendetegner tilblivelsen af reformen på Htx. Forhandlinger og beslutninger 

foregår i en flydende organisering med alt, hvad dette indebærer af fortrin (i form af delegeret 

involvering i arbejdet) og ulemper (i form af uklarhed i organisationen og uigennemskuelige 

beslutningsprocesser) i det organisatoriske arbejde.  

 

Det videre arbejde med indholdet i de fem studieretninger blev uddelegeret til grupper bestående af 

tre lærere pr. studieretning. Disse personer som Laura Hansen fortæller om, blev ‖prikket‖ af 

ledelsen på basis af overvejelser over, hvem der ville være bedst egnede til at løse opgaverne: 

 

”Og vi har ikke spurgt nogen om det. Simpelthen suverænt bestemt, at sådan ser de grupper altså 

ud, og det er dem, der skal arbejde med det her. Så har vi selvfølgelig spurgt dem, om de ville, men 

det er os, der har valgt dem.”   

 

På en pædagogisk dag i november præsenterer studieretningsteams status på arbejdet med de fem 

studieretninger, og modtager inputs fra kollegaerne. I forlængelse heraf udvides studieretningsteams 

med personer fra de relevante faggrupper, og nærmere beskrivelser af studieretningerne produceres 

efterfølgende.   

 

Sideløbende med arbejdet med studieretningerne, blev der, omkring årsskiftet til 2004, nedsat en 

arbejdsgruppe på 18-20 deltagere med repræsentanter fra de fag, der skulle samarbejde i 

grundforløbet. I arbejdsgruppen fastlægges en række temaer, der skal arbejdes med. Disse temaer 

planlægges og konkretiseres derefter yderligere i grupper, der har repræsentanter fra de fag, der skal 

samarbejde om de enkelte temaer. Efter sommerferien i august 2004 blev der derefter, ud af den 

store gruppe på 18-20 deltagere, dannet en mindre gruppe og en lærer, Kathrine Frost, som også er 

fagkonsulent i ministeriet i teknologi, blev udpeget som tovholder og ansvarlig for at sikre den 

endelige udformning af det første grundforløb på Htx.  

 

Grundforløbet kom til at bestå af 5 temaer, som blev valgt, så de passede til de studieretninger, der 

var udpeget. I hvert tema kom til at indgå uger af indledende særfaglig undervisning, en uge som 

udelukkende var temabaseret undervisning. Som det sidste reformintensive input, før startskuddet 

på reformen med elever efter sommerferien, afvikledes en uge med koncentreret arbejde, 

tilrettelæggelse og reformdiskussioner i uge 25 med fokus på forskellige centrale dele af det 

arbejde, som konkret skulle sættes i gang efter sommerferien. Det er herfra, afhandlingens 

indledende observation og dialog på Htx stammer (se kapitel 1).  

 

Det er centralt på Htx at reformarbejdet løbende rammesættes af en tildeling af timepuljer til 

dækning af indsatserne. Der er ingen ”Florence Nightingale forestillinger” forbundet med 

forandringsarbejdet, som det omtales af formanden for Pædagogisk Råd. Til gengæld må timetal 

kontinuerligt forhandles med de implicerede parter. I tilknytning hertil arbejdes der på tanken om at 

beskrive kommissorier, hvori forventningerne til arbejdet præciseres. Til den første del af arbejdet, 

som var koncentreret om indholdsmæssigt beskrivelsesarbejde, blev f.eks. afsat 30 timer pr. 

studieretningsteam. I forbindelse med det næste skridt i arbejdet, som er en yderligere 

konkretisering, blev en yderligere forhandling mellem ledelse og medarbejdere om dækning af 

denne del af arbejdet nødvendig. 



206 

Men styring af arbejdet ved hjælp af timetildeling og beskrevne forventninger er lineære og 

rationelle styringsredskaber, som kun vanskeligt harmonerer med udviklingshastigheden i 

reformtilblivelsen og den organisatoriske kultur og idealer, som er kendetegnende for denne skole. I 

det efterfølgende udfoldes det nærmere, hvordan de organisatoriske processers videre forløb 

udvikler sig, og dermed hvordan reformen fortolkes, og oversættes i samspil mellem ledere og 

medarbejdere på Htx.  

7.2 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

7.2.1 Ledelsesfortælling, Del 1   

Ledelsens første fortælling på Htx er baseret på ledelsesinterviews med uddannelseschefen, 

pædagogisk leder og afdelingslederen med ansvar for økonomi og planlægning. Det fremgår af den 

første fortælling, at en hovedudfordring i det daglige forandringsarbejde er at sikre, at arbejdet 

ledes, men fra et udgangspunkt hvor alle er lige i processen. Der opstår, i tænkningen af denne type 

proces, en central strukturering af arbejdet med et ‖ekstra‖ ledelseslag, som dog formelt ikke 

fremtræder som sådant. Dette ledelseslag er medarbejdere, som udpeges og træder i karakter som 

ildsjæle og drivkraft i forandringsprocessen med ”pen og pisk”, som det på et tidspunkt formuleres 

af uddannelseschefen. To af disse lærere, som omtales som ildsjæle, indgår i interviewmaterialet. 

De er tæt knyttet til ledelsen, og er derfor bærere af en stærk ledelsesloyalitet og udtrykker med 

mellemrum ledelsesidealerne næsten stærkere end ledelsen selv. De to, Preben Nielsen og Kathrine 

Frost, er dog også lærere, og er inddraget i lærerfortællingerne, hvor de specifikt udtaler sig om det 

nye samarbejde i reformen fra en kollegavinkel. 

 

Af denne første del af fortællingen om Htx‘ ledelse fremgår det, ud over ovennævnte, at 

medejerskab i det daglige arbejde står centralt på Htx, som det, der skal til for at nå forandringens 

mål i processerne. Dette matcher udgangspunktet på Stx i høj grad. Dog er der her en endnu større 

vægt på det ligeværdige i ledelsessammenhæng. På Htx forstås det helt bogstaveligt som en strategi, 

der kontinuerligt skaber en særlig form for ledelseslegitimitet. Der udfoldes stor kreativitet, bl.a. 

med skabelsen af et ekstra kollega- ledelseslag med henblik på, at ledelse kontinuerligt kan fremstå 

som ligeværdig og dermed ikke fremtrædende og synlig i arbejdet. Temaerne er hermed, i hvert fald 

i udgangspunktet, de samme som på Stx, men oversættelsen af reformarbejdet forgår alligevel med 

helt anderledes vægtninger. Strukturering og processer folder sig anderledes ud på Htx.  

 

I den første lederfortælling hører vi om, hvad ”anstændig ledelse” er. Det træder også frem, at Htx 

har en helt særlig historie, som en slags græsrodsbevægelse i en hierarkisk organisation, der gør, at 

grundlæggende idealer og også paradokser i arbejdet kan ses at udspringe heraf. Medarbejdere 

omtales konsekvent som ‖kollegaer”, men da organisationen nu er vokset, og medarbejderne 

forlanger det, arbejder ledelsen med at vænne sig til nye ledelsestider. Opfattelsen af samspillet 

mellem ledelse og medarbejdere fører dog fortsat på Htx til noget, som ledelsen selv omtaler som 

”ledelse, der listes ind”.  

 

Af ledelsesfortællingen fremgår det også, at arbejdet drives og trives i øer af engagement rundt om i 

organisationen, ikke ud fra systematiserede helhedsbetragtninger og en køreplan for reformen, men 

ud fra en værdsættelse af det uformelle samt initiativ, drevet af iværksættertrang, behov og oplevet 

nødvendig forandring. Samarbejdsaftaler kan fint indgås over madpakken og værdibaseret ledelse, 

med ‖frihed under ansvar‖ og ”menneskelig pænhed”, er stærkt styrende værdier i arbejdet. 
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Når vi når til ledelsesfortællingens anden del, dukker endnu et mønster gennemslagskraftigt op i 

dynamikkerne på Htx. I fortællingens første del ser vi, at glansbilleder og fjendebilleder bliver til 

med henblik på at styrke både den interne og den eksterne legitimitet. Dette ses forstærket i 

fortællingens anden del. Hvor det var hensigten, at denne del af ledelsesfortællingen retrospektivt 

skulle betragte medejerskabet samt samspillet mellem ledelse og medarbejdere i 

reformtilblivelsesprocessen, indtager glansbilleder og fjendebilleder også scenen, og bidrager på 

deres helt egen måde til at sætte interaktionerne i organisationen i et indsigtsgivende perspektiv.   

Anstændig ledelse, hvad består den af......... 

Hos ledelsen på Htx er det som udgangspunkt en fælles holdning, at man ‖anstændigvis” skal 

undervise ved siden af sit ledelsesarbejde for at kunne lede. Laura Hansen udtrykker det: 

 

”Ja, jeg mener ikke, at det ville være… selvfølgelig, ville det være muligt, men det ville da ikke være 

anstændigt, hvis man ikke også at var underviser, samtidig med at du er leder. Altså det mener jeg - 

jeg mener, vi alle sammen skal undervise.”  

 

Synspunktet er, at ledelse bliver langt mere acceptabel for både ledere og medarbejdere, når 

ledelsen stadigvæk er undervisere – og dermed i et ligeværdigt forhold til medarbejderstaben. Flad 

struktur og ligeværdighed er, som på Stx, et helt centralt mål for ledelsen. Om andre ledere i 

Teknisk skoles regi, der ikke har undervisning ved siden af, siger den pædagogiske leder: 

 

” De virker, synes jeg, også meget lederagtige i den dér position, de tænker ikke særlig 

pædagogisk, men mere sådan administrativt, ledermæssigt, økonomisk. 

Interviewer: ”Når du siger lederagtigt, så lægger du noget administrativt i det? 

Laura Hansen: ”Ja.” 

 

Også formanden for Pædagogisk Råd, Preben Nielsen, lægger stor afstand til denne type ledelse i 

Teknisk Skole. Ledelsen omtales som ”administrativ”, primært økonomisk tænkende, fordi den er 

langt væk fra dagligdagen, og han forklarer det interne sammenhold på Htx med baggrund i 

anderledeshed på dette punkt. Det at have undervisningserfaring vægtes højt i 

ledelsessammenhæng, og uddannelseschefen synes desuden ikke, man kan byde lærerne nye 

opgaver uden at have prøvet dem på egen krop, så hvis man altså underviser, når man er leder: 

 

” (...) så prøver du sådan set også din egen medicin, når du gerne vil implementere teamarbejdet, 

så må du jo også med omkring de ting. (...) det tror jeg lidt på, det er man simpelthen næsten nødt 

til at kunne håndtere.” 

 

Ligeværdigheden er dog ikke på samme måde som på Stx, eksplicit begrundet i, at medarbejderne 

er ledelsesfremmede. Det virker langt snarere, som om ledelsen selv synes, at ledelse er en smule 

suspekt, men bliver en kende mere acceptabel, når der søges mod ligeværdighed gennem f.eks. 

undervisningsforpligtelsen. Man kan næsten sige, at ledelsen selv er ledelsesfremmed, og kæmper 

dermed primært med at skabe ledelseslegitimiteten internt i ledelsen og for så vidt også individuelt. 

Når dette er tilfældet, kan det være knyttet til dele af skolens særlige historie. Alle ledere er blevet 

ledere ud fra Primus inter Pares-princippet, og alle har en lang tradition i Teknisk Skoles regi som 

tilknyttede Htx fra uddannelsens begyndelse.  

 

Uddannelseschefen har f.eks. været på skolen siden slutningen af 1980`erne, og blev i starten af 

1990`erne leder af Htx. På det tidspunkt blev den vision, at ledelsen skulle have 
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undervisningskompetence, vedtaget. Dette mandat til at gå ind i ledelsesarbejdet kom fra et 

forretningsudvalg nedsat af Pædagogisk Råd. Ledelsesidealet er, med andre ord, formuleret af 

lærere, og stadfæstet i begyndelsen af 1990`erne. Det er ikke et princip, der har ændret sig ligesom 

den ledelse, der dengang blev rekrutteret ikke er udskiftet, omend den dog er suppleret med flere 

lærere, som varetager nye administrative delområder. Ledelsen, som dengang blev rekrutteret, 

etablerede sig samtidig med et stærkt sammenhold og i modsætning til det som omtales af Preben 

Nielsen som ”en ledelse, der var aldeles idiotisk”: 

 

”Der fik vi et meget – i hvert fald os, der har været her siden dengang – eller rettere, vi har et 

meget, meget stærkt sammenhold med et par af vores mellemledere også, ikk`, som var med 

dengang, som forsøgte at lægge det værste – værn imellem de chefer, som lå på et højere niveau, 

inspektør og uddannelseschef eller sådan noget, ikke …” 

 

Det stærke sammenhold og de ledelsesidealer, som opstod på dette tidspunkt, hvor Htx blev 

selvstændiggjort fra de øvrige uddannelser på Teknisk Skole, kan fra et magtperspektiv ses som en 

professionskamp, hvor Htx havde behov for at markere sin professionsselvstændighed i forhold til 

øvrige uddannelser på Teknisk Skole, 

 

”Vi var en del af et konglomerat med en hel masse skoler, som intet havde med hinanden at gøre, 

altså undervisningsmæssigt, afdelinger. Det var lige fra frisør, servicefag, teknisk gymnasium, smed 

– (...)Altså der var ikke lige, der var ikke nogen sammenhæng imellem de uddannelser, der lå 

derude. Altså fra frisør og så til teknisk gymnasium er der altså et spring.” 

 

Det er et stærkt gennemgående træk, at ledelsen ser Htx som en helt speciel afdeling. Der markeres 

en skarp afstandtagen til det overordnede system, som betegnes ”koncernen”.  Ja, faktisk tegnes der 

jævnligt et fjendebillede, som til gengæld giver basis for et internt styrket sammenhold, som i 

pressede situationer, f.eks. i forbindelse med reformimplementering, kan være en lettelse. Der er i 

tidens løb opstået en dikotomi omkring ‖os‖ og ‖dem‖. Der er her tale om en holdning, som trækker 

grænser op omkring organisationen, som er med til at ‖lukke‖ organisationen. Åbenheden overfor 

påvirkninger og skolen, som et åbent system i udveksling med sin omverden i form af 

hovedorganisationen og de øvrige uddannelser, som er knyttet hertil, er ikke det, der 

dagsordenssættes på basis af denne måde at agere på. Der er herved en stærk afgrænsning forbundet 

med skolens kultur: 

 

”Fordi folk herude er dybt skeptiske og mener, koncernen teer sig dybt, dybt godnat. Altså, ledelsen 

er dilettantisk, og ledelsen er del og hersk ledelse, ikke, i forhold til de andre afdelinger osv. Så folk 

herude de har meget – de bakker meget op omkring afdelingen, men forholdet til Tekniske skole det 

er til grin. Men det har jo et eller andet at gøre med måske også, fordi vi – fordi folk herude 

konsekvent har lange uddannelser, at vi måske er lidt stedbørn i forhold til nogen andre 

uddannelser, ikke.”  

 

Kulturen på Htx er altså baseret på et stærkt og fasttømret sammenhold i ledelsen, som bl.a. er 

udrundet af Htx‘ historie. Nogle af lederne anvender betegnelsen græsrodsbevægelse om Htx‘ 

kultur og selvstændige tilblivelsesperiode. Formelt set er Htx samtidig del af en hierarkisk 

organisation i Teknisk Skoles regi og disse to positioner, græsrodsbevægelse i en hierarkisk 

organisation, kan betragtes som et af de grundlæggende paradokser, som løbende skal håndteres, og 

som øver indflydelse på arbejdet på Htx. På basis af en lang tradition og fasttømrethed er det 

naturligvis også svært at forandre ledelsesforståelsen, og dette er med til at skærpe nogle af de 
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paradokser, som træder i karakter på Htx i forbindelse med forandringen.   

Indarbejdelse af overliggende tendenser og knastaksler - medejerskabet eksternt og internt                       

Som ovenfor nævnt, står medejerskabet også på Htx helt centralt i skabelsen af den organisatoriske 

forandring. Strategien om skabelsen af medejerskabet går her ad flere veje. To veje som i høj grad 

præger dagligdagen og samspillet mellem ledelse og medarbejdere, skal omtales her, dels en ekstern 

og dels en intern vej. Den interne vej er i mindre grad end den eksterne strategi, eksplicit formuleret 

som en involveringsstrategi. Om medejerskabet siger uddannelseschefen indledningsvist:   

 

”Strategien er, at vi skal have så mange involveret som muligt, og at det er vigtigt, at alle er 

informeret og bidrager lidt. Føler, de har indflydelse, og at de også har lidt lettere ved dermed  at 

tage et medansvar for tingene. Det er generelt set det, vi arbejder ud fra.  

 

Den eksterne strategi udmønter sig på Htx i høj grad ved en tilskyndelse til medarbejderne om at 

involvere sig eksternt i ministeriets tilblivelsesarbejde med reformen. Desuden betragter 

uddannelseschefen det også som sit eget ansvar at være den, der ledelsesmæssigt varetager eksternt 

netværk: 

 

”Mit ansvar, det er jo så at kigge på de overligende tendenser, de knastaksler, der kan ligge på 

højere niveau, de trusler og andre ting, der kommer udefra og de udviklingstendenser, der kan være 

i hele vores undervisningsverden og i samfundet generelt set.” 

 

Det ser også ud til, at rigtig mange medarbejdere, ca. 10 lærere ud af ca. 50, har været involverede i 

det eksterne reformarbejde, dels gennem arbejde med ny læreplaner, skrivning af vejledninger og en 

enkelt som fagkonsulent for ministeriet. Uddannelseschefen forventer, at dette eksterne engagement 

skal lette reforminplementeringen ud fra den opfattelse, at ‖når flere ved mere, så sker der ikke så 

mange dummerter undervejs”, som han udtrykker det. For de interviewede lærere, som har været 

involverede udadtil, ser det også ud til, at involveringen har været en stor inspirationskilde, og en 

del af netop disse lærere er stærke drivkræfter, som der trækkes på i reformarbejdet på skolen. Et 

eksternt engagement prioriteres altså højt i Htx-sammenhængen, og afspejler eventuelt 

skoleformens tilhørsforhold, som er baseret på udadrettede praksis- og anvendelsesorienterede 

sammenhænge
45

.   

 

Dette eksterne engagement kommer på denne skole imidlertid til at stå i stærk kontrast til denne 

caseskoles samtidige interne organiseringsstrategi som en anden vej til medejerskabet, involvering 

og fællesskab om opgaveløsning. Hvor det på Stx blev det formuleret direkte, hvordan det at skabe 

medejerskabet var forbundet med forståelsen af den professionssammenhæng, der ledes i, udtrykkes 

den interne strategi på Htx på ingen måde eksplicit og med klarhed for den udenforstående. Men 

med en nærmere undersøgelse som formidles i det følgende, kan det ses, at strategien også på Htx, 

måske endnu stærkere, er knyttet til netop et professionsaspekt, og at den har stærke konsekvenser 

for selvforståelsen i organisationen og det daglige samspil mellem ledelse og medarbejdere.  

                                                 
45

 For både Htx og Hhx gælder det, at de som erhvervsgymnasiale uddannelser fra starten har haft et udadrettet, 

praksis- og anvendelsesorienterede sigte. Fagrækken afspejler den tætte forbindelse til erhvervsuddannelsessystemet, og 

adskilller sig fra Stx‘ fagrække ved opprioritering af håndværksfag, på Htx f.eks. ved teknikfag. Også kravene til 

lærerkvalifikationer om fem års erhvervserfaring ved ansættelse på Htx/Hhx, afspejler det hidtidige praksis- og 

anvendelsesorienterede sigte. Dette suppleres dog, som omtalt i kapitel 1, ved reformen med en opprioritering af det 

almendannende formål. 
 



210 

Det grundlæggende ledelsesparadoks, at skulle lede selvberoende professioner uden at det må være 

synligt og benævnes ledelse, formuleres af uddannelseschefen med tydelighed nedenstående:  

 

”Altså, jeg tror ikke på, at man, altså meget i, i gymnasieverdenen, hvor folk er, er – de fleste er 

akademikere alle sammen, de – de vil ikke, de bryder sig ikke meget om, at der er nogen, der 

kommer og bestemmer særligt meget over dem, ikke…Altså, man må gerne gå og råbe og skrige lidt 

af dem uden at have nogen ledelse, men hvis man ser det, så bliver man fornærmet, ikke, fordi vi 

ved godt selv, hvordan det skal være.” 

 

Samtidig kan det siges, at netop dette paradoks, som det også fremstod på Stx, har vidtrækkende 

konsekvenser for den øvrige tænkning og ideologiske kontrol, som udvikles i forlængelse af denne 

forståelse. Hvorom alting er, er synlig ledelse et temmelig centralt tema i den organisatoriske 

forandring på Htx. Dels er det et tema i tiden og dels et formuleret krav i reformsammenhæng, at 

skolen skal bevæge sig mod dette mål. Men synlig ledelse bliver, med fjendebilleder af den øverste 

ledelse i bagagen og forestillinger om et kollegafællesskab snarere end lederskab, ekstra vanskeligt 

at praktisere på Htx. Det giver også anledning til svære overvejelser hos den enkelte leder, som nu 

skal spænde over store modsætninger. 

 

 Laura Hansen forklarer, at det hele gik fint da skolen var mindre, men nu hvor skolen er blevet så 

stor, så kan tingene ikke fungere på samme måde længere. Laura Hansen forklarer også, at ledelsen 

har svært ved at se sig selv som ledelse. Man har altid bestræbt sig på en flad struktur, som 

efterhånden viste sig ikke at være nogen god idé. Mange (lærere) har ikke syntes, at det var en 

synlig ledelse, og nu stiller medarbejderne krav om, at man ser noget ledelsesinitiativ:  

 

”Men når jeg er lidt tøvende overfor det med ledelse, så er det for at vi – (...) – at vi har haft svært 

ved at opleve os selv som ledelse. Vi har bare ikke gjort det, vi, sådan, inspirerer og snakker 

sammen, og har altså bestræbt os på en meget flad struktur, som så efterhånden viste sig ikke at 

være nogen specielt god idé. Så var der meget snak på et tidspunkt om synlig ledelse, og det fik vi 

da at vide, at det syntes de godt nok ikke, at vi havde – vores kollegaer. (...) Altså der blev meget 

mere krav om, at nu ville man se noget ledelsesinitiativ. Så er vi sådan begyndt at arbejde med det 

og sige: Jamen så…” 

 

Denne dynamik, hvor medarbejderne efterspørger ledelse og eksplicit anmoder om det, fremgik 

også af afhandlingens indledende observation, som endte med en opfordring til ledelsen om at træde 

i karakter med henblik på at træffe beslutning om det videre portfolioarbejde. Der formuleres oftere 

og oftere krav om synlig ledelse fra medarbejderne. De vil have synlighed omkring beslutninger, de 

skal tages af ledelsen – der skal ikke ”ævles og kævles om tingene‖, som en af lederne refererer en 

medarbejders synspunkter. På spørgsmål om hvorvidt det ændrer ledelsesopfattelsen, svarer lederen 

bekræftende herpå. Det fremgår dog af citatet, at medarbejdere fortsat og i øvrigt konsekvent 

omtales som kollegaer.  

 

Ledelsesopfattelsen har ganske vist ændret sig, og der træffes flere beslutninger, som ikke alle har 

deltaget i, men beslutningerne er langt fra er synlige i organisationen. Laura Hansen forklarer, at 

centrale reformopgaver delegeres ud til relevante grupper i forbindelse med reformen, og disse 

grupper er blevet suverænt udpeget af ledelsen: 

 

” Vi kunne ikke sætte hvem som helst til det, og så var det så spørgsmålet: Hvem af de personer 

ville så være mest hensigtsmæssige at sætte på den opgave dér? Det har vi gjort. Og vi har ikke 
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spurgt nogen om det. Simpelthen suverænt bestemt, at sådan ser de grupper altså ud, og det er dem, 

der skal arbejde med det her. Så har vi selvfølgelig spurgt dem, om de ville, men det er os, der har 

valgt dem.”  

 

Og selv om ledelsesopfattelsen har ændret sig, fastholder Laura Hansen fortsat, at hun jo ikke 

oplever sig selv som ”gående rundt og lede”. Hun har måske nok nogle funktioner, der tilsiger, at 

hun skal uddelegere noget arbejde, men heller ikke den del af ledelsestænkningen er let:   

 

”Altså, jeg har nogle funktioner i forhold til nogle ting, jeg skal gøre, eller, ja, det er mig, der gør 

det, fordi jeg har den… hvad skal jeg… gå rundt og sige: Du skal gøre sådan, og du skal gøre 

sådan – nej. (...) Jamen, det er i samarbejde med mine kollegaer. Og… det er meget det. Jeg ved da 

ikke, hvad mit ledelsesværktøj er, nej.” 

 

Laura Hansen forklarer også, at hun tidligere ville have været mere inddragende ift. 

beslutningsarbejdet, hvor folk skulle melde sig ind af interesse og engagement, men forandring er i 

gang. Nu tænker hun meget mere på, at det er en arbejdsplads, der skal fungere, hvilket sætter flere 

krav fra ledelsen til medarbejderne, og skaber forpligtelser overfor skolen, 

 

”På den måde, at jeg tidligere ville have sagt, at jeg ville synes, at det her det skulle ud i et fælles 

forum, ikke, så skulle folk melde sig ind osv. melde sig til det, det skulle foregå af interesse og 

engagement osv. På den måde, ikke. Og så også sige: Jamen, der ligger i det en – også efterhånden 

den tænkning, at det er en arbejdsplads, den skal fungere, der er de og de krav til medarbejderne, 

der er de og de forpligtelser over for skole, og med alt hvad det medfører. Altså, den tænker jeg 

meget mere på, end jeg tænkte tidligere.”  

 

Selv om Laura Hansens gemyt ser ud til at være mest til flad struktur og Primus inter Pares, så er 

hun bevidst om, at den linie skal undergå forandringer. Det er dog fortsat den fælles oplevelse hos 

mellemlederne, at ledelse er en størrelse, som er umådelig svær at tage på sig og at leve ud over for 

lærergruppen. Ledelse er en opgave, der skal arbejdes med, noget, der kræver tilvænning – og som 

oven i købet kan være ulystbetonet. Men lederne oplever, at lærerne efterspørger ledelse. Også 

afdelingslederen, Thomas Bertelsen, arbejder med at vænne sig til leder– og ansvarsjobbet. Jobbet 

kræver, at man somme tider tager ubehagelige beslutninger, og man skal huske at forklare folk, 

hvorfor man gør det: 

 

”Så er der nogle ting, som jeg ikke bryder mig så meget om. Og det bærer det sikkert også præg af 

måden at lede på. Og så er det med, hvor meget ledelse det er. Der er somme tider nogen, der siger: 

Nu må du altså – du ER leder… men hvor jeg siger nå, jamen altså osv., ikke. Jeg er ved at vænne 

mig mere til det efterhånden.  

Interviewer:  Det med at være leder, det skal du vænne dig til? 

Leder:  Ja. I stedet for at være én, der har nogle opgaver, som måske er lidt anderledes end andres, 

men ellers, osv. Sådan fungerer det nu engang ikke. Så må jeg sige, jamen her bestemmer jeg så ved 

nogle ting, og det må jeg så påtage mig og sige, jamen, det ansvar, det har jeg.”  

 

Thomas Bertelsen erkender altså, at ledelse er en nødvendighed, en erkendelse, der tilsyneladende 

kommer til at stå klarere i løbet af interviewet (… nogen skal vel egentlig tage beslutningerne…). 

Han omtaler erkendelsen af, at man som leder må bære det kors, det er, fra tid til anden at træffe 

forkerte beslutninger. Det må man så også tage ansvar for. På spørgsmål om hvordan den synlige 

ledelse udøves, svarer uddannelseschefen: 
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”Jamen altså, vi prøver jo på at være der. I alle de sammenhænge, hvor.... altså vi går ikke og 

gemmer os  

Interviewer: Men der vil jo være mange, mange situationer, hvor du ikke kan være fysisk til stede 

og på den led synlig. Hvordan er du så synlig? 

Uddannelseschef: Jamen altså, ved at … man kan sige frihed under ansvar … det betyder så også, 

at man kommer og præsenterer de ting, som man nu går og … altså at man afstemmer det, man går 

og gør eller gerne vil gøre, præsenterer, og får en eller anden accept af det. Det er sådan lidt på 

den måde. 

Interviewer: Så det er en synlig ledelsesstil i form af, at du involverer medarbejderne? 

Uddannalseschef: Ja. Det kan handle om at få folk til at gøre ting.” 

 

Synlig ledelse fortolkes på skolen af de ledende aktører som meget håndgribeligt tilstedeværelse 

eller som det klassiske ledelsesideal, at træffe beslutninger og få folk til at gøre ting. Disse idealer 

praktiseres sporadisk, og udfoldes sideløbende med en forestilling om ledelse, som noget, der skal 

listes ind. Om processen med implementering af et nyt evalueringssystem, foreskrevet af 

hovedorganisationen, siges det f.eks.: 

 

”Fint nok, så har vi fået det listet lidt ind, der har med det at gøre. Og så har vi introduceret en lille 

smule for nogen, og så- jamen det her er altså noget udvikling, der er undervejs.” 

 

Eller om reformideer:   

 

”Man kan sige at nogle af de ideer vi har haft omkring de her ting [reformting], dem lusker vi jo så 

ind over, når vi nu snakker med folk om de der forskellige ting som, som skal være. Altså, vi har 

ikke, altså vi har ikke trynet noget den vej rundt.”  

 

De ledelsesinitiativer, der tages, er halvskjulte i forlængelse af, at ledelse betragtes som illegitim. 

Da ledelse dog er en nødvendighed, listes den sommetider igennem, og ledelseslusk bliver 

resultatet, som står over for tidens udvikling af reformens idealer om synlig og transparent ledelse.  

Samarbejdsaftaler over madpakken, - idealet om det uformelle 

På skolen huserer samtidig med ovenstående ledelsestænkning, et gennemgribende ideal om, at det 

daglige arbejde ikke skal foregå og udøves i særligt formaliserede strukturer. Alle interviewsamtaler 

om reformen har karakter af, at dette er en helt central og grundlæggende organisationsopfattelse. 

Som det er påpeget ovenfor, er skolens voksende omfang og kompleksitet vanskelig at håndtere 

med idealer om ligeværdighed og flad struktur på den ene side, og samtidige ikke synlige ad hoc 

beslutninger op den anden side. Reformen kræver et vist mål af strukturel tilvirkning for at kunne 

blive implementeret og samtidig med ny krav om feed backsystemer, målbare mål og dokumenteret 

kvalitet, sætter den de gamle idealer under pres, og i første omgang optræder de som tydeliggjorte 

modsætningsforhold i organisationen.  

 

Stræben efter det uformelle kan ses som endnu en reminisens af skolens tilblivelsesproces. Ledelsen 

har i høj grad opfattet processen og organisationen som præget af græsrodsbevægelse og 

iværksætteri, dvs. en proces, hvor arbejdet med at etablere eller formulere vedvarende traditioner og 

rutiner, eller værdier er undervejs og løbende udvikler sig i relation til nødvendighed og opståede 

behov. Dette står i modsætning til en formaliseret og beskrevet organisation, hvor rutiner og 

procedurer er nedskrevne, og fungerer som rationelle styringsmål. Da det, indtil interviewet med 

planlægningslederen, har været overordentligt vanskeligt dels at få overblik over, hvad der findes af 
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skriftlige materialer og dels at få skriftlige materialer udleveret, er det oplagt at spørge den mest 

administrative leder om skolens nøglepapirer. Thomas Bertelsen udviser stor usikkerhed på, hvad 

der findes, og svarer under alle omstændigheder henholdende på alle spørgsmål om skriftliggørelse: 

 

Interviewer: ”Jeg kan høre, I har årsplaner, f.eks.? 

Leder: Øhhh… Jaah… Ja! 

Interviewer: Jeg kan høre, I har et kvalitetssystem. 

Leder: Jaah… Jooov… (latter) 

Interviewer: Jeg kan høre, I har et værdisæt, noget værdibaseret ledelse – sådan noget – og er det 

Leder: Jaaah… Jooov…  

Interviewer: Så kan jeg høre, I har en virksomhedsplan. 

Leder: Ja. 

Interviewer: Den tror jeg, jeg har. Det tror jeg nok er det eneste, jeg har.  

Leder: Ja.  

Interviewer: Så kan jeg høre, I har et pædagogisk værdigrundlag, altså noget med, at 

værdigrundlaget... 

Leder: Jah, det har vi også. Men hvor meget vi har det formuleret på skrift, det ved jeg ikke helt. 

Interviewer: Nej, men det må vi komme tilbage til så.  Så har I en beskrivelse af, hvad teams skal i 

den her sammenhæng. 

Leder: Ja! Det har vi! Ganske garanteret. 

Interviewer: Der var noget rigtigt. Så tror jeg, I har nogle kompetencekataloger eller sådan noget. 

Leder: Det synes jeg ikke rigtig sådan… 

Interviewer: Nej. Nå. Så tror jeg, I har noget, der handler om vision 2010. 

Leder: Det har vi snakket om. 

Interviewer: Nå. Det har I heller ikke på skrift? 

Leder: Nej, det har vi ikke. Der er jo mange ting sådan, som vi gerne vil have beskrevet, som vi 

ikke har beskrevet. Og som vi har sådan meget i baghovedet og øhh også sådan i hele vores måde 

at agere på, som vi ikke nødvendigvis har nedfældet på papir.” 

 

Det er vanskeligt at afgøre, hvad der rent faktisk ligger på skrift – måske ligger der materialer, som 

ikke bruges meget i dagligdagen, og som derfor glemmes i situationen, måske er der tale om 

materialer, som skolen ønsker at holde tæt ind til kroppen? Det er i hvert fald en grundig erfaring i 

undersøgelsesarbejdet, at det er overordentlig vanskeligt at få adgang til informationer. Beslutninger 

om adgang til informationer cirkulerer i en lang lang periode mellem IT-lederen, 

informationsmedarbejderen og uddannelseschefen, og anmodningerne ender med at løbe ud i 

sandet.  

 

Også andre interviews bekræfter et ideal om det uformelle og uskrevne i organisationen. 

Beslutninger og strukturer skal allerhelst emergere på basis af oplevet behov og nødvendighed. 

Planlægningsarbejdet i reformsammenhængen og formaliserede køreplaner for arbejdet bliver 

derfor vanskeligt at udfolde, og det bliver delvist illegitimt. Det falder på den baggrund lidt ned 

mellem to stole. Planlægning og køreplaner betragtes på en måde som en god idé, omvendt bliver 

det ikke rigtig prioriteret. Der er på dette felt et paradoks i spil, hvor processen bliver en pendlen 

mellem lyst og behovsdrevne processer som skal emergere, og gør det fragmenteret i organisationen 

over for rationelle styringstiltag, som der egentlig også opleves et behov for. Dette udtrykkes bl.a. 

af den administrative leder, Thomas Bertelsen: 

 

Interviewer: ”Har I sådan en køreplan – for reformen? 
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Leder: Vi har et ønske om at have en køreplan for reformen. Det har vi så – det er vi gået i gang 

med at lave. At sætte nogle punkter op, at sætte deadlines på. Så sætte nogle ansvarlige på og 

eventuelt nogle indpiskere, eller hvad det nu kan hedde. Så vi lige har hånd i hanke med, at det 

faktisk sker det, der skal ske. (...) 

Leder: Vi vidste udmærket godt, vi skulle have det færdigt. Og så er det bare – hvornår får vi det så 

sat i gang? Og formuleret noget, så vi kan give det videre til andre. Og fortælle, at nu er det det 

her, der skal ske. Og det er så hele det planlægningsarbejde, der somme tider går lidt fløjten...” 

 

Samtidig er det sådan, at den mere indholdsmæssige erfaringsdannelse, som skal udvikles i 

organisationen i relation til reformarbejdet, ligeledes foregår på baggrund af idealet om det 

uformelle og iværksættelse drevet af lyst og interesse eller nødvendighed og behov. 

Erfaringsdannelse, som er relateret til reformudviklingen, kommer til at foregå som lokale og 

dermed også sporadiske initiativer i organisationen.  

 

Ideer og initiativer opstår ad hoc, hvorefter man går til ledelsen for at høre om mulighederne for at 

gennemføre sine ideer. Derefter får man nogle timer (dvs. aflønning) til at udføre sine ‖ideer‖, og 

det, ifølge Preben Nielsen, støtter ledelsen generelt op. Ledelsesmetoden er meget baseret på 

selvstændigt ansvar, hvor det så forventes, at medarbejderne kan udføre opgaverne, uden det er 

nødvendigt at blive kigget over skulderen:   

 

”Det foregår ofte på den måde, nogen har – sætter sig ned og snakker sammen tilfældigt. Lad os 

gøre det! Så går de til ledelsen og siger: Synes I ikke, det er en god idé, og så synes de som regel 

det.(...) Altså ledelsen, vi har et meget, vi har meget, der er baseret på, at, at – ansvar. Altså 

selvstændigt ansvar hos de folk, som nu påtager sig en eller anden opgave. Så forventer man også, 

de udfører den, uden ledelsen render rundt og kigger én over nakken. Og det er en kultur, vi har her 

på stedet.” 

 

Formanden for Pædagogisk Råd omtaler også faggrupperne på skolen som uformelle grupper og på 

spørgsmål om uddybning af, hvori det uformelle består, forklares det: 

 

”Det er noget, der igen er opstået af et behov, det er vi simpelthen nødt til at have, fordi vi er 

mange lærere involveret i de klasser, som også kommer – i de 2 klasser, vi har dér – som også 

kommer – eller som også har forskellig, faglig baggrund osv. 

Interviewer: Jo, men stadigvæk, hvori ligger det uformelle? 

Preben Nielsen: Jamen, det uformelle, det er jo, at vi har jo et decideret teamsamarbejde, fordi vi 

snakker sammen, vi overværer hinandens undervisning. I det omfang det kan lade sig gøre, og vi 

kan få lov til det rent økonomisk.  Så gør vi det, ikke. Og vi gør det også nogle gange ved bare at … 

af kærlighed, og det er jo… 

Interviewer: Det er deri, det uformelle ligger. 

Preben Nielsen: Jah, men også – det er jo ikke noget, der er beskrevet, det er noget, vi selv har 

fundet ud af, der er ikke nogen, der har blandet sig i det, altså, ikke, fra ledelsens side.” 

 

For Preben Nielsen står indflydelse højt på dagsordnen, samtidig har han den holdning, at initiativer 

skal opstå af behov og oplevet nødvendighed, for at det kan komme til at virke. Det er karakteristisk 

for ønsket om stor indflydelse og handlefrihed, at dokumentationerne, skriftligheden og de øgede 

krav til dokumentation ikke er i højsædet på denne skole. Dokumentation, regler, skriftlighed, feed 

back forpligtelser føles som snærende bånd. Der lægges derimod vægt på personlig kontakt og 

relationer, ildsjæle og engagement i lokale dele i organisationen. Ledelsesstilen giver plads til 
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initiativer, og ledelsen opfattes her som værende large i forhold til, hvad der kan lade sig gøre på 

basis af medarbejderinitiativer. Preben Nielsen beskriver dette som en støtte fra ledelsen: 

 

Interviewer: ” I har selv skabt strukturerne? 

Preben Nielsen: Jamen altså, det er jo kendetegnende hos os, ikke. Der er – sådan noget, det må 

man gerne. Der er tillid til, at man så også gør det ordentligt. 

Interviewer: Ja. Hvordan foregår det så i praksis? Altså I får nogle gode idéer, og I snakker 

sammen? 

Preben Nielsen: Ja, ja. Og så mødes vi i det omfang, det kan lade sig gøre. Vi har altid 

undervisning samtidig. Og det vil sige, vi kan også lige tage og sætte os ned og tage en sludder i 

spisefrikvarteret over madpakken, hvis der er et eller andet, vi lige skal vende, ikke.” 

 

Det er nærliggende at forestille sig, at det uformelle, betragtet som et ideal, kan komme til at 

blokere for formaliseret eller systematisk rammesætning af erfaringsdannelse. Ønsket om de 

emergerende over for de rationelt styrede processer er et paradoks, som træder frem i 

organisationen i denne forandringsproces. På samme måde kan friheden til indflydelse, når den 

betragtes som et ideal, komme til at stå i vejen for at skabe de formaliserede rammer, som vil 

tilgodese og støtte medarbejderindflydelse hos medarbejdere, som er tilbageholdende om måske 

langt mindre ‖adrætte‖ i forhold til at håndtere og begå sig i de frirum, hvor det er muligt at tiltage 

sig indflydelsesmuligheder.  

 

Den frihed, som hos Preben Nielsen betragtes som et gode, er måske den frihed, som andre steder i 

organisationen, fremtræder som manglende opfølgning og usynlig ledelse. For Preben Nielsen, som 

kan siges at være en del af ledelsen, og som har lang tids erfaring og ansættelse på skolen, er det let 

at begå sig i denne kultur. For nye eller andre lærere, som skal finde vej, er der ikke støttende 

strukturer, som systematisk byder på hjælp til erfaringsudveksling eller hjælp til formative 

processer. Erfaringsdannelsesprocesser er på den måde i høj grad op til den enkeltes fri initiativ, 

som til gengæld så har overordentlig vide rammer.  

Frihed under ansvar og menneskelig pænhed - værdibaseret ledelse for professioner 

Ved en nærmere udforskning af organisationens værdier gives der fra de interviewede ret 

enslydende, men meget abstrakte og generelle svar, idet de henviser til alment menneskelige 

forhold, hvor man måske kunne forvente, at kerneydelsen var mere tydeligt på dagsordnen. Det 

drejer sig om at have det godt sammen i hverdagen, at tage hensyn til hinanden. Hvorvidt værdierne 

er skriftligt formuleret, er der til gengæld ikke helt klarhed eller enighed om,  

 

Interviewer: ” (...) hvordan får I det som ledelse til at fungere, - I har ikke beskrevne rammer og 

sådan, – har I nogle fælles mål eller fælles værdier, og hvis I har det, hvad er de så? 

Laura Hansen: Jamen, de er jo, at det her sted, det skal være et sted, hvor man altså… For det 

første vil vi gerne have, at der er nogle værdier, som er, man kan sige vores pædagogiske mål, 

anstændighed, at vi tager hensyn til hinanden og alt det dér sådan menneskelig pænhed, ikke.” 

 

Det omtales af Preben Nielsen, at Htx er meget omstillingsparat. Det, der gør Htx så 

omstillingsparat, er den professionelle ledelse. Den er ”meget værdibaseret”, som det udtrykkes af 

Preben Nielsen, og det er ledelsens fornemmeste opgave at støtte op om disse værdier. Det gælder 

værdier omkring åbenhed og mulighed for indflydelse (for lærerne). Der skal ikke være flere regler 

end nødvendigt, men til gengæld er man forpligtet på at leve op til de mål og værdier, der er 

nedskrevet i fællesskab. Preben Nielsen påpeger, som et andet centralt element i det værdibaserede, 
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værdien ”frihed under ansvar”. Preben Nielsen mener, at man sjældent støder på grænser i forhold 

til, hvilke ting der kan lade sig gøre, men det tilføjes dog, at det ikke er nogen grænseløs ledelse, for 

hvis ledelsen melder klart ud, så ved man automatisk, hvor grænsen går. Preben Nielsen kan dog 

ikke helt umiddelbart formulere, hvor der er grænser, og henviser til, at det må man spørge Jonas 

Gråbøl om, hvis man vil vide mere: 

 

Interviewer: ”Ja. Men nedskrevet i fællesskab?Men hvad er det for mål og værdier, som så er 

nedskrevet i fællesskab – f.eks? 

Preben Nielsen: Jamen altså, omkring selve arbejdssituationen, der er det det dér med, at – ja, 

hvordan skal man forklare det? Det er noget med frihed. Altså, det er noget med frihed under 

ansvar. Til at udføre sit job og til at indgå i samarbejde med andre, uden at der straks står nogen 

og siger: Det kan ikke lade sig gøre. Holdningen er, at det kan godt lade sig gøre. Her på stedet, 

ikke.”  

  

I følge Jonas Gråbøl har man længe prøvet at arbejde ud fra værdiledelse frem for regelstyring. 

Værdier og ønskede resultater er også angiveligt nedskrevet. Værdierne er blevet til i en lang 

proces, som ligger 8 år tilbage. Pædagogiske Råd har i processen oversat hovedorganisationens 

værdier til et pædagogisk grundlag for Htx. Jonas Gråbøl lægger stor vægt på, at skolen skal styres 

med værdier frem for regler. Han ønsker ikke en gymnasieskole, der er styret og bundet op på et sæt 

regler og procedurer. Holdninger er derimod det, der skal bearbejdes:  

 

”De sidste mange år har vi jo sådan arbejdet ud fra – prøvet på at implementere en værdiledelse 

frem for regelstyring. Det er mere nogen værdier om, hvad det er for oplevelser, folk skal have. Der 

står ikke, det skal være sådan og sådan, men der står noget om, hvad det er for nogen resultater, vi 

vil have ud af det, hvad det er for nogen værdier. Vi vil ikke have, folk kommer og siger, ”Det var 

noget skod”. Men det er jo en lang, lang proces. … Værdier, det er jo nogen, man kan skifte ud, og 

så kan man lave nogen nye, men holdninger, det er altså noget, der holder. Så vi tror lidt på – frem 

for at – det er utrolig svært at adfærdsregulere via regler. Det er faktisk fuldstændig umuligt. Så 

holdningen er, at vi skal gå ind og arbejde med holdninger.” 

 

Også Thomas Bertelsen har svært ved at give et klart bud på, hvad der ligger i værdibaseret ledelse. 

Han er dog helt klar på, at det er overordentlig vigtigt at have værdibaseret ledelse:   

 

Interviewer: ”Ja. OK. Hvad er det så, der skal skrives ned? Er det…? 

Leder: Jamen, det er bl.a. sådan noget som værdibaseret ledelse, som vi har snakket en del om. Vi 

har ikke skrevet ned, at det er lige præcis de dér værdier. Men det er jo sådan – det er meget med, 

at vi gerne vil have det til at fungere godt menneskeligt, både for elever og for lærere, at man skal 

tage ansvar for sig selv og for andre og alle de dér mere eller mindre – nogen ting, nogen bløde 

ting. 

…  

Altså, alt det dér er en del af det, hvor vi alle sammen er så utrolig enige om, at jamen, det er ikke 

bare en eller anden fabrik, men det er noget, der omhandler mennesker. Og det er meget i DET 

regi, som vi arbejder.” 

 

Hvor skræmmebilledet er den regelstyrede skole, så er den værdibaserede ledelse idealet, om end 

udtrykt generelt medmenneskeligt:  

Interviewer: ”Ja. Hvordan ser du skismaet imellem at komme til og lede med regler og procedurer 

på den ene side, og så på den anden side med værdier? 
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Leder: Jamen altså, værdier kan man jo godt stille op også og have det nedfældet, ikke. Men altså, 

det er ikke meningen, det skal køre så meget efter regelsæt. (...) 

Interviewer:  Ja. Så det er bedre at styre efter værdier? 

Leder: Ja. Det synes jeg altså, det er. Fordi så er det ikke så meget med, at det er lige den regel. 

Det bliver firkantet. Og det ønsker vi ikke rigtig at være så meget. Vi vil gerne tage individuelle 

hensyn. Og det er regler ikke nødvendigvis gode til.”  

 

Thomas Bertelsen beskriver desuden, at når der styres, er strategien i forhold til forandringerne at 

gå de små skridts vej, fordi det let kan resultere i modstand, hvis initiativerne opleves som noget, 

der trækkes ned over hovedet på folk. Dette vil meget let blive tilfældet med ”den type vi er”, som 

det udtrykkes. Det, der hentydes til, er ‖os‖, inklusiv ledelsen, bredt forstået som profession: 

 

”Vi tager det lidt stille i stedet for at tage en stor chance og sige, her er et fantastisk system, som I 

skal til at bruge. For det fører ikke til noget godt. Ikke blandt den type, vi er. Fordi vi mener, vi godt 

kan selv. Og det gør alle lærerne, og det gør vi andre også, ikke. Og det vil sige, vi har modstand 

imod alt, vi får trukket ned over hovedet. Vi vil gerne kunne se, at vi kan bruge det. Så det er en 

kultur også.”  

 

Tilbageholdenheden over for at stille åbenlyse krav og fordringer til medarbejdere, som, man 

tænker, er stærke, selvstændige og måske modstandere, er omfattende og rammesættende for 

samspillet mellem ledelse og medarbejdere på Htx. Det er helt centralt at sikre, at der ikke styres 

med regler. At styre med regler bliver for ”firkantet”, som Thomas Bertelsen udtrykker det, og så 

kan der ikke tages individuelle hensyn. Med værdien, frihed under ansvar, er samspillet mellem 

ledelse og medarbejdere løftet ud af en snæver kontrolrelation, og ledelsen lægger stor vægt på dette 

som et fremherskende princip. Ingen kontrol er et kendt tema i professionessammenhæng jævnfør 

også beskrivelsen af Stx. Med idealer om fuld frihed, som kun rammesættes, når en grænse 

overskrides, må ledelse som grundprincip blive noget, der foregår på baghjul, hvorved det også 

meget nemt bliver medarbejderne, der sætter dagsordnen for ledelsesarbejdet, således som det også 

eksemplificeredes på Stx.  

 

Regler, som rammesætter på forpligtende vis, er, med andre ord, ikke på den ideologiske hitliste i 

organisationen. I uddannelseschefens optik ses regler, og desuden i bred forstand formaliserede 

beskrivelser af dagliglivet i organisationen, dvs. rammesætning af, hvordan forskellige opgaver 

udføres, og hvem gør hvad hvordan-beskrivelser, som noget der gør, at organisationen stivner: 

 

”Vi har selv en værdi, ikke, vi har en værdi, der er frihed under ansvar, ikke og i det øjeblik, man 

hele tiden skal spørge om lov, eller man hele tiden skal have det sanktioneret alting, og man har et 

sæt af regler, med hvem gør hvad og så videre, det skal man selvfølgelig have. Men altså så kan det 

godt stivne lidt, synes jeg. Og jeg fornemmer, det betyder en hel del, for kan man sige 

arbejdsmiljøet, klimaet, at man kan det.”  

 

Hos medarbejderne, som forfægter disse synspunkter, bliver ideologien til generel lovprisning af det 

fri initiativ og til kultivering af lokalt engagement i organisationen, som det sås i ovenstående afsnit 

om den fragmenterede organisation. Samtidig er en dobbelthed tilstede. Dette eksemplificeres i to 

meget forskellige ledelsesudlægninger af, hvordan det står til med organisationens nøglepapirer, 

som er et fænomen, der formuleres (af mig) i forsøg på at opklare, hvordan samspil mellem ledelse 

og medarbejdere udfoldes i organisationen. Hvor planlægningslederen svarer tøvende på spørgsmål 
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om organisationens nøglepapirer i det foregående, svarer uddannelseschefen jævnfør nedenstående, 

ganske anderledes: 

Glansbilleder til omverden? 

Uddannelseschefen giver udtryk for, at der er velbeskrevne ‖to do‖-lister, med alt hvad der skal 

gøres på skolen. Der holdes, ifølge uddannelseschefen, også altid efterfølgende evaluering og 

anbefalinger til ændringer bliver lagt ind. Dette sidste, vedrørende evalueringer og anbefalinger, står 

imidlertid i temmelig skarp kontrast til de manglende opfølgninger, som også lærerne, ifølge andre 

ledere, har klaget over,  

 

”Der er lavet et kvalitetssystem/-filosofi, udmøntet i kvalitetsmapper med beskrivelse af alle de 

forskellige ting, som skal gøres – og hvornår de skal gøres. F.eks.  informationsmøde, eksamen, 

terminsprøver, afslutninger, forældremøder osv. I mapperne kan man se, hvad det er for forskellige 

elementer, der skal være på plads. Her kan man også checke, om der er noget, der skal laves om. 

Når en aktivitet er overstået, holdes der altid efterfølgende evaluering på det, og anbefalinger til 

evt. ændringer bliver lagt ind i mappen.  

Interviewer:  Så det er beskrevne procedurer, I har i sådan en kvalitetsmappe? Det må så være på 

de rutineprægede ting? 

Uddannelseschefen:  Joh, men det er jo med udgangspunkt i sådan et sæt værdier.” 

 

De meget forskellige udlægninger i ledelsens fremstillinger gør det imidlertid muligt at forstå, at 

billedet er nuanceret og modsætningsfuldt i organisationen. Måske er det, der beskrives hos 

uddannelseschefen, mere de ønskværdige tilstande, eller glansbilleder, som formidles udadtil, som 

en mulighed for at skabe legitimitet i omgivelserne. Billederne, som gives udadtil, stemmer ikke 

helt overens med de verserende vanskelige og paradoksale situationer, som er i spil i dagligdagens 

organisatoriske liv på Htx.  

 

Som et andet billede formidler Jonas Gråbøl, at selvforståelsen er netop, at denne skole er langt 

foran i forhold til andre Htx‘er. Han forsøger at følge med, pleje netværk, som er nødvendige for at 

få øje på tendenserne. Jonas Gråbøl beretter desuden om, hvordan skolen er ‖fremme i skoene‖, 

især når det gælder nyudvikling. Når man samles på landsplan omkring Htx, og nye tiltag 

debatteres, så kan Htx ”sidde og smile”, fordi de allerede er i gang: 

 

Interviewer: ” Hvordan får du din inspiration og din viden om, hvad der sådan er udenom af 

trusler og muligheder – når du nu siger, det er dit ansvar?  

Uddannelseschefen: Jamen altså, jeg forsøger jo på at følge med, og det er jo noget af det, som der 

sagtens kan gå meget, meget tid med. At holde og pleje nogen af de netværk, som er nødvendige for 

at holde øje med alle de dér tendenser. Min oplevelse er, at vi har været gode til det. De gange, 

hvor vi har været på Htx-landsmøde, f.eks., og der kommer nogen, og fortæller om, hvad er der nu 

på vej, så sidder vi og smiler, fordi det har vi tænkt, og vi er i gang.”  

 

Jonas Gråbøl fortæller også om, hvordan skolen arbejder med langsigtede visioner, og vel at mærke 

visioner, som bliver fulgt op. Midt i 1990´erne satte JG ‖Vision 2000‖ i værk med inddragelse af de 

forskellige faggrupper, der skulle lave en vision for, hvordan deres undervisning, samarbejde m.v. 

ville se ud i år 2000: 

 

”Det sjove ved det var, at da vi så kiggede på det i år 2000, da havde vi stort set nået alt det, vi 

havde gået og spekuleret på. Selvfølgelig var der nogle fejl og mangler, men i det store og hele, så 
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kunne man sige det overliggende, selve visionen i det, blev nået. Og nu er vi i gang med en vision 

2010.”  

 

Vision 2010 blev sat i gang i 2003 – efter at reformen var kommet på den politiske dagsorden!  

 

Interviewer:  ”Det kunne være spændende at høre: Hvordan passer jeres vision 2010 så med 

reformtankerne? 

Uddannelseschefen: Det er jo et element i det. (...) 

Interviewer: Nogle af de væsentlige forandringer, som ligger i reformarbejdet, fx styring efter 

kompetencemål, teamarbejde, øget samspil mellem fagene, hvor nyt er det i forhold til de måder, I 

er vant til at gøre det på? 

Uddannelseschefen: Vi er jo i gang, for vi har jo forberedt det. Vi vidste det jo godt. Vi vidste jo, at 

reformen kom.” 

 

Kompetence har f.eks. længe været et nøgleord – ”en fiks idé i en del år” – som Jonas Gråbøl 

udtrykker det. Hele matematikgruppen har været igennem et forløb om kompetenceudvikling, ‖Der 

er en hel del mennesker, der nu er ved at være klædt på til at håndtere det dér. …” 

 

Jonas Gråbøl fremstiller med disse billeder sin egen og skolernes rolle som overordentlig succesfuld 

og fuldstændig matchende reformens oplæg. Der er ind imellem diskrepans mellem de fortællinger, 

der formidles på Htx. Glansbillederne, som konstrueres ovenstående, står samtidig i skarp kontrast 

til de fjendebilleder, som florerer, jævnfør den omtalte relation til hovedorganisationen og de 

tidligere ledere af skolen. Der gøres på den ene side, med frihed under ansvar, en stor indsats for, at 

ledelse løftes ud af en snæver kontrolrelation i samspillet med medarbejdere. På den anden side 

skabes der stærk ideologisk kontrol gennem konstruktion af legitimitet og fordelagtige billeder af 

skolens arbejde, og samtidig styrkes fællesskab og egenidentitet ved løbende produktion af 

fjendebilleder.  Glansbilleder og fjendebilleder trives side om side i organisationen, og udgør en 

ikke uvæsentlig del af de parasoksale processer på Htx. 

7.2.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere, - paradokser på Htx 

På Htx gælder det, at ledelse er dybt forankret i en forforståelse af, hvordan professioner agerer i det 

daglige organisationsarbejde. Det fremstår klart for ledelsen, at ligeværdighed, flad struktur og 

snæver kontrolundgåelse må være omdrejningspunkter i ledelsesarbejdet. Medejerskabet i 

forandringsprocessen og legitimitet i medarbejdergruppen er kardinalpunkter for ledelsen at opnå i 

arbejdet. På Htx, som på Stx, er det et grundlæggende ledelsesparadoks at skulle lede selvberoende 

professioner, uden at det må være synligt, og her, på Htx, heller ikke benævnes med ledelsestermer. 

Resultatet bliver, på Htx, kreative krumspring og ideologisering for at lede ved ikke-ledelse.  

 

Samtidig sætter de ny tider og skolens ekspansion ledelsen under pres, og skaber erkendelser om, at 

også ledelsesopfattelsen på Htx nok må undergå forandring for at få alt det nye til at fungere. 

Ledelsen påtager sig på den baggrund i blandt en slags suveræn ledelsesautoritet og udpeger, som 

en mellemvej til legitim ledelse, et nyt ledelseslag, som skal påtage sig ledelse af de konkrete 

reformforandringer. Kriteriet er udpegning af loyale ildsjæle blandt medarbejderne, som, inspireret 

af eksternt engagement, er i stand til at drive interne medarbejderprocesser. Men Htx‘ særlige 

tilblivelseshistorie, som en græsrodsbevægelsesorganisation i en hierarkisk hovedorganisation, er 

med til at producere vedvarende paradokser, og fastholder organisationen i en idealisering af 
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uformelle strukturer og spontane processer, som efterlader organisationen fragmenteret og øver 

indflydelse på det medejerskab, der kan skabes. 

 

Det står klart at der på Htx, såvel som på Stx, rummes omfattende paradokser i arbejdet med at lede 

professioner. Også her på Htx kan det siges, at forandringskravene i reformen om synlig ledelse og 

målrettede indsatser med henblik på at skabe forandringen sætter samspillet mellem ledelse og 

medarbejdere under pres. Ledelsen leder i forhold til, at synlig ledelse er absolut illegitimt, ikke 

bare i medarbejdernes optik, men også i ledelsens egen optik. På Htx er det et must, at ledelse 

foregår fra en medarbejderposition. Tre centrale paradokser i forandringsarbejdet på Htx skal 

fremhæves nedenstående, i denne sammenhæng som en opsummering af spændingsfelter, der 

gennemslagskraftigt påvirker samspillet mellem ledelse og medarbejdere. 

 

”Anstændig ledelse” skal være ligeværdig og usynlig, og må derfor eksporteres til ildsjæle 

uden kasketter (dvs. uden formel ledelse) eller ”listes ind” 

 

For at skabe ledelse af de konkrete forandringer i reformen som er legitim, ses det som en 

hovedopgave for den formelle ledelse at sikre sig, at ildsjæle blandt medarbejderne i organisationen 

er det mellemled, som kan drive forandringsarbejdet. Med basis i denne opfattelse udpeges, således 

som omtalt, ‖ledelseskollegaer‖ af den formelle ledelse til at varetage centrale dele af de interne 

forandringsprocesserne. I de nye tider efterspørger medarbejderne ganske vist ledelse, men ledelsen 

kan ikke se sig selv lede, og synlig ledelse er et stort dilemma i det daglige arbejde. Ledelse er 

ubehageligt og noget, man må arbejde med at vænne sig til. 

 

Ledelse betragtes, som en konsekvens heraf, som noget, som må listes ind. Dette skaber i 

beslutningssammenhæng løbende en pendlen mellem et beslutningstomrum, som i portfoliosagen 

hvor ledelsesbeslutningen forbliver uklar og efterspørges af medarbejderne, og suveræn 

beslutningtagen på den anden side, når teamsammensætning foregår i ” hemmelighed”, omtalt af 

uddannelseschefen i forbindelse med udpegning af ildsjæle. Så selv om ledelsesstilen betegnes af 

ledelsen som noget, der er ”så flad som mulig”, så er ledelse samtidig behæftet med stor 

magtudøvelse i suveræne beslutningssammenhænge, som altså ikke er transparente. 

Ledelsesinitiativer forbliver skjulte eller halvskjulte i forlængelse af, at ledelse opfattes som 

illegitim.  

 

Rationel styringstænkning, systematik og køreplaner er nødvendigt, men illegitimt når 

forandringer skal emergere over madpakken i en flad struktur  

 

Stræben efter det uformelle er på en gang et ideal og en reminisens af skolens tilblivelsesproces, 

drevet af den oprindelige ledelse, med en græsrodsbevægelsespræget organisation for øje i 

opposition til hovedorganisationen. Det uformelle, uskrevne og fremvoksende engagement er en 

dyd på skolen. Det betyder også, at systematik, overblik og rammesætning er illegitimt eller delvis 

illegitimt. De nye tider sætter dog også et oplevet behov for systematik i nyt lys. Men rationel 

styring og helhed i organisationen vantrives side om side med idealer om organisatorisk og 

pædagogisk forandring, som vokser frem af dybfølte behov og nødvendighedsbaseret udvikling, og 

der skabes samlet set en fragmenteret organisationen i et paradoks, som spiller ind på alle facetter af 

arbejdet. Erfaringsdannelse foregår som overordentlig lokale initiativer i organisationen, 

samarbejdsaftaler kommer i stand af ”kærlighed” ved samtaler over madpakken, og regler er ikke 

på den ideologiske hitliste i organisationen. Ønsket om de emergerende over for de rationelt styrede 

processer er et paradoks, som træder frem i organisationen i denne forandringsproces.  
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Det er et ofte forekommende fænomen, at erfaringsdannelse ikke er rammesat eller initieret af 

ledelsen på Htx. Erfaringsdannelessprocesserne er på den måde langt hen op til den enkeltes fri 

initiativ under forandringen, som til gengæld har vide rammer. Frihed til indflydelse og 

engagement, som gror ud af oplevet behov og interesse, kan være befordrende og produktivt, 

såfremt man, som medarbejder, har kompetencer og erfaring i at begå sig i denne form for kultur. 

Alternativt er der ikke støttende strukturer, som systematisk byder på hjælp til erfaringsudveksling, 

eller sikrer formative processer. Idealet om det uformelle og emergerende engagement kan derved 

på en gang være særdeles produktivt og samtidigt blokerende for engagement og erfaringsdannelse 

hos medarbejdere, som kan trives ved systematisk rammesætning.   

 

”Frihed under ansvar” sikrer kontrolundgåelse, mens glansbilleder og fjendebilleder 

bidrager til at sikre ideologiske kontrol 

 

Gennemskuelig kontrolundgåelse kombineres med mindre gennemskuelig ideologisk påvirkende 

kontrol. Ledelsestænkningen er, kort opsummeret, forankret i en professionsforståelse, som agerer 

med respekt for ledelsesfremmedhed, autonomi og stor selvstændighedstrang hos medarbejderne og 

hos ledelsen selv, som er udrundet af samme medarbejdergruppe. Legitimitet hos medarbejderne og 

medejerskab i forandringerne ses, af ledelsen, at skulle bygge herpå. Værdierne ”frihed under 

ansvar” og ”menneskelilg pænhed” går igen hos ledelsen, når den enkelte adspurgt beskriver 

gennemslagskraftige værdier for arbejdet på skolen. Med værdien ”frihed under ansvar” står det 

klart, at kontrolundgåelse er i høj kurs i tilknytning til ledelsen af professioner. Professionerne ledes 

først, når og hvis de støder mod en grænse for, hvad der er acceptabelt i organisationen. Ledelse 

bliver herved til reaktiv ledelse og noget, der foregår i medarbejderens baghjul.  

 

Samtidig med ideerne om kontrolundgåelse, udtrykt som ”frihed under ansvar”, og et behov for at 

kunne tage individuelle hensyn, sådan som planlægningslederen udrtrykker det, produceres der 

løbende i organisationen både glansbilleder og fjendebilleder, som er meget skarpt trukket op. 

Glorificeringen af egen organisation og præstationer er ikke til at tage fejl af. Skolen er ”fremme i 

skoene”, når nyudvikling er på dagsordnen, den lever op til egne visioner, og er ikke mindst 

velforberedt til reformen. Alt er angiveligt nedskrevet i nøglepapirer, der følges op, evalueres og 

justeres i en selvfremstillende udlægning. Samtidig markeres der, med de fortællinger, der verserer i 

organisationen, meget stærke afgrænsninger fra eksterne relationer, som kan præge Htx‘ selvbillede.  

 

Glansbilleder og fjendebilleder kan styrke selvværdet eller fællesskabet internt i organisationen, og 

de fortællinger, som fortælles igen og igen, kan legitimt udøve en stærk ideologisk kontrol.  

Med ledelsesfortællingens anden del, efter den første reformpraksisfase, tegner der sig, set i 

forlængelse af medarbejdernes fortællinger, et endnu tydeligere billede af forandringsprocessernes 

oversættelse i denne organisations paradoksale landskab. Men før der kan konkluderes om 

medejerskabet og forandringsarbejdet i samspil mellem ledelse og medarbejdere på denne skole, må 

lærerfortællinger inddrages og tages i betragtning.  

 



222 

7.3 Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

7.3.1 Lærerfortælling 1 

De efterfølgende lærerfortællinger er baseret på 9 interviews med 6 lærere på Htx og en nyansat 

informationsmedarbejder. Blandt de interviewede lærere er der tre ildsjæle, Preben Nielsen, 

Kathrine Frost og Jens Rohde, eller med en anden ledelsesbetegnelse, ”tovholdere”, som er skolens 

daglige drivkraft i forandringsarbejdet. En af ildsjælene, Jens Rohde, præciserer konteksten for 

lærerarbejdet med en reference til et begreb, han betegner ”flydende ledelse” og en fortælling om 

en konsulent, som ikke kunne opklare, hvad ledelse er i ”deres univers”.  For nogle år siden var en 

konsulent inviteret til seminar på skolen for at bistå i oganisationsudvikling. Konsulenten måtte 

efter nogle timer på et to-dages seminar, give op: 

 

”Han havde svært ved at se, hvornår det var en fasttømret ledelsesgruppe, der udøvede ledelse, og 

hvornår ledelsen egentlig var noget flydende noget mellem ledelsesgruppens repræsentanter og så 

nogle medarbejdere. Der var ligeså meget ledelse, der blev udøvet der. Og det gav han op overfor” 

 

I den flydende kontekst, hvor kollegaer, der skal samarbejdes med samtidig er ledere, tematiseres 

lærersamarbejdet på Htx, i det erferfølgende, ofte i tilknytning til ledelsesovervejelser. På Stx var 

der blandt lærerne et primært fokus på kollegasammenhængen omkring de to bevægelser i 

reformen, som har lærerne i centrum, Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer og 

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen. Dette er ikke tilfældet på Htx. Dette afspejler 

sig i datamaterialet på to måder. De to lærerbevægelser, som analyseres, fremstår med mindre 

skarpe konturer, hvorimod et usædvanligt samspil mellem ledelse og medarbejdere træder 

tydeligere frem, efterhånden som beretninger om arbejdet udfoldes. Samtidig afspejler den flydende 

ledelsestænkning sig i, at gængse ledelsesbegreber ikke anvendes på skolen. I stedet tales der om en 

”høvding” i teamsammenhæng eller i botaniske termer, ”samarbejdet vokser frem” og ”grupper 

udkrystalliserer sig”. Også dette udmønter sig i en mere flydende fremstilling af datamaterialet i det 

efterfølgende.  

 

Det datamateriale, som omhandler de to bevægelser Fra individuel lærer til tværfaglig, 

samarbejdende lærer og Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen, ser imidlertid ud til 

at rumme en del af de samme grundlæggende problemstillinger for lærerne som på Stx. Det gælder 

bekymringerne for, om teamsamarbejdet vil blive præget af et overvældende 

administrationsarbejde, ”bliver vi alle sammen små skemaplanlæggere?”  Det gælder 

kollegaledelse og bekymringen for, om selve samarbejdsprocesserne i indhold og omfang kommer 

til at tage opmærksomheden fra den fælles faglige udvikling, eller om hvorvidt mængden af møder i 

omfang vil tage undervisningstiden. Men med en anderledes organisations- og ledelsestænkning 

som baggrund for arbejdet, er der også drejninger i reformoversættelserne på Htx, som sætter sig 

igennem i samspillet mellem ledelse og professioner i forandringsarbejdet. Det er i denne særlige 

drejning, det bliver muligt at opnå yderligere indsigt i dynamikkerne i samspillet mellem ledelse og 

medarbejere.  

Forventninger, erfaringer og bekymringer  

Det er et gennemgående tema på Htx, at det tværfaglige samarbejde i gymnasiet betragtes som den 

største udfordring i reformarbejdet. Der er ingen tvivl hos de involverede om, at intentionerne med 

samarbejdet er gode og ønskværdige, sådan som det også var tilfældet på Stx. Der er dog knyttet 

forskellige typer af forventninger til udfordringen, baseret på allerede gjorte erfaringer med 
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samarbejdsforløb på Htx. Erfaringerne giver anledning til bekymringer, som fylder i overvejelserne 

om det fremtidige arbejde.  

 

Kathrine Frost er den ansvarlige for udformningen af grundforløbet og dermed også for 

medskabelsen af rammerne for de fremtidige samarbejdsforløb. Kathrine Frost er på 

interviewtidspunktet langt inde i tilblivelsen af grundforløbet. Til gengæld har hun kun sporadisk 

viden om processen og tilblivelsen af studieretningsforløbet. På spørgsmål om hvordan 

studieretningerne er blevet til, dvs., hvordan de er blevet udvalgt fra starttidspunktet, hvor alle kom 

med forslag til det tidspunkt, hvor det blev besluttet, hvilke konkrete 5 studieretninger der skulle 

udbydes, svarer hun:  

 

”Det har været – det tror jeg har været en ledelsesopgave. De har sikkert haft nogle hjælpere. Det 

ved jeg egentlig ikke, hvem der har hjulpet til med, …” 

Yderligere adspurgt siger hun: ”Jah, det, det må du spørge en, der er med i det om.”  

 

Som medarbejder er Kathrine Frost altså udelukkende inde i det, hun selv har ansvar for. Dette 

gælder også andre lærere. Det ser, på den baggrund, ud til, at det ikke er prioriteret at skabe en 

fælles viden om helheden og den samlede reformproces på skolen. Til gengæld er der intenst 

engagement i at udføre netop den delproces, Kathrine Frost selv er ansvarlig for. En følgevirkning 

af den flydende ledelsestænkning, hvor lokalt engagement og selvkørende forandringsdrive er 

førsteprioritet, er, at overblik og systematik og opfølgning på allerede gjorte erfaringer i 

organisationen let kommer til at stå i modsætning til det flydende. Det gælder også erfaringer, som 

allerede er gjort. De kommer kun vanskeligt i spil ud over det individuelle niveau.  

 

Tre lærere, Cecilie Lundkvist, Kathrine Frost og Ulrik Hildebrandt, refererer i hver deres 

individuelle interview til enslydende erfaringer med hidtidigt tværfagligt samspil på Htx. To 

forskellige slags lærersamarbejder har været i gang på skolen i nogle år. I det ene tilfælde er der tale 

om et initiativ til at sikre lærersamarbejde om undervisningsmiljøet i de enkelte klasser. Det har, 

ifølge ledelsen og interviewede lærere, fungeret fint, at der var et lærerfællesskab om at kunne 

justere kulturen i den enkelte klasse. Der er altså i denne struktur ikke tale om, at det er et egentligt 

tværfagligt samarbejde på fælles og forpligtende vilkår, sådan som det er hensigten med det ny 

tværfaglige samspil i reformen. Men med det sidste, dvs. tværfagligt samspil, er der dog også 

erfaringer. 

 

På Htx har der i mange år været et krav knyttet til uddannelsen om, at der skulle samarbejdes 

projektorienteret og tværfagligt i teknologiundervisningen. Dette har ofte været en meget krævende 

proces for de involverede lærere, som altså ikke giver tilbagemelding om særlig gode eller givtige 

erfaringer med denne form for samspil. Cecilie Lundkvist er på den baggrund betænkelig ved det 

nye samarbejde. Det ligger efter hendes mening ikke lige for, og hun er ikke i tvivl om, at der er et 

gran af sandhed i det, når eleverne har kaldt det ”teknolofri”:  

 

”Og det er ikke for at være negativ, men det er bare, hvad jeg har oplevet, også fra andre skoler, 

når vi snakker med andre Htx‟er og sådan noget, - at det er ikke for ingenting, at eleverne har gået 

og kaldt det teknolofri, vel. Og det er jo fordi, de opfatter det som værende – når vi ikke lige er 

omkring, så er friheden der, og nogen kan styre det, og nogen kan ikke, ikke også. Og så har det jo 

altid lydt, at det er for de svages skyld, vi gør de der ting, og det er de stærke, der kan klare det.” 
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Et par andre lærere refererer til lignende erfaringer, og er forbeholdne overfor samarbejdstanken 

med basis i vanskeligheder ved at skabe elevmotivationen for de elever, der omtales som svage. 

Erfaringen er, at det logistisk og målsætningsmæssigt skal styres med meget hård hånd, for at det 

kan lykkes: 

 

Kathrine Frost: ”Vi har, – eller jeg har, 20 års erfaring med, at hvis de får en stor kasse…så kan 

de ikke. ( ...) Skal vi lave noget i fællesskab, skal man ikke tro, at man får skabt et miljø til, at elever 

vil lave noget. De vil sætte sig hen i et hjørne, og så vil de efter en tid gå hjem, fordi de ved ikke 

rigtigt, hvad de skal stille op med sig selv og sådan noget. Så du er nødt til, du er nødt til at styre 

meget.”  

 

Også for Ulrik Hildebrandt er det det nye samarbejde i reformen, der bliver den største udfordring. 

Hvis det fungerer, kan han, som de andre se, at det er en fordel for eleverne, fordi de bedre kommer 

til at kunne se sammenhængen mellem fagene. Men Ulrik Hildebrandt mener også, at det er 

indenfor de enkelte fag, at man bedst kan få teori og praksis til at hænge sammen, og det bliver 

meget sværere, når der pludselig er mange inde over, der skal blive enige: 

 

”Jamen, det tror jeg simpelthen, det er det dér samarbejde, der skal være imellem lærerne og få det 

planlagt, så det ikke bliver kaos, så eleverne ikke kommer til at opleve det som kaos i stedet for. 

Det, tror jeg da, er den største udfordring. 

Interviewer: Hvis nu det kommer til at fungere, hvordan – hvad er så det gode ved det? 

Lærer:  Jamen, det er vel for eleverne, at det skulle blive mere interessant at gå i skole, og at de 

bedre kan se sammenhængene imellem de enkelte fag. Når de har lært noget matematik og noget 

fysik, så kan de sammen se, hvad det kan bruges til, så får de noget teknologi- og teknikfag, hvor de 

kan bruge det, de lige har lært. Det var da en stor fordel, hvis det kunne lykkes.”  

   

Ulrik Hildebrandt betragter reformen og de krav den stiller til elevernes ansvar for egen læring, som 

en kæmpe udfordring for de svage elever. Han er på linie med sine kollegaer om, at de elever, der 

ikke har karakterstyrke i store mængder, vil blive tabere i det kommende gymnasium. Reformen vil 

ifølge Ulrik Hildebrandt være en fordel for de stærke elever, mens de svage nemmere vil blive tabt, 

fordi der ikke kan blive så megen opfølgning på opgaveløsningen. Det bliver f.eks. sværere at få 

skabt kontrol i indlæringen af forholdet mellem teori og praksis, fordi eleverne får teori hos en 

lærer, og skal bruge det i praksis hos en anden – så kan ingen kontrollere, om de har lært det: 

 

”Jeg kan ikke forestille mig, at der bliver så meget rigtig kontrol med, om de nu laver den opgave, 

de har fået for (...) hvis nu man skal snakke med 8 lærere, ikke også, og det så skal foregå sådan i 

alle de 8 fag, man er sammen om, så kan der nemt gå kage i det.”    

 

Tilgangen til samarbejdet er præget af hidtidige erfaringer, som giver anledning til betænkeligheder. 

Ikke desto mindre betragtes det alt i alt som en stor fordel og et ønskværdigt mål at få det 

tværfaglige samarbejde til at lykkes. Centrale spørgsmål, som rejses i reformforberedelsesfasen, er, 

kan elevmotivationen skabes? De svage elever er centrum for bekymringerne. Kan det styres med 

logistik, struktur og målsætning, så det ikke bliver kaos? Er det muligt for os at følge op på 

fragmenter i undervisningen, sådan at der skabes sammenhænge for eleverne? 

Bagsiden af flydende ledelse 

Selvom Ulrik Hildebrandt i det foregående giver udtryk for, at intentionerne i reformens 

samarbejdskrav er gode nok, ‖dem kan jeg sådan set godt bakke op om”, er det dog også UH`s 
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erfaringer, som medarbejder på skolen, at ansvar for at føre andres ideer ud i livet lander hos ham 

som praktiker, uden at der er opfølgning på det:  

 

”Men nu er jeg jo så også handicappet af at have været her i mange år. Og det er måske en ulempe, 

så jeg ved nogenlunde, hvordan det plejer at gå med sådan nogen tiltag.  

Interviewer:  OK, hvordan det går. 

Lærer: Jamen der – med alle mulige andre tiltag, der bliver sat i værk – kvalitetsstyring og sådan 

noget, ikke også. Der er en masse fine ord og intentioner, og når det så skal til at udføres, jamen så 

står vi hernede på gulvet, så står vi med det selv, (...) der er ikke rigtig nogen, der følger op på, om 

det så bliver gjort, vil jeg sige.” 

 

I følge Ulrik Hildebrandt er der ofte tale om fine ord, og ikke realiteter, når ideer skal føres ud i 

livet. Spørgsmålet er, om det er bagsiden af den flydende ledelse, som kommenteres i ovenstående 

citat? Som omtalt i det foregående, kommer systematik og opfølgning på allerede gjorte erfaringer 

let til at stå i modsætning til det flydende, og overblik og skabelse af struktur prioriteres derved 

ikke. Evne til kaoshåndtering synes derimod at være en uformuleret egenskab, som tilgodeses i 

senne skolekultur. Men ikke alle trives lige godt med kaoshåndtering. 

 

Efter Ulrik Hildebrandts opfattelse har ”pædagogikken” på skolen svigtet i den første fase af 

reformarbejdet, fordi ”detailproblematikker blev taget op, førend den overordnede struktur var på 

plads og forstået i lærerkollegiet.” Ulrik Hildebrandt er i forlængelse heraf bekymret for, om 

kommende elever og de nuværende lærere vil komme til at opleve en form for kaos m.h.t. 

skemalægning, hvem har ansvar, aflønning, rettearbejde, hvad er acceptabel arbejdsindsats m.m. 

Det skaber utryghed at befinde sig i dette kaos, som også andre af Ulrik Hildebrandts kollegaer 

omtaler.  

 

Ulrik Hildebrandt eksemplificerer sit problem med overbliksskabelse. Det største problem i 

forbindelse med reformarbejdet har hidtil været at overskue strukturer og begreber i det nye 3–årige 

gymnasieforløb. Betegnelser/benævnelser/termer vedrørende delforløb i uddannelsen har været 

svære at stykke sammen til en samlet helhed, og Ulrik Hildebrandt beskriver i en skriftlig fortælling 

fra arbejdet, 

 

‖Lad mig i flæng nævne noget af det, der er blevet ”hældt ud over mig:  

 

strukturkommissionen, OK05, studieforberedende, studiekompetence, frie valgfag på tværs af alle 4 

uddannelser (hvilke 4?), studieretningsvalg, studieretning, grundforløb, studieområde, 

studieretningsfag, almen studieforberedelse, grundstruktur, kombination af studieretningsfag, 

sammensætning af studieretninger, eksempler af studieretninger, bindinger, faggrupper, 

studieretningsteams, Kommunikation og IT, designlinje, International linje, Teknologi og 

innovation/iværksætteri, Design/Iværksætterlinje, teknik og kulturlinje, Den ”hårde” 

naturvidenskabslinje, Den ”bløde” naturvidenskabslinje, Naturvidenskabslinjen model ”classic”, 

Naturvidenskab med en filosofisk indgangsvinkel, Ingeniørstudieretningen, Den naturvidenskabeligt 

dannede studieretning, Eksperimentalstudieretningen, Bioteknologi og industriretningen, 

sundhedslinje, Internationale linjer, Sundhedsteknologi, Studieområdet i grundforløbet, studieplan, 

særfag, særfaglig undervisning, teknologi overfagligt m.fl.‖ 

 

Her har der ikke været stor hjælp at hente til overbliksskabelsen i organisationen. Et 

ledelsestomrum har snarere været oplevelsen for Ulrik Hildebrandt. Det vil sige, at parallelt med 
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den kreativitet og engagement og plads til autonomi og frit initiativ, som ledelsestænkningen 

skaber, afsættes også en utryghed, som efterlader afmagtsfølelse og trang til at ligge i baghjul på 

processerne.  

 

Ulrik Hildebrandt giver klart udtryk for, at han generelt godt kunne tænke sig mere ledelse, ” nogen 

der tager stilling”, som han siger: 

 

” Ja, jeg havde ikke noget imod at arbejde under en lidt strammere form for ledelse, (...) hvis der 

ikke bliver truffet nogen beslutning, så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad retning de skal gå i, 

jo.” 

 

En anden lærer, Jens Rohde, kommenterer også den flydende ledelse, og giver udtryk for behov for 

mere opfølgning på tingene:  

 

”Nu har vi jo aldrig haft en specielt synlig ledelse. Synlig ledelse, forstået på den måde, at der er 

ledere, der fylder meget i beslutningsprocesserne, eller ledere, der følger meget op på, hvad der 

foregår, og ledelse, der er meget til stede. Det, synes jeg, egentlig aldrig vi har haft. Den tradition 

har vi ikke haft. Og det har vi efterlyst nogen gange. Der kunne vi godt tænke os, at der var en mere 

synlig ledelse. Jeg synes, at det er blevet bedre med årene, forstået på den måde, at det er oftere, 

når man har brug for det, som medarbejder eller som medarbejdergruppe, at der er en leder, eller 

ofte Jonas Gråbøl, som er på banen, og melder noget ud, og det er fint nok. Men ind i mellem kunne 

man da godt ønske sig, at der i dagligdagen blev fulgt mere op på de ting, der er i gang og iværksat 

og sådan noget. Så synlig ledelse på den måde, at man havde opmærksomhed på noget af det, der 

foregik.”  

 

I en fortsat samtale med Ulrik Hildebrandt om den frihed og løse rammer, der er i arbejdsproceserne 

på skolen, fremgår det, at løse rammer også er til at stå af på. Løs rammesætning giver mulighed for 

den enkelte til at vælge frit, om man vil engagere sig eller ej. Og der er frit valg i forhold til, hvad 

man vil engagere sig i, for de, der ikke udpeges til tillidsposter i form af intern ledelse. Man kan fint 

vælge at køre på uforpligtende frihjul. Ulrik Hildebrandt har f.eks. ikke lyst til at engagere sig i en 

tilblivelsesfase, hvor der er usikkerhed om, hvad der lægges i endelige rammer. Her har han 

mulighed for at få indflydelse, men ønsker ikke at indgå i denne del af processerne, og beslutter sig 

for, at han først vil engagere sig, når tiltagene når frem til at skulle omsættes til realiteter. Han giver 

udtryk for, at han ikke har trang til at tegne den nye skole, og han identificerer den megen snak om 

de ny rammer som demokratisk spildtid.  

 

Ulrik Hildebrandt føler sig tydeligvis meget lidt involveret i ansvaret og selve tilblivelsesprocessen 

i forbindelse med den ny reform. Dette står i stærk kontrast til de kollegaer som er 

informationsbærere og interne organisatorer på baggrund af deres eksterne engagement i 

reformarbejdet. Der opstår, på baggrund af de løse rammer, to typer af situationer blandt 

medarbejderne i organisationen, som står overfor hinanden. Dels en situation, som giver ildsjæle 

mulighed for at kunne trives og bidrage med drive og engagement, og dels en mulighed for fravalg, 

såfremt man ikke lige føler sig engageret og kaldet. Der opstår en polarisering i 

medarbejdergruppen, hvor de meget aktive medarbejdere er både eksternt engageret og intern 

drivkraft på ledelsens vegne. Samtidig er det muligt for medarbejderne uden tillidsposter at ligge i 

baghjul og dukke op, når centrale forhandlinger er på plads.  

 

I en samtale om løse rammer, der skal udfyldes i reformen, siger Ulrik Hildebrandt: 
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Interviewer: ”OK. Så – hvad betyder det for dig, at det er løst? 

Lærer: Jamen, det betyder som sagt, jeg har slået koldt vand i blodet, og så venter jeg, til det 

strammer lidt mere til hen imod skolestart, og engagerer mig dybere i det.  Så bliver der mere – så 

føler jeg, at hvis jeg engagerer mig en masse i det, så spilder jeg en masse krudt nu, og det bliver 

lavet om 117 gange, inden vi når hen til skolestart alligevel. Så kan jeg lige så godt vente med at 

sætte mig rigtigt ind i det, indtil at det gælder.  

Interviewer: Hvem laver det om? Er det ikke kollegaer, som er i gang med at udforme det? 

Lærer: Jo. Det er det, jamen det er jo os alle sammen, der laver det om. Nu den dag du var her, og 

vi havde de dér brochurer oppe, ikke, der var en masse, der skulle laves om på dem, jo.  

Interviewer: Ja. Men det er vel også en del af processen. At finde vej i det. 

Lærer: Ja. Det er det. Det er ikke et arbejde, der interesserer mig ret meget. Det engagerer jeg mig 

ikke så meget i. Og det er også en af fordelene at være på sådan en teknisk skole, at man ligesom 

engagerer sig i det, der sådan interesserer én. Så hvis der nu er – der er åbenbart nogle af mine 

kolleger, der er interesserede i den slags arbejde, og det kan JG også nemt gennemskue, hvem der 

er interesserede i sådan noget, og måske udvælger dem, der er interesserede i at gøre den slags 

arbejde.” 

 

Ulrik Hildebrandt mener, at de løse rammer har gjort, at han slår koldt vand i blodet indtil 

skolestart, hvor han vil engagere sig dybere. ”Tingene bliver alligevel lavet om 117 gange”, og den 

del af processen interesserer ham ikke. Han ved, at Jonas Gråbøl alligevel udvælger personer, der er 

interesserede til de forskellige grupper. Ulrik Hildebrandt vil begynde at engagere sig lidt mere, når 

det hele bliver mere konkret. Så slipper han for ”spildtiden”, hvor man bare snakker frem og 

tilbage. Han savner lidt mere ledelse, men det mener han ikke, der er på nogen skoler. Det hele skal 

være så demokratisk, og derfor er der ingen der tør tage beslutninger. 

 

Jens Rohde, som er Ulrik Hildebrandts kollega, beretter i relation til et andet reforminitiativ om sin 

oplevelse af konsekvevnserne ved flydende og processer i arbejdet: 

 

”Når tingene er flydende, så bliver det jo ikke helt gennemskueligt, hvad der foregår (...) og det er 

lige nøjagtigt der, vi har det store problem. Også som vi oplever det her med studieretningerne, 

med studieplanerne, der skal ligge der. Det er lige det samme en gang til. Vi har en række 

kollegaer, som egentlig er i fuld gang, og får lavet tingene, og som hele tiden er meget 

opmærksomme på, hvad opgaven består i, og så har vi en række kollegaer, som faktisk slet ikke 

opdager, at det er det, de skal.” 

 

Jens Rohde hentyder til, at den værdibaserede ledelse, hvor det forventes, at den enkelte 

medarbejder har sat sig ind i tingene, ikke altid fungerer efter hensigten, selvom der har været gjort 

meget for at informere: 

 

”Og set i det lys så ender det ret hurtigt med, at vi tænker: jamen, det kan vi sgu ikke vente på. Så 

det er alt for hæmmende, at vi skal tage hensyn til en demokratisk proces, som ikke kvalificerer 

beslutningen” 

 

Jens Rohde beskriver herigennem meget præcist, hvordan der i organisationen er tale om en 

polarisering i medarbejdergruppen bestående af højaktive ildsjæle, som har mulighed for at udfolde 

et stort engagement på den ene side, og medarbejdere, som har mulighed for at ligge i baghjul på 

den anden side. Denne polarisering er implikationer af den meget fri og åbne rammesætning under 

hensyn til medarbejderautonomi.  
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Kollegakoordinering eller ledelse? 

Selvom samarbejdet betragtes som ønskværdigt, er der blandt lærerne også stor opmærksomhed på, 

at der nu skal bruges ekstra resourcer, som igen skal tages fra fagligheden, på at arbejde med at få 

processerne til at fungere. ”Der vil altid være nogen, der ikke laver så meget”, som Cecile 

Lundkvist siger, og justering af samarbejdsprocesser vil der derfor blive mere af fremover. Det er 

en bekymring, som accentueres på baggrund af, at kulturen på skolen, hidtil har været præget af at 

konflikter, er noget man skal undgå. Cecilie Lundkvist beskriver, at det psykiske arbejdsmiljø i den 

forbindelse har været belastet: 

 

”(...) det vil der helt sikkert komme [konflikter] mange af, fordi vi har jo ligesom undgået det. Altså, 

vi har haft nogle gange, hvor der har været snak om psykisk arbejdsmiljø her. På et tidspunkt hvor 

der var nogle problemer. Og det blev der så ikke gjort mere ved. Der havde egentlig været tale om, 

der skulle en konsulent på udefra. Og hvis vi bliver sådan sat sammen i meget mere formaliserede 

teams, ikke også, så bliver vi nødt til at kigge på sådan nogle ting. Fordi det vil der blive [mere af], 

helt sikkert.”  

 

En lærer, som er medansvarlig for portfolioudvikling på skolen, har for sig selv begrebsliggjort en 

skelnen mellem ledelse og kollegakoordinering, som er hjælpsom i forhold til justering af 

samarbejdsprocesser. I hans version kan der udelukkende blive tale om kollegiale opfordringer i 

medarbejdersammenhæng. Det, som ildsjælene laver, ser Jens Rohde altså som kollegakoordinering 

og ikke ledelse begrundet i, at som kollega skal man afholde sig fra at bestemme over hinanden. 

Man kan blot komme med opfordringer. Skal der mere og andet til, er det ledelse. Dette udgør for 

ham en brugbar tolkningsramme.  

 

Et eksempel på at bolden har været spillet tilbage til ledelsen i forbindelse med det tværfaglige 

samarbejde gives af en anden lærer på sin faggruppes vegne. Som faggruppeformand for 

samfundsfag, har Samuel Borre indgivet en skriftlig klage til ledelsen over måden, grundforløbet 

har været afviklet på. Det giver ”murren”, som han siger, i forhold til andre faggrupper, at 

teknologilærerne har været den eneste faggruppe repræsenteret i ansvaret for varetagelsen af den 

overfaglige dimension i grundforløbet. Det har, ifølge Samuel Borre, betydet et teknologiforløb, 

hvor andre fag er blevet ”påhængsfag.”  

 

Teknologilærerne, som er ansvarlige for det overfaglige i forløbet, vil ifølge samfundsfagslærerne 

ikke samarbejde. De smider velplanlagte delemner ud, fordi de ikke lige passer ind i 

teknologisammenhæng. Samuel Borre beskriver:   

 

 ”Man føler altid, man var glemt, og man fik at vide en halv dag før, nå nu skal vi lige lave, nu er 

det for øvrigt det her, I skal lave” 

 

Det viser sig, at der imidlertid er tale om en samarbejdsudfordring, som længe har været tematiseret, 

men som nu er forstærket af det forpligtende reformkrav om samspil. Med dette krav synliggøres 

også et ledelsesbehov:  

 

”Selv før reformen skulle vi på papiret have et tæt samarbejde med teknologigruppen, men det har 

aldrig rigtig fungeret. Og ledelsen tillod os faktisk sidste år, inden reformen, at ignorere 

samarbejdet, altså, hvor vi igen bare skrev et brev, at vi har ikke tænkt os at gøre, selvfølgelig 

høfligt formuleret, og det fik vi ikke noget svar på.”  
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Ledelsen har, ifølge Samuel Borre, hermed skubbet ubehagelige ledelsesbeslutninger nedad, og så 

kan der ske det, at alle bare sidder og skændes og skubber med hinanden indbyrdes. Samuel Borre 

beskriver:   

 

”(...) jamen, hvis de uddanner en gruppe til overfaglige lærere, så må den [ledelsen], i sådan et 

tilfælde sige, de og de ting skal gøres, ellers kan vi ikke bruge jer som overfaglige lærere, altså, det 

kan ikke være meningen, at vi skal sidde og skændes med kollegaer og irettesætte kollegaer.” 

 

Ledelse eferspørges direkte her til håndtering af vanskeligheder i samarbejdsprocesserne i det ny 

samspil mellem lærerne og episoden bliver et eksempel på, at lærergruppen mener, at dette er en 

udfordring, der skal klares med basis i ledelseshåndtering. Et ledelsestomrum kan blive til en åbning 

af uoficielle magtkonstellationer i spil. De nye samarbejdskrav sætter dette på dagsordnen i denne 

organisation:  

 

”Så får man jo også uofficielle magtkonstellationer, stærke lærere, svage lærere. Hvem er god til at 

tryne hinanden i sådan nogle uofficielle magtkonstellationer.”  

 

Behov for støttende strukturer til samarbejdet fra ledelsens side til organisering af lærernes 

interkollegiale processer bliver synlige, og kommer til at stå i skarp kontrast til friheden under 

ansvar, hvor det er op til den enkelte medarbejder at sætte grænser, og hvor ledelse primært foregår 

på basis af medarbejderinitiativ. Spørgsmålet er, om ledelsesværdien frihed under ansvar utilsigtet 

kommer til ikke bare at legalisere men også at fastlåse en ikke-indgriben i de interkollegiale 

processer? Opstår der en baglås her, hvor lærerne ikke vil eller synes, de skal regulere, fordi det er 

ledelsens bord, og ledelsen ikke kan gribe ind og aktivt rammesætte medarbejderprocesser, fordi 

legitim ledelse bør udøves fra en medarbejderposition? 

Samarbejdet er sjovt og godt, men ikke nemt 

På Htx evalueres det, efter den første reformpraksisfase, at det tværfaglige samarbejde overvejende 

er positivt. På Stx blev det tværfaglige samarbejde i reformpraksisfasen også omtalt som positivt og 

irriterende svært. På Htx træder det frem, at en del af de bekymringer, som blev taget frem i 

samtaler om forventninger til reformen, nu kan siges at være blevet vendt til positive erfaringer. Alt 

i alt sammenfatter en af lærerne hovedindtrykket, ”det har nok været bedre, men det har ikke været 

nemmere”. Det tværfaglige har fungeret godt, og først og fremmest er det, i følge Ulrik 

Hildebrandt, lykkedes at skabe sammenhængen for eleverne: 

 

”Jeg synes, det er så sjovt, og det har jeg også hørt fra nogle af mine kolleger, der har de andre 

fag, at når de kommer til et eller andet, så ”nå ja, det var det vi hørte noget om i de timer” og så 

spoler de[eleverne] lige tilbage, og kan godt erindre, at det har vi hørt lidt om, hvordan vi skal gøre 

det her. Også med at skrive rapporter har vi gjort en del ud af det. Der var en, jeg kan huske, der 

var en af kemilærerne, der sagde, jamen, det var nemt at gå i gang med, for det havde de jo hørt om 

i det overfaglige, så det kom du hurtig i gang med, og de vidste lige, hvordan rækkefølgen skulle 

være.” 

 

Dette betragter Ulrik Hildebrandt som en stor succes. Derudover fremhæves det som et stort plus, at 

der har været en god og kontinuerlig udveksling af materialer. Det har krævet utrolig meget tid, men 

set i bakspejlet har det været sjovt, selvom det også har været stressende. Der har løbende været en 

tæt kontakt, som har virket inspirerende: 
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”vi har byttet materiale, en finder noget, og en anden finder noget. Så bytter vi lidt rundt,  og 

samler lidt ind til hinanden. (...) og så låner vi det af hinanden i stedet for at lave det alle sammen. 

(...) så vi har haft tæt kontakt ” 

  

En anden lærer omtaler, at der desuden er gjort værdifulde erfaringer med tilrettelæggelsen af 

samarbejdet i forhold til at skabe en balance mellem det særfaglige og det tværfaglige, som i højere 

grad sikrer, at der for eleverne bliver en sammenhæng i forløbene fra f.eks. grundforløbet til de igen 

møder fagene i studieretningen. Erfaringen er i korte træk, at hvert enkelt fag skal have været 

præsenteret særfagligt, før det kan indgå i et tværfagligt tematiseret forløb, og derefter igen kan 

genkendes, når særfagligheden samles op. Cecilie Lundkvist beskriver, at hun f.eks. på ingen måde 

har oplevet ”teknolofri”.  Der vil selvfølgelig altid være nogle elever, der smutter hvis de kan, men 

det er lykkedes at skabe den elevmotivation, der skal til, og som skabes gennem lærersamarbejdet 

og lærermotivationen. Svage elever har altså ikke været i klemme i den sammenhæng. Generelt har 

eleverne, ifølge Cecilie Lundkvist, syntes, det har været rigtig sjovt at arbejde med de projekter, de 

har været præsenteret for, som hun siger, ‖altså, man kan mærke deres engagement”, og for 

lærernes vedkommende har det været samarbejdsmæssigt berigende: 

 

”(...) super godt, at vi kører sådan nogle projekter, og er tvunget ind i nogle sammenhænge, som vi 

måske ikke lige ville gøre selv, ikke også. Så på den måde synes jeg, det måske kan motivere i større 

grad. Det, tror jeg, det gør. Det tror jeg helt sikkert, det gør” 

 

Cecilie Lundkvist forklarer, at det, der er anderledes end tidligere, er f.eks. at denne form for 

samarbejde, kræver mere af lærerne, og er derfor også sjovere at arbejde med for både lærere og 

elever. Projekttænkningen er langt mere gennemgribende, fylder mere, og foregår ikke på samme 

fragmenterede måde som tidligere, ”sådan hist og her”, som Cecilie Lundkvist beskriver det. 

Skemaet var tidligere ikke brudt op for alvor, så over tre uger havde eleverne spredt 12 timers 

projektarbejde. Det gav ikke tilstrækkelig sammenhæng. På den måde er det tværfaglige, set i 

bakspejlet, en gevinst i arbejdet.  

 

Cecilie Lundkvist tilføjer dog til ovenstående beskrivelse, at samarbejdet også er positivt, fordi 

læringen af samarbejdet samtidigt er, at ambitionerne om, hvor meget der kan samarbejdes om nu, 

på basis af erfaringerne, kan neddrosles til et realistisk niveau, hvor noget af det må konverteres til 

parallellæsning. Cecilie Lundkvist har f.eks. skullet undervise i 9 forskellige projekter i 3 klasser, på 

forskellige tidspunkter og samarbejde med 9 lærere, som skulle koordinere og planlægge 

afviklingen. Som hun siger:  

  

”Der er grænser for, hvor meget samarbejde man kan køre, uden at det bliver for at køre et 

samarbejde, som egentlig ikke har nogen værdi. Så jeg tror, jeg har ikke hørt om nogen, der har  

kørt det, vi havde planlagt den gang i hvert fald” 

  

At håndtere det tværfaglige er, med andre ord, en balance mellem et succesfuldt, motiverende og 

engageret samarbejde i tilstrækkelig koordination på den ene side, og på den anden side noget, der 

kan tage magten og blive til koordination, logistik og samarbejde for samarbejdets skyld.  

Flydende ledelsesstrategi, der lykkes 

I reformforberedelsesfasen var Ulrik Hildebrandt en af de lærere, der efterlyste mere ledelse. På 

spørgsmålet om hvordan Ulrik Hildebrandt mærkede på ledelsen, at reformarbejdet var på 

dagsordnen, svarede han: 
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”Nej, det er faktisk meget lidt, at jeg sådan set ser til ledelsen i den sammenhæng. Altså, det er 

mange af mine kollegaer, der er meget involveret i det, synes jeg. Ledelsen har jeg faktisk ikke set 

eller hørt ret meget til.” 

 

I grundforløbet er det da også Kathrine Frost, som har været omdrejningspunkt for tilblivelsen. I 

følge Ulrik Hildebrandt har Kathrine Frost været rigtig god til ”at skære igennem”, og han har ikke 

savnet ledelse i den sammenhæng. Tværtimod siger han, ”jeg føler ikke, vi spilder tiden, når vi 

sidder til møde med hende.”  Det, han fremhæver, er, at han har følt sig støttet af en god struktur på 

grundforløbet af, at hun havde overblik, og af at hun, som nævnt, har været god til at skære 

igennem. For Ulrik Hildebrandt, som tidligere savnede klarhed over begreberne i reformen, er der 

desuden blevet langt bedre overblik: 

 

”Jeg har fået bedre overblik, og det er blandt andet, fordi jeg har været med i det grundforløb. 

Altså, jeg synes sådan set, at jeg nu er på omgangshøjde med alle fagudtryk, og hvad det betyder...” 

 

Den formelle ledelse har ifølge Ulrik Hildebrandt ikke bidraget i forløbet: 

 

”Nej, for de var jo lige så frustrerede, som vi var, synes jeg, der var da nogle gang der, jeg ved ikke 

om jeg nævnte det i sidste interview, det der med de nye ord og begreber, som vi ikke kendte, da jeg 

var inde at spøge om det, og det havde de jo heller ikke styr på. Jeg var inde hos LF og LH nogle 

gange for at få styr på det, men de bladrede rundt i papirer og på computeren, og de havde ikke 

mere overblik, end jeg havde faktisk.” 

 

Den overordnede ledelsesstrategi kan, med andre ord, siges dels at have fungeret godt og støttende i 

medarbejdernes forandringsprocesser, der hvor ledelse har været delegeret til velfungerende 

ildsjæle. Dels kan det siges, at den ligeværdige ledelse, fra en medarbejderposition uden overblik, 

struktur og gennemslagskraft, ikke opleves som støttende i en medarbejdersammenhæng.  

7.3.2 Samspil mellem mellem ledelse og medarbejdere, - flere paradokser på Htx 

På Htx er tilgangen til samarbejdet på en gang præget af, at både det tværfaglige og samarbejdet ses 

som noget ønskværdigt. Samtidig giver hidtidige erfaringer dog også anledning til betænkeligheder. 

Det tværfaglige samarbejde betragtes ved reformforberedelsesfasens start, klart som den største 

udfordring i reformarbejdet. Ved det første reformårs afslutning er der gjort værdifulde erfaringer 

med det tværfaglige samarbejde, som langt hen ad vejen afvikles til tilfredshed. Men ingen proces 

er lydefri, og undervejs har der også været vanskeligheder, som kræver opmærksom håndtering i det 

fremtidige samarbejde. Den ledelseskontekst, der er for arbejdet, spiller en central rolle i denne 

sammenhæng.  

  

En stor del af fortællingen om lærersamarbejdet rummer samme grundlæggende problemstillinger 

og paradokser for lærerne, som det var tilfældet på Stx. Men der er også forskel. Især er der forskel i 

forhold til forventninger og erfaringer med det tværfaglige samarbejde i udgangspunktet. 

Erfaringerne i det tværfaglige er for en stor del på Htx knyttet til vanskeligheder ved at skabe 

elevmotivation i tværfagligt projektarbejde i teknologiundervisningen. Her fra er der erfaringer 

med, at svage elever let bliver tabere i fragmenterede forløb uden tilstrækkelig støtte til at sikre 

sammenhæng.    
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Erfaringerne fra det første års grundforløb er imidlertid, at det er lykkedes at skabe sammenhæng 

for eleverne. En tæt interkollegial kontakt, gensidig inspiration og udveksling af materialer og 

sparring har langs forløbet har gjort det sjovt, selvom det har været stressende. Det er også lykkedes 

at skabe en balance mellem det særfaglige og det tværfaglige, som sikrer sammenhæng, selvom det 

også siges, at der er plads til forbedring på det næste grundforløb på det felt. Tidligere erfaringer 

med at elever blev tabt i processen, er blevet gjort til skamme i dette forløb. Elevernes engagement 

har været nærværende. Forløbet har været arbejdsmæssigt berigende, men erfaringen er også 

samtidig, at selve samspillet, både i forhold til koordination, logistik og håndtering af 

samspilsprocesser, kræver megen energi og opmærksomhed, som skal afbalanceres i forhold til den 

opmærksomhed, fagligheden skal have. 

 

Det tværfaglige samarbejde kan opsummerende siges at være en balancegang mellem motiverende 

samspil i tilstrækkelig koordination og demotiverende samspil, der kræver alt for stor koordination. 

Med alt for megen opmærksomhed rettet mod koordination flyttes fokus fra det faglige til 

samarbejdet. På dette felt deler Htx-lærere erfaringer med lærerne i det tværfaglige på Stx. 

 

I forhold til regulering af samspilsprocesserne er der et andet parallelt paradoks i spil i forhold til 

Stx. På Stx blev det nævnt i forhold til teamsamarbejdet. På Htx ses det samme paradoks knyttet til 

regulering af samarbejdsprocesserne i det tværfaglige. Placeringen af ansvaret for at kollegaer 

matcher forventninger og aftaler i samspilsprocesserne, er en vanskelig afgørelse. Hvornår er der 

tale om rent kollegaanliggende, og hvornår er det den formelle ledelses rammesætning, der er brug 

for? Megen energi rettes mod at finde passende tolkningsrammer, alternativt skubbes ansvaret frem 

og tilbage.  

 

En Htx-lærer giver et bud på en tolkningsramme. Når der er tale om opfordringer til en kollega, 

tolkes det som kollegakoordinering, og rækker dette ikke, må der ledelse til, som ligger ud over 

læreransvaret. Selvom denne tolkningsramme måske er et brugbart udgangspunkt, er den samtidig 

individuel, og altså ikke almen udbredt eller fælles i organisationen. Den har derfor ingen 

gennemskagskraft. Det er karakteristisk, at gængse ledelsesbegreber generelt er fraværende i 

dialoger på skolen om håndtering af reformens processer. Dette kan ses som en afspejling af det 

paradoks, som trådte frem i ledelsens første fortælling, hvor rationel styringstænkning 

nedprioriteres til fordel for idealer om at strukturer, og forandring skal emergere i 

tilblivelsesprocesser.  

 

I reformforberedelsesfasen formuleres behov for mere ledelsesopfølgning, og i reformpraksisfasen 

rapporteres et behov for konkret ledelsesindgriben i en konflikt mellem to faggrupper. Konflikten 

tydeliggøres i sammenhæng med udfoldelsen af reformens intentioner om samarbejde. Ledelse 

fremtræder, som på Stx, som et behov, når vanskelige samarbejdsprocesser melder sig. Det 

efterspørges, at ”nogen, tager stilling”.  Vi hører fra en medarbejder, at ledelsen ikke griber ind, og 

ubehagelige ledelsesbeslutninger lander herved i det interkollegiale landskab, og fører til uofficielle 

magtkonstellationer.  

 

Ledelse efterspørges ganske vist af medarbejderne, men set i relation til ledelsens formulerede 

strategier om anstændig ledelse, som er ligeværdig og udøves fra en medarbejderposition, bliver 

konkret ledelsesmæssig indgriben vanskelig for ikke at sige illigitim. Dette gælder også aktivt 

udøvende rammesætning. Ledelsen tager, med andre ord, udgangspunkt i at efterkomme et 

professionsræsonnement, dvs. at sikre størst mulig autonomi, som samtidig kommer til at blokere 

for ledelse.  
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På den baggrund, altså at udøvende ledelse er delvis illigitim, kan det ses som en nødvendighed at 

mobilisere stor kreativitet for at komme til at lede. En del af løsningen på Htx er at overlade ledelse 

til ildsjæle i organisationen. Herved lykkes ledelse da også, som det fremgår af fortællingen, et langt 

stykke hen ad vejen. Men konteksten for medarbejdernes daglige processer bliver flydende ledelse, 

dvs. ledelse med meget løse rammer, uigennemskuelige processer og ansvarsplaceringer og uklar 

anvendelse af ledelsesbegreber.   

 

Med stor autonomi for den enkelte medarbejder til at udfylde rammerne, tilgodeses evnen til 

kaoshåndtering. Systematik, overblik og skabelse af struktur er ikke højt prioriteret. Dette skaber 

samtidig i medarbejdergruppen utryghed og efterspørgsel efter ledelse som hjælp til 

overbliksskabelse og strukturering i organisationen. Ledelsesfraværet, som skal give frihed under 

ansvar og sikre autonomi, befordrer en favorisering af medarbejdere, som kan trives med 

kaoshåndtering, dvs. uigennemskuelige og uafklarede beslutningsprocesser og iværksætteri på 

bekostning af medarbejdere, som trives med strukturelle og rationelle styringsprocesser.  

Derved opstår en polarisering i højaktive ildsjæle på den ene side, som har mulighed for at udfolde 

et stort engagement, og på den anden side dekoblede medarbejdere, som har mulighed for at ligge i 

baghjul på reformens processer. 

7.4 Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

7.4.1 Lærerfortælling 2 

I den foregående fortælling er centrale aspekter og paradokser forbundet med forandringen mod det 

tværfaglige samarbejde på Htx blevet beskrevet. I den næste fortælling er samarbejdet med 

kollegaer fortsat på dagsordnen, selvom det denne gang er med afsæt i teamarbejdet som en del af 

forandringen med retning mod helhedstænkning i organisationen. Til denne bevægelse hører også 

nye organisatoriske tiltag, afrapporteringer, evalueringer, dokumentation og i tilknytning hertil ny 

logistik, som skal iværksættes.  

 

I denne fortælling tages igen et kollegaledelsesproblem op, som altså fylder i samarbejdet, hvad 

enten det er knyttet til det tværfaglige eller til teamstrukturerne. Sommetider mangler der en 

”høvding” i teamet, som det siges af en teamdeltager. Evaluering er ikke eksploderet, som det blev 

udtrykt på Stx, men de organisatoriske forpligtelser er forbundet med en tiltagende 

bureaukratisering, en ”absurditet”, som det omtales. Studieplansbeskrivelserne, som er en del af 

reformtænkningen, er, ifølge en lærer, blevet til det, som ”alle taler om og hader, og som ingen kan 

se meningen med.”  De nye logistikstrukturer er omfattende, og gør ikke dagliglivet i 

organisationen nemmere. Vi får et billede af, hvori logistikudfordringen består fra skolens 

planlægningsleder og også et indblik i, hvordan logistikken, fra en læreroptik, ikke helt lykkes i den 

første fase af reformen.  

 

På Htx eksemplificeres det organisatoriske arbejde især i tilblivelsen af to centrale reformtiltag; dels 

i kompetencestyringen, som er et must, og dels i skolens portfoliotiltag, som fremstår som et 

centralt og gennemstrukturerende tiltag, der har konsekvenser for helheden og de enkelte 

implicerede lærere. Disse tilblivelsesprocesser er taget frem, fordi de beretter om det 

interorganisatoriske samspil i en specifik Htx-oversættelse. I disse sammenhænge er selve 

beslutningsprocesserne centrale, fordi de, i en koncentreret form, giver et indblik i paradokser i 

organisationen, som forstærkes af forandringskravene.   
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Udfordringer i teamsamarbejdet                  

På Htx har der i reformforbedelsesfasen været taget et initiativ i femskoleregi til, i fællesskab, at 

uddanne teamkoordinatorer med henblik på at klæde medarbejderne på til at lede teamarbejdet. I 

første omgang blev der bevilliget statslige midler til udvikling af en teamkoordinatoruddannelse, og 

i denne sammenhæng har caseskolen haft et par lærere på uddannelsen. Men anvendelse af 

uddannelsen er ikke rigtig kommet i spil på skolen. Ifølge Jonas Gråbøl har sagen taget en drejning, 

fordi der på skolen var modstand mod at lægge et ekstra ledelseslag ind. Det er karakteristisk, som 

omtalt i den første lærerfortælling, at det, som er essencen i skolens struktur og ledelsesstrategiske 

overvejelser, ikke rummer præcise ledelsestermer. Ledelsesovervejelser og beslutninger fremstilles 

nedenstående som dækket tale med mange fyldord gennem medarbejderrefererede synspunkter: 

 

”Altså, fordi vi er normalt jo, altså – så flade, som vi synes, vi kan blive. Og det var så, det er sådan 

noget, som man havde det lidt, det – det gav underlige snakker ikke…fordi det kunne man ikke 

rigtig forestille sig.  Nej, det synes man ikke. Og betyder det så, at man skal gå ind og sige sådan og 

sådan, nu må du tage dig sammen eller?...Så det var der for meget modstand imod, ikke, og det vil 

sige, så måtte vi jo ligesom vælge en anden vej. Jeg vil ikke tryne det der igennem og bare sige, 

jamen, nu gør vi sådan, men det kan godt være, det ender sådan henover et par år” 

 

Uddannelseschefen betragter reaktionen fra medarbejderne som en bekræftelse på den nuværende 

organisationsstruktur og ledelsestænkning med målet ‖så flad som mulig‖. Det er absolut også en 

mulighed. En anden mulighed er, at reaktionen, som på Stx, er møntet på, at lærerne primært blot 

selv ønsker at undgå kollegaledelse. Dette er for så vidt ikke samtidig ensbetydende med, at 

medarbejderne ikke på nogen måde ønsker en ledelsesmæssig rammesætning. På spørgsmål om 

hvorvidt teamopgaver og kompetencer i organisationen er beskrevet, giver Jonas Gråbøl et svar, 

som er ganske vanskeligt at tyde: 

 

” Ja altså, vi har lavet nogle beskrivelser af det, hvad er det for nogen funktioner, men man kan 

sige ikke decideret på kompentenceniveau, nej, det vil jeg ikke sige, vi har gjort. 

Interviewer: ... i den her sammenhæng mener jeg ikke sådan faglige mål og kompetencer, men 

mere hvortil går ansvaret, og hvad skal vedkommendes ansvar være, hvis man er teamkoordinator 

Jonas Gråbøl:  Ja altså, det har vi, altså det har vi, altså, det er jo en ting, som hele tiden udvikler 

sig og ændres på, ikke, fordi der er jo mange, mange forskellige opgaver ind over det her altså, som 

–som lærergrupperne får ikke altså, der – der kan være, der kan være elever med nogen, ja ikke kun 

fagligt men også både psykiske og sociale problemer, som lige pludselig bliver blandet ind i det. 

Det har vi selvfølgelig forsøgt og og beskrive os en lille bitte smule ud af...” 

 

Den samme type af spørgsmål om skolens nøglepapirer har tidligere udløst tvedydigt svar. Det 

fremgår her, at det er meget svært at få klarhed over, hvorvidt der findes beskrevne rammer for 

teamfunktionen pt.. Manglen på klarhed træder frem som et løbende paradoks, hvor klarhed over 

organisatoriske beskrivelser på den ene side er eftertragtelsesværdige og bl.a. også udmøntet i et 

formuleret ledelsesbehov for en akademisk, administrativ person til at aflaste i skrive- og 

informationssammenhæng. På den anden side står dette i modsætning til værdien om frihed under 

ansvar, hvor al interaktion baseres på tilliden til, at den enkelte ad hoc og selvledet rammesætter i 

praksis i relation til værdien ‖frihed under ansvar‖. 

   

Jonas Gråbøl omtaler, at teknologilærerne, som har ansvaret for at koordinere studieområdet i 

grundforløbet, har en blufærdighed overfor at give feedback til kolleger. Det svarer til de 

interviewede læreres beskrivelser af betænkeligheder ved teamarbejdet. Cecilie Lundkvist 
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beskriver, at ”den værste ting som lærer” er, i tilknytning til teamarbejdet, at få fastlagt en 

arbejdfordeling og dernæst i særdeleshed så også at få fulgt op på tingene. Man bringes i en 

ubehagelig kontrolsituation overfor kolleger, ligesom det er ubehageligt, når man får ansvar for at 

planlægge andres timer. Cecilie Lundkvist ville på den baggrund ønske, at dette ikke var et 

kollegaanliggende: 

 

”Det er ikke nemt. Det er sådan nogle opgaver, som man ikke kan lægge ud til kolleger på den 

måde. Det tror jeg ikke, er en god ide.” 

 

Ulrik Hildebrandt giver, på sin egen måde og med sit eget ordvalg for ledelse, udtryk for, at 

kollegaledelse ikke er noget for ham, omvendt er samarbejde problematisk uden ledelse. For Ulrik 

Hildebrandt ville det være hjælpsomt, hvis nogen var officielt udnævnt som ‖høvding” i 

teamsammenhæng, og han peger på dette som en mulighed: 

 

” Jeg føler lidt, der mangler en høvding så. Hvis vi sidder 8 lærere, og ligesom skal være enige. 

Hvis der nu – hvis vi selv skal sidde og blive enige om, hvem der nu skal komme på kursus, og de 

andre lærere skal tage vedkommendes timer, for at vedkommende så kan komme på kursus. Det 

bryder jeg mig sådan set ikke om at sidde og mundhugges om.  

Interviewer:  Nej, hvordan kan man løse det så? 

Lærer: Ja, så skulle der udpeges en leder i gruppen, måske.”  

 

Det betyder alt i alt, at teamsamarbejdets positive aspekter modificeres af stor usikkerhed på 

håndteringen af opgavefordelinger og opfølgninger på opgaveløsninger mm.. Det formuleres ikke 

direkte og med klar adresse til den formelle ledelse, at synliggørelse af samarbejdsforventninger her 

fra var ønskeligt. Men ledelsesspørgsmålet, ansvarsplacering og grænsedragninger er til debat her 

som på Stx. I første færd er der tale om en uafklarethed, som håndteres ad hoc, og som virker som 

et pres på det kollegiale teamsamarbejde.  

Administration og logistikudfordringer 

I den første lærerfortælling udtrykte et par lærere bekymring for, om alle mere eller mindre ville 

blive små skemalæggere i det tværfaglige samarbejde. Ville inbyrdes logistik stjæle hele billedet fra 

undervisningen? Den samme bekymring er knyttet til teamsamarbejdet på den måde, at 

teamarbejdet er kommet til at rumme en række administrative opgaver, som tidligere blev klaret 

centralt af den administrative ledelsesmæssige planlægning. I teamarbejdet skal lærerne fremover 

sikres indflydelse på egne arbejdsvilkår, og dermed følger altså også ansvar og arbejde med 

teaminternt arbejdslogistik. Konkret administrativt arbejde kommer altså til at fylde meget på daglig 

basis, og er anledning til megen frustration, når tiden opleves at måtte tages fra 

undervisningsforberedelsen. Dette sætter sit præg på oplevelsen af teamsamarbejdet, og på dette 

punkt lever teamsamarbejdet op til medarbejdernes negative forventninger forud for reformen.  

 

Cecilie Lundkvist beskriver, at der nu går mange timer til ren organisatorisk planlægning, dvs. 

timer, som ikke direkte har med undervisningen at gøre, f.eks. er skemalægning og bookning af 

laboratorietimer vanskeligt at holde styr på, hvis man er i et stort team: 

 

”Hvis vi er en 8-10 lærere, der skal arbejde sammen, ikk‟, og lokaler og det der ligesom kommer 

oven i hinanden, altså, der kommer mange organisatoriske ting lige pludselig på vores skuldre, som 

godt kan give nogen problemer, når vi er mange, der skal blive enige. Og jeg synes, der kommer 

mere og mere administrativt, som bare skal tages af vores forberedelse, sådan er det.” 
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På Htx, såvel som på Stx, blander oplevelsen af administrativt arbejdspres og uafklarethed sig med 

den generelle oplevelse af, at skolen i reformens første år er i gang med at skifte alle rutiner og 

arbejdsgange ud med nye logistiske tiltag, som ikke uden videre falder på plads. Det nedenstående 

snapshot giver et godt indblik i, hvori de planlægningsmæssige og administrative udfordringer 

reformen består på Htx. Den administrative leder fortæller i interviewet, hvad der er på hans 

dagsorden i den sammenhæng. I forbindelse med grundforløbet sidder en gruppe og planlægger 

indholdet. Et stykke inde i processen overtager planlægningslederen, Thomas Bertelsen, oplægget 

for at regne på de tal og tilrettelæggelsesmæssige sider af sagen:   

 

”Så prøver jeg at systematisere en del af det, hvad der så ikke er andre, der gør. Så siger jeg: Det 

prøver jeg at gøre.  

Interviewer: Hvordan? 

Leder: Skriver op, hvad der er af timer. Hvordan vil den enkelte studieretning se ud? Hvor mange 

timer er der rent faktisk til det enkelte fag? Hvor meget studieretning? Hvor meget bliver der 

dermed til valgfag? Og så er jeg i gang med at lægge et eller andet, der kan minde om et 

standardugeskema for at se, for at have det helt konkret, hvor mange timer er der egentlig til de 

enkelte fag? Hvor meget går til studieområde, og hvor meget har fagene egentlig? Hvor meget er 

der så i overskud? Hvor mange timer bliver det egentlig til eleverne? Hvad tid skal de være her? 

Hvad er der af ekstra aktiviteter, som kan komme ind under de dér 7%, som vi kan bruge til andre 

ting, så det er den deciderede undervisningstid med fag og studieområde – at det er de 93%, ikke. 

26-30 timer er det blevet til nu, er det sivet fra Jesper Jahns, i stedet for 26-60. Hvordan hænger det 

så sammen? Og så viser det sig, når man får det gjort op, at så er det faktisk lang tid, eleverne skal 

være her. Når jeg så trækker de uger ud, der går med studieture og med storm og med 

uddannelseskaravaner og med idrætsdag og med jeg ved ikke hvad, jamen så de uger, de skal have 

undervisning, der skal de så i snit være her – jeg tror det er 31-32 timer om ugen.  

Alle 3 år. Og så er det lige med at sige: Men hvordan ser det så egentlig ud med valgfagene?”  

 

Planlægninglederens spørgende talestrøm fortsætter med tre gange så mange spørgsmål, som 

gengivet her og slutter: 

 

Interviewer: ” Så du melder sådan nogle kalkulationer ud til lærerne, som du så siger, jamen prøv 

så at udfylde det her… 

Leder: ... og prøv og kig på det og se, hvordan det hænger sammen.”  

 

Det kan på ovenstående baggrund ikke undre, at logistikken har givet anledning til administrative 

ekstrabelastninger for alle involverede parter i forandringsarbejdet. Som det beskrives af lærerne, 

har en af de værste ting f.eks. været skemamæssig tumult, som både i forhold til lærere og elever 

har forårsaget store problemer i dagligdagen i den første reformpraksisfase. Set fra en læreroptik er 

løsning af administrative opgaver og problemer kommet på dagsordnen både på en ny og 

overvældende måde i teamsammenhæng og også relateret til den samlede organisations omlægning 

i nye rutiner og sagsgange.  

Det alle taler om, som alle hader, og som ingen kan se meningen med 

Oven i nye og ekstra organisatorisk administrative opgaver og logistisk omstrukturering kommer de 

nye former for afrapporteringer, der skal præsteres i forbindelse med at sikre helheden i den 

organisatoriske tænkning, som bl.a. skal etableres via studieplanen. På Htx tages dette ganske vist 

først op i reformpraksisfasen, men for nogle bliver det dråben, der får bægret til at flyde over, og det 

giver anledning til megen vrede og frustration. To aspekter er i fokus i den sammenhæng; dels 
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fornemmelsen af kontrol, som er forbundet med konstante krav om afrapporteringer og beskrivelser, 

og dels den stigende bureaukratisering, der opleves at være forbundet med kravene om skriveriet. 

De to aspekter er dog vanskelige at adskille. Modstand mod kontrol er et klassisk genkendeligt og 

velbeskrevet træk i professionesteorien. Ikke desto mindre er det ret let at komme uden om 

kontrolaspektet, jævnfør nedenstående beskrivelse, og kan derfor i realiteten vanskeligt siges at 

udgøre et stort problem. Men mængden af tid og energi, der skal bruges på noget, som umiddelbart 

opleves som spildtid, ser ud til at udløse vreden.  

 

En lærer, Samuel Borre, beretter om, hvordan kontroloplevelse og bureaukrati håndteres i den 

sammenhæng. Det, der har optaget ham mest i reformsammenhæng, er ”den gigantiske registrering 

af al ting”, i særdeleshed gælder dette studieplaner, intenderede og realiserede: 

 

”Det er virkelig det, alle taler om. Og alle hader, og næsten ingen kan se nogen mening med, og 

alle kun ser som et kæmpe kontrolapparat.” 

 

Det føles meningsløst at ” sidde og gentage de fraser der”, men kontrolaspektet kan, som nævnt, 

håndteres: 

 

”Selvom vi har udviklet et godt program, der kan lette arbejdet meget, så føler man stadig, at når 

man skal sidde der og så vælge de der kompetencer og sådan. Det bliver sådan lidt proforma, ikk‟. 

Så lægger vi lidt ind, de skal jo have noget at se på inde i ministeriet, ikk‟.” 

 

Ifølge Samuel Borre er det sådan, at hvis man laver så perfekte planer hjemmefra, kvæler man sin 

undervisning, fordi man så ikke har mulighed for at gribe momentet i undervisningen. I praksis 

bliver det så bare flotte ord, som ikke gør nogen forskel. Det er for store og omfattende beskrivelser, 

der skal til, for at lave opfølgning og skabe sammenhæng mellem intenderede og opfyldte mål på 

papiret. Studieplanerne tager, kort sagt, alt for lang tid at lave. Så Samuel Borre prioriterer: 

 

”Det vigtigste er jo at møde eleverne og have eleverne og få det ny til at fungere der. (...) 

Så skriver jeg bare nogle flotte ord. Og så har vi brugt en time eller to ekstra på at skrive flotte ord 

ind på nettet, og så siger vi, det var det, og så går vi op og underviser.” 

 

Hvor reformens intention med studieplanen var, at den skulle virke som et værktøj i 

teamsamarbejdet gennem gensidig læsning af hinandens planer og bidrage til at sikre 

helhedstænkningen i organisationen, (se endvidere kapitel 1), fungerer dette endnu i 

reformpraksisfasen ikke som tiltænkt. Samuel Borre er ikke den eneste, der oplever en 

bureaukratisk meningsløshed forbundet med registreringen. På skolen har et par kollegaer lavet en 

intern ”Joke” med det nye registreringssystem. Hensigten er at kontrollere, om kollegaer i teamet 

nu også læser og bruger studieplansbeskrivelserne. Et par kolleger har beskrevet en fysikopgave, 

som går ud på at holde hovedet i en spand vand i 45 sekunder og derefter skrive en fysikrapport på 

6000 sider, hvoraf de 2000 skal være egenforskning. Ingen kollegaer har foreløbig reageret på 

beskrivelsen.  

 

Set på baggrund af netop denne skoles arbejdskultur og værdier i forbindelse med rationelle og 

målbeskrevne styringrammer kan det måske ikke undre, at netop beskrivelsesarbejdet ikke er i høj 

kurs. Hvorom alting er, så er det et paradoks, at det beskrivelsesarbejde, der er kommet for at sikre 

sammenhæng i organisationen og i sidste ende bedre undervisning gennem samarbejdet, synes at 

tage tid og ressourcer fra undervisningen. Samtidig oopleves det at fratage læreren 
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undervisningsmomentet. Som det beskrives af Samule Borre; ” alle ideer om at gribe momentet i 

undervisningen, det vil jo næsten forsvinde”, hvis man skal rette sig strengt efter egne intentioner 

og beskrivelser.  

Hvornår har vi truffet en beslutning?  

Endnu et hovedtema i reformen blandt andre er, at undervisningen fremover skal styres med 

formulerede kompetencemål frem for, som tidligere i langt højere grad, pensummål. Det betyder, at 

det på dette felt vil være en fordel for lærerne at nå frem til en slags konsensus om, hvordan dette 

skal eller kan håndteres. Målet er at kunne blive fælles om at give eleverne klare tilbagemeldinger 

på hvilke kompetencer, der skal opnås i hvilke sammenhænge. På skolen har fælles måder at 

håndtere dette på da også været til diskussion. Før sommerferien blev det f.eks. taget op på en 

pædagogisk dag. Blooms taksonomiske principper er blevet diskuteret, og på flere lærermøder har 

kompetencebegreberne været genstand for debat. Til et par af de interviewede læreres frustration er 

man, i forlængelse heraf, aldrig nået frem til nogen form for beslutning om den fælles håndtering i 

denne sammenhæng.  

 

Efter længe at have diskuteret Blooms principper var der nogen, som fik en anden idé, som der så 

blev brug kræfter på at diskutere. Efter dette kom endnu flere ideer i spil, og til sidst er processen 

”løbet ud i sandet”, som Cecilie Lundkvist udtrykker det: 

 

”Vi har snakket meget om det her taksonometer, og jeg synes faktisk, vi har brugt mange timer på 

det (...) det er mange timer og så få så lidt ud af det.”  

 

Som denne proces foreløbig er endt, er det nu tilbage på den enkeltes bord at beslutte, hvordan 

netop dette håndteres. Samuel Borre fortolker ledelsens intentioner og signalerer, at mere ledelse 

ville have været hjælpsomt i denne sammenhæng:  

 

”Det er ikke sådan forsøgt implementeret som fælles standard, men det skyldes nok ligeså meget øh, 

ja, altså det er måske fra ledelsen, altså der er måske ligesom den nemmeste måde at gøre det på. 

At sige nu har vi altså lavet solo [en metode der har været til diskussion undervejs], og så kan 

fagene selv fortolke den, ikke, så undgår man, at nogle bliver sure, ikke. Men altså jeg mener, at 

hvis man kunne, så skulle man have sagt, at det er det, man kører efter, og så have lavet en eller 

anden fælles idé,-  rygrad, ikke. Det, mener jeg godt, man kunne. Altså uden at min 

undervisningsfrihed den var blevet smadret af den grund, ikke. Det havde jeg ikke noget imod, 

altså, men det har man ikke gjort.” 

 

Som det sås på Stx, kan beslutninger i gymnasiet være relativt uigennemskuelige og forekomme 

uafsluttede for medarbejderne. Ofte er det foranlediget af det grundlæggende udgangspunkt, at 

ledelse skal være usynlig. Uafsluttede og uigennemskuelige beslutninger kan rumme store fordele 

for både ledelse og lærere, men er samtidig også behæftet med ulemper. Det kan være temmelig 

vanskeligt at vide, hvilken retning man skal gå i, hvis der ikke træffes en beslutning, og fællesskab 

kan også nemt blive et vidt begreb. Samtidig giver usynlige beslutninger også mulighed for, at der 

kan rummes en vis bredde og fleksibilitet i organisationen, og uafklarede beslutninger kan derfor 

netop betragtes som det stof, der får organisationen til at hænge sammen. En problematik, der 

accentueres af reformen, som klart lægger op til fællesskab, synlig ledelse og målstyring i 

organisationen.  
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Portfoliobeslutning i bakspejlet  

I forbindelse med et andet centralt reformområde har spørgsmålet om fælles beslutningsprocesser, 

som reformen aktualiserer, været på dagsordnen. På et tidligt tidspunkt i reformforberedelsen blev 

det i ledelsens regi besluttet at iværksætte et udviklingsarbejde i forbindelse med elektronisk 

portfolio på skolen. Dette var foranlediget af nye krav om øget fokus på evaluerings- og 

feedbacksammenhænge og helt i tråd med reformintentioner. Tre af skolens lærere med IT-

kompetencer fik til opgave at udvikle et elektronisk portfoliosystem, og i den sidste uge før 

sommerferien, hvor skolen blev samlet til fælles reformarbejde, holdt de tre lærere oplæg om 

overvejelserne. Her blev kollegaers input til den videre udvikling af portfolioen efterspurgt.  

 

På selve mødet rejste en kollega spørgsmålet om, hvorvidt der egentlig var truffet beslutning om 

fælles brug af en elektronisk portfolio? Set i lyset af at dette ikke var en kendt beslutning, gav 

lærernes indholdsmæssige input til videreudvikling nemlig ikke mening for de deltagende. På 

mødet gav dette anledning til en uklarhed om de fælles anliggender i denne sag. Da der nu blev rejst 

tvivl om, hvorvidt der var truffet beslutning om anvendelse af den elektroniske portfolio, gav det 

umiddelbart heller ikke mening for de tre IT-lærere at videreudvikle på portfolioen. På den 

baggrund blev ledelsen opfordret af oplægsholderne til at træde i karakter, dvs. sikre, at der blev 

truffet en åben og fælles beslutning, før arbejdet kunne fortsættes. Dette affødte en del 

forhandlinger og også uenigheder dels om uigennemskuelige beslutningsforløb og dels om 

portfolioens anvendelse. Efter nogen debat kommenterer et medlem af IT-gruppen (Preben 

Nielsen):   

 

”Ledelsen må altså beslutte om det her. IT-gruppen vil ikke gøre det. Ellers må vi beslutte i PR. 

Måske skal man tage beslutningen som faggrupper?”  

Yderligere debat: 

Et andet medlem af IT-gruppen (Jens Rohde): ”Nu må ledelsen altså sige noget om det her. 

Uddannelseschefen:  Jens siger, jeg skal sige noget afrundende. (...)  Jeg ved ikke, hvordan vi får 

truffet beslutningen. Vi er nok nødt til at træffe en EDB-beslutning. Der er mange fordele, som der 

argumenteres med. Det er en hjælp. Jeg føler mig overbevist til, at eleverne får fokus på eget ansvar 

for læring i dette her. På sigt føler jeg mig overbevist om, at vi får rettet ansvaret ud til eleverne 

her. Der kan åbne sig en palet af muligheder for snyd, men det må vi tackle hen ad vejen.‖ 

   Yderligere debat: 

Uddannalseschefen:  ”Skal vi ikke træffe beslutningen i morgen, det giver nogen af skeptikerne tid 

til at tænke over det? 

Lærer fra forsamlingen: Vi diskuterer to ting: 1: beslutningsprocessen og 2: portfolien. Skal dette 

virkelig foregå sådan? De to ting skal skilles ad. Det er meget vigtigt. 

Uddannelseschefen: Målet er at beslutte, hvordan portfolioen skal fungere. Og så kan vi senere 

tage en beslutning om, om JG skal have tæsk for denne beslutningsproces. Hvor længe skal vi vente, 

til at den sidste lærer har opdaget, at portfolio er et krav? 

Lærer fra forsamlingen: ”Jeg har hidtil troet, at vi skulle tale om det og ikke vidst, at det var 

besluttet, og at det skulle gøres. Så det ER altså to forskellige ting!”  

 

Efter yderligere debat udsættes beslutningen til den næstfølgende dag, hvor emnet berøres ganske 

kort. Jonas Gråbøl melder ud, at han mener, det ligger til højre ben at køre elektronisk portfolio. Der 

opstår tvivlsspørgsmål af samme karakter som dagen forinden - er det nu alle fag, der skal køre 

elekteronisk portfolio? Men en ildsjæl (Kathrine Frost) træder i ledelseskarakter, og besvarer dette 

med et klart svar om, at alle skal have oprettet portfolio. Jonas Gråbøl skifter herefter emne til en 
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helt anden debat, og afrunder derefter mødet med følgende udsagn i en anden forbindelse: ”Vi er 

den bedste skole i landet, som har de bedste faciliteter på skolen.” 

 

I efterfølgende interviews i reformpraksisfasen udtaler de involverede sig med hver deres syn på 

beslutningprocessen: 

 

Lærer og medudvikler af portfolioen: 

 

”Jeg tror egentlig, at det på dagsordenen, hvis jeg husker rigtigt, var en præsentation af det 

arbejde. Men hvor vi måske i dagene op til, sammen med ledelsen, så fandt vi ud af, at det eneste 

rigtige var at se at få det gjort så færdigt og så klart, så det var det man gjorde [altså brugte 

portfolio].”  

 

Ulrik Hildebrandt: ”...om vi skulle have elektronisk eller ej? Ja, jeg var med den dag. Den 

[beslutningen] blev jo ikke taget, den blev bare dikteret. Det var ikke en fælles beslutning, om det 

skulle være elektronisk eller ej. Den var taget. De var jo gået i gang med det, så det der med at vi 

skulle snakke om det, det var jo ikke reelt.” 

 

Uddannelseschefen: 

 

”Der var ikke nogen, der på det tidspunkt overhovedet havde overvejet, på hvilken måde det rent 

faktisk skulle gøres, ikke altså – der var en præsentation af det værktøj, som var blevet udviklet den 

dag.  Og så startede diskussionen derfra, ikke, og der var ikke nogen ledelse eller andre, der havde 

diskuteret med nogen eller sig selv om: Skal vi nu tvinge dette eller hint igennem…” 

 

Omvendt siger han dog også; ‖altså, vi oplevede det som værende helt klart det mest naturlige.” 

 

Ovenstående citater, vedrørende forskellige deltageres opfattelse af beslutningen, kan ses som et 

billede på de meget forskellige og også modstridende opfattelser, der er i spil, som det ser ud et 

halvt år senere, i forbindelse med anvendelse af portfolioen. Det er ikke klarhed eller entydig 

opfattelse af fælles anliggender, der præger billedet. Det ser ud til, at der, til samspillet mellem 

ledelse og medarbejdere i denne organisation, er knyttet særlige beslutningsforløb. Endnu en 

medarbejder, Jens Rohde, kommenterer beslutningsprocesserne i organisationen i forbindelse med 

portfolioen. Igennem hans udsagn beskrives karakteristika ved beslutningsproceserne på skolen:   

 

”Det, der så i virkeligheden manglede, for nu at snakke om beslutningsprocesser, det var, at Jonas 

Gråbøl havde sagt klart og tydeligt bagefter: Hold op med alt det der diskussion, vi skal bare have 

det. Og det, at han ikke meldte helt så klart ud med det samme, gjorde så, at der var nogen, der 

hagede sig fast i, at ”det var jo ikke på den måde besluttet”. Men vi kunne jo godt alle sammen 

fornemme, at det var jo nogle ganske få stykker, som prøvede at argumentere for, at vi ikke skulle. 

Men de kunne jo også godt mærke, at det var ikke det der var til diskussion.”  

 

Den samme medarbejder siger desuden: 

 

”Og det blev så endnu mere aktualiseret efter indlægget på seminaret [med en fremmed 

oplægsholder], hvor vi mere eller mindre blev overbevist om, at det var det eneste rigtige. Og så 

kan man sige, at beslutningsprocessen kørte så bare hurtigt, og blev selvkørende, så det endte med, 
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at vi så lagde op til, at oven på de her diskussioner så lad os komme i gang. Vi var tændt af den 

hellige ild, og der var jo almindelig opbakning til det bortset fra den gruppe…” 

 

Så fornemmelse for bred opbakning og hellig ild bliver til selvkørende beslutning on location. Men 

også denne proces, såvel som i kompetenceforløbet, efterlader et tvivlsrum til egen fortolkning, som 

efter behov kan anvendes af den enkelte efterfølgende, samtidig med at der er meldt en ønsket 

retning ud. Græsrodsbevægelsestænkningen og ildsjæle, der kæmper for en sag og almindeligt 

iværksætteri, er fortsat en tankegang, der bygges på i denne organisation, selvom meget har 

forandret sig siden organisationens tilblivelsesperiode i begyndelsen af 1990‘erne.  

 

Det hører med i beskrivelsen, at der også blandt lærerne i den afsluttende reformpraksisfase 

udtrykkes stor tilfredshed med tiltaget. Eleverne har glæde af at arbejde med portfolioen, og det er 

en støtte til arbejdet med at fremme ansvar for egen læring, sådan som dette er sat på dagsordnen i 

forbindelse med reformen. Men hvorvidt alle deltager på elektronisk plan, og hvor langt det 

elektroniske portfolioarbejde er nået samlet set, er det vanskeligt på dette punkt i processen at 

vurdere.  

7.4.2 Samspil mellem mellem ledelse og medarbejdere - flere paradokser på Htx 

På Htx sættes der ikke grundlæggende spørgsmålstegn ved det at skulle arbejde i teams. Der er 

heller ingen ting, der tyder på, at lærere ønsker sig tidligere tiders arbejdsformer. Men de nye 

samarbejdsformer kræver tilvænning, og kan betragtes som læringsproces i sig selv, hvor ny viden 

og kompetencer skal i spil. Der savnes tydeligvis redskaber, rammer og begreber til at reducere 

kompleksiteten i arbejdet med at skabe denne del af reformen.  

 

Skolen har dog i første omgang fravalgt en formaliseret teamkoordinatoropgave, ligesom der ikke 

foreligger funktionsbeskrivelser. Men kontrolsituationer, man f.eks. kommer i, i forhold til 

kollegaer, når man planlægger andres timefordelinger, eller skal uddelegere arbejdsopgaver, er 

ubehagelige. Der er f.eks. på disse punkter stor usikkerhed i håndteringen af samarbejdet. Det virker 

dermed som et stort pres på det interkollegiale samspil, og lægger beslag på ressourcer, som tager 

opmærksomheden fra selve opgaveløsningen.  

 

Baggrunden for at en teamkoordinator f.eks. ikke indføres er, ifølge uddannalseschefen, ønsket om 

at opretholde en så flad struktur som muligt. Det vil sige af hensyn til selvforvaltningen. Der opstår 

herved et eksempel på et paradoks, udrundet af professionstænkningen. Samtidig med at der 

mangler styringsredskaber til at lette arbejdet, kan der, af hensyn til selvledelsen, ikke indføres 

overordnet- eller fælles styring.  

 

Et andet aspekt af teamsamarbejdet står klart for de interviewede lærere ved skoleårets slutning. 

Oplevelsen af en ny og forøget byrde af administrative opgaver vejer tungt i bedømmelsen af 

arbejdet. Svarende til erfaringerne på Stx, er oplevelsen af teamarbejdet, at det allermest drejer sig 

om løsning af administrative opgaver. Dette giver anledning til frustration, når tiden må tages fra 

den undervisningsmæssige planlægning. Det beskrives, at der går mange timer til organisatoriske 

planlægningsopgaver, som tidligere blev løst centralt. På Htx, såvel som på Stx, blander oplevelsen 

af administrativt pres sig med generel logistisk uklarhed på skolen. Hverdagen er meget kompleks, 

og kompleksiteten er væsentlig forøget med organisatorisk uklar logistik. Når skemaer til næste 

dags undervisning f.eks. kommer sent, er det svært for både elever og lærere at disponere over 

næste dags aktiviteter.  
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Studieplanerne er ‖dråben, der får bægret til at flyde over”, som det siges på Htx. I reformens 

intentioner skal lærerarbejdet løftes ud af det faglige og ind i en organisatorisk sammenhæng. I 

tilknytning hertil er studieplanerne tænkt som et udviklings- og samarbejdsredskab. De opleves dog 

i deres nuværende udformning som et stort arbejdspres og en omtfattende bureaukratisering, når der 

løbende skal målbeskrives, afrapporteres og efterjusteres med beskrivelser af undervisning, som er 

afviklet. Til gengæld kan sagen tages i egen hånd, og man kan afrapportere ”sådan lidt proforma”, 

som det siges.  

 

Samlet set er der et paradoks i spil for lærerne i det nye reformarbejde, som er forbundet med 

ovennævnte administration, logistik og beskrivelsesarbejde. Det, som er kommet for at give større 

selvstyre gennem indflydelse på egne arbejdsvilkår, og sammenhæng i organisationen, lægger 

beslag på omfattende ressourcer, og skaber pt. overload snarere end selvstyre og sammenhæng.    

Større sammenhæng og helhed i organisationen er samtidig krav om en vis form for konsensus og 

fælles kriterier på centrale områder i det daglige arbejde. Fordelen ved fælles retningslinier er, at 

dette samtidig reducerer kompleksitet i forvaltningen af alt det nye. Den nye styring med beskrevne 

kompetencer er et omåde, som kan nævnes i denne forbindelse såvel som arbejdet med en fælles 

elektronisk portefolio.  

 

Vedtagelsen af fælles kriterier og bevægelsen fra invididuel lærer til medarbejder i en 

organisatorisk helhed lægger også op til, at der træffes forpligtende og synlige beslutninger i 

fællesskabet. Dette står i kontrast til hidtidig praksis på Htx, hvor beslutninger træffes f.eks. som 

suveræne ledelsesbeslutninger i fællesskab på PR-møder eller ad hoc lokalt i organisationen, som en 

del af friheden under ansvar. På den baggrund kommer beslutningsprocesser i søgelyset i reformens 

udfordringer på Htx.  

 

Med et par eksempler fra praksis træder det frem, at de nye områder sættes til fælles debat i 

organisationen, men at træffe endelige beslutninger overlades fortsat til den enkelte, som ganske 

vist er beriget af debat men efterladt med en uafklaret beslutning. At træffe konkret beslutninger i 

fællesskab eller det at synliggøre beslutningen som en ledelsesbeslutning på baggrund af 

medarbejder feed back, er ikke gængs og anvendt praksis. 

 

Det demonstreres i beslutningen om elektronisk portfolio, at alle har forskellig og modstridende 

opfattelse af, hvad der er endeligt vedtaget vedrørende brugen af elektronisk portfolio. Synlige og 

forpligtende fælles beslutninger står over for beslutninger, baseret på fornemmelse for bred 

opbakning, hellig ild og ad hoc-afgørelse. Det, der hidtil har været gældende praksis, udfordres 

herved af de ny reformkrav.  

7.5 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

7.5.1 Ledelsesfortælling, Del 2 

I den efterfølgende ledelsesfortælling fra reformpraksisfasens interviews møder vi dels 

uddannelseschefen, som i sit enkeltinterview kommenterer sin oplevelse af medejerskabet, som er 

skabt i forbindelse med reformarbejdet. Vi møder også fokusgruppen, som blev samlet i marts 

måned, 2006, for et daværende tilbageblik på reformarbejdet på Htx. Det skal tilføjes, at det på 

denne skole indebar store vanskeligheder at få fokusgruppemødet etableret, sådan som det også er 

uddybet i metodekapitlet. Spinkle eller ingen aftaler i huset var kommet i stand for deltagelsen i 
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dette forskningsprojekt, og langs forløbet opstod usikkerhed på aftaler og deltagelse, som tidligere 

beskrevntreret (Se kapitel 5). Opbakning til fokusgruppemødet var på den baggrund umiddelbart 

ikke-eksisterende. Men også dette har skabt et datamateriale, som må medtages, og som tilføjer en 

mængde information. Hvor temaet skulle have været konkrete successer og problemer i 

reformarbejdet retrospektivt, blev det i stedet i langt højere grad til glansbilleder og fjendebilleder. 

 

Uddannelseschefen deltog ikke i fokusgruppemødet, ligesom der ikke deltog almindelige lærere, 

dvs. lærere uden særlige tillidsposter i reformarbejdet, i mødet. Mødet fik der ved en særlig karakter 

i kraft af, at der udelukkede blev tale om ledelsesudtalelser. Hvor fokusgruppemøderne på de to 

andre caseskoler har været en blandet sammenhæng, har der her været tale om et ledelsesmøde, som 

giver basis for at formidle samlede ledelsessynspunkter på arbejdet og samspillet med 

medarbejdere. 

 

I fokusgruppemødet deltager planlægningslederen, Thomas Bertelsen, den pædagogiske leder, 

Laura Hansen, og Preben Nielsen, som er en af ildsjælene på skolen og også formand for 

Pædagogisk Råd. Det hører med i rammesætningen af denne fortælling, at tematiseringen af 

fokusgruppemødet er koncentreret om at opnå konkretiserede fortællinger om dels succesoplevelser 

i forbindelse med reformarbejdet og dels problemoplevelser i reformarbejdet.  

  

Som helhed er der tale om stor enighed i betragtningerne over reformens udfoldelse på Htx blandt 

ledelsen. Reformen er en succes, nyskabelserne ”lever deres fine liv”, der er ingen konflikter eller 

problemer, ”samarbejdet vokser frem af sig selv”, og medarbejderne er koncentrerede om, 

”hvordan kan vi bedst hjælpe hinanden til, at det fungerer?” 

7.5.2 Medejerskab på Htx - en polariseret medarbejderruppe 

Af de allerførste interviews med ledelsen fremgik det, at den flade struktur, ligeværdigheden og det 

medejerskab, som kunne skabes på basis heraf, var essentielt i forhold til samspillet med 

professionerne, som ledelsen så sig selv som en integreret del af. På spørgsmål om hvorvidt det så 

er lykkedes at få bredden med i denne reform, svarer uddannelseschefen i anden interviewrunde: 

 

”Altså, det, synes jeg bestemt, det er. Det, synes jeg bestemt, det er. Altså, jeg synes ikke, jeg ser 

nogen, der sådan er helt væk, nej det…er ikke, det er der ikke.” 

 

Det er hans oplevelse, at samarbejdet mellem fagene er gået glat, og det samspil, som han i første 

omgang havde forventet ville blive en af de største udfordringer, har der ikke været komplikationer 

i:  

 

”(...) mine oplevelser, altså man kan sige, jeg har ikke på den måde kontrolleret det i alle detaljer, 

hvordan det så er gået vel, men mine oplevelser ved at snakke med folk, det er altså, at det er gået 

rimeligt glat – altså og sket meget, meget fornuftigt, altså for så vidt, ikke.”   

 

Der har kun været småproblemer, som måtte håndteres. Det er bl.a. også på denne baggrund, at 

Jonas Gråbøl kan sige, at hans lederrolle i reformforløbet egentlig ikke har ændret sig, og der er 

ligeledes heller ikke tale om, at der er brug for at ændre noget for de næste skridt i 

reformsammenhæng radikalt.  
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På spørgsmål om hvad Jonas Gråbøls rolle har været i forhold til at få det øgede samspil til at 

fungere, forklarer han, at der jo har været ledelsespersoner omkring disse ting. Med begrebet 

ledelsespersoner henvises der til de ildsjæle blandt medarbejderne, som har drevet forskellige 

områder af reformarbejdet. Jonas Gråbøl tilskriver netop den antihierarkiske model, de arbejder 

efter på skolen, afgørende betydning i forhold til reformens gennemførelse og dermed 

medejerskabet, og han konkluderer desuden, at skolen for så vidt var klar til reformen, fordi den har 

arbejdet teamorganiseret i 10 år. Han tilføjer dog, at det nu er mere omfattende, og at det kræver 

meget mere. Men det billede, der formidles, er, at Htx som skoleform er langt foran andre 

gymnasier, fordi der har været arbejdet med tværfaglighed og teamorganisering igennem lang tid.  

 

På caseskolen har der, som tidligere omtalt, været arbejdet med klasseteams i mange år, men det 

blev beskrevet, som noget der ikke rummede tværfagligt samarbejde. Det centrale var, at lærerne i 

teams var ansvarlige for at følge op på klasserumskulturen i de enkelte klasser med henblik på at 

justere elevadfærd. Det er altså ikke på dette felt, der kan siges at være stor erfaring i 

teamsamarbejde, sådan som det er tænkt i reformsammenhængen. Det, der henvises til derudover, 

er kravet om, at skulle arbejde med et tværfagligt projekt i teknologiundervisningen, som har været 

obligatorisk siden 1997-reformen på Htx. Det er det, som af lærerne omtales som ‖teknolofri‖, og 

som ifølge lærerfortællingen ikke indgår som et fælles tilgængeligt erfaringsmateriale, der kan 

trækkes på på skolen. Det kan derfor betragtes som et udtryk for en stærk fortolkning, når reformens 

mærkater eller begreber sættes på det, der i forvejen eksisterer, og det beskrives som noget, der har 

været praktiseret i mange år.  

 

Hos de øvrige ledere på fokusgruppemødet er det er en helt generel vurdering, at alle medarbejdere 

bredt har taget del i arbejdet og samarbejdet om reformen. På spørgsmålet om hvad der er gået 

særligt godt, beskrives det, at intet besvær har været forbundet med processen. Der har ikke været 

problemer eller konflikter. Ifølge Laura Hansen har alle har taget del på bedste vis, alle har sat sig 

ind i reformen, og arbejdet er blevet mere og mere kvalificeret og idérigt efterhånden. Thomas 

Bertelsen forklarer, at ledelsen ikke som sådan havde nogen strategi for, hvordan tingene skulle 

gøres – man satte bare de nødvendige ting i gang, og ”andet har der ikke været i det.” Preben 

Nielsen formidler også, at ledelsen har sat nogle deadlines, hvilket har været sundt, så folk lige fik 

speedet det, de var i gang med op og færdiggjort det: 

 

Laura Hansen: ”Det har været utrolig godt, at vi har kunnet udvikle det sådan, som vi har gjort og 

grunden til, at vi har kunnet det, er, at stort set alle har taget det her på sig, og har sat sig ind i det 

og arbejdet på det og samarbejdet om det. Ja altså, det har jo ikke været sådan, at vi skulle ud og 

piske folk og sige, ”hvor langt er I nu nået? kan I ikke se at komme videre?” Sørg nu lige for det.” 

Sådan har det ikke været. Tingene er blevet lavet, de har ligget der.  (...) Og det, tror jeg, der 

skyldes meget, at alle har taget deres, ja, taget opgaven på sig, at nu skulle den her reform 

implementeres. Og har gjort det virkelig fint.(...) 

Interviewer: Er det så fordi, at nu er det et krav, eller har I gjort noget særligt for at det kunne 

lade sig gøre som ledelse?(...) 

Thomas Bertelsen: Jo, det har vi vel, men altså ikke sådan, at vi lige har lagt en strategi for, at nu 

gør vi det på den måde. Men at vi skulle have det til at fungere og så satte de ting i gang, der skulle 

sættes i gang for at det skulle komme til at fungere. Det der var nødvendigt at gøre. Jeg synes ikke, 

der  har været andet i det. 

Preben Nielsen: Nej, det er også min opfattelse (...) Og så engang imellem har I [den formelle 

ledelse] sat nogle deadlines. Og det har været meget sundt eller fornuftigt. Men folk var jo i gang 
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og arbejdede, så fik man lige speedet det sidste op, og fik gjort tingene færdige. Det, synes jeg, der 

har været fint.” 

 

Sætter man medarbejdernes opfattelse af forløbet i relation til ledelsens ovenstående beskrivelse, er 

det tydeligt, at der er modsatrettede opfattelser i spil af reformprocessen. Der er ingen tvivl om, at 

netop de ildsjæle, der er stærkt involverede i udformningen af reformaktiviteter, har et usædvanligt 

stort medejerskab i arbejdet, som også understøttes af den eksterne involvering, hvorved 

engagementet løbende bekræftes. Men set i lyset af lærerfortællingerne bliver billedet af det helt 

brede medejerskab og forandringsprocesserne som en bagatel lidt mere nuanceret. Set i en samlet 

betragtning bliver en anden mulig fortolkning derfor, at der er tale om en polarisering i 

medarbejdergruppen bestående af højaktive ildsjæle, som driver intenst med processerne på den ene 

side og på den anden side lærere uden fremtrædende tillidsposter, for hvem beslutningsprocesserne 

ikke er transparente og medejerskabet tilsvarende begrænset.  

”Anstændig ledelse” skal være ligeværdig og usynlig  

Når opgaven er at lede professioner fra en ligeværdig medarbejderposition, således som det blev 

beskrevet i ledelsens første fortælling, er der tale om et paradoks med mange facetter i praksis. I den 

første del af fortællingen blev det omtalt, at ledelse i praksis blev uddelegeret til ildsjæle med 

udgangspunkt i den opfattelse, at uformel ledelse, altså ledelse uden kasketter, er langt mere legitim. 

En anden konsekvens var, at ledelse af den formelle ledelse måtte ”listes ind”.  I det efterfølgende 

omtales endnu et aspekt af udgangspunktet, ligeværdig ledelse.  

 

Håndtering af det grundlæggende paradoks er forbundet med en særlig opmærksomhed på 

legitimitetsskabelse, sådan som det også blev omtalt i kapitel 7. Konflikter og uenighed kan da 

betragtes som det modsatte, og vil derfor optræde som væsentlige at undgå. Dette er, langt hen ad 

vejen, muligt, når organisationen kan agere fragmenteret. Udfordret af reformens krav om fælles 

praksis og helhed i organisationen, synliggøres paradokser. Dette blev beskrevet i forbindelse med 

oplæg til fælles beslutninger om kompetencestyring på skolen og i forbindelse med fælles 

beslutningstagen vedrørende brugen af elektronisk portfolio på skolen (Se lærerfortælling 2).  

 

Retrospektivt evalueres portfolioepisoden af ledelsen på fokusgruppemødet i reformpraksisfasen. 

Herfra ser det således ud: Preben Nielsen forklarer, at bølgerne gik lidt højere end nødvendigt i 

ugen inden sommerferien, men nu kører det hele igen. Laura Hansen mener, at hele diskussionen 

omkring portfolien minder om de generelle diskussioner, der er, når man skal forholde sig til nye 

ting. Det er et vigtigt led i processen at spørge sig selv, om man kan ”bruge det her til noget”:  

 

Preben Nielsen: ”Altså, sådan har det altid være i det sidste inden sommerferien. Bølgerne gik lidt 

højere end nødvendigt. Diskussionen har faktisk ikke været oppe siden den uge der. Vi har 

selvfølgelig diskuteret alle mulighederne ved portfolie og alle de ting der, men der har ikke været 

nogen som helst form for konflikter, og jeg synes egentlig, det kører nu. Hvis alle bruger det, og alle 

bliver mere og mere glade for det, og nu kommer de andre fag langsomt med, og kan se 

mulighederne i at gøre det, så den døde egentlig der i uge 25, fordi folk var, det var varmt, og det 

var tredje dagen på at holde seminar. Der var en hel masse ting, folk var simpelthen… 

Laura Hansen:  Ja, men den ligner jo på mange måder de diskussioner, vi har, når vi skal forholde 

os til noget, der skal ændres. Ja, jeg betragter det som et ret vigtig led i den proces der, det at nå 

frem ”kan vi bruge det her?” ”Skal vi bruge det?”, og det skulle vi så, og det viste sig jo så, som 

Preben Nielsen også fortæller, at det var der stort set ikke nogle problemer med. Nej, vi kan ikke 
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sige, at det er problematisk. Nej, det er det ikke. Og det skyldes jo så også blandt andet, at vi har 

fået en utrolig velfungerende portfolie. 

Preben Nielsen: Det er noget, man bare gør, der er fælles fodslag om utrolig mange ting, man ser 

muligheder...” 

 

Ledelsesbilledet, som formidles her, er præget af forsikring om, at her er ingen konflikter og slet 

ingen problemer, og hvis jeg endelig skulle have skimtet en konflikt, så var det nok fordi, det var alt 

for varmt..... 

 

Ifølge interviewet med Jonas Gråbøl var der på ingen måde truffet beslutning om anvendelsen af 

elektronisk portfolio før mødet: 

 

”Der var ikke nogen, der på det tidspunkt overhovedet havde overvejet, på hvilken måde det rent 

faktisk skulle gøres, ikke, altså – der var en præsentation af det værktøj, som var blevet udviklet. Og 

så startede diskussionen derfra, ikke, og der var ikke nogen ledelse eller andre, der havde diskuteret 

med nogen eller sig selv om: Skal vi nu tvinge dette eller helt igennem…” 

 

Omvendt siger han dog også: ”Altså, vi oplevede det som værende helt klart det mest naturlige. 

Altså, man kan sige, det eneste problem, ikke – det er, at der var nogen af lærerne, som jo ikke var 

med i portfolien, fordi de tilfældigvis ikke havde 1.g‟er sidste år, ikke…” 

 

Jonas Gråbøl mener, at en del af lærergruppen satte sig imodsætning til de andre, selvom de var 

enige, de havde dog blot et behov for at markere sig. Så de satte sig kort sagt imod – selvom de ”i 

bund og grund‖ var enige:  

 

”De mennesker, som udtalte sig den dag, altså, der er nogen, der synes at, at det er sjovt, når der er 

den slags ting, ikke. Hvis man nu kunne finde et eller andet, som man synes kunne betragtes som 

værende en fejl eller en fejl i en procedure for, hvordan ting skulle gøres, ikke. Så ville man meget 

gerne bruge en hel masse krudt på det, selvom man måske egentligt i bund og grund er fuldstændig 

enig med det, der rent faktisk er sket, så skal man da lige ikke – altså, markere, så det var lidt det 

der skete.” 

 

Jonas Gråbøl formidler da også, at portfolioen siden har ”levet sit fine liv, og alt foregår den vej 

rundt nu”. Der har kun efterfølgende været tale om, at et par stykker har ønsket ”et tænd og sluk 

kursus” i den forbindelse. Om portfolioen siger han fortsat, ”det er voldsomt smart, og det er vi 

vældigt fornøjet over, at vi har nogen, der kan sådan noget.” 

 

Noget af det, som uddannelseschefen især hæfter sig ved i forbindelse med udviklingen af 

portfolioen, er, at de på Htx, så at sige, har udviklet deres eget system. Ganske vist anvendes der i 

hovedorganisationen et andet system; Fronter, som også var tilgængelige med et portfolioværktøj, 

men Jonas Gråbøl giver udtryk for afstandtagen til dette system. Han forklarer, at det er teknisk 

besværligt, og tilføjer: 

 

”(...)...og det var vældigt, vældigt bøvlet. Så selvom skolen har Fronter, altså hele skolen har 

Fronter…(...)så vi bliver jo sådan forholdsvist hurtigt enige med os selv om, at det, det gør vi nok 

selv. Og så har vi altså faktisk temmelig mange, fordi det er jo noget af det, vi underviser i, som kan 

programmere på meget højt niveau, ikke. Så derfor valgte vi simpelthen, meget tidligt – at det gør vi 

så selv. Vi laver så selv noget, ikke.” 
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Det er afgjort også muligt, at det omtalte system, Fronter, er ringere end det, som skolen har brugt 

kræfter på at opfinde og tilpasse til Htx‘ specifikke behov. En anden mulighed er, at der er tale om 

et mønster, der gentager sig i produktionen af fjendebilleder, som også her bruges til at skabe 

legitimitet, internt fællesskab og egenidentitet i modsætning til andre. Det slås i hvert fald fast med 

syvtommersøm, at Htx har sin egenart, som adskiller sig fra mangt og meget andet: 

 

” Hvis du går ind og kigger på vores, vores ting, så har vi jo vores eget system, og det er jo lavet 

sådan selv, og det vil sige, at når vi har et behov for et eller andet elektronisk værktøj, så laver vi 

det, ikke. Og så er det tilpasset den måde, vi gør ting på. Den måde vi tænker pædagogisk og alt 

muligt andet på – det er tilpasset det, det er et Htx-værktøj. Det er ikke, det er ikke noget – en hel 

masse andet. Og ligeså snart vi har alle oplysninger i databaser, og når vi har dem liggende der, 

jamen, så kan vi gøre ved dem, hvad vi vil, og det er en stor styrke…og vi har dygtige folk omkring 

det her så. Så de - de der ting kører jo, altså...” 

Rationelt styringsbehov og emergerende forandring   

På spørgsmål til fokusgruppen om hvordan teamsamarbejsudviklingen er forløbet, beskrives dette at 

være foregået uden systematik og struktureret rationel rammesætning. Lærerne byder sig blot ind på 

studieområdet i studieretningen (i daglig tale forkortet SOS) og i det tværfaglige arbejde i det 

omfang, det kræver. Preben Nielsen beskriver, at temaerne tages op ad hoc og efter behov. 

Udviklingen af samarbejdet og processen omtales af lederen, Thomas Bertelsen, som en proces, der 

”vokser frem” af sig selv, fordi der er så mange gode lærere, der er i stand til at gøre det, og fordi 

man spiller med, og bekymrer sig om, hvordan kan vi hjælpe hinanden. Og så dannes der en 

struktur så det kommer til at fungere godt. Idealerne, det uformelle, ikke stivnede og naturligt 

fremvoksende, er også i reformpraksisfasen det, der lægges vægt på fra en ledelsessynsvinkel:   

 

Interviewer: ”Hvordan har I systematiseret jeres teamarbejde så? 

Laura Hansen: Jeg ved ikke, om vi har systematiseret det. Vi holder vores teammøder. 

Studieretningsteamet laver den overordnede studieplan for de der to og et halvt år, og så deltager 

lærerne, de andre lærere i klassen, og byder sig ind på SOS og tværfagligt samarbejde i det 

omfang, det skal være, så nej…(...) 

Interviewer: Så I tager temaerne op ad hoc? (...) 

Preben Nielsen: Ja, det har vi hvert fald gjort i det team, jeg er i. Hvad er der egentlig behov for 

nu?(...) 

Thomas Bertelsen: Men det vokser vel også lidt frem, hvordan det organiseres, ved at der er 

nedsat de teams, hvor der er to fra studieretningen og en anden lærer også, og de har så forskellige 

opgaver, og så er der nogen, der kommer med nogle gode ideer i nogle teams, og siger ”var det 

ikke en ide, at vi alle sammen gjorde det”, og det bliver noget fælles her i foråret, ikke også?(...) Og 

det vil sige, at der kommer jo mange gode ideer, og man kan samarbejde på mange forskellige 

måder. Så det vokser sådan lidt frem, og så kan man sige, at det er fordi, der er så mange gode 

lærere, der er i stand til at gøre det. Og det er det jo, fordi man spiller med, og siger, hvordan får vi 

det til at fungere, og hvordan undgår vi at skal til at lave dobbeltarbejde, og hvordan kan vi hjælpe 

hinanden til, at det fungerer? Og sådan noget.” 

 

Det er karakteristisk for samtalerne om organisering af processer og ledelsens deltagelse heri, at der 

på intet tidspunkt anvendes gængse ledelsestermer på Htx, således som det tidligere har været 

omtalt. Strukturer vokser frem, og opstår helt naturligt, når det er mest praktisk. Thomas Bertelsen 

beskriver, at der ikke er gjort meget for at organisere det formelt. Der er blot nedsat grupper. En 

styregruppe til den næste grundforløbsorganisering er dog pt. ikke nedsat. Men også dette beskrives 
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i botaniske termer. Det bliver, ifølge Thomas Bertelsen, lærernes job at skrue dette tiltag sammen, 

og også dén” vokser ligeså stille frem”. Der vil så blive genereret en gruppe bestående af dem, som 

beskrev grundforløbet i første omgang. Thomas Bertelsen forklarer, at grupperne nedsættes, og 

opløses igen, ”det er lidt dynamisk”, som han siger. Med de botaniske termer i stedet for mere 

gængse ledelsestermer understreges det, at organisering opstår af sig selv, og altså ikke er underlagt 

rationelt styrede ledelsestiltag eller beslutninger for den sags skyld. Thomas Bertelsen beskriver: 

 

”Kan man ikke godt beskrive det sådan, at man havde en gruppe, der startede med grundforløbet. 

Der var så en start med temmelig mange. Det blev så skåret ned til nogle personer, der fagligt 

kunne beskrive de enkelte moduler, hvor det hele så blev beskrevet. Så overtog teknologilærerne, 

sammen med faglærerne naturligvis, implementeringen af den beskrivelse af grundforløbet, og de 

har så evalueret på, hvordan det gik, og så forgår det arbejde nu, at Kathrine Frost igen er den, der 

prøver at sætte tingene sammen, og hvordan vi kunne forestille os det, i samarbejde med os andre i 

ledelsen nu, hvor vi lige har et tæt samarbejde omkring at sige, om det her var en vej at gå ud ad 

sådan og sådan. Så springer det så ud af det, der skal vi så have fundet de personer, vi vil sige, er 

fornuftige at sætte på, for der bliver der så dannet en gruppe, som sandsynligvis kommer til at bestå 

af nogle af dem, der beskrev grundforløbet, men det skal hvert fald også være nogen, der har 

erfaring med at arbejde med noget af det, som så siger, at her har vi et forslag til, hvordan det kan 

komme til at se ud næste år. Og så skal vi så have det op og sige, at så er det det, vi gør. Og sådan 

at alle er med på, hvordan det skal komme til at forløbe. Det er ligesom grupper, der bliver nedsat 

og opløst igen, og så bliver der dannet nogle igen, måske lidt på tværs, ikke. Så jeg tror godt, man 

kan sige, at det er lidt dynamisk.” 

 

Samarbejde sker på skolen af sig selv, i hvert fald er det nærmest usynlige kræfter, der får det i spil: 

”Grupper udkrystalliserer sig”, ”vokser frem”, ”dannes naturligt”, ”springer ud af det” og ”det 

hele er lidt dynamisk”. Med disse metafoerer og usynlige kræfter er det meget vanskeligt at få hold 

på, hvordan tingene konkret foregår. Her bliver det til fokusgruppe på cruise control (Se 

metodekapitel 5) dvs. uden konkretiseringer i fortællingerne, og samtalen fader ud i overordentlig 

generaliseret formidling.  

 

Så selvom behovet for beskrevne procedurer, en ønskværdig køreplan for reformarbejdet, et 

formuleret behov for en A tap (akademisk, teknisk administrativt personale) som kan tage sig af 

beskrivelsesarbejde i organisationen ind imellem melder sig hos ledelsen som behov for rationelle 

styringstiltag, håndteres dette med en klar hovedvægt på det emergerende, på selvledelse hos 

medarbejdere og ildsjæles ad hoc engagement.  

 

Set i denne paradigmatiske tænkning er det også muligt at fastholde, at de logistikproblemer, der, 

ifølge lærere, opstod undervejs i dagligdagen, ”blot var lidt knas med logistikarbejdet”. ”Det gav 

aldrig anledning til panik”, som det beskrives af Thomas Bertelsen. Ifølge Preben Nielsen og Laura 

Hansen har man på Htx heldigvis også undgået det kaos, der har været på andre gymnasier; 

 

Laura Hansen: ”(...) Jeg har hørt fra almene gymnasier, hvor man har overladt det til teamene, og 

det er bare gået totalt op i, at folk anede ikke, hvad de skulle undervise i og hvorfor og hvordan. 

Thomas Bertelsen: Hvor jeg nåede skemaerne sådan lige op til, somme tider lidt før end andre og 

somme tider lidt senere end andre. Men den der accept af, at det er var sådan, det var simpelthen 

utroligt. Det var fantastisk.”  
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Når dette sammenholdes med tidligere medarbejderudtalelser i den 2. lærerfortælling om 

skemamæssigt tumult som et af de værste problemer i den ny dagligdag på Htx, sættes 

ledelsesfremstillingen i et nyt perspektiv, og kontante behov for rationel tænkning synliggøres. 

Herved sættes et organisatorisk paradoks på spidsen  - det rationelle styringsbehov over for 

emergerende forandringer.  

Regulering med frihed under ansvar og ideologiske billeder 

I overensstemmelse med traditionelle teoretiske beskrivelser af professioners idealer fremhæves det 

på Htx, at det, der får tingene til at lykkes, i høj grad er et spørgsmål om, at den enkeltes frihed og 

autonomi er i højsædet, og kultiveres i arbejdet. Preben Nielsen uddyber, hvordan samspillet 

mellem ledelse og medarbejdere er foregået, og beskriver, at han er overrasket over det lave 

konfliktniveau. Der har intet været af den slags, imellem lærere og ledelse i følge Preben Nielsen. 

Dette tilskriver han netop det, at der har været en stor frihed til at kunne gøre arbejdet selv under 

ansvar: 

 

”Plus og så den måde den [reformen] er blevet implementeret på, at vi har simpelthen taget det, 

altså den frihed vi har fået til at kunne gøre det selv, altså under ansvar, at ledelsen har set vores 

måde at arbejde på som den rigtige, at den opstår på den måde. 

 

Preben Nielsen refererer til værdien ‖frihed under ansvar‖, som blev omtalt i 

reformforberedelsesfasen som en af de centrale værdier i arbejdet på Htx. Han bekræfter 

væsentligheden af, at der på den måde er plads til den enkeltes initiativ, sådan som det også 

fremførtes i de første ledelsesinterviews. Den polarisering blandt medarbejderne, som også kan 

være en følge heraf, tages ikke i betragtning, og fremstår for ledelsen formentlig ikke som en 

sammenhæng, der er båret frem af samme værdisættelse. Men set i en paradoksoptik fremstår et 

organisatorisk modsætningsforhold. 

 

Kontrolundgåelse kan være lig med manglende rammesætning, opfølgning og rationelt overblik, 

som kan give strukturer på dagligdagen. Kontrolundgåelsen, som håndteres med vægt på maximal 

frihed, kan derfor også betyde kaotiske processer, som ikke alle agerer i med lethed, jævnfør også 

medarbejderfortællinger. Men frihed under ansvar kobles, i ledelsens optik, sammen med det 

atypiske ved Htx og de særligt gode resultater, som Htx opnår: 

 

Thomas Bertelsen: ”Men når du nu nævner det privatpraktiserende, så havde du et sted [i min 

oplæsning af observation] … hvor du sagde, at det gik meget ud på, at man formidlede faglig viden, 

og at pædagogikken kom i anden række, det gælder altså ikke hos os. Den kan bruges andre steder 

men ikke her. Den passer altså ikke.  

Preben Nielsen: Der er vi nok en atypisk Htx. Det har altid været tilladt at tage initiativer, hvis 

nogen har fået en god pædagogisk idé, nu er der altså nogle ting, det er jo altid blevet set på med 

velvillighed af både kolleger og ledelsen. Og det tror jeg, det har været væsentligt. Der er aldrig 

nogen, der har peget fingre af nogen, men man siger, ”nu prøver vi sgu det her”. Nogen har måske 

kigget skeptisk på dem, men alle har lyttet. Det er tilladt, og det er tilladt at begå fejl i den 

sammenhæng. (...) 

Thomas Bertelsen: Men hænger det ikke meget på, at det har været enkeltpersoner, der har sagt, 

at det er pædagogikken der skal være i højsædet.... (Thomas Bertelsen udtaler sig henvendt til 

Laura Hansen)  Har du ikke været meget i den retning, og andre har været med på det?” 
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Her er der tale om en cadeaux til Laura Hansen, som er ansvarlig leder for pædagogisk udvikling på 

skolen.  Skolens atypiskhed og positive kvaliteter fremstilles og bidrager til fortolkning af intern og 

ekstern legitimitet, og samlet set fremstår der af ledelens fortælling, afsluttende i 

reformpraksisfasen, ikke noget, der ledelsesmæssigt eller organisatorisk skal ændres. Som Thomas 

Bertelsen udtrykker det, ”Det er meget svært at sige, hvad der ikke har fungeret. Det er virkelig 

svært.‖  Laura Hansen kan simpelthen heller ikke finde noget, der ikke har fungeret, og Preben 

Nielsen siger, at der ingen forhindring har været for processen på skolen, og sådan, tror han, også at 

de fleste kolleger har oplevet det. Der har kun været noget i forhold til de praktiske ting. 

7.6 Samspil mellem ledelse og medarbejdere, - paradokser på Htx i tre 

reformbevægelser 

Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

Htx‘ historie rummer særlige begivenheder og træk, som sætter sig gennemslagskraftigt igennem i 

det igangværende samspil mellem ledelse og medarbejdere. I omstillingsfasen med reformen bliver 

dette ikke mindre tydeligt. Reformen, som rummer krav om rationel målstyring og helhedstænkning 

i organisationen med en større grad af ensartethed og standarder, støder visse steder mod hidtidig 

praksis på Htx. Det betyder ikke, at ledere og lærere er modstandere af reformen i større grad end på 

andre skoler. Samarbejdet er attraktivt på mange måder både i teamsammenhæng og tværfagligt. 

Men det betyder, at forandringsprocessen går ad særlige veje, og skaber særegne paradokser i denne 

organisation i samspillet mellem ledere og lærere.  

 

Ledelsen på Htx manøvrerer fra et udgangspunkt, hvor centrale udviklingsdele af reformen er 

overgivet til ildsjæle på skolen. Disse medarbejdere er forbundet med eksterne relationer og 

forankret internt i langt, grundigt kendskab til skolen og tætte loyale relationer til ledelsen. Selv 

agerer den formelle ledelse enten helt i baggrunden, uset, eller som kollegaer, blandt øvrige 

medarbejdere. Legitim ledelse foregår, kort sagt, fra en medarbejderposition, og flydende ledelse 

bliver den mest dækkende betegnelse for den form for ledelse, der foregår på Htx.  

De ildsjæle, som driver med centrale dele af forandringsarbejdet, skaber både engagement, og som 

det er fremgået af grundforløbserfaringer, lykkes det også at skabe den nødvendige rammesætning, 

som sikrer elevmotivation. Den paradigmatiske tænkning om ledelse fra en medarbejderposition og 

iværksætteri, fører imidlertid flere paradokser med sig. 

 

Et særegent paradoks på skolen er, at behov for rationel styringstænkning står over for idealer om, 

at forandringerne skal emergere i en flad struktur. I reformforberedelsesfasen fremgår det af 

ledelsens fortælling, at stræben efter det uformelle, det uskrevne og ‖naturligt‖ fremvoksende på en 

gang er et ideal og en reminisens af skolens historiske udvikling. Det fremgår sidenhen af 

reformforløbet, at det af medarbejderne opleves som et problem, at der centralt ikke er mere 

systematiske initiativer som hjælp til at danne overblik f.eks. over begreber i reformens nyskabelser 

eller opfølgning på iværksatte initiativer.  

 

Ledelsen selv udtrykker undervejs også et behov for en mere langsigtet køreplan og dermed 

strammere målrettede strukturer om reformens tilblivelse på skolen. Under det første år med 

reformen i praksis ansættes da også en informationsmedarbejder, en ‖A-tap‖ til at varetage noget af 

det beskrivelsesarbejde, som har været lavt prioriteret. Paradoksalt nok introduceres 

informationsmedarbejderen ikke for lærerne, ligesom hun et halvt år senere endnu ikke har fået 

fastlagt sit arbejdsfelt i samarbejde med ledelsen.  
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I ledelsesfortællingens anden del illustreres det, at paradokset, rationel styringstænkning over for 

emergerende forandringer, fortsat håndteres med præference for det emergerende. Alternative 

begrebsliggørelser for ledelse er f.eks. fortsat den foretrukne terminologi, når processerne skal 

beskrives. Med botaniske termer understreges det, at organisering opstår af sig selv, og ikke er 

underlagt rationelt styrede ledelsestiltag eller beslutninger. Paradokset, rationel styringtænkning 

overfor emergerende forandringer i en flad struktur, håndteres med klar overvægt på sidstnævnte.  

 

I studiet af beslutningsprocesser reflekteres skolens øvrige tolkningsmønstre. Debatter sættes i gang 

om væsentlige reformtemaer, som skal håndteres, men beslutninger overlades til den enkelte i 

praksis. Hidtil har der kunnet flekses ind og ud af suveræne beslutninger forhandlet af ledelsen, med 

de, der var implicerede, ad hoc beslutninger og beslutninger truffet med basis i PR-møder. Med 

reformen er dette mønster foreløbig under pres i forhold til krav om fælles retningslinier vedtaget på 

den enkelte skole og synlige beslutninger, som rettesnor for arbejdet.  

 

Kontrolundgåelse tematiseres af ledelsen som et meget vigtigt afsæt for arbejdet benævnt i værdien 

frihed under ansvar, som den vigtigste på Htx. Ledelsen manøvrerer dog samtidig med en høj grad 

af ideologisk kontrol på anden vis. Fortællinger med Htx i hovedrollen styrker selvværd og internt 

fællesskab i organisationen. Udadtil bagatelliseres reformarbejdet, og omtales som noget, Htx har 

været gearet til i lang tid, set og formuleret fra ledelsens optik. Set igennem lærerfortællinger er der 

flere nuancer på den fremstilling. Intern faggruppekonflikt, problematiske erfaringer med hidtidigt 

tværfagligt samarbejde og procesproblemer peger på, at Htx hverken er problem- og konfliktfri eller 

fuldstændig forskellig fra andre skoler. 

 

Hvor der skulle være et bredt medejerskab, er der på Htx et delt medejerskab. Sat på spidsen står 

højaktive ildsjæle over for dekoblede medarbejdere. Det frie initiativ, frihed under ansvar, 

iværksætteri og idealisering af det flydende udfoldes på bekostning af det målstyrede og rationelle, 

overblik og helhedsskabelse understøtter en polariseret medarbejdergruppe. Både medarbejdere og 

ledelse omtaler det som et problem, at Tordenskjolds soldater trækker læsset, men ser det ikke som 

en vanskelighed, der er forbundet med sin modsætning.  

Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

Ved reformforberedelsesfasens start betragter lærerne det nye samarbejde, som reformen kræver, 

som den største udfordring. På Htx er der på forhånd erfaringer med tværfagligt projektarbejde 

knyttet til teknologiundervisningen. Erfaringerne er ikke særlig succesfyldte i forhold til at sikre de 

fagsammenhænge, som er efterspurgt i den nye reform. Derudover er det især vanskeligt at sikre 

motivationen for elever, som ikke i udgangspunktet er i besiddelse af en stor grad af 

selvstændighed. De første samarbejdsprocesser på grundforløbet med tværfaglig undervisning giver 

imidlertid gode og nye erfaringer på disse felter. 

 

Det lykkes at skabe sammenhænge og motivation hos både lærere og elever. Ikke desto mindre 

omtales to typer af væsentlige vanskeligheder, som også er forbundet med de nye samarbejdsforløb. 

For at kunne lykkes med det tværfaglige er det nødvendigt at anvende mange ressourcer på både 

koordination og håndtering af samarbejdsprocesserne. Herved flyttes fokus nemt fra den faglige 

udfordring til fokus på samarbejdshåndteringen med fare for, at fagligheden ikke får tilstrækkelig 

opmærksomhed. Denne opfattelse er parallel med erfaringerne på Stx, hvor tilsvarende paradoks 

blev formuleret i forbindelse med det tværfaglige samarbejde.  
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I forbindelse med samspilsprocesserne er et andet parallelt paradoks i spil. På Stx omtaltes dette 

som et spørgsmål om ansvarsplacering i forbindelse med kollegaopdragelse. På Htx formuleres et 

behov for at vide, hvornår vanskelige processer er kollegaanliggende, og hvornår er det den 

formelle ledelse, som skal påtage sig ansvaret for, at kollegaer lever op til forventninger og aftaler i 

samspilsprocesserne. På Htx såvel som på Stx opleves det som en krævende opgave at skulle 

håndtere dette ved siden af det konkrete samarbejdsindhold. I forhold til begge skoler opstår der 

spændinger i forhold til ledelsen, når efterspurgte rammer ikke efterkommes.  

 

På Htx træder et særligt paradoks frem i forbindelse med håndtering af vanskelige eller 

konfliktfyldte samarbejdsprocesser - et paradoks som er forbundet til de grundlæggende 

ledelsesparadigmer på Htx. Ledelse efterspørges af medarbejderne, men, set i relation til ledelsens 

strategier om at efterkomme størst mulig autonomi ved at lede fra en medarbejderposition, så bliver 

ledelsesmæssig indgriben samtidig et illegitimt fænomen. Hjælp til håndtering af interkollegiale 

konflikter udebliver, og ledelsestomrummet giver plads for uofficielle magtkonstellationer blandt 

kollegaer. Også ledelsesmæssig opfølgning og rammesætning er kontinuerligt efterspurgt, men ofte 

fraværende med udgangspunkt i samme ledelssstrategi.  

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen  

På Htx sættes der, som omtalt i den 2. lærerfortælling, ikke spørgsmålstegn ved det at skulle arbejde 

i teams. Men det er tydeligt, at det interkollegiale samarbejde skaber usikkerhed om håndteringen af 

processerne. Der tages mange ressourcer fra opgaveløsningen. På trods af at der er behov for 

redskaber til processtyring, kan dette dog, paradoksalt nok, ikke imødekommes igennem f.eks. en 

teamkoordinator ud fra hensynet til bevarelse af organisationens flade struktur og den selvledelse, 

som er forbundet hermed. Professionstænkningen virker her igen som en fastlåsende paradigme.   

 

I forlængelse af ovenstående kan det siges, at administrative opgaver fylder teamarbejdet på Htx, 

sådan som det også var tilfældet på Stx. Der formuleres ikke på Htx frustrationer over manglende 

tid til de kollegiale læreprocesser, men det, at tiden må tages fra undervisningsplanlægningen, giver 

andledning til frustration. Mange timer anvendes på at håndtere f.eks. time- og arbejdsfordelinger, 

som tidligere var centrale organisatoriske opgaver. Men indflydelsen på egne arbejdsvilkår er 

samtidig forankret i dette stykke arbejde og derfor vanskelig at komme udenom.  

 

Hverdagen er imidlertid yderligere beslastet af ufærdige nye logistiske strukturer generelt på skolen. 

Dertil lægges nye krav til den enkelte om at producere løbende beskrivelser af 

undervisningsarbejdet med henblik på at skabe sammenhæng i blandt andet teamarbejdet. Alt dette 

administrativt relaterede arbejde lægger beslag på omfattende resourcer, og flytter fokus i 

teamarbejdet fra læreprocesser eller undervisning til administration af egne arbejdsvilkår. Det, der 

skulle blive til mere indflydelse eller selvstyre, bliver til administrativt overload.  

 

Ud over studieplansbeskrivelser er en del af den organisatoriske helhedtænkning forankret i krav til 

etablering af feed back-systemer og evalueringer. På trods af iterative beslutningsprocesser på 

skolen og udviklingsarbejde med portfolio, som ikke er koblet til generelt bredere 

erfaringsdannelsesprocesser, har der løbende været arbejdet med udvikling af portfolio. Portfolioen 

har været til brug i undervisningen med henblik på implementeringen af ansvar for egen læring hos 

eleverne.  

 

Ved det første reformårs afslutning ser det ud til, at implementeringen af dette arbejde er kommet 

godt i gang. Mange bruger portfolioen, og der udtrykkes også nogenlunde tilfredshed med dens 
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funktionsmåde. Den fælles beslutningsproces har imidlertid været vanskelig og præget af stor 

uklarhed. Der har ofte været spurgt, er der truffet en beslutning? Hvor mange skal være med i 

portfolioen? Skal den være elektronisk? Denne form for proces bidrager ikke stort til, at den enkelte 

medarbejder umiddelbart ser sig selv som en del af en større helhed frem for i individperspektiv, 

men det er en måde, hvorpå umiddelbare konflikter undgås, og beslutning fortsat kan træffes 

selvledet.  

 

En opsummering af tilstedeværende paradokser, som de kan ses i forandringsarbejdet på Htx, 

fremgår af nedenstående oversigt. Paradokserne er formuleret i den rækkefølge, de fremtræder i 

fortællingerne fra Htx. Forinden får uddannelseschefen på Htx det sidste ord som afslutning på 

fortællingerne fra denne skole. Uddannelseschefen konkluderer, at reformarbejdet er gået godt, og 

at ingen radikal forandring er påkrævet for det næste skridt i reformarbejdet. Adspurgt om hvorvidt 

ledelsesrollen har ændret sig med reformen, svarer han, at det har den ikke, og han tilføjer: 

 

”(...) vi var vel, også alt andet lige, altså tilpasset på forhånd, inden det her startede, Altså, hvis vi 

havde haft en meget hierarkisk model, jamen så havde vi haft brug for meget mere. Vi har arbejdet 

på en eller anden måde teamorganiseret i 10 år ikke, såe...Så vi var på den måde sådan set klar, 

ikke” 

 

Det ser, kort sagt, ud som om, der ikke, i ledelsens perspektiv, er behov for ændringer i de 

grundlæggende paradigmer på Htx. Alternativt er der tale om, at et positivt selvbillede 

kommunikeres til omverdnen? 

 

Som afslutning på kapitlet skal det fremhæves, på samme måde som for fortællingerne på Stx, at 

hensigten med analysen har været at opnå indsigt i netop denne skoles forandringprocesser og de 

særlige paradokser, der er knyttet hertil. Spændingsfelterne er herved blevet betonet i samspillet 

mellem ledelse og medarbejdere i den organisatoriske forandring. Helhedsindtrykket af en 

velfungerende skole kan, som følge heraf, forsvinde med fokus på processernes problematiske 

områder. Til gengæld bringer paradoksoptikken muligheden for at forstå forandringsprocessernes 

kompleksitet og dynamikker.  
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Figur 8.1: Samspil mellem ledelse og medarbejdere, - paradokser på Htx  

 

 

Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

 

 ‖Anstændig ledelse‖ skal være ligeværdig og usynlig, og må derfor eksporteres til ildsjæle 

uden kasketter, eller ‖listes ind‖ 

 

 Rationel styringstænkning, systematik og køreplaner er nødvendige, men illegitime når 

forandringer skal emergere over madpakken i en flad struktur  

 

 ‖Frihed under ansvar‖ sikrer kontrolundgåelse, mens glansbilleder og fjendebilleder 

bidrager til at sikre ideologiske kontrol 

 

 

Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer  

 

 Tværfagligt samarbejde understøttes af koordination og samarbejdshåndtering, men 

forringes heraf når fokus flyttes fra faglighed til samarbejde 

 

 Regulering af samarbejdsprocesser er placeret mellem kollegajustering og ledelsesjustering 

  

 Håndtering af samspilsprocesserne rummer sammenstød og uofficielle magtkonstellationer 

mellem forskellige faggrupper 

 

 Ledelse efterspørges, og opleves som fraværende, men med prioritering af størst mulig 

medarbejder autonomi kan ledelse ikke efterkommes 

 

 

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen  
 

 Samtidig med at der mangler styringsredskaber i teamsamarbejdet, kan der, af hensyn til 

selvledelsen, ikke indføres overordnet - eller fælles styring 

 

 Større selvstyre gennem indflydelse på egne arbejdsvilkår lægger beslag på omfattende 

ressourcer og skaber overload snarere end selvstyre og sammenhæng 

 

 Evaluering- og beskrivelsesarbejde, der skal sikre sammenhæng og kvalitet i 

undervisningen, undergraver kvaliteten pga. ‖papirtigeri‖ 

 

 Synlige og forpligtende fælles beslutningsstrukturer står over for beslutninger baseret på 

fornemmelse for bred opbakning, hellig ild og ad hoc afgørelse 
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Kapitel 9 

 

Organisatorisk forandring og oversættelse på Hhx 

8.1.1 Skolens ledelse og organisering  

Caseskolen Hhx er, på samme måde som Htx, en del af en større skolesammenhæng. På den 

erhvervsskole, som Hhx er en del af, er der 6 afdelinger, og samlet set tilbyder skolen en bred vifte 

af merkantile undgomduddannelser. Skolens aktiviteter er placeret på forskellige adresser i byen, og 

Hhx har siden 1995 været placeret i egen bygning, et 5 etagers byggeri med plads til ca. 500 elever. 

Skolen er beliggende i et grønt område i udkanten af byen.  

 

Eigil Sonne er forstander for de to afdelinger Handelsskolernes Grunduddannelse (HG) og Hhx. 

Forstanderen har det økonomiske ansvar, og er desuden strategisk IT-ansvarlig på skolen. Til den 

daglige IT-drift er der dog ansat en IT-chef. Forhandlinger med tillidsrepræsentanter om arbejdstid 

er også forstanderens opgave. Eigil Sonne har været ansat på skolen siden 1997. 

 

På Hhx er Line Rørvig ansat som uddannelseschef, og tager sig af personaleledelse og –udvikling, 

her under udviklingssamtaler. Line Rørvig har været ansat på skolen i 25 år, først som inspektør på 

Hhx siden 1988 og sidenhen som uddannelseschef. Leif Lund blev ansat som uddannelsesleder i 

2001 med primært ansvar for elever. Han varetager elevadministration og elevfravær, og har også 

en tættere relation til elevrådet end Line Rørvig. Leif Lund har desuden ansvar for profilklasser på 

skolen og en særlig opgave omkring Young Enterprise – et tilbud til unge på 

ungdomsuddannelserne om at få hjælp til at drive virksomhed. Han arbejder desuden tæt på 

studievejlederen, og han har markedsføringsansvar. På Hhx er der ingen af lederne, der underviser.  

8.1.2 Organisationsstrukturen på Hhx 

Hhx ‘s forankring på erhvervsskolen betyder, at der for Hhx, som for Htx, er en stærk forbindelse til 

hovedorganisationen, hvor både overordnede strategier og økonomiske rammer for skolen 

fastlægges. Forstander og direktør for den samlede erhvervsskole udarbejder og udmelder et budget 

som rummer poster, der er givne på forhånd, men som samtidig bygger på den enkelte afdelings 

ønsker. Erhvervsskolens værdier og strategier indarbejdes og omsættes til praksis på den enkelte 

afdeling, og er hermed altså også rammesættende for arbejdet på Hhx. 

 

På Hhx er organisationsstrukturen således, at uddannelseschefen, Line Rørvig, og 

uddannelseslederen, Leif Lund, refererer sideordnet til Eigil Sonne, som er ansvarlig for deres 

resultatkontrakter. I daglig praksis er det dog Line Rørvig, der leder og tegner afdelingen. Som 

forstanderen udtrykker det; ”det er Line Rørvig, der er lederen, og Leif Lund, der hjælper.”  De 3 

ledere mødes bl.a. for at afstemme holdninger og sikre, at det, der meldes ud, er i overensstemmelse 

med trufne beslutninger. De har også brugt tid på at diskutere værdier for at have et fælles 

referencepunkt. Samlet set er det tanken, at ledergruppen skal kunne det hele. Alle i ledelsen skal 

ikke hver især kunne løse alle opgaver, men som gruppe skal de kunne det hele.  
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I det daglige debatteres pædagogiske og faglige emner på lærerforsamlingsmøder, hvor hele 

lærergruppen deltager. Lærerforsamlingsmøder afholdes med ca. 1½ måneds mellemrum. Her gives 

informationer, og her debatteres fælles spørgsmål. Somme tider arbejdes der med konkrete 

spørgsmål i mindre grupper, hvorefter grupperne afrapporterer overvejelser og anbefalinger. I 

forbindelse med reformarbejdet har der ofte været forpligtelse til at udarbejde skriftligt referat fra 

arbejdet, sådan at dette kunne formidles til kollegaer via Share Point. Share Point er skolens interne 

informationskilde, hvor der løbende orienteres og formidles om arbejdsresultater og beslutninger. 

Denne formidlingskilde er dog endnu ikke taget i anvendelse af alle medarbejdere som et naturligt 

dagligt redskab til at følge arbejdet på skolen.  

 

Ud over lærerforsamlingsmøderne afholdes særlige pædagogiske dage, hvor afgrænsede temaer 

sættes på dagsordnen f.eks. temaer som kompetencestyring i undervisningen eller nye 

evalueringsstrukturer. Her hentes inspiration bl.a. hos udefrakommende oplægsholdere. 

Faggrupperne er en central basisstruktur på skolen, hvor mange ting vendes både af fælles faglig - 

men også af organisatorisk karakter. I forbindelse med reformarbejdet har der ofte været nedsat ad 

hoc grupper, som har taget faggruppestrukturen i anvendelse til at sikre sig respons og feedback fra 

kollegaer i udarbejdelsen af arbejdet. 

 

Deltagelse i eksterne fora vægtes højt i arbejdet på Hhx. Dette giver adgang til oplysninger og 

kontaktnet, som er ”nyttige i det løbende arbejde”, som det formuleres af uddannelseschefen. Eigil 

Sonne har deltaget i en ministeriel tænketank om reformen, og Line Rørvig har været med i amtsligt 

tilrettelagte møder om reformen med deltagelse af alle tre gymnasieformer. Her har der været talt 

om studieretninger, grundforløb og reformen generelt. Også medarbejdernes deltagelse i det 

eksterne har været prioriteret med henblik på at sikre mest mulig viden på afdelingen. Det blev 

f.eks. på et tidligt tidspunkt aftalt, at alle møder i de fagligt - pædagogiske foreninger skulle 

overværes af minimum to repræsentanter fra Hhx. 

8.1.3 Arbejdets forløb i reformforberedelse og i praksisfase 

Det egentlige reformarbejde på Hhx er startet i 2003, da de første reformudkast blev udsendt.  

Som et af de første skridt i arbejdet påtog uddannelseschefen sig den opgave at læse alle centrale 

dokumenter igennem, dvs. lovgrundlag, bekendtgørelser, vejledninger og fagbilag med henblik på 

at sikre systematisk overblik. Hen over sommeren udarbejdede ledelsen et oplæg til plan for 

reformarbejdet, som lå klar til det første lærerforsamlingsmøde efter sommerferien i august. Der 

blev bl.a. udarbejdet et stort fælles skema med farvede felter som en slags køreplan for 

reformarbejdet på skolen. Af denne fremgår det, hvornår de enkelte delområder skal være besluttet 

og arbejdet sat i værk. Der er tale om en forholdsvis detaljeret plan, som samtidig har fungeret som 

en checkliste i arbejdsprocessen.  

 

I reformarbejdet har der været en arbejdsdeling mellem Line Rørvig og Leif Lund, hvor Line 

Rørvig er primært ansvarlig for udarbejdelsen af studieretningsforløbet og Leif Lund for 

udarbejdelsen af grundforløbet. I forhold til den praktiske håndtering af ledelsesarbejdet i reformen 

har Eigil Sonne i høj grad arbejdet med konsekvensberegninger og løbende udarbejdelse af 

modeller til brug for arbejdet.  

 

På de to første lærerforsamlingsmøder efter sommerferien blev reformen taget på den fælles 

dagsorden, primært som orienterings- og diskussionspunkter. På det tredje møde i november blev 

der imidlertid arbejdet mere grundigt med reformen i en fælles arbejdsproces i 4 timer. Efter et kort 
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oplæg om reformen blev der arbejdet i diskussionsgrupper, som i sidste fase samlede feedback 

vedrørende arbejdet. To centrale punkter var i fokus -dels arbejdet med fastlæggelse af 

studieretninger og dels strukturen omkring grundforløbet. Det var desuden i tilknytning til dette 

møde, at jeg fik mulighed for at deltage med en præsentation af dette projekt, og en besvarelse af 

den indledende surveyundersøgelse blev foretaget.   

 

Allerede tidligt i det nye skoleår tog arbejdet med reformforberedelse formaliseret form med 

nedsættelsen af et reformråd, som kom til at bestå af Eigil Sonne, Line Rørvig og Leif Lund, 6 

lærerrepræsentanter fra faggrupperne samt en repræsentant fra administrationen. Til arbejdet blev 

der afsat et antal timer til aflønning af forskellige delopgaver i reformarbejdet. Alt i alt blev der 

afsat ½ million kroner ekstra til det samlede reformarbejde. 

 

Reformrådets arbejde er herefter foregået gennem mødevirksomhed og ved løsning af forskellige 

opgaver mellem møderne. I reformrådet skitseredes forskellige opgaver, som de enkelte 

medlemmer i rådet er blevet bedt om at tage sig af. Lærerrepræsentanterne i reformrådet har f.eks. 

læst alle fagbilag og diskuteret dem for at kunne definere, hvor ændringerne er. 

 

Når rådsmedlemmerne får særlige opgaver, kan det desuden betyde nedsættelse af nye grupper, 

hvor der ikke kun sidder reformrådsmedlemmer men også andre lærere, som dermed kan komme til 

at sætte deres aftryk på arbejdet. Den proces, som reformrådet anvender i forhold til den samlede 

lærergruppe, er struktureret som en hørings- og dialog proces: Efter udspil fra reformrådet modtages 

der input fra lærerne, måske i flere omgange. Disse inputs behandles, og i sidste ende træffes der 

beslutninger. I den forbindelse fungerer faggrupperne som en vigtig basisstruktur, hvor der kan 

hentes respons fra fra den brede lærergruppe.  

 

Omkring grundforløbet blev der udsendt et skriftligt oplæg til faggruppelederne. Efter debat 

producerede faggrupperne skriftlig tilbagemelding til reformrådet. Denne respons blev lagt ind på 

Sharer Point og brugt i det videre arbejde med at udvikle grundforløbet. Efter tilretninger blev der 

afholdt en pædagogisk eftermiddag, hvor oplægget igen blev præsenteret og efterfølgende 

diskuteret, før sidste hånd blev lagt på arbejdet i reformrådet.   

 

Også i forhold til planlægning af studieretninger har faggrupperne været stærkt involveret. De er 

blevet bedt om på deres møder at diskutere de enkelte fag og komme med forslag til, hvordan de 

mest hensigtsmæssigt kunne spille sammen med andre fag rent studieretningsmæssigt. Også her er 

der, på baggrund af tilbagemeldingerne til reformrådet, blevet udarbejdet forslag, som så er sendt til 

høring igen blandt lærerne og siden endeligt vedtaget.  

 

På Hhx er medarbejderinvolveringen via dialog og feedbackstrukturer med den bredeste basis i 

faggrupperne et centralt styringstema i reformtilblivelsen. Samtidig med stor 

medarbejderinvolvering lægges der på Hhx vægt på synlig ledelse, som træffer beslutning. I det 

efterfølgende belyses reformens oversættelse og samspillet mellem ledelse og medarbejdere i denne 

kontekst.  
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8.2 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret  ledelse 

8.2.1 Ledelsesfortælling, Del 1   

Ledelsens fortælling på Hhx er karakterisktisk der ved, at den adskiller sig fra de to øvrige skoler 

ved på ingen måde eksplicit at være forbundet med overvejelser om, hvad der er behov for i relation 

til ledelse af professioner. Der er ingen forestillinger om, at ledelse skal være usynlig eller for den 

sags skyld ligeværdig. Til gengæld er der et meget stort fokus på, at der skal skabes et medejerskab 

til forandringerne langs processen. På dette punkt er der en lighed med de andre skolers mål. Men 

vejen dertil går på Hhx ad en helt anden rute, og inkluderer ikke overvejelser over tilrettelæggelse 

for ledelsesfremmede professioner. Der sættes, kort sagt, f.eks. ikke spørgsmåltegn ved fænomenet 

ledelse hverken fra ledelses- eller medarbejderside.  

 

Når en professionsproblematik ikke er dominerende, er det naturligvis ikke ensbetydende med, at 

den slet ikke er tilstede. Medarbejderne er af samme type som på de øvrige to caseskoler og med 

samme type af baggrund. Men det er karakteristisk, at der i relation til den ønskede 

reformbevægelse, fra faglig administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret og 

strategisk ledelse, på forhånd på Hhx er en stor grad af sammenfald med reformens krav. Ud over 

idealer om synlig ledelse og organisatorisk helhedstænkning er der på Hhx f.eks. en accept af 

managementstyring med kalkulationsmodeller og økonomiske incitamentstrukturer. Dette bevirker, 

at ledelse og organisatorisk forandring gribes anderledes an, og at det er markant, at empirien ikke 

tydeliggør professionsparadokser.  

 

De modsætninger, der skal håndteres, fremstår der med heller ikke som som gensidigt udelukkende 

fænomener, dvs. paradokser i snæver forstand, sådan som de blev defineret i kapitel 6 (Stacey, 2003 

Quin og Cameron, 1988). Jeg har derfor valgt at åbne analysen af denne skoles empiri ved at tage 

udgangspunkt i det bredere begreb om spændingsfelter. Det betyder, at de modsætninger, som tages 

frem i analysen, er forhold, som er specifikt kendetegnende for denne skoles forandringsarbejde, 

uden at de dog nødvendigvis, i snæver forstand, kan defineres som paradokser. Hensigten med 

denne åbning er at imødekomme empirien, som mest meningsfuldt lader sig analysere på disse 

præmisser. Fordelen er, at det bliver muligt her ved at sikre en skolespecifik analyse af de 

spændingsfelter, reformen sætter i spil i den enkelte caseskole, samtidig med at skolen fremstår som 

den kontrast, der er tale om i forhold til de to øvrige caseskoler.  

Det gælder om ”at få fedtet så mange som muligt ind” 

På Hhx er den største udfordring i reformen ‖at få alle med”, som forstanderen siger: 

 

” Vi har nogle lærere, som løber hurtigt, og som gerne vil det, og det er lige før, vi skal sige: Rolig 

nu. Men vi har altså også lærere, der sidder ude i siden af lokalet og måske inderst inde ønsker, at 

det kunne gå over. Det er en udfordring, fordi vi skal jo have alle med. Vi skal ikke alle sammen 

sådan designe alting, men de bliver nødt til at kunne være med, ellers så bliver det noget skidt.” 

 

Ledelsesovervejelser, kommunikation og handlinger, forbundet med denne udfordring, tematiseres, 

og er styrende for arbejdsprocessernes tilrettelæggelser på Hhx. Spørgsmålet er, hvordan denne 

intention omsættes i det konkrete reformarbejde? Hvilke strategier tages i anvendelse, når 

medejerskabet skal skabes, og hvilke spændinger er i spil?  
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Et centralt element., som forstanderen peger på, er, at medejerskabet skabes gennem involvering i 

den konkrete udformning af arbejdet. Det væsentligste er at få flest mulige medarbejdere inddraget i 

tankerne, beskrivelsen og udformningen af de nye tiltag. Så mange som muligt skal deltage aktivt, 

også selv om det betyder, at der f.eks. må gås på kompromis med hastigheden i en opgaveløsning: 

 

”Selv om det måske ikke i sig selv er oplagt at invitere netop den lærer med, skal man måske 

alligevel gøre det for at få vedkommende fedtet ind i de her tanker, så det er måske ikke bare med at 

få de 3, der kan løbe hurtigst, til at skrive det hele. Det gælder om at få dem placeret strategiske 

steder men så i øvrigt at få fedtet så mange som muligt ind i det.”  

 

Der er også afsat ressourcer til fælles inspirationsarrangementer langs processen i 

reformtilblivelsen. Det betragtes som væsentligt at gøre noget sammen i medarbejdergruppen; 

noget, som motiverer den samlede lærergruppe, men synspunktet er alligevel, at det er 

praksisarbejdet, der involverer. Inspirationsarrangementer flytter ikke noget i sig selv. De skaber 

højest et tilløb til forandring. Forstanderen eksemplificerer med tidligere initiativer til at sætte fokus 

på facilitering af elevernes læreprocesser: 

 

”Vi prøvede jo at sætte fokus på det ved sådan nogle inspirationsarrangementer, men det er jo 

sådan lidt uforpligtende at sidde og lytte på, at der kommer en eller anden, som har arbejdet med 

det fænomen, og siger noget, og så kan man sige: Jamen, vedkommende har også ret, og hvad sker 

der så? Nogle flytter sig, men mange gør måske ikke.”  

 

På Hhx betragtes det, med udgangspunkt i ovenstående, som en ledelsesudfordring at få uddelegeret 

konkrete arbejdsopgaver. Men ligeså vigtigt er det at være i stand til at trække sig tilbage, når 

rammerne er sat omkring udfoldelse af medarbejderprocesser. Ledelsesarbejdet er”at sikre, at der 

sker noget, uden at det for så vidt skal være mig, der laver så meget af det.”  Selv om det måske 

sommetider var lettere at udføre tingene selv, er det ikke det, der skaber medejerskabet i reformen.  

 

” jeg kan jo ikke forberede OS. Jeg skal sikre, at VI forbereder os. Og dér er alliancen jo med Line 

og Leif …Det er især Line og Leif, der bærer det igennem. Så overordnet er min rolle, føler jeg, at 

drive det igennem. (...)mit dilemma er, at jeg vil nok kunne lave nogle af tingene, for jeg har faktisk 

prøvet det tidligere, men det er jo skolen som sådan, der skal kunne køre det. Det kan vi bedst, hvis 

det er os alle sammen, der har lavet det. Så jeg prøver at holde mig noget tilbage.” 

 

Her er ikke tale om professionsovervejelser, som er forbundet med tilbagetrækningsstrategier. 

Tilbagetrækningsstrategierne er baseret på ønsket om at sikre medarbejderdeltagelse, som samtidig 

er rammesat af tydeligegjorte rammer i arbejdet. Det betragtes på Hhx som helt afgørende, at 

ledelsen sætter klare rammer i arbejdet. 

 

Rationelle styringstiltag er en væsentlig del af det, der skal til for at få arbejdet til at fungere, her om 

er ledelsen enige. Det er i denne sammenhæng forstanderens hovedopgave at varetage overordnede 

ressourceberegninger gennem forskellige kalkulationer, som arbejdet skal relateres til. 

Uddannelseschefen omtaler i den forbindelse forstanderen som ”excellmanden over alle 

excellmænd”.  Hun kommenterer også, at ”det er fint nok at tænke ideelt, men vi skal også holde os 

inden for en ramme”. Demokratiopfattelsen på skolen er knyttet til den forståelse, at alle skal have 

mulighed for at ytre sig, men det er rammer, der sætter grænserne for, hvor til argumenterne går. Så 

initiering af konkrete arbejdsopgaver, uddelegering sammen med ledelsesmæssig tydelig 
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rammesætning og rationelle styringstiltag er nogle af hovedingredienserne i arbejdet med at skabe 

medejeskab i reformen på Hhx.  

Medarbejderdeltagelse og ledelsesbeslutninger 

Hhx indgår, som omtalt, som en delorganisering i en større og hierarkisk opbygget erhvervsskole. 

Hhx-afdelingen er ligeledes hierarkisk opbygget med synlig formel og reel beslutningskompetence, 

placeret hos organisationens ledere. I Hhx-ledelsen er der imidlertid en meget stor opmærksomhed 

på, hvordan det i denne Top down-styrede organisation er muligt at sikre medejerskabet igennem 

Bottom up-processer. Dialogprocesser og feedbackstrukturer er væsentlige omdrejningspunkter og 

basis for de beslutninger, som ledelsen træffer.  

 

Reformrådet spiller en central rolle i den sammenhæng, men før reformrådet blev til, har det været 

overvejet nøje i ledelsen, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med iværksættelse af et 

reformråd i forhold til at skabe det brede medejerskab. Det værst tænkelige scenarie er, i følge Line 

Rørvig, at reformrådet forfalder til at blive udviklerne i reformarbejdet. Hensigten med reformrådet 

er, at deltagerne, dvs. ledelse og repræsentanter fra faggrupperne, skal være med til at sætte 

kommissorierne i arbejdet. Når det er gjort;   

 

”(...) så skal vi væk fra banen, for ellers bliver det reformrådet, der har bestemt, hvordan tingene 

skal være. Jeg siger ikke, det bliver sådan, men det er lidt min frygt.” 

 

Selv om ledelsen, eller bestemte medarbejdere, har et stærkt drive, er der en opmærksomhed på, at 

dette ikke skal dominere i processen af hensyn til strategien om at nå ud til bredden af 

medarbejdergruppen.  

 

Interviewer: ”Hvordan kan man undgå det? 

Uddannelseschef: Det er ved at holde os selv i ørerne, tror jeg. Vi brænder jo for det, men vi skal 

måske blive lidt bedre til at delegere ud, og vi behøver jo ikke selv være med i alle de udvalg. Jeg 

har ikke tænkt mig at være med i alle studieretningsudvalg.” 

 

Line Rørvig er ansvarlig for tilblivelsen af studieretningerne, men hun doserer sin tilstedeværelse af 

hensyn til medarbejdernes medejerskab med henblik på at skabe den rette balance mellem ledelses- 

og medarbejderinvolvering.  

 

Der tegner sig et paradoks i ledelsesarbejdet, der løbende skal håndteres, for at skabe 

medejerskabet, sådan som det er tænkt på Hhx. Reformopgaverne skal løses bedst muligt og, under 

reformens tidspres, også hurtigst muligt. Omvendt må der ikke gås på kompromis med det at skabe 

medarbejderinvolvering. Så selv om den korteste vej er en ret linie mellem to punkter, er det på Hhx 

ikke den bedste vej at gå. Defor betragtes det heller ikke som tilstrækkelig god opgaveløsning at 

lade de hurtigste, dygtigste, mest engagerede medarbejdere drive med opgaverne.  

 

Et succeskriterium, som hele tiden skal afbalanceres med opgaveløsningens kvalitet og tidsrammer, 

er det at skabe engagementet og medejerskabet i bredden. Dette ses som et parameter i optimal 

proceshåndtering på Hhx ud fra den betragtning, at det giver det bedste resultat i længden. Proces- 

og resultatprioritering skal kontinuerligt afbalanceres i opgaveløsningen.  

 

Line Rørvig vurderer, at det er godt at arbejde med høringer i forbindelse med reformarbejdet, men 

kun hvis folk virkelig ser på udkastene og kommenterer dem – og der ved får ejerskab til det, der 
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skal ske. I den forbindelse ser hun det som sin ledelsesopgave at understøtte 

medarbejderprocesserne ved at være præcis og synlig i de kommissorier, der formuleres til 

rammesætning af arbejdet. Et eksempel her på er tilblivelsesarbejdet med studieretningerne på Hhx.  

 

I reformforberedelsesfasen er der udpeget studieretningsgrupper, som fungerer med faggrupperne 

som sparringspartnere i arbejdet. I denne sammenhæng ser Line Rørvig det som sin væsentligste 

opgave at udforme et præcist kommissorium til hver af grupperne. Her i skal det beskrives, hvad 

forventningerne til gruppernes arbejde er. Men klare mellem–deadlines er også afgørende, sådan at 

der hele tiden kan samles op og gøres status på, hvor arbejdet står.  

 

”Det er faktisk svært at skrive sådan et kommissorium. Så opgaven er klar. Så er det at følge dem. 

Med følge dem mener jeg ikke, at jeg skal deltage i alle deres møder. Jeg vil godt lige have en kort 

status, hvor er I henne? Hvad har I af problemstillinger? Er der nogle sten, som skal ryddes af 

vejen, er der noget, vi skal ha undersøgt?” 

 

Som det næste skridt i reformarbejdet skal studieretningsgruppernes arbejde præsenteres for 

resterende kollegaer, f.eks. faggruppevis i forbindelse med et lærerforsamlingsmøde. Det er her, der 

skal være mellem-afrapportering, hvor hver gruppe fortæller, hvad de har af ideer. Hensigten er at 

skabe en feedbacksammenhæng, hvor respons tages med fra kollegaer i det videre arbejde.  Der er 

altså ikke blot tale om forpligtende mellem-deadlines med ledelsen. Det er tværtimod kollegaers 

feedback, som skal bringes i spil og hentes ind som afsæt for det næste skridt i arbejdet.  

 

I den første reformtid på Hhx er det tanken, at faggrupperne fortsat skal være den basisstruktur, som 

andre arbejdsgrupper i reformudarbejdelsen skal hente sparring hos. Både Eigil Sonne og Line 

Rørvig beskriver, at det at udvikle nye teamstruktur ikke er en førsteprioritet i reformarbejdet. Det 

skal evt. vente til et år senere med en ny årgang i forbindelse med studieretningen. Problemet er, set 

fra ledelsens optik, at forhåndserfaringerne med teamsamarbejde er sparsomme på Hhx, og det vil 

derfor udgøre en større arbejdsmæssig investering og udfordring at skabe teamstrukturer, som er 

velfungerende.  

 

Ledelsen er dog klar over, at det er en nødvendighed med teams, når tværfagligheden skal 

håndteres, men da der i forvejen er en god samarbejdsstruktur, der fungerer i 

faggruppesammenhæng, får teamstrukturen ikke opmærksomhed i reformarbejdets første fase. Set 

fra ledelsens synspunkt er det, i følge Eigil Sonne, centralt, at der bliver bedre tid til at arbejde med 

at præcisere, hvad det er, teamarbejdet skal dreje sig om, før det iværksættes: 

 

”Jeg tror, at vi skal finde ud af, hvad er det nu, teamet skal være team om? Hvad er det for nogle 

kerneopgaver, vi vil have løst på den måde, at det er en gruppe af lærere, der er sammen om at løse 

den? Jeg tror ikke, vi skal tro, vi kan lave så meget teambuilding, før vi er klar over det, før det er 

veldefineret. Fordi alle de der øvelser, man ellers kan finde på at lave, at hyre konsulenter osv., 

ikke, jeg tror, det bliver bedst, når man er helt klar over, hvad er det nu, vi skal være team om.” 

 

Det er ledelsens opfattelse, at teamtankerne i stedet skal udvikles med udgangspunkt i interne 

praksiserfaringer. ”I stedet for at sende alle folk i øst og vest og gå på kursus, så selv have bedre tid 

til at gøre nogle af de ting, vi skal gøre og hjælpe hinanden med at lære det.”  

 

Selv om procestænkningen er ‖flad‖ på Hhx på den måde, at udviklingen af et reformprodukt 

bygges op af interkollegiale feedbackstrukturer, så er ledelsen dog fortsat synlig. Selve 
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gruppedeltagerne i f.eks. studieretningsgrupper eller reformrådet er udpeget af ledelsen. I 

forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler har forskellige medarbejdere været adspurgt om 

deres deltagelse i dette arbejde og på basis her af, er grupperne dannet. Ledelsen rammesætter også 

fortsat processerne, men her i anvendes reformrådets deltagere som sparringspartnere med henblik 

på at sikre medejerskabet og forankringen af udviklingen i praksiserfaringerne, når der f.eks. 

udarbejdes kommissorier for opgaverne, der skal løses.  

 

På basis af dialog- og høringsprocesser er det også i sidste ende ledelsen, der træffer beslutninger. 

Udfordringen for ledelsen er i den sammenhæng at sikre, at medarbejderne ikke bare har følt sig 

involveret men også, at der er blevet lyttet til synspunkterne, som derefter skal være genkendelige i 

de trufne beslutninger. Ledelsens synlighed skal løbende afbalanceres med medarbejdernes 

fornemmelse af at være blevet hørt og inddraget.  

 

Selv om strukturen er flad, så er den altså ikke kun flad. I forbindelse med reformarbejdet er 

medarbejdere med særlige opgaver fredet en smule i det daglige undervisningsarbejde. Det er f.eks. 

medlemmerne af reformrådet. Her er der lagt lidt timer ind i årsplanen til at varetage særlige 

udviklingsdele i reformen. Der er også enkelte andre, som har særlige opgaver med henblik på at 

bidrage i reformarbejdet som ressourcepersoner. Uddannelseschefen omtaler disse medarbejdere 

som ‖nøglepersoner‖, og begrunder denne organisering med, at ledelsen under tiden har brug for at 

have sparringspartnere for at sikre sig at være klædt på og kunne følge med i enkeltedele af 

reformarbejdet. Et særligt område er f.eks. de nye evalueringsstrukturer, som der skal skabes 

overblik over og initieres udvikling af. I denne sammenhæng er der skabt en mulighed for at 

etablere en særlig ledelsesmæssig backup-ressource.   

Synlig ledelse, maksimalt frirum og opfølgning 

Et andet aspekt af den synlige ledelse slår igennem i det daglige reformarbejde. Ifølge 

uddannelseschefen er det sådan, at ”personaleledelse er jo nok det, der fylder allermest”, og Line 

Rørvig har erfaring med, at det sommetider er en god idé, som leder, at tydeliggøre sine 

forventninger til medarbejderne. Også forstanderen formulerer det som en ledelsesopgave i 

reformarbejdet at udstikke linier i arbejdet, når medarbejdernes synspunkter ellers er hørt: 

 

”der bliver nogle ting, hvor vi, som ledelse, bliver nødt til at sige noget til lærerne: Sådan vil vi 

altså gerne have det. Nu har vi snakket frem og tilbage, vi har hørt, hvad I har sagt, og der er 

mange gode ting osv., sådan forventer vi nu, at alle gør det.”  

 

I forbindelse med reformarbejdet fandt Line Rørvig det f.eks. nødvendigt at stramme op som 

indledning til skoleåret i reformforberedelsen. På det første møde efter sommerferien blev det fra 

ledelsens side tydeliggjort, at forventningen nu er, at medarbejdere kan bekendtgørelsen. Også I den 

praktiske ledelseshåndtering af reformarbejdet har det været nødvendigt at fremsætte forventninger. 

I reformforberedelsesfasen var der, som uddannelseschefen siger, ”kommet lidt dalder ind i nogle 

ting.” Hvis man som leder bliver irriteret over, at tingene ikke sker, så er det jo nok fordi, man ikke 

har sagt, at det SKAL ske. Den slags betragtes som en boomerang med kurs mod egen ledelse, ”den 

vender det jo tilbage til os selv”, som det udtrykkes. Det aktuelle problem førte til en god snak om 

forventninger på kontoret.  

 

For at skabe positivitet omkring reformen har det også været nødvendigt klart at definere i forhold 

til medarbejderne, at det at følge sit fag ind i nye tider ikke udløser ekstra tid og derved ekstra 

aflønning. Der imod har det været et princip, at ledelsen stillede aflønning til rådighed i forbindelse 
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med decideret produktudvikling i reformregi. Hvis man, som leder, bestiller et produkt, sætter et 

kommisorium for arbejdet, og ønsker tilbagemelding, så har § 11-systemet været en 

aflønningsform, som er trådt i kraft. § 11-timer er løntimer, afsat til ekstra udviklingsarbejde i 

organisationen. Derudover har pædagogiske eftermiddage, relateret til reformen, været aflønnede 

med et ønske om at sikre de fælles referencerammer om særlige nøglepunkter i reformarbejdet.  

 

Det er et vigtigt styringsredskab at kunne arbejde med § 11-timer, men det handler om at bruge 

timerne med omtanke, for der er ikke ubegrænsede midler. Fordelen ved § 11-timer er, at man 

belønner de medarbejdere, der engagerer sig. Det er et stærkt ledelsesredskab, som 

uddannelseschefen siger.  

 

Økonomiske incitamenter sammen med klare udmeldinger er stærke ledelsesredskaber til styring af 

processerne. Også pædagogisk udvikling har høj prioritet og præcis som på de to øvrige caseskoler, 

mener uddannelseschefen, at pædagogisk ledelse langt hen ad vejen er et spørgsmål om at stille 

frirum til rådighed for medarbejderne. Det frirum, der skal skabes, er et spørgsmål om 

tilrettelæggelse af den enkeltes arbejdsforhold. Ledelsen skal sikre, at der skabes plads i den enkelte 

lærers skema. Der skal sikres tid og fagfordeling, så det er muligt for den enkelte at udvikle nye 

tiltag i sit fag. I og med at ‖fri‖ tid lægges ind i skemaet, betyder det ”luft i både i skemaet og i 

hovedet”, som uddannelseschefen siger. Men til forskel fra de øvrige caseskoler anses det, i 

tilknytning til frirummet, mindst ligeså væsentligt at følge op på den udvikling, som så er sat i gang. 

I forbindelse med opgaven, at skabe pædagogisk ledelse, beskrives det: 

 

”Min fornemmeste opgave det er at skabe rum og plads til pædagogisk udvikling, det kan finde 

sted. (...) Og så skal jeg følge det, altså høre til det, så der ikke bare går et år, nå forresten, hvordan 

gik det med det?( ...) og det skal følges løbende, hvordan gik det så, ikke først når året er slut.”  

 

Det er karakteristisk, at frirum til medarbejderudvikling på Hhx ikke begrundes i professionernes 

autonomi. Der er heller ingen forestillinger om at ”skubbe uden at styre” eller om at være diskret, 

hvis man som leder vil følge op på arbejdet. Usynlig ledelse, som tematiseret på øvrige caseskoler, 

er ikke et fænomen, som har gennemslagskraft på Hhx. På Hhx er synlig ledelse og opfølgning, som 

også indebærer en form for kontrol, centrale ingredienser i arbejdet.  

 

Opfølgning gælder også, når lærerne har været på kursus. Der foreligger en kollegial aftale om, at 

de lærere fra faggrupperne, der deltager i kurser, skal fungere som vidensspredere. Da kurser koster 

penge og timer, er man forpligtet til at afrapportere til lederen omkring den faglige værdi af kurset. 

Der søges på særlige skemaer, og meldes også tilbage på disse. § 11-aflønning udløses ikke, før 

afrapporteringen ligger der. Line Rørvig mener, at det er lederens pligt at følge op. Sikring af 

feedback omfatter også ind i mellem interne aftaler, hvor ledelsen somme tider er nødt til at melde 

ud: 

 

”Jeg savner dit referat, dit resumé eller din refleksion over din evaluering. Når vi har en aftale om, 

at sådan gør vi, så er det også min pligt at følge op.”  

 

Pædagogisk ledelse på Hhx er, kort sagt, at sikre maksimalt frirum, men ledelsesforpligtelsen er til 

gengæld at sikre opfølgninger på relevans og kvalitet i opgaveløsninger. I denne tænkning etableres 

en gensidighed i forståelsen af relationen mellem ledelse og medarbejdere.    
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Værdibaseret ledelse frem for ”detaljerede kogebøger” 

På Hhx er ledelsesarbejdet, som omtalt indledningsvist, fordelt mellem de tre ledere Eigil Sonne, 

Line Rørvig og Leif Lund. Eigil Sonne indgår bl.a. i ledelsesarbejdet som ”excelmanden over alle 

excellmænd” med kalkulationsarbejde og rammesætning af arbejdet i ressourcehenseende. 

Derudover bidrager han også løbende som sparringspartner i processen med reformarbejdet, og er 

tydelig i medarbejdersammenhængen, hvor reform tiltag besluttes. Som nævnt er Leif Lund ansat 

med primær tilknytning til elevdelen af Hhx arbejdet, og i reformsammenhæng har han hovedansvar 

for udviklingen af grundforløbet. Line Rørvig er ansvarlig for den daglige drift og personaleledelse 

og – udvikling, og i reformsammenhæng, både for helheden og i særdeleshed for udviklingen af 

studieretningsforløbet.  

 

Der naturligvis overlapninger og gråzoner i ledelsesarbejdet mellem de tre ledere, men ifølge Eigil 

Sonne har de brugt tid på at drøfte værdier; ”Hvad er det vi gerne vil? Hvad er der for mål, vi 

stræber efter? Hvad er godt, og hvad er skidt?”  Formålet hermed er, at så behøver man ikke så 

”detaljerede kogebøger” for de ting, der skal ske. ES beskriver dog, at han føler sig langt mere 

”værdinivelleret med Line Rørvig end med eif Lund”. Leif Lund bliver en god leder, som Eigil 

Sonne siger, men han har stadig meget at lære endnu, det ved han også godt selv, og der er ikke 

noget nedgørende i det. Eigil Sonne eksemplificerer samarbejdet med Line Rørvig: 

 

”ofte viser det sig faktisk, vi tænker i samme baner. Så kommer Line og siger: Skulle vi ikke – jeg 

har tænkt over, skulle vi ikke tage og gøre det. Jo! Og nogle gange, så skriver hun til mig: Det her, 

det er problemfeltet. Jeg gør sådan og sådan og sådan. Men lige tema 3 dér, hvad synes du dér? Vi 

kunne jo – hvad synes du? Og så siger jeg, hvad jeg synes, og så finder vi ud af et eller andet.” 

 

Der er med andre ord et tæt samarbejde og en meget kort distance mellem de to primære ledere. Det 

har samtidig den konsekvens, at den tredje leder har en langt mere perifer position i arbejdet.  

 

Adspurgt om hvad det er for værdier, der er styrende i det fælles arbejde, omtaler og udfolder Eigil 

Sonne syv værdier, som er fælles for den samlede hovedorganisation. De gengives nedenstående i 

en kort version: 

 

 Eleven i centrum, 

 Udviklingsorientering, 

 Kunne tiltrække og fastholde gode medarbejdere, 

 Tilsvarende med elever, 

 Kontakt med erhvervslivet, 

 Internationalisering,  

 IT-orientering. 

 

Det skal tilføjes, at de ovennævnte syv punkter, som omtales som værdier, snarere synes at være 

visioner, som står som mål for arbejdet. Visionerne er blevet udarbejdet sammen med lærerne for 

nogle år tilbage, og er derefter jævnligt blevet revideret.
46

 I starten en gang om året, nu foregår det 

løbende, og de enkelte afdelinger har oversat visionerne til afdelingsspecifikke handlingsplaner. 

Eigil Sonne forklarer, at hvis medarbejdere kommer med ideer, bliver de afvejet og sat i forhold til 

visionerne. Hvis det er noget, der understøtter visionerne, føjes de på den fælles handleplan, som 

findes på nettet.  

                                                 
46

 I det efterfølgende anvendes begrebet visioner af hensyn til at skabe mindst mulig begrebsforvirring. 
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Den overordnede plan har mest karakter af at være hensigtserklæringer eller værdibetragtninger, 

som i høj grad også er til bestyrelsen for den samlede hovedorganisation. Det er det, der er 

formuleret på det afdelingsspecifikke niveau, som tilhørende handleplaner med konkret indhold 

som sikrer, at det omsættes til praksis. Den enkelte afdeling er forpligtet på at sikre, at 

handleplanerne så matcher det overordnede niveau. Det, der betyder noget, er, som Eigil Sonne 

siger, hvad vi konkret gør for at omsætte de overordnede mål til handlinger, ”vi skal måles på vores 

gerninger”. Samtidig er det centralt, at overordnede mål, opdaterede planer og processerne er 

synlige og tilgængelige for alle involverede. 

 

Der formuleres ad denne vej en umiddelbar og gennemskuelig sammenhæng for den enkelte 

medarbejder og for den enkelte afdelings tilknytning til hovedorganisationen. Der skabes også en 

mulighed for, at den enkelte kan se sig selv som en del af en større sammenhæng i 

hovedorganisationens regi. Ikke mindst på baggrund af at afdelingsledelsen (her Line Rørvig) på 

Hhx arbejder på det grundlag, at det er væsentligt, at visionerne kommer ”ind under huden på 

medarbejderne.” 

 

”Det er jo ikke nok, at Leif og jeg vi sidder og siger – og Eigil, måske, vi sidder og siger, det – 

altså, det er jo den, der skal gro, den skal jo ind under huden på medarbejderne. Den skal jo ikke 

komme som et guldrandet – altså, nu skal I høre, fra på mandag, der har vi fået nogle nye værdier. 

Og det er faktisk et stort arbejde.” 

 

Styringen accepteres af ledelsen som relevant, og ledelsen ser sit virke som en del af 

hovedorganisationens virke. De fælles visioner er imidlertid ingen garanti for fælles tolkninger i 

praksis, heller ikke imellem de tre ledere jævnfør Eigil Sonnes udsagn om værdinivellering og 

gråzoner i ledelsesarbejdet.  

 

I forhold til den fælles indbyrdes ledelse er paradokset, at visionerne netop skal være åbne for 

fortolkning samtidig med, at de skal sikre en fælles forståelse. De skal rumme en flertydighed, som 

er deres styrke, fordi de åbner for den enkeltes fortolkning, og derved skaber rummelighed og 

fleksibilitet. Det er også deres svaghed, fordi de er diffuse og abstrakte, og derved alligevel ikke 

nødvendigvis er nogen garanti for fælles forståelse af f.eks. samspillet mellem ledelse og 

medarbejdere. Dialog- og feedbackprocesserne betragtes her på Hhx som det middel, der kan 

bidrage til, at målene afgrænses nærmere.   

Strategisk ledelse, - ”at vi kan få sat vores synspunkter på dagsordnen” 

I forlængelse af ovenstående skal det omtales som karakterisk for ledelsesarbejdet på Hhx, at 

strategisk arbejde anses for at være en af de allervigtigste opgaver for ledelsen. Line Rørvig mener, 

at det er vigtigt at være 100 % orienteret om høringssvar og diskussioner. Det at vide, hvor 

holdningerne brydes eller at vide hvilke bekendtgørelser, der er kommet, ”Jeg har også set det som 

en meget stor opgave og noget, som jeg har haft glæde af at være med i så mange fora som muligt”. 

Line Rørvig mener, at det er vigtigt ”at være totalt klædt på fagligt.” Hun synes, at hun har spildt 

meget tid til møder på amtet, men hun har også fået meget. Strategisk ledelse er fortsat en høj 

prioritet, og Eigil Sonne supplerer dette synspunkt med en beskrivelse af det udadvendte 

engagement, som han udfolder i sit job.  

 

Bag de syv ovennævnte visioner er der endnu en grundlæggende vision, som tegner 

hovedorganisationen, og dermed også har indflydelse på Hhx. Som Eigil Sonne siger: ”vi sidder 

ikke og venter på, ting sker. Når vi opdager, at der er noget, der måske er ved at ske, så vil vi gerne 



266 

være med til at designe, hvordan det sker.” I forhold til reformforberedelsen har det betydet, at 

Eigil Sonne har været inviteret med i ministerielle tænketanke i designfasen. Dette har givet adgang 

til oplysninger og kontaktnet, som er kommet hele organisationen til gode. Det er vigtigt at være 

proaktiv på den måde, at der løbende skal arbejdes på ”at vi kan få sat vores synspunkter på 

dagsordnen”, som Eigil Sonne fremhæver. Det er ingen naturlov, at eleverne kommer til skolen, så 

der må kigges på elevstrømmene og tages bestik af, hvordan det bedst kan formidles til omverdnen, 

hvad Hhx kan tilbyde.  

 

Bestyrelsesarbejdet, som foregår i hovedorganisationens regi, omtales også som en væsentlig brik i 

strategisk ledelsessammenhæng. Bestyrelsesformanden er klart dagsordensfastsættende ifølge Eigil 

Sonne, men på ”det niveau, hvor bestyrelsen skal befinde sig”. Efter Eigil Sonnes mening er de 

sommetider rigeligt økonomifikserede. De følger dog også med på det konkrete plan, men de ” 

forstår, at det ikke er daglig drift, de skal ned at fedte rundt i”. Bestyrelsen har indflydelse på Hhx 

på den måde, at de f.eks. sender et signal om, at globalisering og internationalisering er vigtigt for 

fremtidens unge. Det er et signal, som ledelsen tager til sig, og ledelsen på Hhx bakker derfor også 

op, når lærere foreslår studieretning med kinesisk eller russisk.  

 

Bestyrelsen debatterer ikke, hvordan det skal gøres i praksis, men de har altså stærk indflydelse på 

de overordnede dispositioner, der udfoldes på de enkelte afdelinger. Det at indgå som en del af en 

en større organisation er også ledelsesmæssigt krævende i den forstand, at et stort system er i spil, 

som også er ressource- og arbejdskrævende på mange punkter. Derfor skal det løbende afvejes, 

hvordan ledelsesressourcerne anvendes. Der er tale om en hørings- og feedbackstruktur, som også 

skal vedligeholdes, og som kræver sit, og hvor med det kontinuerligt skal afbalanceres, hvordan 

kræfterne skal anvendes og prioriteres for at sikre sammenhæng mellem Hhx og hovedorganisation.   

En krusning på overfladen som handler om ”at nedtage signaler” 

I forbindelse med skabelse af medejerskabet på Hhx opstår der på reformrådsmøde i december 

måned en episode, som i koncentreret form illustrerer, hvordan dette (medejerskabet) håndteres på 

Hhx. I kort form omhandler episoden et centralt element i medejerskabet, nemlig det ”at nedtage 

signaler”, som Eigil Sonne udtrykker det og sikre, at medarbejderne høres og føler sig hørte i 

tilblivelsesprocesesserne. Samtidig tematiseres skabelsen af medejerskabet dog også i de interne 

ledelsesrelationer på Hhx.  

 

Eigil Sonne og Leif Lund har flere gange været i clinch med hinanden ”på den gode måde”, som 

Eigil Sonne udtrykker det. Eigil Sonne ønsker, at Leif Lund lærer af reformprocessen. Han skal ikke 

kun løse en reformopgave på kort sigt, der skal også være en organisatorisk lære– og 

udviklingsproces i det. Det, der skal læres, er tilsyneladende håndteringen af medejerskabet. 

Hvordan skabes dette bedst mulig hos medarbejderne? ”Det er en balanceting, der er i det”, som 

Eigil Sonne siger. 

 

På et reformrådsmøde, hvor skitsen til grundforløbet var på dagsordnen, blev Leif Lund bremset af 

Eigil Sonne i sin fremstilling af tiltaget. Leif Lund reagerede i første omgang på mødet ved at 

stoppe op og lytte. Lærerne havde ytret deres mening om temadagsstrukturen i grundforløbet forud 

for mødet gennem Katja Seberg. Katja Seberg er en toneangivende medarbejder og nøgleperson, 

dvs. med en særlig opgave i reformarbejdet i forhold til ledelsen. Men Leif Lund havde overhørt 

disse signaler fra lærerne. Line Rørvig og Eigil Sonne havde derimod tolket signalerne som lærer-

feedback, der var vigtig at tage ind, om ikke andet så af hensyn til medejerskabet. Der er med andre 

ord internt kolliderende opfattelser af håndteringen af medejerskabet.  
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Eigil Sonne havde talt med Leif Lund forud for reformrådsmødet og gjort opmærksom på 

vigtigheden af at lytte til lærerne. Leif Lund tilkendegav ved den lejlighed, at han følte sig udfordret 

af Katjas facon, og på reformrådsmødet viste det sig, at han havde fastholdt den oprindelig 

beskrevne grundforløbsstruktur, afviklet med 20 adskilte temadage langs forløbet, som lærerne 

ønskede taget op til revision. Følgende er observationsuddrag af reformrådsmødet: 

 

Leif Lund  fremfører, at det vil være en fordel at have en temadagsstruktur. Han fortæller desuden, 

at han har udformet et kommisorium til lærergruppen, der skal udvikle videre på grundforløbet. 

Line Rørvig  anfører, at det skal huskes at binde arbejdet i denne og skolens anden Hhx-afdeling 

sammen. Leif Lund spørger, hvordan det kan gøres? Skal der f.eks. folk fra den anden afdeling med 

i arbejdsgrupperne?  

 

Line Rørvig besvarer ikke spørgsmålet, men kommenterer blot, at det er vigtigt at være enige om, at 

den anden afdelings lærere skal involveres. Eigil Sonne støtter Line Rørvigs  synspunkt og 

anbefaler, at lærerne inddrages i arbejdet. Til dette svarer Leif Lund, at så skal de bare erstatte 

nogle af denne afdelings lærere, ellers bliver der alt for mange i grupperne. Line Rørvig slutter 

denne del af diskussionen med at anføre: ”Det kunne jo også være rart at høre noget nyt fra den 

anden afdeling, dejligt hvis de kunne give os input.”  

 

Line Rørvig, som er mødeleder, signalerer her ved over for Leif Lund et ønske og en opfordring til 

at agere mere integrerende i udviklingen af arbejdet. Leif Lund lytter, men vælger også at sætte sine 

egne betingelser. De oprindelige grupper må minimeres af hensyn til omfanget af arbejdet, et signal 

om at han måske ikke er ubetinget enig i den foreslåede disposition. Her kommer en diskrepans til 

syne, som omtalt i forbindelse med den værdibaserede ledelse - en diskrepans mellem fælles 

forståelse af et mål om medejerskab og forskellig fortolkning i praksis af grænserne for samme 

medejerskab. 

 

I forlængelse af ovenstående diskussion formidler Eigil Sonne, at han er nervøs for, om strukturen 

låser mere, end godt er? Leif Lunds svar er, at selv om der på forhånd er fastlagt 20 enkelt- 

temadage, kan lærerne jo selv vælge at samarbejde derudover. Det kan blive svært at styre, når der 

skal gennemføres noget nyt, hvis det ikke er nærmere struktureret. ”Vi risikerer at folk bliver 

forvirrede”, som Leif Lund siger.  

 

Eigil Sonne medgiver Leif Lund, at det er vigtigt at ende med der er struktur, men stiller dog igen 

det spørgsmål, om der er for meget, der er givet? En lærer på mødet understøtter Eigil Sonnes  

argumentation, ” Godt at vi har struktur, men det kunne være godt at få vendt det igen.” Han 

refererer også, at lærerne i den anden afdeling har spurgt, om man kunne forestille sig, at det 

kunne gøres lidt anderledes. Ikke at der skal brydes helt op i rammerne, men ”måske skal lærerne 

være med til at forholde sig til strukturerne?” 

 

Line Rørvig foreslår, at den struktur med temadagene måske kunne være en model at gå ud fra. 

”Nogle kunne jo tænke, at 4 dage i en blok kunne f.eks. godt lade sig gøre.”  

Leif Lund svarer at ”Det, at vi nu lægger dette ud til høring, er en opfordring til grupperne, om at 

komme med forslag til mål [kompetencemål i undervsningen]. Det er samtidig en måde at 

imødekomme røster om, at dette er for stramt. Omvendt er det en god idé, at der er et forslag til 

model.”  
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Anne Mortensen, som er lærer og Leif Lunds sparringpartner i udarbejdelsen af grundforløbet 

gentager: ”Der er jo ikke noget til hinder for, at der faktisk kan samarbejdes ud over temadagene.”  

 

Line Rørvig opsummerer ordvekslingen: ”Faggrupperne skal have oplevelsen af, at de spørges, og 

det er vigtigt at få ting præciseret omkring mål, ikke kun dimensioner. Anne og Leif tager dette med 

fra mødet her.”  

 

Efterlods blev episoden taget op igen mellem Eigil Sonne og Leif Lund. Leif Lund har medgivet 

Eigil Sonne, at det var et nødvendigt tilbagetog. I næste dags interview fortæller Eigil Sonne: 

 

”Leif kom ned og satte døren lidt på klem og sagde: Det dér i går, jeg kan jo godt se det, sagde han 

så. Jeg blev bare så – og Katja og hendes facon osv., men så - det er rigtigt, og vi fik landet den 

godt, sagde han.”  

 

Episoden illustrerer meget præcist flere paradokser, som er i spil i den ledelsestænkning, som 

praktiseres på Hhx. Der er en balance at håndtere mellem de bedste og hurtigste opgaveløsninger, 

ofte opgaveløsninger, som man selv kan lave og have fuld kontrol over. Heroverfor står de måske 

næstbedste løsninger, som udvikles langsommere og mindre kontrollerede, men til gengæld i dialog 

og med involvering af flest mulige medarbejdere, som skal udføre opgaven i sidste ende. 

 

På Hhx er det centralt at håndtere reformarbejdet med størst vægt på sidstnævnte. Paradokset, som 

fremtræder, synliggøres i høj grad under pres i en forandringssituation, hvor tidsfrister er stramme, 

ændringerne kan være omfattende og i denne situation med en mellemleder, som skal trænes i den 

måde, ledelsen ønsker paradokset håndteret på. En balancegang, som træder frem, og er knyttet til 

dette paradoks, er håndteringen af samspillet mellem ledelse og mellemledelse. Også her skal sikres 

medejerskab i udførelsen af arbejdet.  

 

Line Rørvig og Eigil Sonne giver Leif Lund feedback forud for reformrådsmødet, og gentager 

sparring på selve mødet, da Leif Lund er på vej ud over den tiltænkte rammesætning af processerne. 

Begge parter stiller spørgsmål og kommer med opfordringer til Leif Lund, som tøvende tager imod, 

og bakkes op i egne synspunkter af sin nærmeste samarbejdspartner, Anne Mortensen. Eigil Sonne 

og Line Rørvig er ikke direkte anvisende i deres feedback til Leif Lund, hvilket giver ham en frihed 

til fortsat at vælge sin håndtering af opgaven. I sidste ende er resultatet, at strukturen, 20 enkeltvise 

temadage, fastholdes. Der er enten ikke enighed om ledelsestænkningen, eller læreprocessen er 

tilsyneladende ikke er lige til for Leif Lund.  

Spændinger i spil – asymmetrier i positioner og dialogprocesser 

Ved udgangen af marts måned opsiger Leif Lund sin stilling. Der er ikke nødvendigvis en direkte 

sammenhæng med ovenstående hændelser på reformrådsmødet. Omvendt kan det siges at være 

toppen af et isbjerg, som stikker dybt, og som desuden får vidtrækkende implikationer for det videre 

samspil mellem ledelse og medarbejdere i reformarbejdet. Hændelsen skal derfor forfølges i det 

efterfølgende som en episode, der fik skelsættende betydning i reformarbejdet på Hhx. Der er 

spændinger i spil i form af asymmetrier i ledelsespositioner og ledelsesdialoger. Distancen mellem 

de to af lederne er kort, hvilket placerer den tredje leder i en marginaliseret position. 

Uddannelseschefen marginaliseres imidlertid også af de dialogstrukturer, som følger af samme 

assymmetri.  
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Da Leif Lund interviewes i april måned, efter at have opsagt sin stilling, kommenterer han 

tilblivelsen af grundforløbet. Leif Lund refererer, at han fik at vide, at han skulle være ansvarlig for 

udviklingen af grundforløbet. Han siger også, at han havde klare ideer om, hvordan det skulle være, 

og det er da også blevet, som han havde tænkt, det skulle være i forhold til konceptet og 

tankegangen. 

 

I første omgang refererer Leif Lund, at han gik i gang med at udtænke grundforløbet alene, da det 

var ham, der havde ansvaret. Det lå dog, ifølge Leif Lund, i kortene, at lærere skulle involveres. 

Anne Mortensen blev sidenhen koblet på som sparringspartner. Hun skulle lave timeberegninger og 

og struktur. Oplægget til grundforløbet blev, ifølge Leif Lund, mødt af en holdning fra et par lærere 

om, at han skulle passe på ikke at styre for stramt. Han fik også gode råd om at lade det være mere 

åbent, hvordan strukturen skulle være. Han tilføjer, at han dog tror på konceptet, som det er, selv 

om nogle siger, at konceptet er for stramt. 

 

Leif Lund nævner, forståeligt nok, ikke sin egen situation i forhold til den øvrige ledelse, men 

kommenterer mere generelt, at ledelsesopgaverne på Hhx har været meget opdelte. På andre skoler 

har det været mellemledere, der har haft samlet overblik. På den måde udgør de, ifølge Leif Lund, 

ikke et ledelsesteam på skolen. Det er selvfølgelig, som han siger, en fordel, at lærerne har vidst, 

hvem der var ansvarlig for hvad. Men ledelseskulturen er, ifølge Leif Lund, alt for hierarkisk, og 

hvad han vil betegne som en traditionel kultur. I denne traditionelle ledelseskultur er der 

disharmonier. Han synes ikke, der følger kompetence med ansvaret. Ifølge Leif Lund skulle det 

flyttes mere nedad.  

 

Selv om Leif Lund generelt er beskrivende i sin formidling af synspunkter på ledelse på skolen, er 

der ikke tvivl om, at han har følt sig desavouret som leder. Det centrale er, at situationen belyser 

spændinger og ledelsesparadokser, som er knyttet til konstellationen mellem de tre ledere på Hhx.  

En opgave og et ansvar har været uddelegeret til Leif Lund, og han har forsøgt at sætte grænser i 

forhold til medarbejdere og i forhold til øvrige ledere, og han har valgt at følge sin egen 

overbevisning snarere, end han har rettet ind i forhold til den ønskede ledelselstil. Dette er ikke til 

den øvrige ledelses tilfredshed, og Leif Lund er ikke i tvivl om det.  

 

Men på Hhx er et ledelsesparadoks i spil, som er knyttet til den assymmetri, der er etableret mellem 

de tre ledere. Line Rørvig har ledelsesansvar for den samlede uddannelse og dermed også i 

princippet for Leif Lund‘s opgaveløsning, som herved bliver mellemleder. Det er dog kun uformelt, 

for formelt refererer Leif Lund og Line Rørvig sideordnet til Eigil Sonne. Det betyder, at Line 

Rørvig ikke har legitim adgang til at skabe ledelse i forhold til Leif Lund. Det er da også 

karakteristisk, at der ikke er systematiske feedbackstrukturer i relationen mellem de to ledere. 

Tværtimod er det Eigil Sonne, som påtager sig feedbackopgaven i forbindelse med Leif Lunds 

opgaveløsning.  

 

Samtidig er ‖mellemlederen‖ formelt ledelsesansvarlig, men uformelt i en mellemlederposition som 

indebærer læring. Læringssituationen er derfor måske ikke fuldt ud acceptabel for Leif Lund, i hvert 

fald ikke i relation til Line Rørvig. Line Rørvig er samtidig fastlåst i en ‖no go‖-situation, hvor hun 

ikke har mulighed for at handle åbent i forhold til Leif Lund. Der er tale om et paradoks, som 

forårsager interne spændinger for alle parter og i særdeles i relationen mellem Line Rørvig og Leif 

Lund. Dette paradoks får betydning i forhold til reformens samlede forløb på Hhx, fordi en 

utilfredsstillende situation fastlåses.  
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At Leif Lund undervejs i processen, før grundforløbet skal realiseres, vælger at skifte job, skaber 

naturligvis problemer for den ledelse, som nu skal overtage arbejdet, der ikke er tilrettelagt og 

fungerende tilfredsstillende for daglig leder. Men beslutningerne er truffet omkring forløbet, og nu 

må det fuldføres, som det er fastsat. Det sker imidlertid ikke uden indflydelse på de efterfølgende 

reformprocesser. Det grundlæggende paradoks, at være ledelsesansvarlig uden legitim adgang til at 

skabe ledelse på grundforløbet, er der i princippet ingen ændringer på. Den nye leder, der hurtigst 

muligt ansættes i jobbet til at drive grundforløbet, er Leif Lunds sparringspartner i tilrettelæggelsen, 

Anne Mortensen. De grundlæggende ledelseskonstellationer ændres der derimod ikke på.  

8.2.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere - spændingsfelter på Hhx 

På Hhx er synlig ledelse en nødvendighed og forpligtelse i forhold til at få forandringsarbejdet til at 

fungere, og selv om blikket er rettet mod medarbejderinvolvering og deltagelsesprocesser, er der 

samtidig fokus på, at afgrænsning af dialogprocesserne ved rationelle strukturer er afgørende for 

arbejdet. Som forstanderen siger, ”vi kan snakke os ihjel, hvis der ikke er rammer”. På den 

baggrund er kalkulationer, managementstyring og økonomiske incitamentstrukturer også 

væsentlige styringsredskaber i arbejdets tilrettelæggelse.  

 

At professionsforhold ikke eksplicit relateres til ledelsesovervejelserne betyder ikke, at der ikke er 

modsætningsforhold eller paradokser i arbejdet. Men paradokserne er af en lidt anden karakter og i 

højere grad direkte knyttet til selve det at lede forandringsarbejde gennem involvering og 

medarbejderdeltagelse. Da forandringsarbejdet ikke tager sit udgangspunkt i, at ledelse skal være 

usynlig på denne skole, giver det til gengæld muligheden for at få øje på helt andre sider af 

samspillet mellem ledelse og medarbejdere, som træder i karakter, når netop denne 

professionsproblematik ikke står i første række.  

 

Tre centrale spændingsfelter i forandringsarbejdet på Hhx skal fremhæves i det nedenstående som 

en opsummering af det, der karakteriserer og påvirker samspillet mellem ledelse og medarbejdere. 

På Hhx optræder der desuden et særligt paradoks, som skal omtales i forlængelse af ovenstående. 

Forandringsarbejdet sætter en daglig intern ledelsesdynamik under pres, hvorved den bliver tydelig 

og igangsætter en række af hændelser i reformarbejdet. Selv om der i udgangspunktet er tale om en 

intern ledelsesdynamik, har paradokset implikationer for det generelle organisatoriske 

forandringsarbejde. 

 

Ledelse skal være synlig og besluttende samtidig med bredt medarbejderinvolverende via 

hørings- og feed backstrukturer 

 

Indledningsvist siges det, at den største udfordring i ledelsesarbejdet på Hhx er at ”få alle med” i 

reformarbejdet. Strategien hertil er at sikre, at dette sker gennem medarbejdernes involvering i det 

konkrete design af reformtiltagene. Involvering i konkrete arbejdsopgaver giver engagement i 

reformarbejdet. Der til kommer, at forpligtende interkollegiale dialog- og feedbackstrukturer skal 

sikre, at flest mulig medarbejdere involveres i tankerne om reformens tilblivelse, og dermed 

deltager i den organisatoriske meningsskabelse. Det bliver derfor også en del af strategien, at bedste 

og hurtigste opgaveløsninger skal håndteres, men opgaveløsningerne skal også være mest mulig 

integrerende og skabe mest mulig medarbejderdeltagelse.  

 

Samtidig betragtes det på Hhx som en ledelsesopgave at træffe de endelige beslutninger, men på 

basis af medarbejdernes indput til beslutningerne. Ledelsens opgave er derfor løbende ”at nedtage 
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signaler” fra medarbejderne og også at sikre, at signalerne er genkendelige i de beslutninger, som 

så træffes og de handlinger, der iværksættes. Der stilles til gengæld ikke spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt det er ledelsen, der træffer de endelige afgørelser. Strategien er, at medarbejderne på Hhx 

høres, og skal føle sig hørt, men beslutningerne er ledelsens ansvar. Samlet set kan det siges, at der 

er tale om Bottom up -processer og Top Down-beslutninger, som løbende skal håndteres og 

afbalanceres.  

 

Rationel styringstænkning skal afbalanceres med forhandling om meningsskabelse i 

dialogprocesser, maksimalt medarbejderfrirum og ledelsesopfølgning er strategien 

 

Som en del af strategien om synlig ledelse betragtes det som et must at balancere ledelsesarbejdet 

imellem det at facilitere medarbejdernes dialogprocesser i organisationen, med det at sikre at 

processerne også tilføres rationel styring, som grænsesættende element i meningsforhandlingerne. 

Kalkulationer og modelberegninger er med til at sikre, at meningsforhandling også formes og får 

retning, når reformtiltag skal iværksættes. Der er derfor løbende behov for et ledelsesindspil, som 

skaber systematisk overblik, beregner timeforbrug, fagkombinationer eller økonomi. At skabe 

systematiserede overblik betragtes af ledelsen som en ledelessopgave, der skal løses med henblik 

på, at meningsskabelsesprocesserne får støttende strukturer at læne sig op ad. Kommunikationen ses 

ganske vist som et ledelsesredskab, men det handler ikke udelukkende om at tale så meget som 

muligt om reformen for derved at skabe forståelse.  

 

Til det rationelle element af ledelsesarbejdet hører forvaltningen af økonomiske 

incitamentstrukturer. Klare rammesætninger af f.eks. forbrug af § 11-timer til reformudvikling er et 

væsentligt styringsredskab. På basis af formulerede principper og fastsatte timer til opgaveløsninger 

aflønnes udviklingsopgaver i organisationsarbejdet med henblik på at sikre reformproduktionen. 

Det er karakterisktisk, at ledelsesopfølgning, i både denne og andre sammenhænge, betragtes som 

en nødvendighed. Det er væsentligt jævnligt at synliggøre sine forventninger til medarbejderne 

ifølge ledelsen. Kontrolundgåelse er med andre ord ikke et tema i ledelsesarbejdet på Hhx, sådan 

som det har været det på de to foregående skoler. 

 

Ledelse skal skabe et match mellem hovedorganisation og omverdensværdier på den ene side 

og Hhx-praksis på den anden side  

 

En række af værdier eller visioner er overordnet styrende for arbejdet på Hhx. Visionerne er knyttet 

til den samlede hovedorganisations virke, og afspejler relationerne til omverdnen. De overordnede 

visionerer er oversat til afdelingsspecifikke handlingsplaner, og målet er kontinuerligt at sikre, at 

der skabes en sammenhæng. I dette arbejde indgår ledelsesforpligtelser på Hhx til ikke blot at pleje 

eksterne netværk, men også til at skabe proaktiv ledelse, hvor det aktivt forsøges at sætte 

organisationens mål og arbejde på dagsordnen, med andre ord, bidrage til at skabe ekstern 

legitimitet.  

 

Til hjælp og understøttelse i dette arbejde relaterer ledelsen på Hhx til hovedorganisationens 

bestyrelse, som overordnet varetager intern dagsordensfastsættelse med udgangspunkt i det 

eksterne. For den daglige ledelse og medarbejdere på Hhx er der løbende en afvejning af de kræfter, 

der bruges direkte på at sikre sammenhængen til de overordnede visioner og varetagelse af eksterne 

netværk på den ene side og på den anden side de Hhx-specifikke opgaver, f.eks. det interne 

personaleledelsesmæssige eller drifsmæssige arbejde. Det er, i en reformfase med større 

forandringer på dagsordnen, en løbende afbalancering af det internt og det eksternt arbejde, der må 
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til. I forlængelse af ovenstående skal endnu et paradoks nævnes, som har gennemslagskraft på Hhx i 

tilknytning til reformens tilblivelse. 

 

Et overordnet ledelsesansvar skal håndteres samtidig med, at adgang til at skabe ledelse i 

centrale processer ikke er mulig, og gør ledelse illegitim 

 

Paradokset har afsæt i ledelsesinterne relationer, hvor det i praksis dukker op i den konkrete 

varetagelse af en uddelegeret ledelsesopgave. Opgaveløsningen afspejler umiddelbart, at ledelsen 

har en fælles forståelse af et mål om skabelse af medejerskab hos de involverede medarbejdere, men 

samtidig en forskellig tolkning i praksis af grænserne for samme medejerskab. En hierarkisk 

ledelsesstruktur blokerer for dialog og feedbackstrukturer i ledelsessammenhæng på trods af, at 

dette netop vægtes højt i forhold til øvrige medarbejdere.  

 

Uddannelseschefen, som har ledelsesansvar for den samlede uddannelse, har kun uformelt adgang 

til dialog og feedback i forhold til den uddelegerede reformopgave. Ledelse i forhold til denne 

opgaveløsning er formelt placeret hos forstanderen, som også varetager den i praksis. Det er derfor 

ikke muligt, på et veldefineret og legitimt grundlag, at justere i opgaveløsningen, ligesom det 

omvendt heller ikke er legitimeret for opgaveløseren at søge råd og vejledning. Der er tale om et 

paradoks, som påvirker opgaveløsningen, og forårsager interne spændinger med konsekvens for 

reformens øvrige forløb og samspil mellem ledelse og medarbejdere. Selv om mellemlederen 

skiftes ud, ændres paradokssituationen ikke mere grundlæggende.  

 

I ledelsesfortællingens anden del er hovedtemaet et tilbageblik på det medejerskab, som det i 

udgangspunktet var ønskeligt at skabe. Placeret i forlængelse af lærerfortællingerne tegner der sig 

paradoksmønstre i samspillet mellem ledelse og medarbejdere, og vi får indblik i spændingsfelter, 

som er forbundet med det at skabe medejerskab i forandringsprocesser.   

8.3 Fra individuel lærer til tværfagligt samarbejdende lærer 

8.3.1 Lærerfortælling 1  

”Hvis man vil lave organisationsændringer på en kirkegård, så skal man ikke forvente det store 

samarbejde fra ”beboerne”. Det er lidt ligesådan med et lærerkollegium.”   

 

Citatet fra et lærerinterview udtrykker, hvilke forventninger der også er til den forandringsproces, 

som reformen fører med sig. Tværfaglighed og teamsamarbejde er reformtemaer, som optager de 

interviewede lærere meget, og som forventes at kunne give modstand fra nogle kolleger. Præcis 

som på de to øvrige caseskoler betragtes det nye lærersamarbejde som en af de største udfordringer 

i reformen. Selv om der samarbejdes og spørges til råds blandt kollegaer ind imellem på Hhx, så er 

det stadigvæk, for langt hovedparten, en ganske traditionel måde, man underviser på – ”min klasse, 

min time, min forberedelse, min planlægning”, som Jan Gaardbo siger. Der er dog ingen tvivl om, 

at de interviewede lærere er meget indstillede på at gå positivt ind i et tværfagligt teamsamarbejde, 

og at de også glæder sig til det, selv om det kan blive svært.  

 

I denne reformbevægelse på Hhx fremgår det, at mange interkollegiale problematikker er identiske 

med dem, der har været i spil for de to øvrige skolers vedkommende. Dog er der også væsentlige 

forskelle i organiseringen på Hhx, som bevirker, at oversættelsen af reformen på Hhx får sit 
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specifikke forløb. Konteksten for forandringsarbejdet på Hhx er generelt hørings- og 

dialogprocesser, som skabes på langs og på tværs ad organisationen. Men teamprocesser er f.eks. 

ikke et prioriteret område på Hhx. Selv om de brede samarbejdsstrukturer er god øvelse i 

samarbejde og helhedstænkning, har det alligevel konsekvenser, at netop teamsamarbejdet sættes på 

‖stand by‖ i første omgang.  

 

Omstillingen fra individuel lærer til lærer, der indgår i forpligtende teamstrukturer som støtte for det 

tværfaglige samarbejde med kollegaer, løber på den baggrund ind i vanskeligheder. Hvordan 

håndteres det tværfaglige fra eget skrivebord uden mere forpligtende fælles referenceramme? En 

debat om hvorvidt det er muligt at sikre de tiltænkte tværfaglige sammenhænge i grundforløbet på 

Hhx udfolder sig, og vi får desuden et indtryk af, hvad der er det bedste og det værste i det 

tværfaglige samarbejde på Hhx..  

Tværfagligt samspil - ”det bliver kaos, men det bliver sjovt”  

Jan Gaardbo, som er lærer i afsætningsøkonomi, skitserer sine forventninger til det tværfaglige 

arbejde og omtaler i den forbindelse nødvendigheden af etablering af en teamstruktur som 

forudsætning for det tværfaglige arbejde. Han er en af dem, der glæder sig til samarbejdet, også selv 

om hans tidligere erfaringer fra HG langt fra har været udelukkende positive: 

 

”Men jeg glæder mig til, vi skal indføre en teamstruktur her. Jeg synes, det var meget konstruktivt 

at arbejde i, hvis man får banket et godt team sammen. Det kan give nogle med- og modspil, som 

kan hæve niveauet” . 

 

Det tværfaglige forventes også at blive en meget stor udfordring for det, som omtales som de svage 

elever. Overvejelserne om tværfaglighed og problematikken omkring svage/stærke elever er 

identisk med det, som blev taget op i forhold til de øvrige to caseskoler: 

 

”Det er en form, som kræver meget selvstændighed fra elevernes side og et stort overblik. Det 

kræver, at de er i stand til at tage et stort medansvar for det, der sker. Problemorienteret, 

casebaseret gruppeundervisning, det er den mest krævende arbejdsform, du overhovedet kan få.” 

 

De svage elever kan få det svært, for det vil kræve evnen til at navigere, til at skabe sig overblik 

over strukturer og til at tænke på kryds og tværs. Han mener, der nok kan forventes et frafald, som 

man så på et tidspunkt må gøre noget ved. Til gengæld har Jan Gaardbo også forventninger om, at 

de stærkere elever vil komme til at sætte stor pris på den tværfaglige undervisning. De vil få en 

mere helhedsorienteret tilgang til arbejdet, og når de får det, så er det ”lidt ligesom at lukke en flok 

køer på græs om foråret”. Nogle ser det som en frisættelse, andre synes, det er uoverskueligt. De 

(lærere og elever) har for en stor del arbejdet meget pensumrettet – med kapitel efter kapitel i 

lærebogen – og får nu muligheden for at arbejde med større problemstillinger, hvor de skal bruge de 

forskellige redskaber, de har lært. 

 

Forventningen er, som Jan Gaardbo siger, at bevægelsen fra individuel lærer til tværfagligt 

samarbejdende lærer, er ‖en langsom proces og derfor, de første år, det bliver kaos, men det bliver 

også sjovt.” Samtidig fremhæver han, at netop hans fag, afsætningsøkonomi, er særdeles velegnet 

til tværfagligt arbejde på grund af fagets natur. Afsætning skal være et af profilfagene på 

handelsskolen – sammen med fagene international økonomi og virksomhedsøkonomi. Blandt de tre 

fag vurderer Jan Gaardbo, at det nok er afsætningsøkonomi, som nemmest kan fungere som base for 

at arbejde tværfagligt, og de tre fag vil nok være at finde i alle studieretninger. 
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Også Katja Seberg mener, at tværfagligheden bliver spændende, selv om de tilløb til tværfagligt 

samarbejde, der har været indtil nu, ikke har været så gode. Det skyldes ikke folks manglende vilje, 

måske mere, at der ikke har været afsat tid nok til det, ifølge Katja Seberg. Også for eleverne mener 

hun, det kunne blive godt, hvis det lykkes. Eleverne vil kunne opleve ”fælles front”, og det vil være 

meget positivt. Hvis eleverne møder et fælles sæt af normer, vil det gøre alting meget nemmere. 

Hvis de skal komme på skolen for at lære, og ikke kun for at være, så skal de møde et fællesskab, 

og ikke en række af enkeltstående lærere. 

 

Selv om de interviewede lærere selv stiller sig positivt til teamsamarbejdet, har de, som ovenfor 

illustreret, ikke umiddelbart tiltro til, at alle kolleger vil have samme holdning. ”Vi er ikke vant til 

det, og vi er ikke gode til det. Vi arbejder meget – og selv”, som Katja Seberg også siger. Hvis man 

deltager i udviklingsarbejder, samarbejder man med nogle, man har valgt selv, og man arbejder ud 

fra en fælles interesse. Når alle skal arbejde sammen, er det næppe muligt at undgå, at 

ambitionsniveauerne er forskellige, og at ikke alle yder lige meget. Det vil give behov for 

konfliktløsning og håndtering af samspilsprocesserne, og det er man ikke hverken vant til eller gode 

til: 

 

” Det bliver et helvede de første 3-4-5 år, men så tror jeg også, det bliver godt. For det første bliver 

det et helvede, fordi der er mange nye ting, det vil sige den ballast, at man ved – man kender 

rammerne – den forsvinder. Det giver en masse usikkerhed, og det vil give en hulens masse koks. 

(…) Det er jo et voldsomt indgreb i det fri metodevalg. Og det er der helt sikkert nogle, der vil synes 

er et tab”. 

 

Overordnet betragtes samspillet med kollegaer, som noget absolut positivt. De 

spændingsgenererende elementer, som tages frem på Hhx, er på mange områder identiske med det, 

der fremhæves i det interkollegiale samspil på de to øvrige skoler. Det, der kan tages frem på Hhx, 

kan derfor i et vist omfang siges at være variationer over samme temaer. Indledningsvist gælder det 

overvejelserne om problematikken stærke/svage elever sat overfor reformens nye tværfaglige krav. 

Det gælder også kravet om håndtering af samspilsprocesserne, de potentielle konflikter og 

usikkerhederne, der er forbundet hermed. Samtidig omtales indgrebet i det frie metodevalg også 

som en positiv mulighed i samspillet. Sidstnævnte element i samspillet uddybes i det efterfølgende. 

Forpligtende samarbejde strammer, men præciserer og kvalificerer arbejdet  

Efter reformen vil lærerne komme tættere på hinanden. Ifølge Joakim Rasmussen vil det tætte 

samarbejde selvfølgelig stramme, dvs. give mindre personlig handlefrihed. Også den større grad af 

afhængig af hinanden som kollegaer betyder, at man i større grad er nødt til at præcisere sit arbejde, 

fordi det man laver, hele tiden skal kunne bruges af andre: 

 

”Så der er det meget vigtigt at sige, at godt nok har vi stadig vores pædagogiske frihed og 

undervisningstilrettelæggelse, men det er med et vist gran salt, for det skal kunne bruges i forhold 

til de andre, så det kan være, at man på den måde er nødt til at præcisere lidt mere af det 

didaktiske, end vi har været hidtil.” 

 

Den fælles forpligtigelse til samarbejdet omtales i forbindelse med tilrettelæggelsen af 

grundforløbet. Her kommer man under pres i forhold til at være forberedt og klædt på til reformen – 

især til temadagenes afvikling, ifølge Joakim Rasmussen. Ellers bliver det åbenlyst, hvem der ikke 

er forberedte. Der er den sikring, at lærerne ikke kan sige, at de ikke har ‖hørt‖ om reformen, eller 
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at de skulle være forberedte til samarbejde. Heri ligger der også en etablering af en gensidig 

kontrol: 

 

”Det er egentlig en måde…at kontrollere, at det bliver gjort derude, det, som har noget med sagen 

at gøre. Det vil hvert fald blive et problem, det vil blive åbenlyst, man vil kunne se det. 

Interviewer: Man kan som lærer ikke længere køre sit eget løb? 

Lærer:  Nej, lukke døren nej det kan man ikke. Det går ikke. Vi lægger jo et pres ud, når det 

program [eller den temadag] bliver færdigt, at nu ligger der den grammatik, og den skal dæleme 

også bruges, ikke. Vi håber også, vi laver den så spændende, at både de andre kolleger og eleverne 

synes, den er god.” 

 

Joakim Rasmussen ser, på basis af de erfaringer han foreløbig har, frem til samarbejdet. Selv om det 

rummer kontrolelementet, er det hans erfaring, at det også er meget givende. Det er f.eks. en stor 

fordel, at det kan blive en utrolig lettelse i dagligdagen i længden, at man er nødt til at sikre, at 

meget koordineres og fastlægges på forhånd. Dette kan være med til at give overskud til at fokusere 

på særlige dele af undervisningen: 

 

”det er kanon godt, og det giver nemlig mulighed for at begynde at tænke på, om de opgaver nu 

også er stillet ordentlig, eller det kører ikke helt her. Jeg kan have min fulde koncentration på det, 

for jeg er inde i stoffet, og jeg ved, hvad jeg skal køre næste gang, og jeg kan koncentrere mig 

fuldstændig om, hvad sker der i klassen.” 

 

De tætte relationer i samarbejdet og fællesskabet om undervisningen, som er givende og 

inspirerende, er en kæmpegevinst i arbejdet. Det er også en lettelse, når tingene er koordinerede og 

aftalt i det daglige arbejde. Samtidig betyder samarbejdet dog også mindre handlefrihed for den 

enkelte. Det, at skulle rette sig efter fælles mål, strammer. Det betyder større kontrol af den enkelte, 

som opstår i det forpligtende samarbejde i fællesskabet. Så samarbejdet er på én gang en velsignelse 

og en forbandelse i et Trade off mellem forpligtelse og frihed på længere sigt ikke desto mindre, på 

trods af dette, ønskværdigt. Heller ikke dette beskrevne paradoks adskiller sig væsentligt fra 

situationerne på de to øvrige caseskoler.  

Fag-fagligheden fornyes 

Progression i undervisningen og ansvar for egen læring er noget af det, der skal i fokus fremover 

parallelt med tværfagligheden. På dette felt er der allerede, blandt de interviewede lærere, 

eksperimenteret og gjort erfaringer. Nu er man, som lærer, tvunget til at at lave arbejdsredskaber til 

at sikre progression og ansvar for egen læring, og det betragtes absolut også som et vigtigt skridt 

fremad i udviklingen af undervisningen hos de interviewede lærere. Det giver imidlertid, efter deres 

udsagn, ikke nødvendigvis en øget fag- faglighed i traditionel forstand, men eleverne opnår en 

anden faglighed, som også er nok så vigtig. Dette svarer til de synspunkter, der udtrykkes på Stx, 

hvor det tilsvarende siges, at der er tale om ”en anden form for faglighed” og ”eleverne kommer ud 

med nogle andre kompetencer og evner.” 

 

Det engagement, som kan sættes i spil med et nyt læringsfokus hos eleven, betragtes som noget helt 

centralt, og som Joakim Rasmussen siger, gør det måske så alligevel i sidste ende et eller andet ved 

elevernes fag-faglighed. For Joakim Rasmussen er det vigtigt at kunne svare på: 
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”Hvordan kan vi få dem vænnet til, at de ikke bare sidder og får leveret varen, men at de er med og 

tager fra, og selv arbejder samtidig med, at de har fornemmelsen, at det ikke bare er noget, de 

sidder selv med, at vi har en stram snor i dem.” 

 

Bevidsthed om egen læreproces ses altså fra den synsvinkel at være fagligt kvalificerende. Til 

gengæld skal der naturligvis bruges tid og energi på at skabe bevidstheden. 

 

En gruppe lærere laver læringsstiltests med eleverne, og har der efter en individuel snak med 

eleven, så de kan få en slags meta-niveau i forhold til egen læring. Jan Gaardbo mener, at det er 

investeringen værd, bl.a. fordi kravet om et metaniveau i læringen også for læreren skaber en god 

opmærksomhed på at skulle differentiere undervisningen, hvor der ellers kan være en tendens til at 

falde i traditionel teoretisk reflektorisk tilgang. Der er visse dele af stoffet, der egner sig til dette, og 

så er der naturligvis også andre dele, hvor dette ikke kan gøres med succes, ifølge Jan Gaardbo. 

Men et metaniveau på egen læreproces er centralt, og betragtes bestemt som et potentiale i 

fornyelsen af undervisningen.  

 

Der er blevet udvekslet erfaringer og udviklet fælles overvejelser i forbindelse med arbejdet med 

læringsstiltests blandt en gruppe af lærere, der var med i et forsøg. Men erfaringerne er, som nævnt, 

ikke blevet bredt mere systematisk ud og gjort tilgængelige i en større lærersammenhæng. Her til er 

der ikke aftalte feedback- og dialogstrukrurer. Jan Gaardbo mener, at man godt kunne gøre 

læringsstilstest til en del af grundforløbet, hvis det følges op, kunne det godt udvikles og 

formaliseres. Læringsstiltestene er blot èn måde at bringe den pædagogiske udvikling af ansvar for 

egen læring i spil på:  

 

”Og det, tror jeg, måske er det vigtigste: Eleverne får en form for meta-niveau i forhold til deres 

egen læring. (...) hvis det kan bidrage til, at de får en bevidsthed om deres egne læreprocesser, så 

synes jeg, at jeg er nået et vigtigt skridt.”  

 

En ny balancering af det faglige indhold hilses velkommen. De nye aspekter, der pædagogisk skal 

indarbejdes, tænkes at kvalificere fagligheden i sidste ende. Det betragtes derfor heller ikke i 

spændingsgenererende perspektiv, at fagligheden udfordres af reformtænkningen. Tværtimod 

betragtes det snarere som en udvidelse af de faglige muligheder, selv om der skal investeres tid heri.  

 

Set i et større organisatorisk sammenhæng er det bemærkelsesværdigt at de allerede indvundne 

erfaringer med udvikling af kerneydelsen, som matcher reformens krav, ikke er indpasset i 

feedback- og dialogstrukturer, som sikrer en bred involvering og fælles medejerskab i 

kerneydelsens udvikling. Facilitering af systematisk dialog til udvikling af kerneydelsen er 

fraværende, hvorimod faciliterede dialogstrukturer til udvikling af det organisatoriske er højt 

prioriteret område.   

”At lade hatten gå rundt” - tværfaglig sammenhæng i en fragmenteret struktur? 

De tværfaglige elementer i det nye gymnasieforløb er på Hhx, såvel som for de to andre skoletyper, 

i høj grad knyttet til det første halve skoleårsforløb. Studieområdet, som er placeret i grundforløbet 

på Hhx, udgør halvdelen af de timer, der skal afvikles, og det er altså her, det første tværfaglige 

samarbejde primært skal finde sted. Arbejdet med udformningen og afvikling af grundforløbet står 

på mange måder centralt på Hhx. Væsentlige begivenheder knytter sig hertil, og grundforløbet er 

derfor et udgangspunkt for analyse og fremstilling af både det tværfaglige interkollegiale samspil og 

også af samspillet mellem ledelse og medarbejdere på Hhx.    
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Ud over studieområdets timer, hvor kerneforløbet i det tværfaglige er placeret, undervises der i det 

resterende tidsrum i de enkelte klasser og i deres respektive fag. Det er tiden i studieområdet, som 

på Hhx er valgt at skulle afvikles som 20 temadage. Betegnelsen temadage er dog, ifølge en lærer i 

tilrettelæggelsesarbejdet, faktisk misvisende, fordi der er tale om fælles fagdage, og et tema 

fastsættes herefter. De tyve temadag er fælles for alle klasser med hensyn til, hvad der skal ske i 

undervisningen.  

 

Begrundelsen for temadagene er, at de forpligter i det samlede forløb, dvs., når man underviser i sit 

eget fag, er det vigtigt at man koordinerer, og fortsat er forpligtet på det fælles i grundforløbet. Det 

er også temadagene, der er tænkt at skulle være omdrejningspunkt for udviklingen af 

studiekompetencer, som det forklares af et medlem af tilrettelæggelsesgruppen vedrørende 

grundforløbet: 

 

Joakim Rasmussen: ”Jamen formålet [med temadagene] det er jo så, at der bliver en fælles, vi 

kan kalde det værktøjskasse, for eleverne i høj grad, og der bliver nogle ting, som vi ved, altså igen 

i forhold til det studiemæssige, at her bliver de udrustet på en bestemt måde. Det er det, vi vil sikre, 

og det er derfor, vi snakker om, at lave det som fælles fagdage.”  

 

Den lille gruppe, som arbejder med oplæg til grundforløbet, er en delmængde af reformrådet. I 

grundforløbsarbejdsgruppen er det hensigten at udarbejde et kommissorium med henblik på at 

involvere endnu en række lærere, som skal arbejde i mindre grupper i det næste skridt af 

udarbejdelsen af grundforløbet. De mindre grupper skal nærmere indholdsbestemme temaerne på de 

enkelte fælles dage, ligesom de nøjere skal overveje, hvordan progressionen i elevernes 

studiekompetencer kan sikres.  

 

Som det blev omtalt i ledelsesfortællingen, betragtes det nye grundforløb imidlertid også blandt 

nogle af lærerne som problematisk. Katja Seberg omtaler det som ”min store sorg”. Katja Seberg 

synes, der er en forkert vægt i den måde, grundforløbet er tilrettelagt på. Der tænkes, efter hendes 

opfattelse, struktur i stedet for indhold. Som hun fremstiller det, er det besluttet, at der skal leveres 

tværfaglighed 20 mandage. Ifølge Katja Seberg kan det tværfaglige blive rigtig godt, hvis det 

opleves som en nødvendighed. Altså, et bestemt stof kan kun gennemgås, hvis der arbejdes sammen 

med andre. Galt går det, hvis man bare beslutter, at der skal laves noget tværfagligt – og lader 

”hatten gå rundt”, så man kan byde ind. Og det er det, der ifølge Katja Seberg, nu sker på skolen. 

Her er det strukturen, der er styrende, ikke indhold og nødvendighed. Selvfølgelig skal der også 

struktur på, for ellers kan det ikke gennemføres, som hun siger, men strukturen må ikke være det 

eneste styrende.  

 

Det hører med i billedet at oplyse, at Katja Seberg er en nøglemedarbejder i organisationen. Katja 

Seberg er en medarbejder, som har et stærkt eksternt engagement, og som har været med i mange år 

i ministerielle tiltag omkring udvikling af Hhx-uddannelsen. Katja Seberg taler derfor både ud fra 

en bred erfaringsbaggrund og med stor pondus på skolen, og selv om Katja Seberg ikke har 

formaliseret ledelsesfunktion, vejer hendes argumenter tungt. Den overvejelse, som Katja Seberg 

peger på i forbindelse med grundforløbet, rummer da også en hovedudfordring i tilrettelæggelsen af 

grundforløbet, både set i relation til reformens krav og set i relation til det konkrete 

tilrettelæggelsesarbejde på Hhx. Dette ses også af ledelsesfortællingen om at ”nedtage signaler‖. 

Den refleksion, som Katja Seberg sætter fokus på, er; hvordan sikres det, at der bliver tilstrækkelig 

sammenhæng i det tværfaglige for både elever og lærere, og er dette muligt i den foreslåede 

temadagsstruktur? 
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På fokusgruppemødet i februar måned, kort efter grundforløbets første afvikling, er samarbejdet og 

tværfagligheden et af hovedtemaerne for diskussionen. Sammenfattende kan det siges, at 

hovedindtrykket er, at denne proces opleves som overvejende positiv. Der kan spores en stærk vilje 

til, at forandringsarbejdet skal lykkes i denne sammenhæng, selv om det på ingen måde har været 

uproblematisk. Det er bl.a. på dette punkt, Hhx‘ evaluering af forløbet overordnet matcher de to 

øvrige caseskolers tilbagemeldinger. En lærer, Joakim Rasmussen, sammenfatter erfaringerne: 

 

”Samarbejdet har på en måde været både det bedste og det værste ved denne reform.” 

Det bedste og det værste ved det tværfaglige samarbejde 

Det bedste ved reformen, set fra en læreroptik, er, som oven for omtalt, når samarbejdet fungerer, 

f.eks. gennem godt koordinerede forløb og en god proces i den fælles forberedelse. Flere af de 

adspurgte lærere beretter om netop dette. Katja Seberg omtaler, at hun f.eks. har oplevet nye 

samarbejdsmåder med kollegaer, hvor undervisningsforberedelse er foregået på skolen. Det har 

været en god og grænseskridende oplevelse at kunne anvende hinandens forcer på helt nye måder. 

Det har dog også været en oplevelse undervejs, at møder og koordinering, indtil videre, er et 

omfattende stykke arbejde, der enten kommer oven i egen forberedelse, alternativt som noget, der 

konkurrerende tager fokus fra det individuelle fag-faglige arbejde: 

 

”Ja, sådan føles det på nuværende tidspunkt (...). Netop fordi, vi altid har lavet halvårsplaner og 

årsplaner osv. indenfor vores fag, men her skal vi jo gøre det sammen med de andre også og så 

forsøge at tænke de andre ting på tværs ind i det.”    

 

På Hhx peger flere lærere, set i bakspejlet, på, at en styrkelse af teamstrukturer ville have været en 

stor hjælp. Faggruppearbejdet har været godt, men forpligtende teamstruktur ville have været en 

støtte til, med større systematik, at sikre sammenhænge i arbejdet. Indtil nu præger det erfaringerne 

med de tværfaglige samarbejder, at de virker temmelig tilfældigt og sporadisk etableret. Af 

nedenstående, som er et et uddrag af en lærerfortælling, fremgår det, at det tværfaglige samarbejde 

har fungeret godt, når det fungerer, men det fremgår også, at det er etableret på temmelig tilfældige 

vilkår.  

 

For at mindske arbejdsbyrden og afvikle de enkelte temadage på grundforløbet så ens som muligt 

blev arbejdsopgaven med at frembringe materialer centraliseret, nogle få lærere udarbejdede, i følge 

Vera Kaspersen, materiale til de fleste klasser til hver temadag: 

 

”Denne centralisering var ikke styret, men opstod ved kollegialt samarbejde på tværs af klasserne.  

I forbindelse med afviklingen af temadag 16, hvor afsætning, virksomhedsøkonomi og matematik 

indgik, havde en matematikkollega, Lisa, og jeg i matematikgruppen påtaget os at udarbejde 

materiale. (...) Lisa og jeg mødtes på vores fælles skemafri dag, og begyndte at indkredse, hvad 

casen skulle indeholde. Vi blev afbrudt af en virksomhedsøkonomilærer, som gerne ville bidrage og 

have indflydelse. Vores kollega mente, at vi måske kunne finde et caseoplæg i et arbejdshæfte til A-

niveau, som vi kunne tage udgangspunkt i, så vi ikke skulle opfinde hele verden. Vi strøg alle tre i 

bogkælderen, og ved fælles hjælp fandt vi et oplæg, som så anvendeligt ud.” 

 

Oplægget bearbejdes og færdiggøres i fællesskabet, og matematiklæreren kommenterer, at hun 

synes, denne proces har vist, at det kollegiale samarbejde kan fungere; ‖at vi vil, og at vi kan gøre 

noget bedre, når vi samarbejder.” Det fremgår imidlertid også, at samarbejdet er kommet i stand på 



279 

ad hoc prægede vilkår og langt fra som noget, der er drevet af en fælles tematisk nødvendighed eller 

relateret til en fælles forpligtende teamsammenhæng.  

 

En sproglærer, Katja Seberg, bidrager til beskrivelsen af en fragmenteret tværfaglighed uden 

forankring i en teamstruktur. I en omtale af planlægning kort før grundforløbets start beskrives det, 

at de, der påtager sig at udfylde temadagskoncepter, er de lærere, som selv finder behov for mere 

planlægning, og de kontakter de, der skal samarbejdes med. Alternativt er de blot på eget initiativ 

alene drivkraft i en temadagsplanlægning: 

 

Lærer: ”altså, inden for sprog var der nogle, der sagde, så tager vi en grammatikdag.  

Interviewer:  Okay, det kunne bare være enkeltpersoner. 

Lærer:  Ja, som påtog sig det 

Interviewer:  og var det så for alle tyve temadage? 

Lærer: Ja, det ved jeg ikke, for det var ikke min fornemmelse, men der, hvor jeg arbejdede inden 

for sprog og dansk, der gjorde vi sådan, men jeg er ikke sikker på, at de andre gjorde det.”   

 

Det fremstår umiddelbart modsætningsfuldt, at den teamorganisering og det indbyrdes 

lærersamarbejde, som er forudsætningen for tværfagligheden, ikke er prioriteret i reformens første 

tilblivelsesprocesser. Som det fremstilles af ledelsen i den indledende fortælling, er dette et 

spørgsmål om rækkefølge, tid og prioritering i implementeringen. Alt kan naturligvis heller ikke 

træde i kraft fra den første dag. Omvendt svarer det til at ønske en pause i den organisatoriske 

forandring med henblik på at få luft til forandring! Som uddannelseschefen siger: ”Det er som om, 

der mangler mellemrum i arbejdet.”  Stabilitet og forandring er et paradoks, som løbende må 

håndteres.  

8.3.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere, flere paradokser på Hhx 

På Hhx gælder det, som nævnt, at der er tale om facetter af samme spændingsfelter, som er i spil på 

de øvrige to caseskoler. Dog er der også grundlæggende forhold, som er specifikt gældende på Hhx. 

Dette gælder i relation til samspillet mellem ledelse og medarbejdere. Den valgte organisering af 

helhedstænkning får konsekvenser, som rækker ind i de interkollegiale dynamikker i 

reformbevægelsen mod det tværfaglige samarbejde. Det er her, der findes centrale indsigter 

vedrørende interaktionerne og oversættelsen af reformen i Hhx-konteksten.  

 

Om det, der på Hhx er variationer over samme tematiserede spændingsfelter, som på de øvrige to 

skoler, kan det siges, at lærerne er positive over for samarbejdet, selv om det bliver svært, og det 

betragtes som en udfordring: ”Det bliver et helvede de første år, men så bliver det godt.”  Der er en 

positiv tilgang til samarbejdet kombineret med bevidstheden om, at det krævende i udfordringen. 

Ikke desto mindre regnes det absolut for at være umagen værd at begive sig ud i denne udfordring.  

 

På alle skoler, inklusiv Hhx, rejses desuden problematikken omkring den særlige udfordring, det er 

at tilrettelægge tværfaglig undervisning for de svage elever. På Hhx siges det, at det kræver stor 

selvstændighed og overblik af eleverne at kapere den form for undervisning. Det er derfor også en 

særligt krævende læreropgave, men fokus er klart placeret på den udfordring, det tværfaglige udgør 

for eleverne. Det var også tilfældet i Htx-sammenhæng. De nye krav om håndtering af de 

interkollegiale samspilsprocesser er derudover vanskelige, og skaber usikkerhed, også på Hhx. 

Medarbejderne omtaler, at man ikke er vant til at skulle varetage konflikthåndtering. Her ved bliver 

der nye fokuspunkter i arbejdet, som flytter opmærksomheden fra det faglige.  



280 

De tætte relationer i samarbejdet, fællesskabet om undervisningen, som er givende og inspirerende, 

ses som en kæmpegevinst i arbejdet. Det er også en lettelse, når tingene er koordinerede og aftalt i 

det daglige arbejde. Samtidig betyder samarbejdet dog mindre handlefrihed for den enkelte. Det 

betyder også større indbyrdes kontrol imellem kollegaer, som opstår i det forpligtende samarbejde i 

fællesskabet.  

 

Medarbejdererfaringerne fra det første år med reformen matcher i høj grad forventningerne om det 

interkollegiale samarbejde. Det bedste er, når det fungerer i de gode planlægningsprocesser med tæt 

kontakt og inspirerende udveksling og udvikling af materiale. Det værste er, at dette foregår og 

etableres på den enkeltes initiativ og dermed også på tilfældighedsvilkår. Samarbejde og dialoger er 

ikke støttet af mere systematisk bærende strukturer.  

 

Den overordnede Hhx-organisering spiller en rolle i denne sammenhæng. På organisatorisk niveau 

er der initieret en medejerskabstænkning, som omfatter grundig tilrettelæggelse af 

feedbackstrukturer, som sikrer den enkelte medarbejders generering af erfaringer, involvering og 

deltagelse i det samlede reformarbejde. Det er bemærkelsesværdigt, at denne tænkemåde ikke er 

applikeret til det fagligt, pædagogisk niveau for udvikling af kerneydelsen i dagligdagen. Som basis 

i grundforløbet fastholdes faggruppestrukturen, som imidlertid ikke kan erstatte teamstrukturerne, 

til udvikling af tværfagligheden. Der opstår et spændingsfelt mellem fuld medarbejderdeltagelse i 

de organisatoriske processer på den ene side og en fragmenteret og tilfældig deltagelse og 

erfaringsdannelse på kerneydelsens udviklingsproccesser i det tværfaglige.  

 

Et paradoks, som kan siges at være knyttet hertil, er, at teamorganiseringen, og dermed lærernes 

strukturelle dialogsammenhæng, som er en forudsætning for tværfagligheden, ikke prioriteres, men 

at tværfagligheden er prioriteret. De støttende strukturer til de tværfaglige processer kommer herved 

til at mangle og forårsage, at det tværfaglige kan opleves som et individuelt problem. Dette 

resulterer i det, man kunne kalde individuel tværfaglighed - et paradoks, som er i spil i 

samarbejdsrelationerne på Hhx. 

 

Med den ikke-eksisterende teamdannelse følger også, at administrative opgaver ikke har været lagt 

ud i teamsammenhæng. Dette har sparet Hhx‘ lærere for den oplevelse at skulle håndtere et 

administrativt overload i teams, sådan som det har været tilfældet på de to øvrige skoler. Det har 

imidlertid også betydet en manglende mulighed for egenindflydelse på tilrettelæggelse af 

samarbejdsprocesser. Styring af det logistiske puslespil har været overladt til ledelse og 

administrativt personale. Her kan imidlertid ikke berettes om bedre processer end for de øvrige to 

skolers vedkommende - et tema som genoptages i den efterfølgende lærerfortælling om bevægelsen 

fra lærer til medarbejder i organisationen.  

8.4 Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

8.4.1 Lærerfortælling 2  

Den organisatoriske tænkning, baseret på dialog og feedbackstrukturer i bredden på Hhx, er 

aktualiseret af reformen og denne involveringsstrategi skal sikre, at der er basis for at oversætte 

enkeltdele af reformen til praksis. Det er derfor denne strategi, som står i centrum for den 

helhedstænkning, som ifølge reformen skal skabes i organisationen. Strukturerne er langt hen ad 

vejen gennemslagskraftige og bærende i arbejdet på Hhx, men der er også undtagelser.  
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På Hhx er ledelse synlig og formuleret uden andet forbehold, end at ledelse foregår på basis af 

høringer hos medarbejderne, som her ved sikres indflydelse på beslutningerne. Det er et formuleret 

og vedtaget udgangspunkt for arbejdet på Hhx, at medarbejderne høres og ledelsen lytter, og træffer 

i sidste ende beslutninger. Det at skabe ledelseslegitimitet er derfor ikke, på samme måde som på de 

øvrige to skoler, et omdrejningspunkt i arbejdet. Ledelse som fænomen i dagligdagen er 

grundlæggende accepteret, og spørgsmålet om ledelseslegitimitet er ikke debatteret.  

 

De interviewede lærere udtrykker generelt i reformforberedelsesfasen overordentlig stor tilfredshed 

med den måde, reformarbejdet håndteres på. Hovedsynspunkterne blandt de interviewede er 

utvetydigt, at der er mulighed for at få indflydelse. Ledelsen lytter, medarbejderne føler sig 

informeret og frem for alt hørt. Dog betragtes resultatet af grundforløbets tilrettelæggelse som 

beklageligt, set fra en nøglemedarbejders optik. Men processen mellem ledelse og medarbejdere i 

tilblivelsen er der ikke grund til at kritisere.  

 

Da medarbejderne interviewes igen i reformpraksisfasen, er der flere erfaringer og større 

kompleksitet i arbejdet at svare på baggrund af, og spørgsmålet om medejerskab, på basis af 

helhedstænkningen, beskrives også med langt flere nuancer og forbehold end i første omgang. 

Teamstrukturer er en problematisk mangelvare, og i sammenhæng med belastende logistik, hvor 

selv de bedste excelfærdigheder ikke slår til, opstår der behov for krisehåndtering. Vi stifter 

bekendtskab med ‖huller‖ i medejerskabet og med kaosmøder og reparerende handlinger, som 

imidlertid ikke reparerer. På baggrund af et ellers velfungerende samspil giver dette mulighed for 

uddybende at indfange indsigter i de vanskelige hjørner af paradokshåndteringen i samspillet 

mellem ledelse og medarbejdere. 

Ledelse er ikke en mangelvare, - beslutningsprocesser, indflydelse og medejerskab 

I den første fase af reformarbejdet på Hhx giver medarbejderne generelt udtryk for, at ledelsen 

bakker rigtig godt op omkring reformarbejdet. Dels ved at have læst alle centrale dokumenter 

igennem og dels ved at være med til at sikre overblik over tingene. Gennem skematiserede 

oversigter og opsætninger på regneark er det lykkedes talmæssigt og fagmæssigt at give baggrund 

for feedback fra de involverede lærere, som der så har kunnet træffes beslutninger på. De rationelle 

styringstiltag har fungeret, og har f.eks. været brugt som oplæg til diskussion af 

fagkombinationsmuligheder i forbindelse med beslutningerne om studieretninger på Hhx.  

 

En lærer, Joakim Rasmussen, omtaler, at fagbilagene var lidt svære at finde elektronisk – ”det var 

ikke så smart.”  Men der er umiddelbar opbakning og forståelse blandt lærerne til skolens 

tilrettelæggelse. Processen bedømmes, fra lærernes side, som værende meget åben. Såsnart noget er 

kommet til ledelsens kendskab, har det været lagt ud, og lærerne har løbende været gjort 

opmærksomme på det, når det har været muligt at opnå ny viden, ligesom de har været opfordret til 

at holde sig orienterede: 

 

”Ja de bakker det meget op ved, at de har virkelig trævlet det hele op, og har pillet alle 

paragrafferne ud og sagt, at der er de og de ting og de og de elementer, og uddannelsen består af 

sådan og sådan, og der er det og det, og så er der de og de muligheder for fag og alt muligt.” 

 

Diskussionen omkring fag har ligget mange forskellige steder. Vigtigst af alt hos faggrupperne. 

Joakim Rasmussen føler, man bliver hørt i udviklingsbeslutninger. Joakim Rasmussen er med i 

tilrettelæggelsen af grundforløbet, som er Leif Lunds ansvarsområde. Han beskriver, at Leif Lund 
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har foreslået, at flere lærere blev del af den gruppe, som konkret skulle arbejde med udformningen, 

men ifølge Joakim Rasmussen var arbejdsgruppens lærere imod det: 

 

”Det er noget med processen, hvor han siger, at der skal være en vis demokratisk basis i det her, 

men vi siger så, at vi kan sagtens nøjes med en fra hvert fag i de der forskellige kommissorier der, 

fordi vi dels forpligtiger os på, og dels mener, det er en selvfølgelighed, at vi går tilbage og 

fortæller resten af gruppen, at vi er i gang med noget her. Må jeg få et input, hvad mener I om det. 

Hvad skal der med her, vi ved, vi har de og de dage og hvad så. Og så tager man de input fra 

faggruppen med ind igen i den lille gruppe på fire eller fem, der så laver det der.” 

 

For Joakim Rasmussen er dialogprocessen med kollegaer i udviklingen og beskrivelsen af arbejdet 

et naturligt arbejdsafsæt. Det er en selvfølgelighed, at man er forpligtet til at gå tilbage til resten af 

gruppen og igen få input med retur til det videre arbejde, som så siden hen afleveres. Som Joakim 

Rasmussen ser det, er det til gengæld også vigtigt, at de ikke bliver så mange, at det bliver meget 

besværligt at arbejde med, så det er endt sådan, at den lille gruppe fortsætter arbejdet.  

 

Der snakkes og diskuteres på kryds og tværs, og der er, fra ledelsens side, en stor åbenhed i forhold 

til, at processen kontinuerligt er af en eksperimenterende karakter. Selv om Anne Mortensen som 

lærer er ‖prikket‖ af Leif Lund til en særlig tillidsopgave, er der almindelig accept af, at det er en 

hensigtsmæssig måde at bruge resourcerne på. Blandt de involverede i reformrådet og 

arbejdsgruppen omkring grundforløbet, sættes der ikke spørgsmålstegn ved processernes 

tilrettelæggelse. Der efterspørges ikke en anden form for demokrati eller større åbenhed omkring 

udvælgelse.  

 

Der spores, hos de involverede, et stort engagement i opgaveløsningerne og et medejerskab, som 

ikke svækkes af forbehold overfor processernes selektive karakter. En af lærerne beskriver 

arbejdsprocessens frem- og tilbageløb mellem de involverede i grundforløbstilrettelæggelsen. Det 

beskrives, at det i forløbet ikke er muligt for den enkelte deltager at følge med i alle delprocesser 

eller bidrage ligeligt. Ind imellem træffer lederen og den medarbejder, der er tættest involveret i 

tilblivelsen af grundforløbet, beslutninger, ”men det er ikke dårligt”, som det formuleres af en 

anden deltager i arbejdsgruppen. Ind imellem er det også sådan, at nogle deltagere har lavet noget 

på egen hånd, og også ledelsen kan have formuleret bidrag. ”Det er sådan meget ping pong”, som 

det beskrives, og medejerskabet beskrives at være til stede i forlængelse af forskelligeartede bidrag 

fra forskellige positioner:  

 

En anden lærer, Vera Kaspersen, siger om reformprocessen generelt, at det har været en form for 

demokratisk proces – men ikke sådan, at alle har lige indflydelse. ‖Det er jo nogle ting, der skal 

tages stilling til, og hvor vi kan blive hørt, men i sidste ende vil det jo være skolen eller ledelsen, der 

træffer beslutningerne.”  Uanset om et flertal af lærere mener noget andet, bl.a. fordi økonomien 

skal hænge sammen, så er det ikke en flertalsdemokratisk proces, men: 

 

Interviewer: ”Er det en fair proces så? 

Lærer: Ja, det synes jeg egentlig, det er, dog også en svær proces i forhold til dem, der ikke er med 

i reformrådet.” 

  

Vera Kaspersen føler, at hun har lidt af et forspring med alle de diskussioner, hun har været 

involveret i, men det er til gengæld besluttet, at alle diskussionerne bliver lagt ud på åbent netforum. 
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Det er et forsøg på at gøre processen mere gennemsigtig. I forhold til reformen er der mange ting, 

der skal tages stilling til: 

 

”Det er jo egentlig svært om man skal have den mulighed for at følge med, eller om man skal sige, 

at man får kun beslutningerne. Så på en eller anden måde er det vel et forsøg på at gøre det, om 

ikke mere demokratisk, så hvert fald mere gennemsigtigt, hvad der sker.  Så det ikke er noget, vi 

sidder og gør bag lukkede døre. Så andre også kan se, hvilke problemstillinger vi sidder og 

diskuterer.” 

 

Vera Laspersen er en af de medarbejdere, som er blevet udpeget til at sidde i reformrådet, ”det er så 

spændende og sjovt, så det kunne jeg ikke drømme om at sige nej til”, selv om det betyder meget 

læsearbejde og en hel del mødevirksomhed. Ifølge Vera Kaspersen er det også svært, fordi det 

kræver mange overvejelser, når kollegerne uden for reformrådet skal involveres. Den pædagogiske 

eftermiddag, hvor et tilrettet forslag til grundforløb var på dagsordenen, var et rigtig godt 

arrangement, hvor folk bidrog og engagerede sig i en, for Vera Kaspersen, uventet høj grad.  

 

Processen fik en lidt negativ modtagelse i lærerkollegiet fra starten, fordi der blev meldt meget 

korte tidsfrister ud til faggruppemøderne, hvor man skulle tage stilling til det første forslag til 

grundforløb. Men alt i alt var det en god proces. Især diskussionerne i små grupper fik virkelig folk 

frem med deres holdninger. Mange holder sig tilbage, hvis det er større fora, eller hvis der ikke tid 

nok. Vera Kaspersen bruger meget tid på reformrådet, og selv om Anne Mortensen og Leif Lund 

står for grundforløbet, skal alle tage stilling til processen: 

 

”og det har altså været lidt en sej proces, og det er ikke så meget for mig, det er mere for Anne og 

Leif, der har ansvaret for det, men vi andre har skullet tage stilling til det, og i eftermiddag skal vi 

have et møde, lærergruppen sammen med Leif, hvor vi skal diskutere det igen.” 

 

I forhold til fastlæggelsen af studieretningerne følte Vera Kaspersen også, at man blev hørt, og at 

der efterfølgende kom ændringer: 

 

”Selv om det selvfølgelig var rigtigt, som nogle bagefter sagde, jamen får vi nu indflydelse? Er det 

bare fordi, vi skal tage snakken? Men jeg synes faktisk, at det viste sig, at med de ændringer, der 

skete i studieretningerne, efter at de egentlig havde været lagt næsten fast i tre- fire- fem- seks 

måneder, så skete der faktisk, her i løbet af den sidste uge, nogle ændringer. F.eks. kom matematik 

med som et fag. Afsætning kom ikke så meget med, som det havde været. Der blev lagt mere vægt på 

den internationale med kinesisk og russisk, og på en eller anden måde blev de internationale vægtet 

mere, så jeg synes faktisk, at der skete noget. Man kan sige, at det havde en betydning. (...) Jeg 

synes faktisk, det her viste, at man kunne få indflydelse på nogle ting, men hvor nogle havde den 

opfattelse, at lærerkollegiet skulle bare høres, og derfor havde vi den eftermiddag.”  

 

Ud over ovenstående omtales det af en lærer, Jan Gaardbo, at hvis der er noget, man gerne vil, får 

man sjældent nej. Klimaet er imødekommende i forhold til medarbejdernes reformideer. F.eks. blev 

der på et møde for nylig præsenteret en liste med mulige valgfag på Hhx. Kinesisk A og B blev 

nævnt som mulige valgfag. Jan Gaardbo diskuterede i en pause muligheden for at udbyde kinesisk 

med nogle kolleger, og da Kina p.t. er en ekstrem vigtig partner for erhvervslivet, blev de enige om, 

at kinesisk burde være et valgfag. De satte sig sammen og skrev et forslag. Der var med det samme 

lydhørhed for forslaget, og inden for en uge blev det til en af de studieretninger, der også blev 
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udbudt. Der er generelt åbenhed og velvilje i forhold til at udvikle (se desuden en uddybning heraf i 

kapitel 5). 

 

Også Jan Gaardbo siger f.eks., at reformrådet har informeret godt. Studieretningsdiskussionen har 

været meget engageret. Folk bliver hørt. Jan Gaardbo giver endnu et eksempel på, at medarbejderne 

er blevet hørt i processerne. Young Enterprise-området (om at starte en virksomhed - iværksætteri) 

er et fag, som mange unge får meget ud af. Det stod til at blive klemt, men det er der taget hånd om 

efter diskussionerne. Der kom efter reformrådsmødet en masse indvendinger. Så nu er det med i en 

studieretning.  

 

Adspurgt om oplevelsen af indflydelse på reformarbejdet i reformforberedelsesfasen svarer lærerne 

positivt, at set fra en lærersynsvinkel er samspillet med ledelsen om reformarbejdet absolut 

tilfredsstillende. Håndtering af rationelle styringstiltag og facilitering af dialogprocesser ser ud til at 

balancere, og selv om møder og deltagelse er tidsrøvende, er det også givende. Også balancen 

mellem synlig ledelse og fair processer med medindflydelse får rosende omtale, og på den baggrund 

er der etableret en form for helhedstænkning i organisationen.  

Logistik og reparerende handlinger, som imidlertid ikke reparerer 

Et tema, som forbinder sig uheldigt med afviklingen af det første skoleårs reformforløb, herunder 

også portfolioafviklingen, er et tiltagende logistisk pres, som sætter sig igennem, og er med til at 

forstørre problemområder, som i forvejen er dominerende i arbejdet. Som det kan ses, gælder dette 

for Hhx såvel som for de øvrige caseskoler. På Hhx har det logistiske sit eget forløb, og sætter også 

en begivenhedsrække i spil med en utilsigtet dagsorden.  

 

I beskivelsen af det logistiske fortæller en lærer, Katja Seberg, at efter at mapperne til grundforløbet 

blev delt ud, kom kaoset. Lærerne vidste ikke, hvor de skulle være på temadagene, der var ingen 

teams. Fagfordelingen og skemaet var ikke færdigt, og ansvarsfordelinger var uklare i forhold til 

undervisningen: 

 

”Vi har så to planlægningsdage sidste år i juni måned, og der går der fuldkommen kage i det. Og 

det er jo igen, for dels er fagfordelingen ikke helt færdig, og det kan man jo også godt forstå, så det 

vil sige, at så er der heller ikke noget skema. Og vi arbejder ikke i teams, og det vil sige, at folk 

vidste ikke, hvor de skulle være henne på hvilke temadage. Da vi skulle planlægge, vidste man ikke, 

hvem man skulle sætte sig sammen og planlægge med. Og når vi ikke havde fagfordelingen færdig, 

og ikke havde noget skema, så kunne vi i virkeligheden ikke gøre ret meget, og så sad vi igen med 

nogle strukturer og nogle meget fine papirer, og om det nu var kontaktlæreren eller en 

temaoverordnet, der skulle sørge for en hel masse, sørge for IT-lokalet, blev ikke afklaret.” 

 

En del af forløbet går godt, ifølge lærerens beskrivelse. Det bliver dog tydeligere og tydeligere, at 

logistikken er et stort problem. Dette griber også stærkt ind i afviklingen af 2. og 3. års klasserne. 

Her viser det sig, at rigtig mange lærere er booket dobbelt op i efteråret. Det er i dette logistikkaos, 

at mange gode intentioner må forlades på halvvejen, ligesom også portfoliotiltaget delvist drukner i 

logistikkaos. En studiehåndbg blev f.eks. udarbejdet undervejs som et forsøg på at styrke det 

kompetenceudviklende element. Det har dog efterfølgende vist sig, at mange elever ikke havde 

anledning til at bruge håndbogen, fordi lærerne ikke fik gjort opmærksom på dens muligheder.  

 

Det, der for alvor sætter fart i logistikbegivenhederne, er, at en 2. års elev til et bestyrelsesmøde i 

hovedorganisationen giver udtryk for, at man godt kan mærke reformens effekt på undervisningen 
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på grund af alle de aflyste timer. ”Det får ledelsen op af starthullerne”, som Katja Seberg udtrykker 

det. Ledelsen tager omgående initiativ til, at interviewe elever om deres oplevelse af reformen. To 

elever fra hver klasse hentes den efterfølgende dag ned i gæstekantinen til interviews med ledelsen. 

Resultatet af interviewundersøgelsen udløser et ekstraordinært lærerforsamlingsmøde med henblik 

på, at respons skal gives tilbage til lærerne. På baggrund heraf er det hensigten at nå frem til mulige 

tiltag til at afhjælpe problemerne. Elevernes tilbagemeldinger drejede sig om: 

 

”at lærerne vidste ikke, hvad de skulle lave, og de lavede ikke, hvad de skulle, og de havde ikke styr 

på temadagene, og de havde ikke styr på undervisningen, og de vidste ikke, hvad reformen gik ud 

på, og vi gad ikke gøre noget ved det, og vi sad ved computeren hele dagen, altså, vi fik sådan en 

der.(...) Vi fik sådan en gang hug, så folk som normalt ikke reagerer var helt oppe at ringe.” 

 

Enden på mødet blev, at der kom fokus på strukturen, der ikke fungerede og de mange 

timeaflysninger, der fulgte heraf. I forlængelse heraf tages initiativ til udarbejdelse af nye skemaer 

med henblik på at afhjælpe problemerne. Et par lærere udtrykker, at det var et ærligt og velment 

forsøg, fra ledelsens side, på at rette op på situationen, men det var dog ikke muligt. Der var ikke 

nogen logistik, der kunne skabe sammenhængene og få tingene til at glide. For at lappe huller i 

skemaet blev løsningen f.eks. at en matematiklærer kunne gå ind og starte en kultuel temadag, eller 

en sproglærer kunne starte en matematisk temadag osv.: 

 

”(...) det gav jo slet slet ikke mening. Og ud over det så kunne vi jo så finde ud af, at hvis vi bare 

byttede sådan, og gik til og fra en temadag, så kunne vi selv løse det. Og så blev der ballade, for 

skulle vi så følge ledelsens skema, eller måtte vi godt selv løse det?(...) Og det betød jo så også, at 

der var nogle morgener, der ingen lærere var, for de havde ikke set, at de stod med rødt, for det 

betød noget, og stod det med blåt betød det noget andet. (...) Men det var et helt ægte forsøg på at 

redde situationen gjort af den allerbedste mening.” 

 

Processen efterlader bl.a. det indtryk hos lærerne, at der har været tale om kaos og brandslukning 

undervejs. Om portfolioen i den forbindelse siges det: ”der skulle laves det portfolie, og det gik jo 

fuldkommen i skudder mudder.” På den baggrund kan det siges at svare til processen på Stx, hvor 

lærerne beskriver, at de kører mens de asfalterer, men der har været tvivl om, ”om man vidste, hvor 

man skulle lægge vejen, og om man havde købt asfalt, og hvad der egentlig skete, omkring de her 

ting.” 

 

Det står klart, jævnfør den første lærerfortælling, at grundforløbet, som er et omdrejningspunkt i det 

første reformarbejdet, er uden støttende teamstrukturer og temadagene, hvor i det fælles faglige er 

forankret, er uden tættere sammenhængsstrukturer i første omgang. Til grundforløbet hører  

portfolioarbejdet. Hertil er knyttet en mentorordning med mentorer, hvis opgave det er at sikre, at 

de løbende elevrefleksioner kommer ind i elevernes mapper, og at elevesamtaler til opfølgning 

heraf tages undervejs. Mentorerne løser mentoropgaven på tværs af fag og på tværs af klasser. Det 

betyder, at ordningen er løsrevet fra f.eks. et klasse- eller teamlæreransvar.  

 

Det viser sig, at der kommer meget lidt refleksionsskrivning og meget lidt procesmateriale i 

elevernes portfolioer, og lærernes omtale af portfolioen viser også, at der er meget stor usikkerhed i 

portfoliobegreberne og i portfoliotiltaget på skolen. Der har derfor ikke været tilstrækkelig 

sammenhæng til at sikre, at de tiltænkte intentioner med ordningen kunne udfoldes. Dette afspejles 

bl.a. i afviklingen af portfolioeksamen i januar. Det er her, Katja Seberg bl.a. fortæller, at: 
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”Nogle steder gik det godt, men jeg synes, det er galt, når en elev kommer op og skal tale om 

spanske kulturforhold i en tysk studieretning. Det, synes jeg ikke, er så smart. Og når man kommer 

op i en engelsk tekst, og der ikke er ordbøger, men det er jo igen ikke, hvem ved det?” 

 

I forhold til det formål at skabe helhedstænkning, organisatorisk bevidsthed og sammenhæng i 

organisationen må der siges at være en dynamik i spil, hvor helhedstænkningen betyder, at 

afstandene fra de arbejdsgrupper, som udformer koncepter og rammer for arbejdet til de, der skal 

omsætte det i praksis, alligevel somme tider bliver for stor. Her ved opstår et organisatorisk 

paradoks, hvor en prioritering af en sammenhængende helhedstænkning kommer til at blokere for 

udsynet til sammenhængsskabelse i dybden i organisationen gennem forankring i mindre enheder, 

knyttet tættere til konkret afviklingspraksis. Det kniber, kort sagt, ind imellem med at fastholde de 

røde tråde i dagligdagen over store afstande. I kombination med logistikproblemer forstærkes denne 

problematik, og giver nye og utilsigtede reaktioner og ekstra opgaver, der skal varetages. 

Ledelse efterspørges alligevel....... 

På trods af at der er etableret en helhedstænkning i organisationen på Hhx, opstår der undervejs 

‖huller‖ i helheden, hvor flere velkendte interaktionsmønstre træder i karakter langs forløbet. I 

nogle sammenhænge viser det sig vanskeligt at etablere medejerskabet i de baggrundsgrupper, der 

skal give feedback til arbejdsgrupper. Også mere ledelse, en klar beslutningssammenhæng og mere 

medejerskab fra ledelsens side i processen efterspørges på centrale steder i processen. I tilblivelsen 

og fastlæggelsen af studieretningerne på Hhx udtrykkes der bred tilfredshed med forløbet, jævnfør 

den indledende del af denne fortælling, ‖Ledelse er ikke en mangelvare - beslutningsprocesser, 

indflydelse og medejerskab‖. Ikke desto mindre opstår der frustrationer i forbindelse med processen 

omkring indholdsudfyldelsen af samme studieretninger.  

 

Diskussionen herom er foregået dels i reformrådet, dels på lærerforsamlingsmøderne og med basis i 

faggrupperne. Med henblik på en nærmere indholdsbeskrivelse af studieretningerne blev der nedsat 

arbejdsgrupper med repræsentanter fra hvert fag. I hver arbejdsgruppe for en studieretning var der 

fire til fem personer, og opgaven var at producere oplæg til studieretningen specielt med henblik på 

områder, hvor fagene kunne spille tæt sammen. I første omgang skulle der skabes design og 

skabelon for studieretningsbeskrivelsen, hvor efter selve beskrivelsen skulle indholdsudfyldes. 

 

Det var, som omtalt, meningen, at arbejdsgrupperne skulle referere til faggrupperne, men det viste 

sig undervejs, at det blev svært at holde fokus og koordination på arbejdet, fordi der opstod 

problemer med at få respons fra faggrupperne. Et medlem af arbejdsgruppen, Vera Kaspersen, 

fortæller, at det var vanskeligt, fordi der skulle tænkes tre år frem i tiden samtidig med, at 

grundforløbet var meget nært forestående og tog megen opmærksomhed. Det var derfor heller ikke 

let at få den ønskede respons: 

 

”Så vi gjorde det ikke så meget, som vi skulle. Man kan sige, at i forvejen havde vi forespurgt i 

grupperne, hvad vi kunne, men det var lidt svært at få meget respons i faggrupperne”  

 

I april måned i reformforberedelsesfasen blev koncepterne dog færdiggjort i første udkast, og en 

konsulent fra undervisningsministeriet holdt oplæg på skolen, og gav feedback på planerne.  

Han gav den respons, at det var en alvorlig mangel, at de obligatoriske fag ikke var tilstrækkeligt 

beskrevet i planen. Der blev derefter nedsat en lille gruppe, bestående at en person fra hver 

studieretningsgruppe, der skulle få de obligatoriske fag involveret i koncepterne omkring 

studieretningsbeskrivelserne.  
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Gruppen ønskede på et møde at diskutere deres oplæg med faggruppelederne i de obligatoriske fag. 

På dette punkt mislykkedes det helt at skabe medejerskab i baglandet. Faggruppelederne fra de 

obligatoriske fag ”vendte tommelfingrene nedad” – og der kom ingen nye input: 

”Egentlig gik det meget på, at der blev streget en masse ting, men til gengæld kom der ikke ret 

mange nye input. Og det gjalt altså over en bred kam” 

 

Ifølge Vera Kaspersen kunne faggruppedeltagerne ikke overskue at være med i forløbet: 

” Jamen, vi holdte et stort møde, hvor vi på skift fremlagde vores koncept indtil nu, og så fik vi 

respons tilbage. Og så skulle faggruppelederne i princippet gå hjem og tænke lidt over det og så 

melde tilbage skriftligt, og gjorde de så også i løbet af en uge. (...) Det var mest, at de kunne slet 

ikke overskue at være med i det forløb eller det forløb. Det var mest, at de stregede, så det....(...)  

Og det var så der, jeg synes, vi fik lidt en nedtur, fordi alt hvad vi havde forslået fra min 

studieretningsgruppe – nej, det kunne de ikke bruge til noget, det kunne der overhovedet ikke være 

tale om, det ville kun gøre det dårligere. Så det, synes jeg, ligesom var en nedtur.” 

 

Der opstår et ‖hul‖ i medejerskabet her. En arbejdsgruppe påtager sig at arbejde på kollegaernes 

vegne, men de deltagere, som skal give respons, er ikke optagede af at bringe opgaveløsningen 

fremad. Hertil kan der være mange plausible grunde, men centralt er det, at den dominerende 

oplevelse af kollegaernes respons er uforpligtende kritik og disengagement i den fælles 

opgaveløsning. Medejerskabet og den organisatoriske helhedstænkning rummer, med andre ord, en 

hårfin balancegang mellem den forpligtende dialog, knyttet til et fællesskab om opgaveløsningen, 

og uforpligtende kritik af noget, der opleves som andres opgaveløsning.  

 

Det viser sig, at den uddelegerede studieretningsopgave samtidig oplevedes ikke at være blevet 

fulgt op af ledelsen. I forlængelse af ovenstående kommer en ny opgave til, som ikke gør det hele 

meget nemmere. På samme måde som for de øvrige to skoler er dette en dråbe, der næsten får 

bægret til at flyde over - på Htx omtalt som, ”det alle hader, og ingen kan se meningen med.”  

Studieplansbeskrivelserne er et stort nyt stykke beskrivelsesarbejde, hvor mange tråde skal 

koordineres. Konkrete mål og fagbeskrivelser for den enkeltes undervisning skal koordineres med 

overordnede fælles konceptbeskrivelser. Alting skal samtidig gøres tilgængeligt på nettet både for 

eksterne interessenter og for den enkelte underviser til oplysning og indretning af egen undervisning 

i forhold til andres. Desuden skal alt løbende revideres og omskrives i forhold til evaluering af, 

hvordan gik det, og hvordan kan det så derfor nu beskrives. 

 

Det er samtidig i dette greb, det nye samarbejde også kommer til at stå sin prøve. De 

konceptbeskrivelser, der er fastsat, er bindende, og de enkelte samarbejdsforløb, som er overordnet 

rammesat, skal nu beskrives langt mere detaljeret i forhold hertil. Det er her, processen for alvor er 

vanskelig, og de overordnede koncepter kan opleves som en spændetrøje, fordi de lærere, som har 

lavet konceptbeskrivelserne, ikke nødvendigvis er dem, der skal omsætte dem til praksis. Det 

kræver, med andre ord, en accept af de overordnede planer, som er udformet af kollegaerne, og som 

der i første omgang ikke blev givet forpligtende respons på. Det er med et ‖hul‖ i medejerskabet, 

man kan få følelsen af at skulle indordne sig. Vera Kaspersen fortæller:  

 

‖Det har også været en tung proces, for det er jo også, når man sidder lærerne i en klasse og 

snakker sammen, så gør vi altså tingene meget forskelligt, og når vi skal skrive de her ting ned og 

også meget, hvad forstår vi ved de forskellige ting. 

Interviewer: Men det er vel derinde, lærersamarbejdet har stået sin prøve? 
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Lærer: Ja, helt sikkert. (...) I forhold til nogle fag binder det måske mere end i forhold til andre fag. 

Men det er jo ikke sådan, at det binder hele semestre. Det er nogle forløb undervejs. Men det er en 

spændetrøje, det er det, at vi skal indordne os under de her ting. Og vi skal samarbejde.” 

 

Det lykkes ikke at koordinere alle anstrengelser i udgangspunktet. Studieplansbeskrivelser blev 

udformet, men fra et udgangspunkt hvor der ikke var skabt overblik og truffet beslutninger på 

forhånd om beskrivelsernes udformning. Processen blev derfor i første omgang en søgeproces med 

bestræbelser på at nå frem til fælles retningslinier og struktur. Set i bakspejlet evaluerer Vera 

Kaspersen: 

 

”Hvis jeg skal sige det, så vil jeg sige, at processen med studieplaner har været svær. Jeg synes 

faktisk, den har været meget svær, og jeg tror, at alle har haft svært ved at få et overblik over, hvad 

vi skulle og ikke skulle med studieplanerne. Hvad det var for nogle opgaver, vi skulle have og hvad 

for nogle beskrivelser og sådan nogle ting, så jeg synes, det har været lidt en svær proces. Og hvor 

vi jo stadigvæk ikke er endt nogen steder, fordi det endte jo med, at alle klasser fik afleveret de her 

beskrivelser, som vi skulle. Vi endte med at få en eller anden deadline, jeg kan ikke huske, hvad 

dato det var, men det fik vi da hvert fald afleveret alle sammen, men på meget forskellige måder var 

de beskrevet, ikke.” 

 

Da dette ikke lykkedes, blev det besluttet, at hver klasse skulle lave sin plan. Dette gav et meget 

uensartet materiale i første omgang. Det blev derfor efterfølgende besluttet at bede en 

ressourceperson om at bearbejde det samlede materiale med henblik på at sikre ensartethed i 

beskrivelserne af forløb efterlods som det næste skridt i arbejdet. Processen blev herved vendt om 

således, at strukturering kom til at udgå fra det foreliggende materiale frem for modsat, at materialet 

blev til efter en fastlagt fælles struktur.  

 

Det fremgår af ovenstående citat, at studieplaner, som er reformens værktøj til koordination af 

helhedstænkning og kvalitetssikring, er omfattende og ligeså vanskelige at omsætte til praksis som 

på de øvrige skoler. Det beskrives her, at processen er vanskelig at få overblik over, og at det er et 

kæmpearbejde at udforme og koordinere beskrivelserne. Som på de øvrige skoler er arbejdet med 

de løbende beskrivelser ikke forbundet med indvendinger mod kontrol, som det ville kunne 

forventes af autonome professioner. Det er arbejdsbyrden og manglende mulighed for styring og 

overbliksskabelse, som står centralt.  

Spændinger i spil – en fortsættelse af assymmetrier i positioner og dialogprocesser 

Undervejs i studieplansarbejdet blev det omtalt, at ledelsen oplevedes af medarbejderne ikke at 

være tilstrækkelig nærværende i opfølgning af arbejdet på studieretningernes tilblivelse. Dette kan 

umiddelbart undre, set i forlængelse af medarbejdernes indledningsvist beskrevne meget positive 

opfattelse af samspillet med ledelsen. Ledelsens erklærede hensigter har desuden været netop at 

sikre løbende opfølgning på processerne. Den manglende sammenhængkraft i reformens første 

praksisfase har formentlig slidt på kræfterne, men en mulig forståelse findes måske yderligere de 

ledelsesinterne dynamikker.  

 

Som omtalt opsagde Leif Lund sin stilling i mellemrummet mellem et næsten færdigt, men 

omdiskuteret grundforløb, og selve iværksættelsen her af i praksis. Dette forårsagede selvsagt en vis 

tumult, ikke mindst ledelsesinternt. Uddannelseschefen Line Rørvig og uddannelsesleder Leif Lund 

kommunikerer, som illustreret i den første ledelsesfortælling, ikke indbyrdes i en åben dialog om 

f.eks. grundforløbets tilrettelæggelse. Den manglende dialog understøttes af den assymmetriske 
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struktur mellem de tre ledere, hvor forstanderen Eigil Sonne er den naturlige sparringspartner for 

både Leif Lund og Line Rørvig, fordi han er den leder, de begge formelt og kontraktligt refererer til. 

Kommunikationslinierne går til og fra forstanderen Eigil Sonne i begge tilfælde og ikke mellem 

Leif Lund og Line Rørvig. 

 

Som det tidligere blev illustreret, befinder Line Rørvig sig herved i en temmelig fastlåst situation, 

hvor hun ikke har mulighed for at reagere, når kommunikation og dialogpræmisser er et ikke-

etableret område. Det er et grundlæggende paradoks at skulle være ledelsesansvarlig uden at have 

legitim adgang til at skabe ledelse af en central tilblivelse i reformarbejdet. Denne fastlåste situation 

ser ud til at vokse uddannelseschefen over hovedet på et kritisk tidspunkt i forløbet. Hertil kommer, 

at Line Rørvig bakkes op af sin nøglemedarbejder Katja Seberg. 

 

Katja Seberg er, som omtalt i den første lærerfortælling, medarbejder med særlig status på skolen 

og i forhold til ledelsen på den måde, at hun igennem mange år både har været eksternt engageret, 

og samtidig har lang erfaring i arbejdet på skolen som drivkraft i interne udviklingsopgaver. Katja 

Seberg tilknyttes på den baggrund uddannelseschefen, og kommer til at fungere som 

ressourceperson og rådgiver for hende. Da en nærmere beskrivelse af temadagene i grundforløbet er 

produceret, bliver det tydeligere for uddannelseschefen og Katja Seberg, at der mangler 

sammenhæng i forløbet mellem den undervisning, der skal gives og de temadage, der skal afvikles.  

 

Uddannelseschefen uddelegerer på den baggrund den opgave til Katja Seberg at sikre større 

ensartethed og sammenhæng i de samlede beskrivelser, der nu ligger på grundforløbet. Dette er 

imidlertid ikke clearet med Leif Lund og Anne Mortensen som er drivkræfter i forløbet, og som på 

ingen måde er tilfredse med denne indgriben. Efter samtale med forstanderen trækker Leif Lund så 

alligevel opgaven tilbage, og Katja Seberg, som skulle have udført opgaven i påskeferien, kan gå på 

påskeferie uden en stor arbejdsopgave på skrivebordet. En feberredning blev sat på dagsordnen men 

taget af igen, og opgaven trukket tilbage.  

 

Det, der kommer til syne her, er et paradoks mellem at skabe medejerskabet hos medarbejdere på 

den ene side ved at afgive suverænitet og samtidig på, den anden side udøve suverænitet gennem et 

ønske om at kontrollere produktet af opgaveløsningen. Balancen er hårfin. De ressourcer, som 

uddannelseschefen ønskede at tilføre opgaven, kunne i en venlig variant betragtes som en ekstra 

hjælp til at sikre et bedre produkt, men kunne omvendt også betragtes som uønsket indblanding og 

magtudøvelse. Med ikke-fungerende kommunikationslinier bliver det sidste tilfældet. 

 

Der er et grundlæggende paradoks mellem medejerskab og det asymmetriske ledelseshierarki. At 

håndtere dette ser ud til at kræve stor behændighed, ledelsessynlighed og åben kommunikation.  

De lukkede kommunikationslinier kommer til at betyde en fastlåsning af situationen med meget 

uheldige følgevirkninger. Ud over at Leif Lund opsiger sin stilling, er muligheden for at gribe ind i 

grundforløbet samtidig forpasset, fordi Eigil Sonne har tilkendegivet, at det, efter hans opfattelse, er 

en dårlig idé at gribe ind i den allerede uddelegerede opgaveløsning. Det gør det samtidig ikke let 

for Line Rørvig at påtage sig et medejerskabet for det kommende grundforløbet, som efter hendes 

opfattelse på en gang slet ikke er velfungerende og samtidig uden for rækkevidde at få indflydelse 

på.  

Da grundforløbet ligger på startrampen, og ikke kan forarbejdes yderligere, er den bedst tænkelige 

løsning derfor, i den pågældende situation set fra Line Rørvigs side, at ansætte AM, som løbende 

har været Leif Lunds sparringspartner. Hun bliver derefter ansvarlig for grundforløbets afvikling. 
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En uriaspost for en medarbejder i en ny position og en leder, der, som sagerne står, må holde 

hænderne i lommen og acceptere slagets gang.   

 

Der opstår i denne proces her ved skjulte spændingsfelter imellem de formelle processer, der 

foregår på overfladen og rækker af uformelle forhandlingsproceser, som pågår underneden, og som 

naturligvis påvirker arbejdet i usynlige strukturer. Alt dette foregår samtidig med, at bolden skal 

holdes i spil omkring studieretningernes indholdsudfyldelse, udformning af præcise kommissorier 

hertil og ikke mindst vedligeholdelse af den samlede medarbejdergruppes medejerskab ved løbende 

ledelsesopfølgning af arbejdet. Resultatet er, i en sen fase, mislyde og ‖huller‖ i medejerskabet, og 

fortsatte spændinger er i spil form af assymmetrier i ledelsespositioner og ledelsesdialoger.  

8.4.2 Samspil mellem ledelse og medarbejdere, flere paradokser på Hhx 

På Hhx er der, på organisatorisk niveau, initieret en helhedsforståelse, som omfatter 

gennemtænkning af feedback- og dialogstrukturer. Strukturerne sikrer den enkeltes medarbejders 

generering af erfaringer, involvering og deltagelse i det samlede reformarbejde. Medarbejderne 

udtrykker stor tilfredshed med den måde, reformarbejdet håndteres på. Dette fremgår især af 

arbejdets første fase, hvor der på organisatorisk niveau er etableret et bredt medejerskab. 

Faggrupperne er den grundstruktur i organisationen, hvortil forskellige arbejdsgrupper knyttes med 

henblik på feedback i de løbende arbejdsprocesser med udviklingen af reformtiltagene. Derimod er 

teamstrukturen i første omgang udsat af hensyn til et ønske om at minimere forandringspresset.  

 

Men teamstrukturer bliver langs ad vejen en problematisk mangelvare, og paradoksalt nok kommer 

fastholdelsen af helhedstænkningen til at blokere for etablering af en dybere sammenhæng i 

organisationen. Det daglige arbejde med kerneydelsen, som skal omsættes i den konkrete hverdag, 

f.eks. tværfagligt af mindre grupper af medarbejdere, mangler en naturlig platform, og er ikke 

backet op af faciliterede dialogstrukturer. På denne baggrund opstår der en utilsigtet 

individualisering, hvor den enkelte medarbejder primært har sin referenceramme i det store 

fællesskab. Herved bliver det op til den enkeltes initiativ at sikre, at samarbejde og samspil med 

kollegaer etableres, når der er behov for dette.  

 

I tilknytning til ovenstående er der en dynamik i spil, hvor helhedstænkningen betyder, at 

afstandende fra de arbejdsgrupper, som udformer koncepter og rammer for arbejdet til de, der skal 

omsætte det i praksis, ind imellem bliver for stor. Herved opstår der ‖huller‖ i medejerskabet, som 

ellers praktiseres i feedbackstrukturerne. F.eks. er det vanskeligt at etablere medejerskab i 

baggrundsgrupper, som skal give feedback på studieetningernes indholdsudfyldelse. Her mangler 

nærhed til de problemstillinger, der skal tages stilling til. Feedback bliver til uforpligtende kritik i 

stedet for forpligtende dialog og medejerskab i en fælles opgaveløsning. Det kniber, kort sagt, ind 

imellem med at fastholde de røde tråde i dagligdagen over store afstande. I kombination med 

omfattende logistikproblemer forstærkes denne problematik, og giver nye ekstra opgaver, der skal 

varetages. 

 

Det fremgår, at studieplaner, som er reformens værktøj til koordination af helhedstænkning og 

kvalitetssikring, er vanskeligt at omsætte til praksis. Processen er vanskelig at få overblik over, og 

det er et kæmpe arbejde at udforme beskrivelserne. Arbejdet er ikke forbundet med invendinger 

imod eller oplevelse af kontrol, sådan som det ville have været forventeligt i en professionskontekst. 

Det er primært den omfattende arbejdsbyrde og beskrivelsesarbejdet, som er genstand for 

utilfredshed hos medarbejderne.  
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Som omtalt i fortsættelsen af snapshot om spændinger i spil fra den første ledelsesfortælling, 

kommer assymmetriske ledelsespositioner på Hhx og manglende dialogprocesser ledelsesinternt til 

at udgøre en væsenligt påvirkningsfaktor på sammenhængsskabelsen i organisationen. Den daglige 

leder ender med at befinde sig i en fastlåst position, hvor ledelsesansvaret skal udøves uden legitim 

adgang til ledelse af grundforløbet. Ekstra resourcer til at kvalificere, hvad der ses som et 

skrantende grundforløbs sammenhængskraft, bliver til uvelkomment tiltag til indblanding og 

magtudøvelse. Situationen fastlåses i en paradoksal situation, hvor grundforløbet ikke kan påvirkes, 

men slaget må gå sin gang i det første reformår uden yderligere ledelsesmæssig indgriben.  

 

Samspillet i de interne ledelsesdynamikker og her under udskiftning af en leder forårsager en vis 

lammelse i arbejdsflowet. Dette fremstår ikke transperant i organisationen, men ‖huller‖ i 

medejerskabet og manglende ledelsesopfølgning, hvor den havde været forventet, giver mislyde og 

spændinger i processernes afvikling. Dette kommer også til at berøre arbejdet med 

indholdsudfyldelse af studieretningerne.  

 

Det hører med i lærerfortællingerne på Hhx at fremhæve, at der ikke fokuseres på interne 

faggruppekonflikter som følge af forsøg på at udfolde konkurrende fagligheder. Det er ikke 

ensbetydende med, at det slet ikke findes, men der er markant ingen fokus på netop dette i lærernes 

fortællinger. Sammenhængen med fokus på den organisatoriske helhedstænkning og en etableret 

ledelseslegitimitet er mulige forståelser, som knytter sig hertil. 

 

Der er tale om en etableret og stærk fornemmelse for at tilhøre et samlet organisatorisk fællesskab. 

Dette er en følge dels af den organisatoriske helhedstænkning i tilrettelæggelsen af dialogstrukturer 

og dels af helhedstænkningen i forhold til hovedorganisationen. At ledelse samtidig er et legitimt 

fænomen, understøtter dette. Der er en udpræget accept af, at det er muligt at bidrage fra hver sin 

position i organisationen. Den samme viden skal ikke nødvendigvis findes på ledelses- og 

medarbejderniveau. Dette er en tankegang, som er knyttet til accepten af ledelse, og som kan siges 

at genfindes på medarbejderniveau. Dette illustreres bl.a. af procesbeskrivelsen af grundforløbets 

tilblivelse (jævnfør Joakim Rasmussens beskrivelse). Dialogprocesserne er forpligtende på den 

måde, at man løbende bygger på hinandens bidrag. Der er etableret en indbyrdes, intern 

afhængighed i opgaveløsningen, men det er accepteret, at det ikke er muligt at bidrage ligeligt. En 

gennemsigtig proces er en central ingrediens i den sammenhæng, som bidrager til accepten. 

 

Der er desuden af gode grunde, dvs. fraværende teamstrukturer, heller ikke fokus på problemer med 

den kollegaopdragelse, som tematiseres på de to øvrige skoler, hvor kollegasamarbejdet og den 

indbyrdes afhængighed allerede i første reformår kommer anderledes tæt på kroppen, og skal 

fungere i daglig arbejdspraksis. Også de administrative opgaver, som knyttes til en specifik 

teamproblemstilling i de øvrige skoler, og som fremstår som dele af de vanskelige teamparadokser, 

der skal håndteres, er ikke omtalt stof i de interne dynamikker på Hhx.  

8.5 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

8.5.1 Ledelsesfortælling, Del 2 

På Hhx er det uddannelseschefen, Line Rørvig, som i slutningen af reformens første fase reflekterer 

over forløbet og ser skoleårets gang i en reformoptik. Ledelsesstrategier og medarbejderreaktioner 

kommenteres. Medejerskabet har stået som et centralt mål at opnå gennem al implementering, og 
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det er derfor også dette, som primært er genstand for uddannelseschefens tilbageskuende 

opmærksomhed. Herved omtales yderligere aspekter af erfaringerne med medejereskabet mellem 

tilblivelse og udeblivelse.     

 

Reformen omtales samlet set fortsat af uddannelseschefen i positive vendinger. Samspillet med 

medarbejderne er dog på nogen punkter gået absolut anderledes end forventet og ønsket. Der er 

plads til forbedringer, som det siges. Det skal tilføjes, at det evaluerende blik bærer præg af, at 

meget store ambitioner har været i spil. Set fra dette udsigtspunkt er der centrale dele af arbejdet, 

der ikke er lykkedes i første runde. Og dog er der også oplevelser af, at det på nogen punkter er 

lykkedes at skabe det brede medejerskab, som var en udtalt intention i processen. Spørgsmålet er, 

hvornår, under hvilke betingelser og hvordan det lykkes at skabe medejerskabet, og hvornår og 

under hvilke betingelser er dette lykkedes i mindre grad? 

 

I bakspejlet kommer konkrete begivenheder til syne, som understøtter og klargør spændinger og 

paradokser i arbejdet på Hhx. Problemer, som tidligere har været berørt sættes i perspektiv. 

Integration af matematikfaget på Hhx i grundforløbet har været en særlig stor udfordring, og de 

problemer, som er forbundet med forandringsproceserne i denne sammenhæng, kommer til at stå 

skarpt. Spændingsfeltets assymmetrier i ledelsesprocessens positioner og dialogprocesser forbliver 

ikke italesat.  

8.5.2 Medejerskab på Hhx, - blandede erfaringer med mulighed for forbedringer   

Set i tilbageblik har Line Rørvigs synspunkt om vigtigheden af medejerskab gennem tæt 

medarbejderinvolvering i konkrete opgaveløsninger ikke ændret sig i løbet af reformprocessen. Hun 

har omvendt gjort den erfaring, at det er svært at få til at virke som tiltænkt:  

 

”Fra ledelsens side opstillede vi et forløb, der groft sagt gik ud på, at en lille gruppe lærere banede 

vejen og fik den dybe indsigt, hvorefter der skulle ske en vidensspredning kontinuerligt til alle.” 

 

Af årets medarbejdersamtaler fremgik det, at ikke alle lærere følte sig lige involveret i 

reformprocessen, og Line Rørvig ræsonnerer:  

 

”Vi havde de bedste intentioner, men må nok konstatere, at her er et felt, vi kan blive meget bedre 

til.” 

 

Line Rørvig præciserer, at problemer med medejerskabet især har været knyttet til afviklingen af 

grundforløbet og processer forbundet med tilblivelsen heraf, hvorimod den første tilblivelse af 

studieretningerne har båret præg af, at tingene i høj grad lykkedes. Det kan ikke udelukkes, at Line 

Rørvigs vurdering af grundforløbet er farvet af en uventet opsigelse og de spændinger i 

ledelsesprocesserne, som er knyttet til assymmetrier og manglende dialogstrukturer, som omtaltes 

tidligere i kapitlet. Den sidste del af studieretningsforløbets tilblivelse omtales ikke lige i første 

omgang. 

 

Det hører med i dette samlede billede af medejerskabet på Hhx, at uddannelseschefen vurderer 

succesen på, hvorvidt der på organisatorisk niveau er etableret et bredt og fuldt dækkende 

medejerskab. Ambitionerne med medejerskabet har været store, ”fuld forankring, også i 

processen”, som hun udtrykker det. Set i bakspejlet er der grund til fremover at tilpasse 
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forventningerne fra ledelsens side, til hvad der er muligt på de givne vilkår. Det betyder imidlertid 

ikke, at der ikke fra ledelsens side skal stilles krav til medarbejderindsats, som det også præciseres.  

 

Line Rørvigs vurdering stemmer i store træk overens med medarbejdernes synspunkter, som de blev 

omtalt i den anden lærerfortælling. Blandt lærerne var der ganske vist delte meninger om 

grundforløbet. Der var både gode samarbejdserfaringer men også masser af erfaringer med 

tilfældige og ikke fungerende processer uden grundlæggende støttende strukturer til samarbejdets 

udvikling og daglige praksis. I kombination med dominerende logistikproblemer, som 

medarbejderne forventede løst af ledelsen, gav dette forløb ikke et udelt medejerskab i arbejdet.   

 

Line Rørvig lægger vægt på, at erfaringerne med det først afviklede grundforløbet nu er systematisk 

evalueret ”i alle ender og kanter”, som hun siger, på baggrund af feedback fra de involverede 

lærere. Erfaringerne er også beskrevet i tilgængelig rapportform. Der har herigennem været taget 

hånd om tilrettelæggelsen af det næste forløb med henblik på at sikre, at de indvundne erfaringer 

kan omsættes til praksis i næste omgang. Det reviderede grundforløb er beskrevet med 

udgangspunkt i faggruppeledernes tilbagemeldinger. Den nye leder, Anne Mortensen, samt en 

lærer, Vera Kaspersen, som også er medlem af reformrådet, er ansvarlige for tilrettelæggelsen af det 

reviderede forløb.  

 

De medarbejdere, som har haft kritikpunkter på arbejdet, er blevet hørt, og de har været konkret 

involveret i den nye beskrivelse. Katja Seberg, som i første færd var meget kritisk i forhold til 

grundforløbets tilrettelæggelse, har bl.a. videregivet sine erfaringer. Ifølge Katja Seberg var 

grundforløbet i første omgang intet mindre end en katastrofe. I tilknytning til evalueringen og 

inddragelsen i den nye tilrettelæggelsesproces fortæller Katja Seberg nu med tilfredshed om det 

næste grundforløb og tilrettelæggelsesprocessen: 

 

”Vi havde en utrolig god eftermiddag, hvor hun [Vera Kaspersen], fortalte om, at de ville bygge det 

op omkring det, vi havde meldt ind fra sidste gang osv. osv. Osv., og hvor jeg tænkte ”hold da op, 

hvor er det lækkert, at nu er der andre boller på suppen, virkeligt.” 

 

Etablering af kollegiale feedback-strukturer har, med andre ord, grundlæggende også i denne 

sammenhæng været bragt i anvendelse, og der satses fortsat på den strategi, som hidtil anvendt med 

henblik på at opbygge medejerskabet i forberedelsen af de fremadrettede processer. Der er herfra 

ikke tvivl om, at medejerskabet til næste skridt her er lykkedes gennem involveringen. De 

deltagende medarbejdere føler i denne proces, at de er hørt og har haft mulighed for at gøre deres 

indflydelse gældende i forhold til den kollegadrevne dialogstruktur i tilrettelæggelse af arbejdets 

næste skridt. 

 

I det efterfølgende tilbageblik på håndteringen af tre centrale paradokser, som blev påpeget i den 

indledende ledelsesfortælling, uddybes forståelsen af medejerskabets udvikling yderligere i 

dynamikken mellem ledelse og medarbejdere.   

Medarbejderdeltagelse i feed backstrukturer og synlig ledelse 

Line Rørvig formulerer ledelsesprocessernes balancegang i tilrettelæggelsen af studieretningerne 

som noget, der lykkedes: 

 

”Der var mange gode og velbegrundede input omkring fagenes samspil [de 3 studiertningsfag] og 

mulighederne derved – ind imellem en sprudlende aktivitet og faglig nytænkning. Jeg synes også, at 
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vi som ledelse lykkedes med at holde engagementet i gang, uden at vi trykkede vores meninger og 

holdninger ned over lærerne.” 

 

Det, der lykkes, er, med andre ord, at finde balance i paradokshåndteringen af 

medarbejderdeltagelse og dialog på den ene side samtidig med synlig ledelse på den anden side i 

denne sammenhæng. Dette er også, hvad der har gjort sig gældende i den netop omtalte nye 

grundforløbsproces. Line Rørvig konstaterer til gengæld, at den faggruppestruktur, som i andre 

processer skulle være basis i medarbejderinddragelsen, ikke har fungeret efter hensigten. Hensigten 

var via denne struktur at få spredt information og viden helt ud til den ”menige” lærer:  

 

”(...) jeg må sige, det er altså en svær ting. (....) det er ledelsen, men det er også faggruppelederne, 

der ikke har været gode nok - det er ikke lykkedes godt nok at få spredt ud, sådan så den menige 

lærer, som ikke har været involveret i nogle deciderede udviklingsopgaver, følte, at han/hun var 

involveret. Og det er nok en svær en.” 

 

Hun vurderer, at det bl.a. skyldes, at mellemregninger let kommer til at mangle for den menige 

lærer, når eller hvis en lille gruppe sidder inde med megen information. Line Rørvig er samtidig 

meget opmærksomhed på, at man ikke skal overdynge lærerne med unødig information og ekstra 

møder, hver gang en beslutning skal træffes. Det er en væsentlig balance at håndtere, som meget let 

tipper. For lidt information har meget nemt utilsigtede konsekvenser for medejerskabet:  

 

”(...) så kan det nemt blive opfattet som diktater, ”nogen har jo besluttet”. Vinnie siger, Line siger, 

Eigil og Anne siger. Fordi vi mangler alle mellemregningerne, og dem sidder en lille gruppe inde 

med.” 

 

Der er overensstemmelse i Line Rørvig og lærernes vurdering af den distance, som 

uddannelseschefen peger på lejlighedsvist har været til stede imellem faggruppelederne, der skulle 

drive processerne og de menige lærere, som skulle bidrage med sparring. Det fremgik af den første 

lærerfortælling, at der netop i en sen fase af arbejdet opstod mislyde og ‖huller‖ i medejerskabet.  

 

Det fremstår imidlertid ikke klart i Line Rørvigs tilbageblik, at den organisatoriske 

helhedstænkning, som bl.a. igennem faggruppestrukturen har været fastholdt, er kommet til at stå i 

modsætning til den teamstruktur, som blev udsat. Faggruppestrukturen har, samtidig med at den har 

været en energikilde, også været stærkt medvirkende til, at der skabtes store kollegiale afstande og 

utilstrækkeligt nærvær i den organisatoriske opgaveløsning. På basis af medarbejdererfaringerne, 

som blev opridset i den første lærerfortælling, kan der fra denne synsvinkel tilføjes ny forståelse af 

paradokshåndteringen på Hhx, som sætter ledelsens ræsonnement i perspektiv.   

Rationel styringstænkning og forhandling om meningsskabelse 

I yderligere overvejelser over hvad der kunne have gjort en forskel i skabelsen af bredden i 

medejerskabet, nævner Line Rørvig, at hun ikke ville have lavet om på selve organiseringen, men at 

en større grad af mødedisciplin, flere kalendersatte møder med deltagelse af reformrådets 

medlemmer ville have været hjælpsomt:  

 

”Jeg hørte jo fra faggruppeledere, der så, fordi de havde fået en opgave, indkaldte deres flok til 

møde, sådan og sådan. Nogen dukker ikke op, hverken afbud eller noget. Og nogen siger, de 

kommer og kommer ikke, og nogen skal gå klokken fire, så bliver der sådan noget uforpligtigende 

(...) Vores mødekultur er skredet. (...) Og den er blevet, ”der er så mange møder, og vi har så travlt, 
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og vi kan ikke finde tidspunkter, hvor vi kan mødes”, og noget af det er jo også rigtigt, men 

prioriteringen er ikke rigtig, mener jeg. Så det er hvert fald noget af det, vi har snakket om, der skal 

arbejdes med og meldes ud med” 

 

Dertil kommer, at også en mere konsekvent ledelsesopfølgning af medarbejdergruppernes arbejde 

ville have været gavnligt set i uddannelseschefens optik.  

 

Det blev indledningsvist i den første del af ledelsesfortællingen fremhævet, at der på Hhx var et 

fokus på at balancere mellem rationel, meget konkret rammesætning samtidig med en 

kommunikative styring, dvs. tilrettelæggelsen af dialogsammenhænge. Set i et overordnet 

perspektiv er det denne balance, som i arbejdet med faggrupperne her berøres, og som i Line 

Rørvigs optik skulle have været strammet op. Balancegangen er tippet til den ‖løse‖ uforpligtende 

dialogside.  

 

Den opstramning, som Line Rørvig omtaler, bærer præg af en strategi om at afhjælpe en 

delproblematik i processerne fra en ‖pligtvinkel‖. Pligtopfyldende lærere ville formentlig på 

opfordring også være parate til at stramme op omkring mødekulturen, ligesom tættere 

ledelsesopfølgning af de igangsatte processer ville have været støttende strukturer for arbejdet. Det 

var netop dette sidste, som bl.a. blev påpeget som et behov af lærerne i lærerfortælling to. 

Ledelsestiltagene ville hermed kunne have reparerende funktion i forhold til det, der er blevet 

betegnet som en utilfredsstillende proces.  

 

Der er dog ikke fuld opmærksomhed på at applikere medejerskabstænkningens feedback-strukturer 

tættere på kerneydelsens daglige og nødvendige udfoldelse for derved at sikre et helt andet drive i 

processerne. Og dog er det næste skridt mod teamstrukturer i støbeskeen og betragtes som et must 

for næste fase. Herved vil der også være taget initiativer, der vil virke opløsende på de spændinger, 

fastholdelsen af faggruppestrukturen har fremkaldt. Faggruppestrukturen slippes dog ikke helt i 

første omgang, og reformens krav om teamstrukturer kommer derfor på Hhx oven i 

faggruppearbejdet.  

Omverdensværdier og Hhx praksis, – intern og ekstern legitimitet 

Et særligt begivenhedsrigt forløb knytter sig til oplevelser med implementeringen af grundforløbet. 

Dette illustrerer konkret facetter af et stærkt spændingsfelt, der er i spil i reformprocessen. 

Udfordringerne kommer især til syne i håndteringen af det nye matematikfag i grundforløbet. Det 

gør de, fordi det på Hhx er en særlig stor forandring, at matematik skal ind i grundforløbet. 

Begivenheder, som truer intern og ekstern legitimitet, skal håndteres, udadtil i forhold til medier og 

forældre og indadtil i forhold til elever og medarbejdere.  

 

Matematikfaget er med reformen for første gang blevet obligatorisk fra uddannelsens start. Mange 

af de elever, der vælger Hhx, er sprogligt og merkantilt orienteret, og på den baggrund har man 

hidtil kunnet fravælge matematik ved at vælge Hhx. Med den nye reform skal alle have matematik i 

det første halve år, idet kravene til grundforløbet på de tre gymnasietyper er gjort ensartede. 

Formålet hermed er, at det skal være muligt at skifte gymnasietype som et led i regeringens ønske 

om at gøre uddannelserne mere fleksible. Men det, at matematik nu skal indgå på grundforløbet på 

Hhx, har store konsekvenser for både elever og lærere. Eleverne er for første gang tvunget til at 

have matematik og gå til eksamen i det - et udgangspunkt der som oftest er alt andet end 

motivationsfremmende.  
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På caseskolen Hhx har ledelsen og matematiklærerne, som en strategi i denne udfordring, 

gjort noget ud af at gøre opmærksom på, at eleverne skal hænge i med dette fag, netop fordi 

der er tale om en ny situation, som kan være vanskelig for den gruppe af elever, for hvem 

matematikken ikke står øverst på hitlisten. Alligevel finder lærerne det nødvendigt på en 

forældreaften i november måned at tage det op, at alt for mange elever pjækker i 

matematiktimerne. Lederne føler sig herefter foranlediget til at gå en rundtur i klasserne for at 

følge sagen op og indskærpe, at fraværet er uhensigtsmæssigt, hvad enten det drejer sig om 

manglende tilstedeværelse eller manglende lektielæsning. Tilbagemeldingerne fra eleverne 

bar, ifølge Line Rørvig, imidlertid ikke præg af ønsker om at hænge yderligere i for at 

indhente det forsømte. ‖jamen det er jo kun et C fag‖ eller ‖jamen jeg skal skifte lærer, når jeg 

nu vælger studieretning‖,  ‖jamen vi begynder jo først rigtigt efter jul....‖ var typiske 

forklarende kommentarer fra eleverne ifølge Line Rørvig. 

 

På baggrund af situationens alvor besluttede ledelsen at afholde en ekstra terminsprøve:  

 

” Vi kunne have valgt mange andre ting, men de kom alle sammen ned i salen til en prøve, og 

matematik er sådan en delprøve, hvor den første time er uden hjælpemidler, og de næste to er 

med hjælpemidler. Vi gjorde det fuldstændig efter bogen, og det var ikke en ond prøve, det var 

en meget fair prøve, både i omfang og i sprog og sådan noget.”  

 

Dagen efter terminsprøven, endnu inden prøveresultaterne var kendte, afholdtes endnu en 

forældreaften klassevist. Lærerne blev, af ledelsen, opfordret til at sørge for at begrunde 

prøven med, at det var skolens ansvar at ”holde spejlet op foran eleverne” og at bede 

forældrene om at bakke op omkring dette. Kort tid efter mødet kom prøveresultatet, som var 

alt andet end opløftende og bekræftede behove for en ekstra indsats. Ledelsen besluttede, på 

baggrund af prøveresultatet, skriftligt at orientere forældrene. Det blev fremhævet i 

orienteringen, at lærerne, på ledelsens forespørgsel om det dårlige resultat, begrundede det 

med, at der generelt var tale om en useriøs indstilling, manglende forberedelse og manglende 

tilstedeværelse. Efter dette brev var der stærke forældrereaktioner: 

 

”Og jeg har aldrig fået så mange bank, men jeg mener det stadigvæk.(...) Jeg sad i fjorten 

dage udelukkende ved min telefon og min mail med forældre, og det var fordi ifølge 

forældrene måtte det jo være lærerne, der var dumme og dårlige, og var det ikke deres 

opgave? Jeg har aldrig været så træt, det kan jeg godt sige dig. Men så var der også en del 

forældre der sagde ”fint” så ved vi det.”  

 

Efter dette fik pressen nys om historien. TV 2 dækkede ifølge Line Rørvig, begivenheden med 

et nuanceret billede af det, der var foregået. Hun tilføjer, at dækningen primært forklarede, at 

eleverne ikke havde ydet en tilstrækkelig indsats. Men også en elev opsøgte pressen - i denne 

omgang Extra Bladet, som udsendte historien med en, for skolen, lidet flatterende artikel 

omhandlende ‖dumpealarm”.  Ledelsen måtte efterfølgende igen udtale sig til aviser, give 

interviews i radioen og meget andet. Oven på dette afholdtes endnu et forældremøde, hvortil 

ledelsen foranledigede, at fraværsstatistikker blev udarbejdet. Resultatet viste, at der var 

elever, der havde over 35 % fravær i matematik. Efter denne fremstilling klingede 

forældreindvendingerne af. Dog blev der efterlyst initiativer fra skolens side til løsning af 

problematikken.  
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Ledelsen besluttede at tilbyde ekstra matematik. Udgangspunktet var, at den undervisning, der 

skulle leveres fra skolens side, var leveret, men ekstra matematikundervisning ville blive 

tilbudt, imod at eleverne skulle melde sig, sådan at det var muligt at beregne antallet af lærere 

til den pågældende undervisningsgang.  

 

Adspurgt om Line Rørvigs opfattelse af hvorvidt grundene til, at det er gået, som det er, er 

forbundet med reformen, svarer Line Rørvig, at hun mener, det bl.a. er forbundet med skolens 

håndtering af reformen på den måde, at skolen måske ikke har givet en tilstrækkelig stærk 

fornemmelse af, at grundforløbet var forpligtende. Nogle elever har haft den opfattelse, at det 

‖rigtige‖ gymnasieforløb først starter med studieretningsforløbet. Samtidig betones det, at 

fagkonsulenten bekræfter, at der er et meget stort spring fra folkeskolens matematik til de 

modtagende gymnasiers matematikundervisning. Den endelig konklusion er desuden, ifølge 

uddannelseschefen: 

 

”(...) det, at de skal have det, så vil der være nogle elever, der hænger.(...) Og der skal vi jo så 

blive endnu bedre til at banke ind i hovedet på dem, hvor alvorligt det er. Jeg synes nu, vi 

gjorde meget for det, men nu har vi jo en god historie at fortælle.”  

 

Det springende punkt i dette snapshot af en reformproblematik på Hhx er, på hvilken måde den er 

forbundet med forandringerne. En matematiklærers udtalelser om forløbet tilføjer markante facetter 

til forståelsen af de reformrelaterede paradokser på Hhx. Dette peger på, at der ikke er ikke nogen 

enkeltforklaring på matematikforløbet. Hvor uddannelseschefen eksternt til medier, forældre (og 

interviewer) fremhæver de elevrelaterede motivationsproblemer, er det tværfaglighedens 

håndtering, pendlen mellem det tværfaglige og det særfaglige og den samtidige mangel på en 

kollegial referenceramme, som aftegner sig i en matematiklærers fremstilling af problematikken. 

De mange tværfaglige dage skabte en del uro, og andre fag end matematik har følt et endnu større 

pres ifølge Vera Kaspersen, men da matematik i forvejen er et meget svært fag med en høj 

dumpeprocent, er det i særlig høj grad blevet synligt her.  

 

De nye krav til faglighed og tværfaglighed og håndtering af en anderledes elevmotivation sættes 

altså yderligere i spænd af det vanskelige i at håndtere matematikfagets særlige status på Hhx. De 

mange forandringspres forstørrer problemet med den balancegang, de skal håndtere mellem 

særfaglighed og tværfaglighed og synliggør også samarbejdets vanskeligheder. Håndtering af det 

tværfaglige uden et fastere etableret fællesskab i form af teams til støtte for arbejdet, vanskeliggør 

udfoldelsen af det tværfaglige. Det at sikre det tværfaglige bliver en problematik, som det i høj grad 

er op til den enkelte sørge for, bliver realiseret. Vera Kaspersen fortæller om tværfaglige 

samarbejdserfaringer: 

 

 ”Jeg synes, det er svært, at jeg skal sidde og opfinde som matematiklærer, hvor det er i 

virksomhedsøkonomi eller internationaløkonomi, man kan bruge matematik, for det har de sikkert 

lært på deres studier, da de blev uddannet, det tror jeg. Så det var meget nemmere, at de sagde 

noget. For eksempel snakkede jeg med virksomhedsøkonomilæreren, og hun gik hjem og  

fandt sine bøger, som hun havde brugt i sit studie, for jeg sagde, ”kan du ikke lige gå hjem og se, 

om der ikke var et eller andet, som I brugte matematik til, som vi kunne bruge her?” Så endte det 

med, at hun kom og gav mig bogen og sagde, ”kan du ikke lige selv finde ud af det?” Nej, det var 

lidt umuligt at sidde med de her trehundrede sider i en opgavebog og så finde sammenhængen, der 

havde det været bedre, hvis hun havde fundet dem, ikke. For det var jo hende, der var inde i de 

faglige sammenhænge.” 
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Det tværfaglige skubbes frem og tilbage mellem to kollegaer og fremstår som en løsrevet opgave, 

der skal løses på den ene eller den andens bord snarere end relateret til en fælles referenceramme.  

Støttende strukturer til det tværfaglige mangler. Samarbejdet er ikke støttet af systematisk bærende 

strukturer eller dialogprocesser. Fortællingen beretter fra en anden vinkel om svigtende bære evne i 

den tværfaglige sammenhæng.  

 

Med uddannelseschefens udadrettede fokus på den elevrelaterede side af motivationsproblemet 

forsvares skolens eksterne legitimitet, og der skabes vandtætte skodder, til hvad der måtte være 

knyttet til organisationsinterne vanskeligheder. En manglende elevmotivation vil imidlertid også 

kunne siges at stille nye krav til lærerne om anderledes tilrettelæggelse og anderledes 

indfaldsvinkler til læreprocessen. Der kan alene på den baggrund stilles spørgsmålstegn ved, 

hvordan det er lykkedes at indfri disse i første omgang. Uddannelseschefen ser tilbage på en proces, 

hvor ekstern legitimitet har måttet håndteres i en anstrengende og farefuld balancegang og for 

interivieweren i denne omgang, er det også den forståelse som fastholdes 

 

Line Rørvig afslutter tilbageblikket fra et positivt udsigtspunkt: 

 

”Altså, jeg synes den gode historie er, at vi er kommet så langt, som er alt andet lige.” 

8.6 Samspil mellem ledelse og medarbejdere, paradokser på Hhx i tre 

reformbevægelser 

Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

På Hhx står professionsparadokser ikke i skarp profil, og spændinger mellem ledelse og 

medarbejdere har tematisk delvist et andet indhold end på de øvrige to skoler. Samlet set er der en 

stor grad af sammenfald mellem reformens krav og den ledelsesforståelse, som i forvejen er 

fremherskende på Hhx. F.eks. er der ikke tvivl om, at ledelse skal være synlig og medarbejderne 

involveres gennem organisatorisk helhedstænkning, ligesom der generelt er fokus på styring med 

managementredskaber. På den baggrund er analysen et lærerigt indblik i den paradokshåndtering 

som følger af ledelsesprocesser, der matcher reformtænkningen.  

 

En kommunikativ strategi og en særlig handlingstænkning er forbundet med overvejelserne over 

medarbejdernes inddragelse i forandringsarbejdet. Det har været målet, at flest mulig medarbejdere 

skulle involveres i konket opgaveløsning for at sikre, at alle får tænkt sig selv og egen praksis i 

relation til reformen. Tanken har været, at reformen herved skal ”ind under huden” på den enkelte. 

Der er heller ikke her tale om eksplicitte professionsovervejelser, ledelsestænkningen er snarere 

mere bredt funderet i ønsket om at finde en passende balance mellem ledelsessynlighed og 

medarbejderdeltagelse. Netop denne ledelsesudfordring har fyldt mest, og den har været håndteret 

med omhu og og stor opmærksomhed af den formelle ledelse.   

 

Det er lykkedes med en stor grad af succes i en del af processerne at skabe balance, som det også 

fremgik af den samlede status på medejerskabet i det foregående. Tilrettelæggelse omkring 

fastholdelsen af faggruppestruktur som den basale dialogstruktur har imidlertid ikke været 

udelukkende velfungerende. Faggrupperne har været energikilder, men fastholdelsen af 

faggrupperne frem for etablering af nye teamstrukturer har også været ophav til utilstrækkeligt 

nærvær og involvering i opgaveløsninger. Ifølge ledelsen vil teamstrukturer og teamsamarbejde 

blive genstand for næste udviklingsskridt sammen med en opstramning på mødedisciplin og flere 



299 

kalendersatte møder. Lærerne savner imidlertid mere grundlæggende en teamstruktur, som tænkes 

indført langsomt af ledelsen. Hermed fastholdes eventuelt en kilde til flere spændinger.   

 

De interne ledelsesprocesser mellem de formelle ledere har været præget af en forstyrrende 

ubalance i form af assymmetriske positioner i ledelsesarbejdet samtidig med manglende klare 

dialogstrukturer. Dette har bragt spændinger ind i processerne, som også har fået konsekvenser for 

samspillet mellem ledelse og medarbejdere. At være ledelsesansvarlig uden at have legitim adgang 

til at skabe ledelse gav dønninger ind i forandringsprocessernes videre forløb. Det gav støj på 

komminikationen og i sidste ende anledning til, at grundforløbet blev fastlåst uden mulighed for at 

gribe ændrende ind i den første afvikling.  

 

På Hhx er synlig ledelse en nødvendighed og forpligtelse i forhold til at få forandringsarbejdet til at 

fungere, og selv om blikket er rettet mod medarbejderinvolvering og deltagelsesprocesser, er der 

samtidig fokus på, at afgrænsning af dialogprocesserne ved rationelle strukturer er afgørende for 

rammesætning af arbejdet. Som forstanderen siger, ”vi kan snakke os ihjel, hvis der ikke er 

rammer.” På den baggrund har kalkulationer, managementstyring og økonomiske 

incitamentstrukturer også været væsentlige styringsredskaber i arbejdets tilrettelæggelse.  

Der har langt hen været tale om en balancegang, som er lykkedes, og som ledelsen af 

medarbejderne får rosende omtale for. Ledelsesindspil til at formidle overblik og systematik er 

lykkedes og har været betragtet som god hjælp til at balancere i processerne i ifølge medarbejderne.  

 

Balancegang mellem intern og ekstern legitimitet har i reformåret også været et krævende 

arbejdsfelt med stor indflydelse på samspillet melem ledelse og medarbejdere. På Hhx investeres 

generelt mange ressourcer i skabelse af ekstern og intern legitimitet. Det er en klart formuleret del 

af ledelsesarbejdet, at der skal være fælles visioner og overordnede mål med udgangspunkt i den 

omverden, der omgiver Htx. Der skal være sammenhæng fra omverdnen i relation til den 

overordnede hovedorganisation og med helt ind i daglig Hhx praksis. Der anvendes mange 

ressourcer på at sikre sammehænge og legitimitetsskabelse. Dels skal omverdensforståelse 

afbalanceres med organisatoriske værdier og visionsbeskrivelser, og også her er der et stykke 

ledelsesarbejde, som må varetages for at sikre, at dette kommer ind under huden på medarbejderne.  

 

Samtidig stiller varetagelsen af disse sammenhænge også krav til ledelsesarbejdet i form af 

bestyrelsesarbejde. Ind mellem skal relationen til bestyrelsen plejes, og når kritiske elevrøster f.eks. 

høres i denne sammenhæng, må ledelsen træde i karakter for opklaring af de forhold, som kritiseres. 

Samtidig må også passende medarbejder-feedback sikres med henblik på at justere arbejdet. Også 

ekstern legitimitetsskabelse har været et spændingsfelt. Ledelsen tilkendegav, at dette krævede stor 

energi, engagement og handlekraftig indsats at håndtere udadtil. Den tilhørende interne håndtering 

forblev ikke klarlagt i alle detaljer, men det stod klart, at paradokshåndtering på dette felt har været 

på dagsordnen. Fordelene ved at investere arbejde i at skabe disse sammenhænge er et 

identitetsskabende medejerskab hos medarbejderen og en stærk fornemmelse af at tilhøre et samlet 

organisatorisk fællesskab.  

Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer  

På Hhx er der en positiv tilgang til det kollegiale samarbejde, på samme måde som på de øvrige 

skoler, kombineret med en usikkerhed over at skulle håndtere de interkollegiale samspilsprocesser. 

Usikkerheden på proces- og konflikthåndteringen omtales som et nyt fokuspunkt i arbejdet, der 

flytter opmærksomheden fra det faglige. Selv om de tætte samarbejdsrelationer også giver mindre 
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handlefrihed, betyder de samtidig større kollegial inspiration, og de omtales som forpligtelse på den 

gode måde.  

 

Efter det første år siges det bedste på Hhx at have været de gode fælles planlægningsprocesser med 

tæt kontakt og inspirerende faglig udveksling. Det værste har været, at dette et langt stykke hen ad 

vejen er foregået på den enkeltes initiativ og tilfældighedsvilkår. Samarbejdet og dialoger i det 

tværfaglige har manglet støtte i mere systematisk bærende strukturer. Som basis i grundforløbet har 

faggruppestrukturen været fastholdt. Den har imidlertid ikke kunnet erstatte teamstrukturen til 

udvikling af det tværfaglige. Det tværfaglige har ind imellem, på den baggrund, oplevedes som et 

individuelt problem.  

 

Faciliteringen af systematisk dialog til udvikling af kerneydelsen i form af teamstrukturer har været 

fraværende, hvorimod de faciliterende dialogstrukturer til udvikling af helhedstænkning og løsning 

af organisatoriske opgaver er blevet vægtet højt med henblik på at skabe medejerskab til de samlede 

forandringer på Hhx. Faggruppestrukturen som basis og helhedstænkningen kommer til at blokere 

for den nærværede og vedkommende problemløsning i den daglige undervisning, som også er et 

drive i medejerskabet. Det er det, som af nogle medarbejdere omtales som processer, der er drevet 

af nødvendighed. Der er herved opstået et utilsigtet paradoks. Ønsket om at bevare en vis stabilitet i 

form af en faggruppestruktur under den megen forandring, er blevet til en blokering for andre sider 

af forandringsarbejdet. Det er blevet en blokerende faktor, fordi det er på bekostning af 

teamstrukturen.    

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen   

På Hhx er der en etableret fornemmelse for at tilhøre et samlet organisatorisk fællesskab. Den 

organisatoriske helhedstænkning er initieret dels gennem tilrettelæggelsen af dialogstrukturer og 

dels af helhedstænkningen i forhold til omverden og hovedorganisationen. Der er desuden blandt 

både medarbejdere og ledelse en udpræget accept af, at det er muligt at bidrage fra hver sin position 

i organisationen. Den samme viden skal heller ikke nødvendigvis findes på ledelses- og 

medarbejderniveau. Dette er en tankegang, som er knyttet til accepten af ledelse, og som kan siges 

at genfindes på medarbejderniveau. I tilknytning hertil skal det nævnes, at der markant ikke er fokus 

på interne faggruppekonflikter i forsøg på at udfolde konkurrende fagligheder. 

 

Helhedstænkningen på Hhx har vist sig ikke udelukkende at være i balance i det første reformår. 

Den har ind imellem haft slagside og betydet, at afstandene fra de arbejdsgrupper, som har udformet 

koncepter og rammer for arbejdet til de, der skulle omsætte det i praksis, blev for stor. Den røde 

tråd er som følge heraf knækket i det medejerskab, som ellers skulle praktiseres i feedback-

strukturerne. F.eks. var det vanskeligt at etablere medejerskab i baggrundsgrupper, som skulle give 

feedback på studieretningernes indholdsudfyldelse. Her manglede nærhed til de problemstillinger, 

der skulle tages stilling til. Det blev et paradoks i arbejdet at feedback blev til uforpligtende kritik i 

stedet for forpligtende dialog og medejerskab i en fælles opgaveløsning.  

 

På Hhx er der af gode grunde, dvs. en endnu ikke realiseret bærende teamstrukturer, ikke stort fokus 

på erfaringer med den kollegaopdragelse, som i tilknytning til den ovennævnte reformbevægelse 

tematiseredes på de to øvrige skoler. Her kom kollegasamarbejdet og den indbyrdes afhængighed 

allerede i første reformår anderledes tæt på kroppen, og skulle fungere i daglig arbejdspraksis. Også 

de administrative opgaver, som knyttes til en specifik teamproblemstilling i de øvrige skoler, og 

som fremstår som dele af de vanskelige teamparadokser, der skal håndteres, har ikke været 

interkollegialt stof i medarbejderdynamikker på Hhx. Det administrative og logistiske forblev ikke 
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et uproblematisk område, men ansvaret blev i første runde varetaget af ledelse og administrativt 

personale på Hhx.  

 

Samlet set giver uddannelseschefen afslutningsvist sit bud på et af de allervigtigste næste skridt i 

ledelsesarbejdets med reformen på Hhx. Ifølge uddannelseschefen er opgaven at støtte og 

rammesætte lærernes processer, sikre spilleregler og mødekultur, få successer og gode historier 

frem. Det er samtidig vigtigt, at ledelsen fortsat har føling med proceserne og er faktuelt klædt på. 

Derudover nævnes, som et sidste og vigtigt punkt, at der skal fokuseres på at styrke 

teamsamarbejdet og sikre rammer for enkeltlæreres samarbejdsprocesser.  

 

Uddannelseschefen bringer sig herved i en position, hvor fra der fremover kan sikres et bedre 

balancering af paradokset mellem en dominerende faggruppestruktur og en manglende 

teamstruktur. I det efterfølgende opsummeres paradokser, som har været fremtrædende i samspillet 

mellem ledelse og medarbejdere i det første reformår på Hhx. 
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Figur  9.1: Samspil mellem ledelse og medarbejdere, - paradokser på Hhx  

 

Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

 

 Ledelse skal være synlig og besluttende samtidig med bredt medarbejderinvolverende via 

hørings- og feed backstrukturer 

 

 Rationel styringstænkning skal afbalanceres med forhandling om meningsskabelse i 

dialogprocesser, maksimalt medarbejderfrirum og ledelsesopfølgning er strategien 

  

 Ledelse skal skabe et match mellem hovedorganisation og omverdensværdier på den ene 

side og Hhx-praksis på den anden side  

 

 Et overordnet ledelsesansvar skal håndteres samtidig med, at adgang til at skabe ledelse i 

centrale processer ikke er mulig, og gør ledelse illegitim 

 

 

Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

 

 Tværfagligt samarbejde understøttes af gensidig inspiration og forpligtelse på den gode 

måde, men udfordres af fokus på proceshåndtering 

 

 Fuld medarbejder deltagelse i de organisatoriske processer, men fragmenteret, tilfældig 

deltagelse i de tværfaglige tilblivelser på individuelt initiativ 

 

 Fastholdelse af faggruppestrukturen som energikilde og medfører en udsættelse af  

teamstrukturer 

 

 

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

 

Ingen grænsedragning med ledelsen i teamprocesser i det første reformår 

 

 Intern og ekstern legitimitetsskabelse skal afbalanceres med henblik på at sikre 

sammenhæng i organisationen 

 

 Ny logistik som skal lette arbejdet lægger beslag på omfattende ressourcer og skaber 

overload 

 

 Evaluerings- og beskrivelsesarbejde som skal sikre løbende kvalitet i arbejdet skal 

balancere mellem overordnede beskrivelser og tilstrækkelig detaljeringsgrad 
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Kapitel 10  

 

Professioner i paradokser  

9.1 Sammenlignende analyse af oversættelse, professioner og paradokser 

I denne afhandling er det målet at opnå større indsigt i organisatoriske forandringsprocesser med 

fokus på samspillet mellem ledelse og medarbejdere i oversættelsen af Gymnasiereform 2005.  I de 

foregående tre kapitler har hensigten været at producere et rigt og komplekst materiale i de tre lokalt 

situerede skoleanalyser. Spændingsfelter og paradokser i gymnasiernes hverdag i 

forandringsprocessen blev analyseret med henblik på at få en fornemmelse for og indblik i den 

sociale verden, som gymnasiets hverdagsliv udgør. I forlængelse af mangfoldigheden, spændvidde 

og kompleksitet i processerne blev det muligt at udforme et katalog over paradokserne i 

hverdagslivet på hver af de tre skoler. De to første trin i paradoksmodellen har hermed været i spil 

og kan danne afsæt for det efterfølgende tredje trin, som udfoldes i dette kapitels uddybende og 

sammenlignende analyse af de konkrete oversættelser af reformen.  

 

For at kunne fastholde det teoretiske perspektiv på de empiriske udfoldelser af oversættelserne af 

reformen, som de er beskrevet i de tidligere kapitler, vil jeg indledningsvist opsummere det 

analytiske ræsonnement og projektets valgte teoretiske positioner, som danner baggrund for det 

samlede analysearbejde. Kapitlet guides i forlængelse heraf til det tredje trin i analysen, af 

spørgsmålet om interaktioner og balancer i paradokserne og deres indvirkning på den 

organisatoriske dagligdag for de implicerede aktører og de forandringer, som reformen foreskriver. 

Indholdet i de tre skoleanalyser sammenlignes professionstematisk og paradokstematisk. Efter en 

kort analytisk opsummering i nedenstående afsnit, Afhandlingens analytiske ræsonnement og 

teoretiske positioner i en tragt, er kapitlet struktureret i tre hovedafsnit, Surveyundersøgelse i nyt 

lys, Professioner i paradokser på tværs og Professioner i perspektiv på langs.  

 

I det første hovedafsnit betragtes surveyundersøgelsens resultater i lyset af de udfoldede analyser i 

kapitlerne 7, 8 og 9. Det efterfølgende afsnit sammenfatter de paradokstemaer, som opstår af 

betragtningen af samspillet mellem ledelse og medarbejdere på tværs af skoler i praksis i 

gennemførelsen af forandringerne. Uddybende paradoksbegreber, deadlocks og forskellige typer af 

contradictions, omtalt i kapitel 6, sættes i relation til samspillet mellem ledelse og medarbejdere i 

professionssammenhængen med henblik på at skabe ny forståelse af professioner i organisatorisk 

oversættelse. I det tredje hovedafsnit afsluttes undersøgelsesarbejdet med en sammenligning af de 

to surveyundersøgelser, som sætter de nu indvundne erfaringer i relation til de tidligere tematiserede 

forventninger med henblik på at se bevægelser i synspunkter og holdninger til reformen.  

Afhandlingens analytiske ræsonnement og teoretiske positioner i en tragt 

De teoretiske baggrundsforståelser, som informerer afhandlingen, kan illustreres i en tragtform med 

det bredeste afsæt i den institutionelle teori øverst. I forlængelse heraf og relateret hertil spidser 

tragten til, suppleret med yderligere teoretiske forståelsesrammer, som mere og mere specifikt retter 

sig mod udforskningen af dette projekts konkrete problemstilling; oversættelse af reformen i den 
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fagprofessionelle organisation og udforskningen af paradokser forbundet hermed. I nedenstående 

oversigt er projektets position ‖highlighted‖: 

  

      Figur 10.1: Analytisk ræsonnement og teoretiske positioner i en tragt 

 

     

           Nøglebegreber:  
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Institutionel teori er, som nævnt, valgt som den overordnede forståelsesramme for dette projekts 

analyser. Institutionel teori trækker på sociologien, og sociale dannelsesprocesser er i centrum, dvs. 

dannelsen af vaner, rutiner, traditioner og praksisformer, der muliggør handling og fortolkning. I 

den institutionelle teoris optik er det de sociale interaktioner mellem aktørerne, der danner, justerer 

og forandrer de praksisformer og institutioner, der er i fokus. Den sociale interaktion betragtes som 

definerende for den måde, fænomener fortolkes og håndteres på, og interaktionen er dermed også et 

teoretisk nøglebegreb set i relation til denne afhandlings udforskning. Det er interaktionerne mellem 

de centrale aktører, der skal skabe den organisatoriske forandring, som studeres.   

 

Professioner 

Forandringsbegrebet:  

Forandringer betragtes over et langt tidsforløb. De store linier træder frem  

og ses som sammenvævning af stabilitet og forandring   

 

Fokuspunkter:  

Interorganisatoriske strukturer, feltanalyse, isomorfi, homogenei- 

sering  

og diffusion 
Oversættelse 

Forandringsbegrebet:  

Forandringer betragtes fra et ‖her og nu‖ punkt og ses som  

kontinuerlige processer, ‖Transforming is translating‖ 

 
Fokuspunkter: 

Intraorganisatoriske processer, aktører/aktanter, 

relationer, heterogeneitet og oversættelse 

Paradokser 

Nøglebegreber: 

Koblinger -løse, tætte, dekoblinger. 

Aktørernes meningsskabelse og 

balancer i paradokserne. Deadlocks og 

contradictions 
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Begrebet institution er det fælles udgangspunkt for forståelsen i de forskellige institutionelle 

tilgange til organisatorisk forskning (se endvidere kapitel 4). Institutioner beskrives som elementer i 

de sociale dannelsesprocesser, som sætter rammer for tanker, følelser og adfærd hos individet og 

kollektivt. Institutioner skaber og udvikler herved mening, det vil sige mening forstået som måden, 

hvorpå aktører kan skabe orden og sammenhæng i verden. En logic of appropriateness tilskynder 

aktører til at følge kulturbestemte regler i meningsskabelsen. Med institutionel teoris udgangspunkt 

i det kulturbestemte kan rationelle antagelser om reformers tilblivelse suppleres. Institutionel teori 

er valgt i denne afhandling med netop den begrundelse, at den tilbyder en alternativ forståelse af 

organisatoriske forandringsprocesser, som gør det muligt at øge forståelsen af reformer som 

beslutnings- og meningsdannende systemer.  

 

I det ny-institutionelle perspektiv tillægges professionerne stor betydning, idet de ses som bærere af 

bestemte normer og traditioner i organisatorisk sammenhæng. Ifølge teorien vil stærke 

professionelle normer slå igennem i organisationers opbygning og ledelse. Så selv om det 

overordnet er den organisationssociologiske ny-institutionalisme, der bidrager med teoretiske 

begreber til analysen, er professionssociologien inddraget og bidrager med en nærmere forståelse af 

professionernes interesser og strategier som aktører på feltet.  

 

I analysen af organisatoriske ændringer i empirien står forandringsbegrebet i den institutionelle 

teori, af gode grunde, centralt. Af de ny-institutionelle tilgange, beskrevet i kapitel 4, fremgår det, at 

der er forskellige synsvinkler knyttet til forandringsbegrebet. Som formuleret af James March sker 

forandringer i institutioner løbende gennem brud og kontinuitet, eller med andre ord; som langsomt 

fremvoksende forandringer. Synspunktet er, at organisationer ændrer sig regelmæssigt, og 

forandring er et resultat af relativt stabile processer, som løbende tilpasser organisationer til deres 

situation. Samtidig er fokuspunktet for analyser i denne tradition de interorganisatoriske strukturer, 

feltanalyser og den isomorfi og homogeneisering, som processer i feltet fører til. Diffusion er det 

centrale begreb, som anvendes til beskrivelse af forandring og spredning.    

 

Fra det sene ny-institutionelle perspektiv foregår forandring uophøligt og kontinuerligt, og 

forandring er knyttet til begrebet oversættelse. Dette kunne udtrykkes: Translating is 

transforming
47

. Kort sagt flyttes fokus fra relativt stabile processer og strukturer til kontinuerlig 

forandring, som skabes af aktører. Med udgangspunkt i ønsket om at studere de intraorganisatoriske 

interaktioner og aktørprocesser i denne afhandling anvendes den sene ny-institutionelle teoris 

tilgang til forandring. Oversættelsesperspektivet tilbyder en undersøgelsesstrategi, som kan uddybe 

en forståelse af det institutionelle arbejde, som foregår i gymnasiet ved at problematisere det 

gængse syn på institutioner som vedvarende sociale strukturer og ved til gengæld at accentuere, at 

organisationer og institutioner aktivt skabes og genskabes af aktører. 

 

Et centralt udgangspunkt for hidtidig analyse i den sene ny-institutionelle oversættelsestilgang er 

forfølgelse og udforskning af ideers opkomst og udformning, når de rejser (Czarnawska og Sevòn 

1996; Erlingsdottir 1999; Lindberg 2002; Sahlin Anderson 1996; Scheuer 2003; Sevòn 1996) Det 

skal betones, at denne afhandlings analyse af lokale oversættelser er fokuseret på de centrale 

aktørers processer i arbejdet med ideernes tilblivelse frem for i ideernes udformning og videre rejse. 

Det er kendetegnende, at institutionaliseringsprocessen i de hidtidige tilgange må betragtes 

retrospektivt. Fordelen ved denne form for analyse er, at det er ideen, der forfølges, og forskellige 

                                                 
47

 Udtrykket er inspireret af Gehradi og Nicolini (2006), som anvender udtrykket ‖To translate is to transform‖, men 

anvendelsen af – ingformen fastholder netop bevægelsen. 
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aktører indrulleres i forløbet langs ideens tilblivelse. Dette kan give nye perspektiver på ideernes 

udformning.  

 

I denne afhandlings udforskning er ideerne i udgangspunktet beskrevne i form af en reformtekst, og 

de centrale aktører, som skal sikre ideernes tilblivelse, er udpeget. Jeg har i denne 

reformsammenhæng valgt at udforme en alternativ oversættelsestilgang i et paradoksperspektiv, 

som giver mulighed for, at en organisations forandringsprocesser kan studeres nærmere ‖in the 

making‖ frem for at være bundet til det retrospektive, således som Czarniawska og Joerges 

idemodel lægger op til (Czarniawska og Joerges 1996).  

 

Med afsæt i paradoksmodellen, som beskrevet i kapitel 6, betones en tilgang til det empiriske 

materiale, hvorved der a priori postuleres så lidt som muligt om genstandsfeltet. Målet hermed er at 

undgå at påføre sit studiemateriale kendte former for dynamikker i samspillet i forventning om, at 

de er der. Det er måske netop et opbrud i disse former for samspil, som bliver vanskeligt at 

indfange, medmindre man undlader – om end til en vis grad uundgåeligt – at anvende sine 

underforståede, nærliggende forestillinger om det samspil, som studeres. I analysen tilstræbes det, 

via paradoksmodellen, at skabe en orienteringshorisont, som kan håndtere flertydighed og 

mangfoldighed i de forandringsprocesser, som er forbundet med den konkrete tilblivelse af 

Gymnasiereform 2005. Herved åbnes samtidig en mulighed for at skabe ny forståelse og bidrag i 

oversættelsesteoretisk sammenhæng. 

 

I forlængelse af de beskrevne teoretiske positioner kan det præciseres, at analysernes fokuspunkt er 

organisatorisk forandring, som den foregår i arbejdsprocessen med at etablere og formulere 

vedvarende strukturer i den nye reforms sammenhæng, kort sagt institutionalisering som den 

udfolder sig mellem ledelse og medarbejdere. Oversættelsen, som denne proces også benævnes, 

finder sted i et spændingsfyldt felt, hvor aktørerne forhandler om den organisatoriske tilblivelse 

mellem de polariseringer, der opstår når reformens krav ses i relation til den autonome 

professionsopfattelse. I det efterfølgende skærpes blikket tværgående på basis af afhandlingens 

hidtidige lokale analyser af netop dette.  

 

Udgangspunktet for den samlende analyse her i kapitel 10 vil indledningsvist forme sig som et 

tilbageblik på surveyundersøgelsens resultater, fordi det nu er muligt at udfolde og nuancere de 

foreløbige resultater på baggrund af indsigterne, som er genereret i kapitlerne 7, 8 og 9. 

Spørgsmålet er: Hvordan kan surveyundersøgelsen nu forstås, dvs nuanceres, be- eller afkræftes 

efter det uddybende indblik i feltets reaktioner og i forlængelse af praksisomsætningen i det første 

år med reformen? Det er værd at minde om, at surveyundersøgelsen ikke gav baggrund for at se 

nuancer i samspillet mellem ledelse og medarbejdere, hvorfor dette i det efterfølgende afsnit 

Professioner i paradokser på tværs, er en dimension, som trækkes frem og betragtes nærmere.  

9.2 Surveyundersøgelse i nyt lys 

I kapitel 2 blev det fastslået at viden og autonomi var centrale analysekategorier, hvorved det blev 

muligt at analysere professionernes ageren. Men også spørgsmålet om ledelsesprocesser blev sat 

specifikt på dagsordnen i og med, at professionerne betegnedes som ledelsesfremmede. 

Nedenstående ses en oversigt over resultatet af det første møde mellem teori og empiri, dvs. en 

oversigt over reformens udfordringer på centrale områder for professionerne. Spørgsmålet om 

ledelsesfremmedhed er ikke specificeret særskilt, men det er knyttet til begrebet om 
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autonomibestræbelser og forbundet med bevægelsen Fra faglig administrativ ledelse til 

personalemæssig, forandringsorienteret ledelse, som er en central del af reformen.  

 

 

Figur 10.2: Reformens udfordringer og bevægelser i relation til professioner 
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Ændret vidensgrundlag 
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- dokumentation 
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Fra gymnasielærer til medarbejder 
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Synlig, superviserende 

ledelse 
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Begrænset selvstyre 

Fra faglig administrativ ledelse til 

personalemæssig, 

forandringsorienteret ledelse 

 

Når surveyundersøgelsen sammenholdes med den senere kvalitative interviewanalyse kan det siges, 

at de første resultater helt overordnet bekræftes. I forhold til surveyundersøgelsens signal om en 

meget positiv holdning og indfladsvinkel til det tværfaglige samarbejde ændres dette billede ikke i 

den uddybende undersøgelse. Men det er klart, at det nu er muligt at præcisere, hvordan kravene om 

det ændrede vidensgrundlag og begrænsninigerne i selvstyret påvirker professionerne i 

arbejdsprocesserne. Det er grundigt udfoldet i de foregående analysekapitler, og jeg skal derfor 

efterfølgende blot resumere, at det nye samarbejde, som er forbundet med en overskridelse af den 

traditionelle monofaglighed og et pres ud over den individuelle lærerrolle, modtages positivt. Det 

omsættes i praksis ud fra den betragtning, at den sociale dimension og den kollegiale støtte, som det 

åbner for, er noget af det bedste ved reformen. Det ses samtidig som en basis, det netop er muligt at 

skabe en faglig udvikling på baggrund af.  

 

Vi får dog også indblik i, hvori vanskelighederne mere specifikt består. En traditionel forventelig 

reaktion bekræftes set i relation til professionsteorien i bevægelsen fra individuel lærer til 

tværfagligt samarbejdende lærer. Det er ind imellem behæftet med store besværligheder at skulle 

samarbejde med fagkulturer, som er meget forskellige fra ens egen. Der er klart et stort 

konfliktpotentiale gemt her. Endnu mere præcist kan det siges, at en meget stor udfordring i 

samarbejdsprocesserne og tværfagligheden er knyttet til integrationen af naturfagligheden. 

Surveyundersøgelsen gav på dette punkt et signal, der også i praksis kom til at holde stik, om, at 
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respondenterne med naturvidenskabelig baggrund var den faggruppe, hvis forbehold var størst over 

for reformen. Det er da også her, de største vanskeligheder viser sig i de tværfaglige 

reformprocesser. Der er mindst sammenfald mellem professionens vidensgrundlag og intentionerne 

med forandringerne i forhold til de naturvidenskabelige medarbejdergrupper, og derfor her de 

største udfordringer findes. Som det lettere karrikeret udtrykkes af en lærer i 

interviewsammenhæng; ”fag er ikke noget man taler om, det er noget man underviser i”. 

 

Det kan også ind imellem lykkes at omgå samarbejdet i en vis grad, som vi f.eks. så på Stx, her i en 

blandet tværfaglig gruppe. Almen studieforberedelsesforløbet blev beskrevet som meget effektivt, 

”Østeuropæisk og Stalinistisk” styret. Med denne form for samarbejdstilrettelæggelse 

modificeredes kravet om forpligtende samarbejde eller med andre ord, oversættes det til en særlig 

version. I værste fald bliver det et teknologisk fix, hvor gennemstrukturerede manualer, bearbejdet 

af få involverede, kan udleveres til kollegaer, hvorefter der så resterer en minimal koordination i 

forløbet. Det kan være det begrænsede selvstyre, som er indspundet i meget forpligtende 

samarbejdsprocesser, som her forsøges afviklet i en modificeret og mindre forpligtende udgave. 

Under alle omstændgheder kan dette ses som et eksempel på en af de dekoblingsmekanismer, der 

kan træde i karakter i forbindelse med reformimplementering, hvor deltagerne taler, som om de 

efterkommer reformen, men adfærden afspejler noget andet (Brunsson og Olsen 1999: 8-10). 

 

Årsagerne til denne type dekobling kan være mange. Et genkommende tema, som omtales at 

influere negativt på udviklingen af det nye tværfaglige vidensgrundlag, er omfanget af bureaukrati i 

form af rigtig mange møder, koordination og fælles planlægning. Også andre af reformens 

sammenhænge, ud over det tværfaglige samarbejde, kræver langt mere møde- og 

koordineringsvirksomhed. Dette fører ind imellem til et fokusskifte fra den faglige udvikling til 

håndtering af logistik og tilrettelæggelse. Det gælder i stort omfang på alle skoler. Det betyder, at 

også dette forhold opleves som noget, der er med til at begrænse selvstyret, i og med at 

opmærksomheden må flyttes fra udviklingen af kerneydelsen faglighed og undervisning til 

logistiske sammenhænge, der skal skabes og ændres i de daglige rutiner.  

 

Det nye samarbejde er samtidig et reformkrav, som mere direkte har implikationer for det 

vidensgrundlag, en lærer i fremtidens gymnasium skal være i besiddelse af. I surveyundersøgelsen 

blev det påpeget, at der var forventninger om, at samarbejdet ville være givende, men også 

krævende og vanskeligt, uden at det dog blev nærmere præciseret, hvori vanskelighederne bestod. 

Det udtrykkes klart i den uddybende undersøgelse, at den kollegaopdragelse og justering af 

processerne, som viser sig i praksis at høre med i skabelsen af forpligtende samarbejder, opleves 

som stærkt ulystbetonet og udenfor det, der betragtes som en læreropgave. 

 

Langt mere viden, end den tilstedeværende, om kommunikation og proceshåndtering er påkrævet, 

når forpligtende processer med kollegaer skal glide, og arbejdsklima og motivation løbende skal 

sikres. Den kollegaopdragelse, som er knyttet til disse processer, bliver ikke hilst varmt 

velkommen, ”Det her er en grundfæstet ting for gymnasielærere. Vi fortæller ikke hinanden, hvad 

vi skal gøre”, som en af informanterne udtrykker det. Tværtimod rettes blikket mod ledelsen i håb 

om at hente hjælp her.  

 

Allerede af kommentarerne til suveyundersøgelsen blev der signaleret stor villighed til at give køb 

på den individualiserede lærerrolle. Kun enkelte kommentarer tematiserede forringelse af 

undervisningsfriheden som en risiko ved det nye samarbejde. Hovedstrømningen er da også, at 

samarbejdet og det tværfaglige hilses velkomment på alle skoler på trods af ovennævnte 
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vanskeligheder. En opblødning af tidligere tiders individualiserede lærerrolle kan på den baggrund 

siges at være en realitet på de tre caseskoler. 

 

I reformens anden bevægelse, fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen, er ovennævnte 

et mønster, som genfindes på den del af bevægelsen, som vedrører teamarbejdet. Men i bevægelsen 

fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen indgår også andre elementer, dvs. kravene om 

flere evalueringer, løbende udfyldelser og justeringer af studieplaner og dokumentation af arbejdet, 

som også rummer kontrolelementer.  

 

Af surveyundersøgelsen fremgik det, at der var meget positive forventninger til teamsamarbejdet. 

Af den uddybende undersøgelse fremgår det også, at det er positive aspekter af det kollegiale 

samvær, der er attraktive. Det betyder, at man får mulighed for at lære af hinanden, og at dette også 

kan sætte erkendelser om elevernes læreprocesser på dagsordnen og dermed være med til at udvikle 

kerneydelsen. Der er stor opmærksomhed på netop dette; at have muligheden for at yde den 

optimale kerneydelse. I selve definitionen af professionsbegrebet blev der lagt vægt på, at 

serviceorientering eller altruisme kan ses som et centralt element i professioners selvforståelse. 

Dette stemmer overens med, at stærke arbejdsmotiver her er drevet af ønske om at skabe bedst 

mulig kerneydelse.  

 

Interviewundersøgelsen gjorde det også klart, at det, som i høj grad bekymrer i relation til 

teamarbejdet, er mængden af administrationsopgaver, som indskrænker selvstyret i teamet på 

bekostning af udviklingen i kerneydelsen og de fælles læreprocesser. Administration betragtes i 

bund og grund ikke som en opgave, den enkelte lærer eller teamet skal tage sig af. Så selv om 

ræsonnementet for placeringen af de administrativt styrende funktioner hos teamet er, at det er en 

udvidelse af indflydelse på eget arbejde, hilses dette ikke velkomment.  

 

Her er der klart et punkt, hvor både vidensgrundlag og autonomi anfægtes. Den videnskabelige 

baggrund, som er basis for professionernes arbejdsudøvelse, understøttes ikke ved pålægget af mere 

administrative funktioner. Dette er i sig selv anledning til at føle sig udfordret på vidensgrundlaget. 

Samtidig indæmmes autonomien ved den tidsmæssige binding af noget, der opleves som 

uvedkommende læreropgaver. Og i forlængelse af denne del af de nye krav, reagerer professionerne 

på de tre skoler forventeligt set i forhold til professionsteorien. Men samlet set ændrer det ikke ved 

det forhold, at den individuelle lærerrolle fortsat ikke forsvares, sådan som det grundlæggende 

kunne forventes med baggrund i teorien.  

 

I relation til den organisatoriske helhedstænkning var surveyundersøgelsens mest negative 

udmelding knyttet til krav om dokumentation af resultater, synliggørelse af arbejdet og 

evalueringskrav. I det første år af reformen er der forskel på, hvordan de tre skoler på dette punkt 

har prioriteret arbejdsindsatserne. På Stx har andre reformopgaver været prioriteret højere, arbejdet 

er indledt, men på et mere foreløbigt plan. På Hhx er processen i gang med tiltag til synliggørelse på 

hjemmesider, og i slutningen af første reformår har der også været afholdt møder og igangsat 

initiativer med henblik på evaluerings- og portfolioaktiviteter. På Htx har der været arbejdet 

intensivt med at skabe en portfolioløsning med henblik på inddragelse af den samlede organisation.  

 

Afhandlingens indledende feltobservation stammer fra forhandlingerne om portfolioen på Htx og 

vidner om stærkt delte meninger om kravene om fælles forpligtende beslutninger om evalueringer 

(kapitel 1). Med kravene om mere evalueringsindsats og læreprocesfaciliterende samtaler med 

eleverne udfordres også vidensgrundlaget. En feltobservation på Stx i en samtale om et 
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evalueringsoplæg på et PR-møde indfanger i koncentreret form centrale temaer, som italesættes af 

skolernes medarbejderne: 

 

Lærer: ”Jeg synes altså, vi får en socialrådgiverfunktion.  

Rektor: Det her handler om, hvordan det faglige fungerer, vi spørger ikke, om deres far banker 

dem.  

Lærer: Vi får altså mange opgaver, som vi ikke er ansat til at løse.  

Rektor: Er du sikker på, at du ikke er ansat til det? 

Lærer: Så er jeg i hvert fald ikke uddannet til det.  

En anden lærer: Her er jo lagt op til en dyb samtale med den enkelte elev. Vi er i en boldgade, 

hvor jeg bliver utilpas ved disse ting.  

En tredje lærer: Er vi ikke ved at udvikle os til en evalueringsinstitution? Er vi ikke ved at gå i 

selvsving?”
48

  

 

De to første lærere føler sig ikke trygge ved de nye krav, og der henvises meget præcist til, at det, 

der er på tale, er en udfordring af det traditionelle vidensgrundlag, ”det er vi ikke uddannet til”. 

Samtidig ligger der, i den tredje lærers udsagn, en indvending mod den øgede bureaukratisering og 

det tilknyttede papirtigeri i forbindelse med evalueringsarbejdet. Det sidste uddybes i de 

efterfølgende interviews og er også et hovedargument imod den øgede evalueringsindsats i 

gymnasiet. Det skal nævnes, at hverken survey eller efterfølgende interviews giver baggrund for at 

dokumentere, hvad der ville være forventligt ud fra professionsteorien, nemlig at professionerne 

føler sig udfordret af kontrolelementet, som er forbundet med krav om løbende dokumentation og 

synliggørelse af arbejdet. Dette er ikke ensbetydende med, at det ikke forholder sig som 

professionsteorien ville foreskrive, blot at det ikke fremgår med tydelighed af det genererede 

datamateriale. 

 

Samlet set kan det siges, at casematerialet fra dette studie peger på, at ændringer i 

professionsudøvelsen er på vej. Man kan naturligvis indvende, at materialet er lille, og det kan vel 

ikke afvises set i relation til det samlede felt. Ikke desto mindre er resultaterne overbevisendende 

entydige, gældende for både survey og efterfølgende uddybende undersøgelse.  

 

I forlængelse af den opdaterede surveyundersøgelse og set i lyset af uddybende interviews vendes 

blikket mod en sammenligning af skolernes interne paradoksale processer. Dette sker for at opnå en 

dybere forståelse af professionernes interaktioner ved at se på tværs af de tre skoler. Forandringerne 

set i relation til de autonome professioner viser grundlæggende spændinger, som løbende udfordrer 

til paradokshåndtering. Håndtering af paradokser konstituerer herved en kerne i tilblivelsen af den 

organisatoriske forandring og skabelsen af de nye institutioner. Et studie af håndteringen af 

paradokser i aktørernes samspil giver på denne baggrund viden om, hvordan meningsskabelse 

finder sted i organisationernes dagligliv.  

9.3 Professioner i paradokser på tværs 

Som omtalt i indledningen til dette kapitel, er det tredje trin i paradoksmodellen afsættet for den 

efterfølgende sammenlignende analyse af skolernes oversættelser. Paradokserne, som afrunder hver 

skoleanalyse, er blevet til i et møde mellem empiri og teoretisk tilgang. I det efterfølgende 

sammenfattes paradokserne til tematisering af samspilsmønstrene, som knytter sig til 
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hovedbevægelserne i reformen. Det er disse paradokstemaer, som kan betragtes som 

grundlæggende mønstre, der konstituerer dynamikkerne mellem de deltagende aktører i 

forandringprocesserne. Med henblik på at fastholde forskelle og ligheder i skolernes oversættelser 

struktureres sammenligningen i de hovedbevægelser, som har været beskrevet i analysekapitlerne 7, 

8 og 9:  

 

Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen. 

 

Selv om interaktionerne knyttet til det kollegiale samspil også står centralt i analysen og omtales 

undervejs, er det mønstrene, som er forbundet med samspillet mellem ledelse og medarbejdere, som 

tematiseres. Formålet med sammenligningen i dette kapitel er at fokusere på håndteringen af de 

vanskelige professionsparadokser, der har været indholdsmæssigt udfoldet. Organisatoriske 

deadlocks, system contradictions, mixed messages vil derfor være blandt de centrale begreber, som 

er holdepunkter for den sammenlignende analyse. Begreberne er uddybende omtalt i kapitel 6.  

 

I den sammenlignende analyse afgrænses fremstillingen til udvalgte eksempler på 

paradokshåndteringen. I alle eksempler er der tale om forhold, der spiller en rolle for 

organisationens samlede funktion og forhold, som også optog sindene i undersøgelsesperioden. Den 

første reformbevægelses paradoksale professionsoversættelser er det første skridt i den 

sammenlignende skoleanalyse.  

9.3.1 Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

Synlighed og supervision omtales som nøgleord i forholdet mellem ledelse og medarbejdere i 

vejledningen til bekendtgørelse i relation til Gymnasiereformen 2005 (Undervisningsministeriet 

2005). Ledelsen skal bidrage i den enkelte skoles helhedstænkning med synliggjorte mål og rammer 

for indsatsen, intern og ekstern evaluering og sikre udveksling af erfaringer i forpligtende 

teamstrukturer
49

. Set i relation til skildringen af den autonome professionsforståelse som beskriver 

professionerne som ledelsesfremmede, er det ikke nogen ukompliceret opgave at skulle matche 

signalerne, som er givet for ledelsesforandringerne i gymnasiet.  

 

Det er slående, at de paradokser, som er fælles for de tre organisationer, overordnet er knyttet til den 

ledelsesmæssige bestræbelse på at sikre deltagelse, involvering eller medejerskab hos 

medarbejderne, som det ofte benævnes i organisationerne. Dette er en bestræbelse, som er 

gennemslagskraftig i alle tre organisationer og i øvrigt bredt genkendelig i mange sammenhænge, 

hvor forandringer skal implementeres. Det at skabe medejerskab betragtes formentlig mere generelt 

som en af de største udfordringer i forbindelse med aktuel ledelse, som ofte omfatter 

implementering af reformer og forandringer. Ifølge O`Connor accepterer ledelse i stigende grad 

retorikken om medarbejdermedejerskab: 

 

”Those who openly oppose employee involvement these days are considered “Neanderthals” or 

“dinosaurs”… Yet tension with the present order comes into play with this trust, and contradiction 

becomes evident” (O`Connor 1995: 772) in (Koot et al. 1996: 10). 
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 Se desuden uddybning heraf kapitel 1. 



312 

Der er ingen af de tre caseskolers ledelser, der forestiller sig, at forandringsarbejdet kan initieres 

ved Top Down-styrede initiativer. Der udfoldes derimod i alle sammenhænge et stort arbejde og 

engagement i tilrettelæggelse af processerne som forsøg på at sikre skabelsen af medejerskabet. Det 

kan samlende siges, at de paradokser, som udfolder sig, er knyttet til denne bestræbelse.  

 

Strategierne til skabelsen af medejerskabet på de tre skoler udfolder sig på trods af det enslydende 

mål meget forskelligt. Der er dog ikke tvivl om, at netop medejerskabet til forandringerne og de 

mange overvejelser, der er knyttet hertil, er forbundet med, at ledelsen opfatter medarbejderne i 

gymnasiet som stærke og selvstændige professioner, der må have lod og del i det, der skal ske, for 

at det kan lykkes. Dette er tilfældet for alle tre skolers vedkommende. På den baggrund kan der 

siges at være et fælles udgangspunkt i professioners autonomi, selv om oversættelserne af reformen 

og håndteringen af processerne som nævnt udfolder sig forskelligt.  

 

På hver af de tre skoler er der i analysekapitlerne et sæt af paradokser, som i tilknytning til den 

ovenstående reformbevægelse kan siges at være i spil. Set på tværs kan paradokserne tematiseres i 

tre centrale temaer, som er knyttet til det grundlæggende forhold, som ovenfor er nævnt, dvs. ønsket 

om at skabe medejerskab. Hovedtemaer i paradokserne er følgende:  

 

 Ledelse, synlighed og ligeværdighed  

 Ledelse, kontrol og maksimalt medarbejderfrirum  

 Ledelse og organisering af medarbejderindflydelse i flade strukturer  

Ledelse, synlighed og ligeværdighed  

Stx 

 Ledelsen skal skabe ledelsesaccept og forståelse for forandringer gennem kommunikation 

i en ”ledelsesfjern”, ”hvad nu hvis”-kultur 

Htx 

 ”Anstændig ledelse” skal være ligeværdig og usynlig og må derfor eksporteres til ildsjæle 

uden kasketter eller ”listes ind” 

Hhx 

 Ledelse skal være synlig og samtidig bredt medarbejderinvolverende 

 

På Stx udtrykkes det klart, at medarbejderne antages at være ledelsesfremmede. Det grundlæggende 

paradoks i forandringsarbejdet, at lede præcist og kvalificeret, uden at det kan ses og høres, er 

derfor også gennemslagskraftigt. Det virker ind på samspillet og dynamikkerne mellem ledelse og 

medarbejdere, ligesom det fører til forstærkning af andre paradokser i organisationen, som er 

relateret hertil. Essensen er, at ledelse skal udøves med lav profil og betoning af ligeværdighed i 

samspillet med medarbejderne. Ledelse bliver på Stx bl.a. langt mere acceptabel for både ledere og 

medarbejdere, når ledelsen er undervisere. Dette er et synspunkt som også gør sig gældende på Htx.  

 

I den første lederfortælling på Htx hører vi om, hvad ”anstændig ledelse” er. Det træder frem, at 

hos ledelsen på Htx vægtes det at have undervisningserfaring højt. ”Det ville ikke være anstændigt, 

hvis man ikke også var underviser”, betones det af en leder. Dette syn på ledelse matcher 

udgangspunktet på Stx, og alligevel er der på Htx en endnu større vægt på det ligeværdige i 

ledelsessammenhæng. For at skabe ledelse af de konkrete forandringer i reformen, som matcher 

lighedsidealet på Htx, ses det som en hovedopgave for den formelle ledelse at sikre sig, at ildsjæle 

blandt medarbejderne i organisationen er det mellemled, som kan drive forandringsarbejdet. Med 

basis i denne opfattelse udpeges et ledelseslag af medarbejdere af den formelle ledelse, som træder i 
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karakter som ildsjæle og drivkraft i forandringsprocessen med ”pen og pisk”, som det formuleres af 

uddannelseschefen. 

For begge skoler gælder det, at Primus inter Pares aspektet og besiddelse af den specialiserede 

faglige ekspertviden, er konstituerende for ledelsesforståelsen. Tanken er, at den samme form for 

viden skal findes på ledelses- og udførerniveau. I begge tilfælde er ledelsesafsættet herved  en 

traditionel tæt sammenkobling mellem profession og ledelse med fagligheden som det dominerende 

rationale.  

 

På Stx er der desuden i ledelsesarbejdet stor enighed om, at opgaven at lede det krævende 

forandringsarbejde allerbedst håndteres ved velvalgte kommunikationsstrategier. Kommunikationen 

betragtes som en af de helt centrale indgange til skabelse af medejerskabet og ledelseslegitimitet i 

processen. Rektor påtager sig i løbet af processen en meget stor kommunikationsopgave i 

organisationen. Han siger i forbindelse hermed, ”Jeg forsøger at gøre det attraktivt at blive 

informeret og gøre det muligt at være informeret.”  Kommunikation, dialog og information 

betragtes dog bredt af den samlede ledelse på Stx som det sæt af nøglebegreber, der skal til for at 

skabe forandringsprocessen, ”ledelse er dialog, og så er det dialog, og så er det dialog”, som det 

formuleres af ledende inspektor. 

 

De kommunikative strategier rummer imidlertid vanskelige balancer, som skal håndteres, og vi ser 

på Stx konkrete eksempler på, at strategierne kan føre til, om ikke organisatoriske deadlocks, så dog 

kommunikative deadlocks. En inspektor begrunder kommunikationsstrategierne med, at 

gymnasiekulturen er en ‖hvad nu hvis-kultur”.  Medarbejderne problematiserer og stiller svære 

spørgsmål, og inspektor præsenterer begrebet ”alibisvar” som et eksempel på det vanskelige i at 

håndtere styringen af professionerne. Teknikken er at tale, som om man adlyder samtidig med, at 

adfærden afspejler noget andet. Ledelsen har til gengæld også mulighed for at udmanøvrere 

medarbejdere ved at overhøre visse medarbejdergrupper f.eks. ”de gamle hanbavianer”, hvis man 

mener, de ikke skal have indflydelse. Det kræver gode kommunikationskompetencer og 

fingerspidsfornemmelse at lede i denne organisation, som inspektor siger.  

 

Ved slutningen af det første reformår er forholdet mellem ledelse og medarbejdere præget af 

anspændthed. Rektor betegner miljøet som stresset, og medarbejdere giver udtryk for stor 

frustration over ikke at være blevet hørt. Ledelsen noterer sig, at større synlighed og præcision i de 

krav, der stilles til medarbejdere, skal være en fremadrettet konsekvens af erfaringer gjort med det 

første reformår. Dette kan signalere en større overensstemmelse med reformens krav og en 

bevægelse mod dekobling af ledelse og profession. Men da kommunikationen også er et tveægget 

sværd er der en risiko for at intensiveret indsasts med mere af det samme kommer til at 

vedligeholde et gensidigt for begge parter utilfredsstillende interaktionsmønster, som måske blot 

forfines.  

 

Ledelsen ræsonnerer, at uenighed eventuelt skyldes manglende præcision i de krav, der stilles til 

medarbejdere - et ræsonnement, som umiddelbart giver mening. Betragter man imidlertid 

medarbejdernes begrundelser for frustrationer, er den overvejende fornemmelse, at ledelsen ikke 

lytter. Større præcision i krav, der stilles til medarbejdere, vil derfor med al sandsynlighed snarere 

understøtte et kontinuerligt spændingsgenererende mønster i den indbyrdes adfærd. Vi har her at 

gøre med det, som Spencer og Dale beskriver som organisatoriske deadlocks. Et deadlock kan være 

relativt stabilt over lang tid og nærmest blive rutinemæssigt (Putnam 1986). Afhængig af om en 

aktør gør noget andet end vedkommende plejer, kan en deadlock-situation forandres. Men dette er 

ikke umiddelbart oplægget til de efterfølgende handlinger.  
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På Htx er kommunikationsstrategier også i spil for at sikre ligeværdighedsideologien. Medarbejdere 

omtales konsekvent af ledelsen som ‖kollegaer”. Opfattelsen af samspillet mellem ledelse og 

medarbejdere fører, på Htx, til noget, som ledelsen selv ofte omtaler som ”ledelse, der listes ind”. 

På Htx benævnes ledelse heller ikke gerne med ledelsestermer. Her tales i stedet om ”naturligt” 

fremvoksende strukturer og samarbejdsrelationer som ideal. Foretrukne termer for ledelse er knyttet 

til biologiske metaforer. Grupper ”udkrystalliserer sig”, ”vokser frem”, ”dannes naturligt” og ”det 

er lidt dynamisk”, som det beskrives. Der er tale om en sprogbrug, som bidrager til at konstituere 

tvetydighed og uklarhed i organisatorisk opfattelse. Den metaforiske virkemåde fungerer som en 

slags ‖black boxes‖, hvori f.eks. ledelse usynliggøres. 

 

Flydende ledelse er også en black box- betegnelse og en del af det samme vokabularium. Samtidig 

er det den mest dækkende betegnelse for den form for ledelse, der foregår på Htx. En medarbejder 

beskriver den flydende ledelse som noget, der sommetider foregår mellem ledelsesgruppens 

repræsentanter, eller det kan være ledelse, der ligeså meget udøves blandt medarbejdere. Der er 

derved tale om ret vanskeligt gennemskuelige processer, og det referes jævnligt, hvordan end ikke 

eksterne konsulenter kan opklare, hvordan Htx organisering hænger sammen. På Htx er der tale om 

meget kreative krumspring for at lede ved ikke-ledelse.  

 

Ledelse er en størrelse, som på Htx er umådelig svær at tage på sig og at leve ud over for 

lærergruppen. Det er en opgave, der skal arbejdes med, noget, der kræver tilvænning, som det siges 

– og som oven i købet kan være ulystbetonet. Men lederne oplever, at lærerne efterspørger ledelse, 

og de arbejder med at med at vænne sig til nye ledelsestider. Ledelsen leder i forhold til at synlig 

ledelse er absolut illegitimt, ikke bare i medarbejdernes optik, men også i ledelsens egen optik. 

Legitim ledelse foregår, kort sagt, helst fra en medarbejderposition, og den flydende ledelse bliver 

en Modus Vivendi på Htx. Det kan konkluderes, at ledelse og profession i denne sammenhæng er 

tæt koblede begreber.  

 

På både Stx og Htx er der klare åbninger mod nye tider, men sporene af den traditionelle autonome 

professionstænkning er markante, selv om der går bevægelser imod en adskillelse mellem 

professions- og ledelsesforståelsen. Det skal tilføjes, at selv om der er fællestræk for Stx og Htx, 

adskiller de to skoler sig dog også klart fra hinanden. Også Htx og Hhx har fællestræk på tværs af 

forskelligheder, men Hhx er den skole, som mest markant adskiller sig og rækker mod de nye tider 

med en anderledes professionsopfattelse, som ikke er præget af Primus inter Pares-opfattelse og 

med anderledes relationer mellem ledelse og medarbejdere.  

 

På Hhx er rationalet, at det vigtigste er, at ledelsen er ”fagligt klædt på”, dvs. i reformsammenhæng 

helt igennem orienteret om høringssvar, diskussioner og med fingeren på pulsen om, hvor 

holdningerne brydes. Denne viden indhentes bl.a. ved at deltage i flest mulig eksterne fora med 

henblik på at skabe netværk og udveksle erfaringer. Til ledelsen af forandringsprocesserne på 

skolen og skabelsen af medejerskab er der, i lighed med de to øvrige skoler, knyttet mange 

ledelsesovervejelser. På Hhx betones det, at det væsentlige er at skabe feedback-strukturer og dialog 

langs reformens tilblivelsesproces. Samtidig stilles der ikke grundlæggende spørgsmål ved 

fænomenet ledelse på denne skole.  

 

Der er ingen forestillinger om, at ledelse skal være usynlig eller for den sags skyld ligeværdig. 

Vejen til medejerskabet går på Hhx ad en helt anden rute og inkluderer ikke overvejelser over 

tilrettelæggelse for ledelsesfremmed professioner. Tværtimod hører vi at netop, at synlig ledelse og 

klare forventninger er centrale ingredienser i arbejdet. Hvis man som leder bliver irriteret over, at 
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tingene ikke sker, så er det vel fordi, man ikke klart nok har udtrykt sine forventninger. Den slags 

betragtes som en boomerang med kurs mod egen ledelse. ”Den vender jo tilbage på os selv”, som 

det udtrykkes.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at det klart af datamaterialet fremgår, at ledelse heller ikke af 

medarbejderne betragtes som uønsket i denne professionssammenhæng Det betyder på ingen måde, 

at der automatisk er enighed i ledelsens dispositioner, men ledelsesfremmedheden er ikke et 

fremherskende træk i organisationens dagligdag med reformen. Dette betyder heller ikke, at 

samspillet mellem ledelse og medarbejder er problemfrit, men det betyder, at opfattelsen af 

profession og ledelse er klart adskilt fra ledelsestænkningen på Hhx. 

 

I den traditionelle professionsforståelse er den specialiserede faglige ekspertviden konstituerende 

for selve ledelsesforståelsen. Der kan siges at være en tæt kobling mellem profession og ledelse i 

traditionel professionssammenhæng. Den samme form for viden skal findes på ledelses- og 

udførerniveau i det administrative system. Dette princip udfordres af reformen, fordi den viden, som 

lederne har brug for i forvaltning af reformen, skal suppleres med en anden end den faglige viden. 

På Hhx er andre værdier end de faglige integreret i ledelsesarbejdet, og samspilsprocesserne mellem 

ledelse og medarbejdere udfolder sig bl.a. på den baggrund anderledes end på de øvrige to skoler.  

 

Nogen af de andre værdier, som er integreret i ledelsesforståelsen, er et stort fokus på styring ved 

managementredskaber, således som der lægges op til i offentlig reformsammenhæng. Der er også et 

stort fokus på procestænkning og udvikling af organisationen via feedback-strukturer, som 

involverer medarbejderne. Når styring ved managementredskaber er integreret i 

ledelsestænkningen, hænger det formentlig sammen med, at der har været arbejdet på, at 

medarbejdere og ledelse på Hhx ser deres sit virke som en del af hovedorganisationens virke, der 

igen er led i det statslige politiske system.  

 

På Hhx bruger ledelsen tid på at involvere personalet i de politiske beslutninger, som er knyttet til 

hovedorganisationens virke. På afdelingsniveau (dvs. Hhx niveau) forsøges det at omsætte de 

visioner, der har været formuleret i hovedorganisationen ud fra en tanke om, at det skal ”ind under 

huden” på medarbejderne. Den politiske styring accepteres som relevant, og der skabes herved en 

sammenhæng og helhed i den samlede organisationstænkning.  

 

I ledelsen på Hhx bruges der, på baggrund af ovenstående engagement, megen tid foran computeren 

for at kunne leve op til krav fra øvrige systemer om oplysninger og feedback og også med henblik 

på at få interne systemer til at fungere. De administrative opgaver betragtes som afgørende for at 

kunne levere de bedst mulige resultater, og ledelsen ønsker overblik over disse. Dette er langt fra 

problemfrit, men de administrative opgaver opfattes ikke som uvedkommende, snarere som 

hjælperedskaber til at skabe den faglige og indholdsmæssige udvikling i reformen. Ansvar for 

løbende at skabe de overordnede kalkulations- og systematiseringsoplæg er placeret hos 

”excelmanden over alle excelmænd”, som han omtales, dvs. forstanderen på skolen. Disse oplæg 

diskuteres med den personaleansvarlige leder (uddannelseschefen) for så i næste omgang at kunne 

bringes i spil i medarbejdersammenhæng.   

 

Alt dette betyder, at andre værdier end de faglige er integreret i ledelsesarbejdet, og 

samspilsprocesserne mellem ledelse og medarbejdere udfolder sig bl.a. på den baggrund anderledes 

end på de øvrige to skoler. Det betyder også, at opfattelsen af profession og ledelse er klart adskilt 

med denne ledelsestænkning.  
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Ledelse,  kontrol og maksimalt medarbejderfrirum  

Stx 

 ”Den administrative bjælke” skal regulere samspil og arbejdsfordeling, men af hensyn til 

medarbejder autonomi skal medarbejderne bestemme, hvor bjælken skal lægges  

Htx 

 ”Frihed under ansvar” sikrer kontrolundgåelse, mens glansbilleder og fjendebilleder 

bidrager til at sikre ideologiske kontrol 

Hhx 

 Rationel styringstænkning skal afbalanceres med forhandling om meningsskabelse i 

dialogprocesser, maksimalt medarbejderfrirum og ledelsesopfølgning er strategien 

 

”Den administrative bjælke” er et begreb eller, som tidligere omtalt, måske snarere en 

organisationsopskrift, som er slået igennem på Stx. På Stx er der i ledergruppen mange overvejelser 

over placeringen og regulering med ”den administrative bjælke” (se kapitel 7). Med ”den 

administrative bjælke” signaleres der en mulighed for at forhandle og diskutere placeringen af 

arbejdsdeling mellem ledelse og medarbejdere. Netop dette er i følge ledelsen meget vigtigt, fordi 

det giver en mulighed for at tage vare på medarbejdernes selvstændighedstrang. Selv om den 

administrative bjælke præsenteres som et forhandlingsredskab, ser det dog overvejende ud til, at 

hensynet til medarbejdernes generelt store selvstændighedstrang efterkommes. ”Vi lægger bjælken 

dér, hvor lærerne ønsker det‖, som inspektor siger. Ledelsens krav eller forventninger er ikke det, 

der først og fremmest italesættes. Det fremstår derimod som et centralt tema i samspillet mellem 

ledelse og medarbejdere, at der må skabes et stort medarbejderfrirum.  

 

På et spørgsmål om hvordan det med en meget stor selvstændighedsmargen er muligt at følge op på 

arbejdet, svarer inspektor, at det gør man ved at spørge, men der er også det element, at lærerne ikke 

kan kontrolleres, så man er nødt til at håndtere samspillet med en udstrakt grad af tillid. Tillid er et 

nøglebegreb, og er man nødt til at kontrollere, så skal det i hvert fald foregå ”diskret”. 

Nødvendigheden af diskretionen er i høj grad baseret på medarbejdernes selvstændighedtrang.  

Hvis man som leder opleves at kontrollere, ”så har man tabt det hele på gulvet”, som inspektor 

siger. Det er på baggrund af kontrolundgåelsen en meget fjern tænkemåde for ledelsen at gribe ind 

med rammesætning af medarbejdernes erfaringsdannelser. I stedet fører strategien om at undgå 

kontrolfornemmelse til, at der opstår et fokusskifte fra kontrolundgåelse til tryghedsskabelse.  

 

Ledelsen ser det som en central opgave at tage vare på medarbejdernes tryghed i forbindelse med 

omstillingsprocesserne, hvorved ledelse gradvist bliver til omsorgsledelse. På Htx ses meget præcist 

en tilsvarende dynamik hvor værdierne ”medmenneskelig pænhed ”  og ”frihed under ansvar” 

fremhæves af ledelsen. På Stx siges det, at medarbejderne ‖skal føle, at der er en tryghed, at der er 

nogen, der samler dem op.”  Ledelsen skal bestræbe sig på at ”jævne vejen”, dvs. fjerne 

forhindringer, og det formuleres at rektors vigtigste rolle er at filtrere, fokusere og holde mismodet 

fra døren.  

 

Ledelse bliver, på begge skoler, til noget, der skal udøves med masser af empati, udstrakt 

fleksibilitet, hvor kontrol frem for alt skal undgås, og vejen jævnes for medarbejderne. Den 

administrative bjælke er også et paradoks i organisationen, fordi det bliver uklart, hvem det er, der 

leder hvem, når det skal bestemmes, hvor bjælken skal placeres. Ledelsen træder til side, i respekt 

for medarbejdernes trang til selvbestemmelse, og banen overlades til medarbejdere, når niveauet 

skal fastsættes. Processerne håndteres af medarbejderne f.eks. anarkistisk eller stalinistisk, og 

ledelsesfraværet til regulering af samarbejdet opleves som et regulært ledelsestomrum der, hvor der 
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opstår kriser. Det skaber vrede og frustration hos medarbejdere, som ikke føler sig imødekommet af 

ledelsens tiltag.   

 

På Htx omtales det af ledelsen, at man længe har arbejdet ud fra værdiledelse frem for snæver 

regelstyring. En af skolens ildsjæle omtaler endda, at skolen er ”meget værdibaseret”, og det er 

ledelsens fornemmeste opgave at støtte op om værdierne. Uddannelseschefen lægger også i sin 

fremstilling stor vægt på, at skolen skal styres med værdier frem for regler. Regler, som 

rammesætter på forpligtende vis, betragtes sammen med formaliserede beskrivelser i øvrigt af 

dagliglivet i organisationen, som noget, der bevirker, at organisationen stivner.  

 

Nærmere adspurgt om indholdet i værdierne viser det sig at være”frihed under ansvar” og 

”medmenneskelig pænhed”, som er værdier, der tilbagevendende tematiseres af både ledere og 

ildsjæle. Tilbageholdenheden over for at formulere åbenlyse krav og fordringer til medarbejdere, 

som man tænker, er stærke, selvstændige og måske modstandere, er omfattende og rammesættende 

for samspillet mellem ledelse og medarbejdere på de to skoler Stx og Htx. At styre med regler 

bliver for ”firkantet”, som det udtrykkes på Htx, og så kan der ikke tages individuelle hensyn. Men 

med værdien ”frihed under ansvar” er samspillet mellem ledelse og medarbejdere løftet ud af en 

snæver kontrolrelation, og ledelsen lægger stor vægt på dette som et fremherskende princip. Ingen 

kontrol er et kendt tema i professionessammenhæng jævnfør også foranstående beskrivelse af Stx.  

 

Til værdien ”frihed under ansvar” knytter der sig på Htx en generel lovprisning af det frie initiativ. 

Professionerne ledes derfor også først, når og hvis de støder mod en grænse for, hvad der er 

acceptabelt i organisationen. Ledelse bliver herved til reaktiv ledelse og noget, der foregår, når 

medarbejderen rammer en grænse. Det bliver herved meget nemt medarbejderne, der sætter 

dagsordnen for ledelsesarbejdet, præcis som det også eksemplificeredes på Stx i forbindelse med 

placeringen af ”den administrative bjælke”.  

 

På Hhx har pædagogisk udvikling også en høj prioritet og præcis som på de to øvrige caseskoler, 

mener uddannelseschefen, at pædagogisk ledelse langt hen ad vejen er et spørgsmål om at stille 

frirum til rådighed for medarbejderne. Ledelsen skal sikre, at der skabes plads i den enkelte lærers 

skema, og ledelsen skal sikre tid og fagfordeling, så det er muligt for den enkelte at udvikle nyt. 

Frirummet er her knyttet til konkret skemalægning og tidsmæssige rammer frem for til en mere 

generel og abstrakt frihedsforståelse. Til forskel fra de øvrige caseskoler anses det også, i 

tilknytning til frirummet, meget væsentligt, at ledelsen også følger op på den udvikling, som så er 

sat i gang. Det betragtes som en ledelsesforpligtelse at følge op i forlængelse af frirummet. 

 

Også i udviklingsprocesserne, som er knyttet til reformtilblivelsen, ser ledelsen det som sin opgave 

at sikre, at processerne præcist rammesættes af formulerede forventninger. Ledelsen vurderer, at det 

er en ledelsesopgave at understøtte medarbejderprocesserne ved at være præcis og synlig i de 

kommissorier, der formuleres som rammesætning af arbejdet. At al opfølgningsarbejde ikke går 

som planlagt, er en anden sag. Det er imidlertid formuleret som en ledelsesudfordring og intention 

at sikre dette.    

 

For de to skoler Stx og Htx er ledelsestænkningen, kort opsummeret, forankret i en 

professionsforståelse, som agerer med respekt for ledelsesfremmedhed, autonomi hos 

medarbejderne og hos ledelsen selv, som er udrundet af samme medarbejdergruppe. Paradokset er 

at håndtere ledelse af forpligtende og omfattende forandringskrav i forhold til en gruppe af 

medarbejdere, som antages at være ledelsesfremmede. Opgaven håndteres på begge skoler med en 
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overvægt på kontrolundgåelse og maximalt frirum, som efterlader ledelsen med meget begrænsede 

muligheder for indgriben og åben ledelse. Rummelighed og kontrolundgåelse er en bestræbelse, 

som fylder meget i ledelsesforståelsen på både Htx og Stx. Der etableres på begge skoler zoner af 

tvetydighed, på Stx med den ‖administrative bjælke‖ og på Htx med ”frihed under ansvar‖, som 

ikke nærmere afgrænsede interaktionszoner, hvor det er op til den enkelte medarbejdere at afrøve 

grænsesætningen i forhold til ledelsen. For ledelsen er fordelen at der herved signaleres respekt for 

selvstændighed, ulempen at ledelse delegitimeres.   

 

På Hhx ses synlig ledelse som en nødvendighed og forpligtelse i forhold til at få forandringsarbejdet 

til at fungere, og selv om blikket er rettet mod medarbejderinvolvering og deltagelsesprocesser, er 

der samtidig fokus på, at afgrænsning af dialogprocesserne ved synlige strukturer er afgørende for 

arbejdet. Det er karakteristisk, at frirum til medarbejderudvikling på Hhx ikke begrundes i 

professionernes autonomi. Der er heller ingen forestillinger om at ”skubbe uden at styre” eller om 

at være diskret, hvis man som leder vil følge op på arbejdet. På Hhx er synlig ledelse og opfølgning, 

som også indebærer en form for kontrol, centrale ingredienser i arbejdet.  

Ledelse og organisering af medarbejderindflydelse i flade strukturer  

Stx 

 Ledelsesformen er ”oplyst enevælde”, men det skal gøres ”på den flade måde”. 

Htx 

 Rationel styringstænkning, systematik og køreplaner er nødvendigt, men illegitimt når 

forandringer skal emergere over madpakken i en flad struktur  

Hhx 

 Ledelse skal være synlig og besluttende samtidig med bredt medarbejderinvolverende via 

hørings- og feedback-strukturer 

 

De organisatoriske beslutningsstrukturer og processer står som et kardinalpunkt på de tre caseskoler 

i forhold til at skabe reformens forandringer. Beslutningsstrukturerne sætter i høj grad rammer for 

tanker, begrænser fortolkninger og skaber handlinger i organisationen. På Stx omtaler ledelsen da 

også indledningsvist beslutningsstrukturen som noget helt centralt i forhold til samspillet med 

medarbejderne. Indflydelse, åbenhed, tryghed, medansvar, en glad og engageret arbejdsplads er det, 

som organisationsstrukturen tænkes at skulle understøtte. På denne skole er strukturen, som 

beskrevet i kapitel 7, opbygget i en række udvalg. Hertil kommer Pædagogisk Råd, hvor alle 

medarbejdere samles en gang om måneden f.eks. for at debattere forskellige dele af det, der 

arbejdes med i udvalgene. 

 

Det afgørende i organiseringen på Stx er, at de enkelte udvalg har beslutningskompetence. Dette 

tillægger ledelsen stor betydning i forhold til det medejerskab, der gerne skal udvikles. Det er et 

forsøg på at ansvarliggøre lærerne på beslutninger, de har været med til at træffe, ikke som 

enkeltpersoner men som gruppe. Det fremstår imidlertid ikke klart eller synliggjort, at de 

beslutninger, som træffes i udvalgene, samtidig på forhånd på mange måder er afgrænsede i omfang 

og indhold. Denne del af strukturen formidles enten ikke eller den formidles med uklarhed.  

Det enkelte udvalg har på forhånd et beskrevet kommissorium, ledelsesrepræsentanten har desuden 

et mandat i udvalgsarbejdet, som er formuleret i samråd med øvrige ledelseskollegaer. Dertil 

kommer, at der skal opnås konsensus i udvalget, og det er samtidig sådan, at rektor har vetoret i alle 

beslutninger. Det skal ikke her vurderes, om beslutningsstrukturerne er gode eller dårlige eller bedre 

end den beskrevne tidligere struktur. Men set i en paradoksoptik er der et spændingsfelt knyttet til 
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den daglige håndtering og også til fremstillingen af beslutningsstrukturer og indflydelsesmuligheder 

på Stx.  

 

Der hersker både hos den enkelte leder, blandt lederne indbyrdes og i samspillet mellem ledelse og 

medarbejdere meget forskellige fortolkninger dels af selve beslutningsorganiseringen og dels af 

centrale beslutnings- og indflydelsesbegreber. En inspektor siger, at udvalgene træffer beslutninger 

”fuldstændigt suverænt”. Det fuldstændigt suveræne er dog ikke mere suverænt, end at rektor 

beslutter både først og sidst jævnfør ovenstående beskrivelse af beslutningernes afgrænsning. En 

anden inspektor omtaler ledelsesformen på gymnasiet som ” oplyst enevælde”. Alligevel siger han 

også, at rektor har uddelegeret sin magt og placeret den i udvalgene. Han omtaler dette som ”den 

flade måde, vi gør det på”. ”Mixed messages” er Putnam`s betegnelse for inkonsistenser mellem 

forskellige udsagn, som er med til at generere spændinger i organisationen, og som er på færde her 

på Stx (Lewis 2000; Lüsher et al. 2006; Putnam 1986). Yderligere eksempler på inkonsistenser blev 

givet undervejs i analysen i kapitel 7.   

 

Hvor organiserings- og beslutningsstrukturen på Stx er formaliseret med henblik på at sikre flade 

strukturer og bred medarbejderindflydelse gennem beslutningskompetence, kan 

organiseringsstrategien på Htx beskrives som den absolutte modsætning hertil. Flade strukturer og 

bred medarbejderindflydelse er ganske vist målet som på Stx, men stræben efter det uformelle er på 

en gang et ideal og en reminiscens af skolens tilblivelsesproces som rammesætter Htx`s 

organiseringsstrukturer på mangfoldige måder. Her er centrale værdier blevet til i skolens 

selvstændiggørelsesproces, som har været præget af løsrivelse dels fra hovedorganisationen og dels 

fra den ledelse, som tidligere havde ansvaret for Htx. I denne fase blev værdier grundlagt, som 

trives og videreføres med den ledelse, som stadig driver skolen.  

 

Ledelsen har i høj grad opfattet processen omkring tilblivelsen af Htx som en 

græsrodsbevægelsesaktion og iværksætterproces, hvor det innovative er i højsædet og organisering 

og beslutningstagen udvikles kontinuerligt i forhold til realisering af den fælles sag. Omkring den 

fælles sag er der et stærkt sammenhold, bl.a. fordi man ofte har en sag, som bæres frem i opposition 

til det i forvejen eksisterende. Selve processen præges af, at man løbende gør det, der er nødvendigt 

at gøre, når behovet opstår, og altså holder sig ude af formaliserede og bureaukratiske strukturer. 

Disse værdier reflekteres fortsat stærkt i øvrige tolkningsmønste på Htx.  

 

Over tid er der blevet tale om en organisationsideologi, som gennemstrømmer 

kommunikationsmønstre og rammesætter organisationsbegivenheder på modsætningsfuld vis. Der 

er tale om det, som Putnam kalder ‖system contradictions‖. Den uformelle struktur, som er idealet 

på Htx, transformerer organisationen og bliver samtidig i dette tilfælde en kilde til organisatoriske 

begrænsninger. Systemet har svært ved at tilpasse sig på visse områder, ledelsen har svært ved at 

betragte sig selv som ledelse, beslutninger er uafsluttede og uigennemskuelige, rationelle 

styringstiltag må vige pladsen for det emergerende osv.. 

 

Skolens voksende omfang og kompleksitet gør det vanskeligt at håndtere dagligdagen med idealer 

om ligeværdighed, flade uformelle strukturer og samtidige, ikke synlige og ad hoc-beslutninger. 

Men når de positive værdier i rutinisering og formalisering langt hen ad vejen forkastes, bliver 

planlægningsarbejdet i reformsammenhængen og formaliserede køreplaner for arbejdet vanskelige 

at udfolde, og det bliver delvist illegitimt.  
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Htx-organisering står i modsætning til Stx, som har valgt en struktur, der fungerer med en stor grad 

af beslutningsformalisering. Selv om Stx har samme mål som Htx, nemlig at organisere i flade 

strukturer for at sikre medarbejderindflydelse, står den formaliserede organisering i kontrast til Htx-

organisering. I begge sammenhænge opstår der spændinger i arbejdet. ”Mixed messages” og 

inddirekte ledelse præger processerne på skolerne. På Htx er ”system contradictions” i spil, som er 

etableret og rodfæstet tildligt i organisationens tilblivelse.  

 

Putnam har ikke noget beskrivende begreb for spændinger, som genereres gennem den indirekte 

styring, medmindre dynamikkerne fører til det, hun benævner ”paradox cycles”. Dette vil også ofte 

være tilfældet i en professionssammenhæng, hvor synlig og direkte ledelse antages at være 

problematisk. Et supplement til Putnam`s analytiske paradoksbegreber kunne imidlertid være 

‖indirect messages‖ som betegnelse for de indirrekte kommunikationsmønstre, der genererer 

spændinger, uden at det i første omgang fører til en fuldstændig organisatorisk baglås. Empiriske 

eksempler herpå fra skolernes forandringsproces er, når ledelsesbeslutninger formidles som 

maskerede fortællinger (jævnfør kapitel 7), eller på Htx når glansbilleder og fjendebilleder 

formidles som en form for metakommunikation i organisationen (jævnfør kapitel 8).  

 

På Hhx betragtes det som en ledelsesopgave at træffe de endelige beslutninger, men på basis af 

medarbejdernes indput til beslutningerne. Ledelsens opgave er derfor løbende ”at nedtage 

signaler” fra medarbejderne og også at sikre, at signalerne er genkendelige i de beslutninger, som 

så træffes og de handlinger, der iværksættes. Det er et formuleret og vedtaget udgangspunkt for 

arbejdet på Hhx, at medarbejderne høres og ledelsen lytter og træffer i sidste ende beslutninger 

Samlet set kan det siges, at der er tale om Bottom up -processer og Top Down-beslutninger, som 

løbende skal håndteres og afbalanceres.  

 

Denne brede involveringsstrategi og ”fuld forankring, også i processen”, som uddannelseschefen 

udtrykker det, er på Hhx, knyttet til en organisatorisk helhedsforståelse, som omfatter 

gennemtænkning af feedback- og dialogstrukturer. Det lykkes også med en stor grad af succes i en 

del af processerne at skabe den ønskede balance, som det også fremgik af den samlede status på 

medejerskabet på Hhx i kapitel 9. Reformrådet og faggrupperne har været den grundstruktur i 

organisationen, hvortil forskellige arbejdsgrupper er knyttet med henblik på feedback i de løbende 

arbejdsprocesser med udviklingen af reformtiltagene. Derimod er teamstrukturen i første omgang 

udsat.  

 

Fastholdelsen af faggruppestruktur har som den basale dialogstruktur imidlertid ikke været 

udelukkende velfungerende. Afstandende fra de arbejdsgrupper, som har udformet koncepter og 

rammer for arbejdet til de, der skulle omsætte det i praksis, er ind imellem blevet for stor. Herved 

har organiseringen også været ophav til utilstrækkeligt nærvær og involvering i opgaveløsninger. I 

følge ledelsen vil teamstrukturer og teamsamarbejde blive genstand for næste udviklingsskridt 

sammen med en opstramning på mødedisciplin og flere kalendersatte møder. Lærerne savner 

imidlertid mere grundlæggende en teamstruktur, som tænkes indført langsomt af ledelsen. Hermed 

fastholdes umiddelbart også en eventuel kilde til flere spændinger.   

 

En kommunikativ strategi på Hhx, med en klar placering af beslutningsansvaret og en særlig 

handlingstænkning, er forbundet med overvejelserne over medarbejdernes inddragelse i 

forandringsarbejdet på Hhx. Tanken har været, at reformen herved skal ”ind under huden” på den 

enkelte. Der er heller ikke i denne sammenhæng på Hhx tale om eksplicitte professionsovervejelser, 

ledelsestænkningen er snarere mere bredt funderet i ønsket om at finde en passende balance mellem 



321 

ledelsessynlighed og medarbejderdeltagelse. Netop denne ledelsesudfordring har fyldt meget. Den 

har været håndteret med stor opmærksomhed af den formelle ledelse og givet baggrund for 

blandede erfaringer der arbejdes videre fra.  

 

Om den forandringsbevægelse i de tre skoler, som ovenfor har været beskrevet, kan det 

opsummerende fremhæves, at tre paradokstemaer træder frem:  

 

Ledelse, ligeværdighed og synlighed 

Ledelse,  kontrol og maksimalt medarbejderfrirum  

Ledelse og organisering af medarbejderindflydelse i flade strukturer  

 

Der er tale om professionsparadokser, som er knyttet til forandringen, al den stund at det, der sættes 

på dagsordnen, er særlige strategier og interaktionsdynamikker, som langt hen ad vejen er forbundet 

med det forhold, at det er professioner, der skal ledes igennem organisatoriske udviklingsprocesser. 

Forståelsen af professionerne som autonome med stærk selvstændighedstrang har da også på de 

konkrete skoler overordentlig stærk betydning for ledelsesudøvelse og interaktioner.  

 

På de to skoler Stx og Htx er opfattelsen af proffession og ledelse tæt sammenkoblet. 

Sammankoblingen har konsekvenser for de paradokser, der opstår i forandringsprocessen. Ikke 

desto mindre er der dog også tale om to varianter af koblingen af profession og ledelse med 

varierende tæthed som et grundlæggende træk i ledelsesudøvelsen. På Htx er de to begreber 

profession og ledelse så tæt forbundet, at man kan sige, at de er integreret i hinanden. Hvor der på 

Stx og Htx er tale om to varianter af en tæt kobling af profession og ledelse som grundlæggende 

rationale i ledelsesudøvelsen, er der på Hhx tale om en dekobling af profession og ledelse. Samlet 

set kan den autonome professionsopfattelse siges at være under stærk udfordring med reformen, og 

ledelserne føler sig udfordret og flytter sig. For de tre skoler sker dette i forskellige tempi, og 

processen understøttes eller modarbejdes som ovenfor illustreret af forskellige lokale forhold.  

 

Tilbageholdenhed i forhold til at formulere krav og forventninger til medarbejdere, eller det 

modsatte, dvs. synlighed er rammesættende for relationen mellem ledelse og medarbejdere.  

Kommunikationsstrategier spiller i den sammenhæng en stor rolle. Når ledelse ikke kan være synlig 

bliver indirekte kommunikation en central tilgang til ledelse, som ofte initierer tvetydige og 

paradoksale dynamikker. På Stx og Htx balanceres der i paradokser med stor vægt på at skabe 

ligeværdighed mellem ledelse og medarbejdere, og usynlig ledelse bliver en konsekvens heraf.  

 

Ledelsen leder i forhold til, at ledelse er illegitim ikke bare i medarbejdernes optik, men også i 

ledelsens egen optik. På Hhx er synlige forventninger og opfølgning et must at afbalancere i forhold 

til medarbejderopfølgning. Synlig ledelse betyder imidlertid ikke her, at ledelse delegitimeres.   

Håndtering af kontrol og maksimalt frirum for medarbejdere er et interaktionsparadoks mellem 

ledelse og medarbejder, som er knyttet til ligeværdighedsparadokset. Hvor det håndteres med stor 

overvægt på at sikre medarbejdernes frirum, efterlader det ledelsen med meget begrænsede 

muligheder for indgriben og styring. Dette fører ind imellem til reaktiv ledelse og også til 

deadlocksituationer i organisationerne.  

 

I beslutningssammenhæng står Stx-strategier i modsætning til Htx-strategier, selv om målet om at 

opnå medarbejderinvolvering igennem flade strukturer er identisk. En formaliseret 

beslutningstruktur på Stx sættes i perspektiv af idealer om emergerende organisering og flydende 

ledelse på Htx. ”Mixed messages” sætter sit præg på processen for Stx, og modsætningen rationel 
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styring over for det emergerende influerer stærkt og begrænsende på organisationsforandringen på 

Htx som ”system contradictions”, der gennemstrømmer organisationen. Det emergerende, der 

fastholdes som ideal, virker samtidig blokerende og begrænsende for andre organisatoriske 

udfoldelser.  

 

En kommunikativ strategi på Hhx, med en klar placering af beslutningsansvaret hos ledelsen, 

afbalanceret med inddragelse af medarbejdere i høringsstrukturer, medfører det ønskede 

medejerskab på Hhx i en del af interaktionsprocesserne. Prioriteringen af en sammenhængende 

helhedstænkning er dog også ind i mellem kommet til at blokere for udsynet til 

sammenhængsskabelse i dybden i organisationen gennem forankring i mindre enheder, knyttet 

tættere til konkret afviklingspraksis.  

 

Interaktioner og balancer i paradokshåndtering har ovenfor været betragtet på tværs af de tre 

caseskolers interne arbejdsprocesser med tilblivelsen af en del af gymnasiereformen. I det 

efterfølgende udforskes paradoksmønstrene fortsat med hovedvægt på samspillet mellem ledelse og 

medarbejdere i reformens næste bevægelse fra individuel lærer til tværfagligt samarbejdende lærer.   

9.3.2 Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

Eleverne i det nye gymnasium skal sikres sammenhængsforståelse og et bredere fagligt 

udgangspunkt, som kan styrke evnen til at kombinere forskellige indsigter i forhold til en 

problemstilling. Hermed sættes tværfaglighed og samspil mellem fagene på dagsordnen, og 

samarbejdet mellem lærerne bliver en forudsætning for at skabe de nye kompetencer hos eleverne. 

I omdefineringen af det faglige må der endegyldigt gives slip på den individuelle lærerrolle og den 

form for fag-faglighed, som igennem mange år har været fremherskende. Ekspertviden, fag-

faglighed og selvstyring er dermed også grundlæggende karakteristika knyttet til den traditionelle 

professionsforståelse, som nu skal finde ny form og praksis. I bevægelsen mod det nye, er 

samspillet mellem ledelse og medarbejdere et omdrejningspunkt med henblik på at hjælpe 

processerne på vej.  

Et hovedtema, som berøres på alle skoler i denne sammenhæng, er: 

 

 Ledelse og ledelsesfravær i medarbejderprocesser 

 

Det tværfaglige og kollegassamarbejdet fremstår som noget positivt for medarbejderne; men i de 

svære samarbejdsprocesser, som følger med, opstår behov for ledelse. Ledelse til rammesætning af 

det interkollegiale processer er imidlertid et kardinalpunkt, som er vanskeligt at håndtere. Allermest 

når forståelse af ledelse, og profession er et tæt integreret fænomen.  

Ledelse og ledelsesfravær i medarbejderprocesser 

Stx 

 Ledelse efterspørges og opleves som fraværende, men undgår synlighed af hensyn til 

medarbejdernes ledelsesfremmedhed og ønsker om selvforvaltning 

Htx 

 Ledelse efterspørges og opleves som fraværende, men med prioritering af størst mulig 

medarbejderautonomi kan ledelse ikke efterkommes 

Hhx 

 Feedback-strukturer sikrer medarbejderdeltagelse i udvikling af organisatoriske 

forandringer, men savnes til udvikling af kerneydelsen, herunder det tværfaglige 
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På både Stx og Htx efterspørges ledelse med stigende intensitet i løbet af reformprocessen med 

henblik på at skabe rammesætning og justering af processerne. På Hhx formuleres behov for ledelse 

ikke direkte men det fremgår af processerne, at interkollegiale udviklingsprocesser med 

kerneydelsen som centrum ikke rammesættes velfungerende. Samarbejdet er nyt og uvant, og på de 

tre skoler er det oplevelsen, at der har manglet støttende strukturer i tilblivelsen af de tværfaglige 

forløb.  

 

Resultatet ser da også ud til at være præget af en god del anarki og tilfældigheder i 

procesafviklingen. På Stx har en lærer f.eks. fået en mailinvitation fra et team til at deltage i 

bestemte forløb. I andre sammenhænge på Stx har lærerne valgt at indkalde potentielle deltagere i 

f.eks. et AT-forløb, således at der kunne bydes ind i fællesskab. Lærerne beretter om processer med 

manglende koordination og forflyttelse af ansvaret, som ender med bl.a. at blive placeret hos 

eleverne, hvor det til gengæld viser sig at blive udfyldt over al forventning (Se Kapitel 7). Eller der 

berettes om processer, hvor dobbeltundervisning kun undgås ved, at en lærer i sidste ende 

uopfordret påtager sig en tovholderfunktion i gruppen. Herved lykkes samarbejdet, fordi der 

handles med konduite og fleksibilitet og på tværs af de aftalte rammer for arbejdet, men det står 

klart, at lærerne i reformforberedelsen formulerer behov for mere ledelsesindgriben til at sikre 

støttende strukturer.  

 

Ved slutningen af det første skoleår formuleres der på Stx med stor intensitet fra lærerside både en 

undren over den fraværende ledelse og også i sidste ende en vrede over det, som beskrives som 

ledelsens fejltolkning af medarbejdernes behov. Ledelse af lærernes interkollegiale samarbejde har 

på den måde i høj grad været lærernes ansvar. Fra ledelsens side blev kontrolundgåelse og 

maksimalt frirum netop formuleret som en central ledelsesstrategi i en stærk selvstændighedskultur, 

og regulering uden kontrol har været håndteret med stor vægt på at ”pædagogisk ledelse er at få 

skabt det frirum, der skal til, for at lærerne kan udvikle sig på en naturlig og afslappet måde”, som 

en inspektor formulerede det i reformforberedelsesfasen.  

 

Ovenstående behov for mere ledelsesindgriben erkendes også af ledelsen, som ved det første 

reformårs afslutning formulerer en klar hensigt om at træde mere i karakter. Som det omtaltes i 

relation til den første bevægelse, ser det imidlertid ud som om, de planlagte handlinger meget let 

kan føre til mere af det samme, hvorved en kurs mod deadlocks fastholdes. Som det blev nævnt i 

kapitel 7, aktualiserer formuleringen af ledelsesbehov fra medarbejderside spørgsmålet om, 

hvorvidt medarbejderne nu er så ledelsesfjerne endda?  

 

Dette spørgsmål kunne med ligeså stor aktualitet rettes mod Htx. Det gælder også her, at ledelse 

efterspørges. På Htx er en del af de samme dynamikker i spil som på Stx. Der er hos lærerne bl.a. 

stor opmærksomhed på, at samarbejdsprocessernes håndtering kan komme til at tage fokus fra det 

faglige i samarbejdet og derfor efterspørges ledelse til hjælp i håndtering af de svære 

samarbejdsproceser. Ud over dette efterlyses på Htx i høj grad hjælp til at skabe forskellige typer af 

overblik i reformarbejdet. De mange forskellige nye begrebsanvendelser, de forskellige 

forløbsstrukturer og formål er vanskelige at få skabt overblik over, hvis man ikke selv har siddet 

med i den konkrete reformudformning. I denne sammenhæng opleves et ledelsesfravær, men 

systematik, overblik og skabelse af struktur er i ikke højt prioriteret på Htx. Frihed under ansvar og 

opfattelsen af organisering som ideelt set emergerende er centrale idealer, som ikke er let forenelige 

med systematik og rationel overbliksskabelse på Htx. Dette skaber i medarbejdergruppen utryghed 

og intensiverer også efterspørgsel efter ledelse, rammer og overblik.   
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Ledelsesfraværet, som på Htx skal give frihed under ansvar og sikre autonomi, befordrer en 

favorisering af medarbejdere, som kan trives med kaoshåndtering, dvs. uigennemskuelige og 

uafklarede beslutningsprocesser og iværksætteri på bekostning af medarbejdere, som trives med 

strukturelle og rationelle styringsprocesser. Balancering af paradokset med denne vægtning fører  

på Htx til en polarisering i højaktive ildsjæle, som har mulighed for at udfolde et stort engagement 

og på den anden side dekoblede medarbejdere, som til gengæld kan nøjes med at ligge i baghjul på 

reformens processer efter eget valg.  

 

På Htx såvel som på Stx opleves det, som omtalt, af medarbejderne som en krævende opgave at 

skulle håndtere samarbejdsprocesser ved siden af det konkrete tværfaglige samarbejdsindhold. I 

forhold til begge skoler opstår der spændinger i forhold til ledelsen, når efterspurgte rammer ikke 

efterkommes. Bolden har konkret i relation til en samarbejdskonflikt mellem to faggrupper på Htx 

været spillet tilbage til ledelsen med en opfordring fra medarbejderside til at gribe ind. 

 

En faggruppeformand har indgivet en skriftlig klage på faggruppens vegne til ledelsen over måden, 

grundforløbet har været afviklet på. Det giver ”murren”, som han siger, i forhold til andre 

faggrupper, at teknologilærerne har været den eneste faggruppe repræsenteret i ansvaret for 

varetagelsen af den overfaglige dimension i grundforløbet. Det har ifølge formanden betydet et 

teknologiforløb, hvor andre fag er blevet ”påhængsfag”, fordi teknologilærerne ikke vil 

samarbejde.  

 

Der er imidlertid tale om en samarbejdsudfordring, som længe har været tematiseret, men som nu 

forstærkes af det forpligtende reformkrav om samspil. Med dette krav synliggøres også et 

ledelsesbehov. Dette indfris imidlertid ikke umiddelbart. Ifølge faggruppeformanden skubbes 

ubehagelige ledelsesbeslutninger herved nedad, og ledelsestomrummet fører til en åbning af 

uoficielle magtkonstellationer mellem kollegaer, som er ubehagelige.   

 

Herved træder et paradoks på Htx særlig tydeligt frem i forbindelse med håndtering af vanskelige 

eller konfliktfyldte samarbejdsprocesser - et paradoks som er forbundet med de grundlæggende 

ledelsesparadigmer på Htx. Ledelse efterspørges af medarbejderne, men set i relation til ledelsens 

strategier om at efterkomme størst mulig autonomi ved at lede fra en medarbejderposition, bliver 

ledelsesmæssig indgriben samtidig et illegitimt fænomen. Der opstår på den baggrund professions – 

deadlocks, hvor lærerne ikke vil eller synes, de skal regulere, fordi det er ledelsens bord, og ledelsen 

ikke kan gribe ind og aktivt rammesætte medarbejderprocesser, fordi legitim ledelse bør udøves fra 

en medarbejderposition.  

 

På Hhx har den helhedsorganisering, som ledelsen har valgt konsekvenser, som rækker ind i de 

interkollegiale dynamikker i reformbevægelsen mod det tværfaglige samarbejde. Tilrettelæggelsen 

af feedback- og dialogstrukturer, som sikrer den enkelte medarbejders involvering og deltagelse i 

det samlede reformarbejde, er ikke applikeret til det fagligt, pædagogiske niveau for udvikling af 

kerneydelsen i dagligdagen. Som basis i grundforløbet fastholdes faggruppestrukturen, som 

imidlertid ikke kan erstatte teamstrukturerne, til udvikling af tværfagligheden. Der opstår derved et 

spændingsfelt mellem fuld medarbejderdeltagelse i de organisatoriske processer på den ene side og 

en fragmenteret og tilfældig deltagelse og erfaringsdannelse på kerneydelsens udviklingsproccesser 

i det tværfaglige.  

 

De støttende strukturer til de tværfaglige processer kommer herved til at mangle og forårsage, at det 

tværfaglige kan opleves som et individuelt problem. Dette resulterer i det, man kunne kalde 
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individuel tværfaglighed - et paradoks, som er i spil i samarbejdsrelationerne på Hhx. Det er i 

grundforløbet, at tværfagligheden især er på dagsordnen, og samtidig er der netop i tilknytning til 

grundforløbet på Hhx også en intern ledelsesproblematik i spil, som har dønninger, der rækker ind i 

rammesætningen af de processer, som udfoldes her. Assymmetrier i ledelsespositioner og 

ledelsesdialoger kom til lokalt at stå i vejen for en del af udviklingsprocessen i denne sammenhæng. 

 

Selv om hovedfokus i denne sammenlignende analyse af skolernes processer er knyttet til 

samspillet mellem ledelse og medarbejdere, skal de interkollegiale processer kort omtales, fordi det 

kan siges at være det, der er bestræbelsen med denne reformbevægelse. Det positive, som forbindes 

med det nye samarbejde, kan, set på tværs af skoler, siges at være den sociale dimension i det 

understøttende kollegasamarbejde. I tilknytning hertil sker der, som det påpeges af lærerne, også en 

faglig udvikling. Det omtales som et fremskridt, at tidligere tiders konkurrende kollegarelationer 

nedtones.  

 

Det fag-faglige samarbejde, som bl.a. har været præget af en særlig dimension, som benævnes ”det 

fine der, hvor man sidder og gør sig til af sin litterære viden, og sådan noget”, forandres nu af de 

nye former for samarbejder, hvor man i stedet positivt og gensidigt kan komme til at understøtte 

hinandens faglige udvikling. Tidligere tiders lærer har i sin individuelle undervisning og opbygning 

af egen faglige identitet været koncentreret om at demonstrere stor faglig selvstændighed også over 

for kollegaer, men det er ikke ensbetydende med, at behov for udveksling og sparring i det daglige 

lærerarbejde ikke samtidig har været til stede. Det ser ud som om, behovet for faglig udveksling, 

kort sagt, legaliseres af reformens krav om tværfagligt samarbejde.   

 

Der aftegner sig dog også for lærerne et tydeligt spændingsfelt og gennemgående paradoks i det 

tværfaglige samarbejde, hvor faglig udvikling på den ene side understøttes af det sociale, men 

samtidig forringes af tidsrøveri, bureaukrati og nødvendigt fokus på selve samspillet frem for 

faglighed. Samarbejdet er en tidsrøver, og det omtales, at lærerne ”møder sig ihjel”.  På den 

baggrund forringes fagligheden, fordi alt for meget går op i møder, koordinering og bureaukrati. 

Dette tema omtales genkommende på de tre casekoler og afspejler et paradoks, som tydeliggøres i 

reformen, og som løbende må håndteres: samarbejde er godt, understøttende og udviklende, men 

møder, koordineringer, opfølgninger og procesovervejelser (dvs. samarbejde) slider en op.    

 

Den nye udvikling af faglighed, som kræves af reformen, siges desuden af lærerne at have den 

virkning, at elevprocesser og læring kommer i centrum. Dette betragtes som noget positivt, men dog 

også som noget, der medfører et fokusskifte væk fra fagligheden, som derved forringes.  

Med priotering af elevernes læring bliver der, som lærerne udtrykker det, ikke mulighed for at 

undervise hen over hovederne på eleverne. Det giver ikke øget faglighed i traditionel forstand, men 

eleverne kommer ud med nogle andre kompetencer og evner, som til gengæld også af lærerne 

betragtes som væsentlige.  

 

Opsummerende om sammenligningen af af de tre skolers bevægelser mod den ønskede 

reformpraksis kan det siges, at professionerne bevæger sig mod en interaktiv professionsudøvelse, 

som består i, at der integreres andre og nye værdier i professionsarbejdet, der tidligere var baseret 

på den fag-faglig ekspertviden. På flere områder imødekommer professionerne et ændret 

vidensgrundlag. To områder skal fremhæves i denne sammenhæng. Det gælder dels i forhold til at 

skulle inddrage og samarbejde med helt nye fagligheder, ganske vist med basis i egen faglighed, 

men også ofte med krav om at sætte sig ind i helt nye stofområder og sikre perspektiver, som 

rækker langt ud over egenfagligheden. Det andet område gælder det at håndtere 
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samspilsprocesserne. Det sidste fremstår som noget, der ind i mellem er vanskeligt, men også 

nødvendigt. Det er bl.a. nødvendigt af hensyn til at sikre, at krævende samarbejdsprocesser ikke 

stjæler billedet fra den faglige udvikling af undervisningen.  

 

På basis af studiet er der, kort sagt, baggrund for at konkludere, at professionerne bevæger sig fra en 

autonom professionsforståelse imod nye interaktive professionsudøvelser, hvor nye værdier 

indoptages i arbejdet og en positiv tværfaglig interaktion med kollegaer ses som et 

efterstræbelsesværdigt mål. Bevægelsen mod en ny professionsforståelse fører også til et nyt 

samspil mellem ledelse og medarbejdere. Her er der et karakteristisk og centralt interaktionsfelt i 

spil i forhold til ledelsen, hvor en gråzone skal håndteres - hvordan skal ledelsesprocesserne 

håndteres mellem ledelse og selvledelse?  

 

På skoler, hvor der er en tæt forbundet sammenhæng mellem opfattelsen af ledelse og profession, 

kan dette siges at være særligt vanskeligt. Her håndteres rammesætning generelt med mest muligt 

processtyring overladt til medarbejdernes eget initiativ. Herved opstår både decideret 

ledelsestomrum og en oplevelse hos medarbejderne af, at ledelsen ikke er mulig at få i tale, selv på 

direkte anmodning. Organisatorisk deadlock følger heraf og medfører processer, som virker 

begrænsende på opgaveløsningen i den daglige praksis. Men selv der, hvor ledelse er legitim, er der 

ikke tradition for rammesætning af lærernes erfaringsdannelse relateret til kerneydelsen, og også her 

opstår ubalance mellem ledelse og selvledelse.   

9.3.3 Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

Den tredje centrale reformbevægelse mod etablering af helhedstænkning i organisationen tages op i 

det efterfølgende for en sammenligning af de tre caseskolers oversættelser af denne del af reformen.  

Først og fremmest har reformen udfordret den enkelte lærer med teamdannelse, fælles 

ansvarliggørelse og krav om, at der nu skabes organisatorisk bevidsthed. Den nye organisatoriske 

bevidsthed skal bevirke, at den enkelte medarbejder ser sig selv og sin rolle som en del af en større 

helhed frem for at se sig selv i individperspektiv med udgangspunkt i opgaveløsning parallelt med 

øvrige kollegaer. Lærerarbejdet skal altså også løftes ud af det faglige og ind i en organisatorisk 

sammenhæng.  

 

I denne bevægelse er samarbejdet med kollegaer fortsat i høj grad på dagsordnen for lærerne og 

med en positiv tilgang. Men også i relation til ledelsen aktualiseres nye behov og positioner. 

Håndtering af teamledelse eller koordination erkendes som vigtige spørgsmål at få afklaret. Der 

fremstår et behov for klare afgrænsninger af opgaveløsning mellem teams og ledelse. Til 

bevægelsen hører desuden nye organisatoriske tiltag, evalueringer, dokumentation, herunder 

studieplaner tænkt som et udviklings- og samarbejdsredskab. I tilknytning til det hele er der en 

omfattende ny logistik, som skal iværksættes på alle skoler med henblik på at sikre, at det daglige 

flow i arbejdet kan fungere på nye skinner.   

 

Organisatoriske beslutningsprocesser er noget af det, som desuden i empirien står helt centralt i 

forhold til skabelsen af den organisatoriske helhed og medejerskab i fællesskabet. Dette tema har 

imidlertid  været taget op i relation til den første bevægelse og omtales derfor ikke nærmere i denne 

sammenhæng.  

 

Nedenstående kan opsummerende siges at være hovedtemaer i paradokserne knyttet til bevægelsen 

fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen i samspillet mellem ledelse og medarbejdere:   
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 Ledelse, teamledelse og teamopgaver  

 Ledelse, kvalitetssikring og bureaukratisering 

Ledelse, teamledelse og teamopgaver  

Stx 

 Regulering af teamopgaver og teamprocesser, herunder kollegaopdragelse, der er placeret 

mellem ledelse og selvledelse i teamet 

Htx 

 Samtidig med, at der mangler styringsredskaber i teamsamarbejdet, kan der, af hensyn til 

selvledelsen, ikke indføres overordnet eller fælles styring 

Hhx 

 Ingen grænsedragning med ledelsen i forhold til teamprocesser i det første reformår, ud over 

at teams er et udtrykt ønske hos medarbejderne 

 

Det skal indledningvist præciseres, at der er overlapninger mellem den forrige bevægelse og 

bevægelsen fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen på dele af de interaktionsmønstre, 

som fremtræder i skolerne. I denne bevægelse fylder både samspillet med kollegaer, men også 

samspillet med ledelsen med delvis samme tematikker, som beskrevet i den foregående bevægelse. 

Samspillet med ledelsen fremstår dog endnu mere markant i denne sammenhæng, fordi der er tale 

om uddelegering af arbejdsopgaver til lærerteams som i gymnasiet traditionelt set har været 

ledelsesansvar.  

 

Forhåbningerne til teamarbejdet formuleres overordentlig ensartet på de tre skoler. Det betragtes 

som et stort potentiale, at der i teamstrukturen er mulighed for at udvikle undervisnings- og 

læreproceserfaringer i et kollegafællesskab. På Hhx udfoldes teamstrukturen dog ikke fuldt ud i 

første omgang, og de konkrete erfaringer med teamarbejdet er derfor først og fremmest knyttet til 

arbejdet på Stx og Htx. Det ovennævnte potentiale i kollegafællesskabet, som forventes indfriet på 

alle skoler, kan siges umiddelbart at repræsentere en direkte forlængelse af det vidensgrundlag, som 

professionerne i forvejen kender og er bærere af. Det udgør derfor en naturlig og ønskværdig 

udviklingsmulighed.  

 

Samme teamarbejde byder imidlertid i reformens version også på nye udfordringer i den kollegiale 

henseende. De nye opgaver, der skal løses i teamet, lægger et forpligtende pres på teamarbejdet med 

opgaveløsninger, som forbinder deltagere i indbyrdes afhængigheder. Dette stiller store krav til 

proces- og samarbejdshåndtering. Med indbyrdes afhængigheder melder behovet sig for 

”kollegaopdragelse”, når opgaveløsning eller deltagelse ikke matcher aftaler eller forventninger. 

Dette er ”ukomfortabelt”, som det siges af en lærer på Stx og absolut nyt, men vanskeligt at komme 

udenom, hvis man skal have gruppen til at fungere.  

 

Dette svarer nøje til de interviewede læreres beskrivelser af erfaringer med teamarbejdet på Htx. En 

lærer beskriver, at ”den værste ting som lærer” er, i tilknytning til teamarbejdet, at fastlægge en 

arbejdfordeling i gruppen og dernæst i særdeleshed at få fulgt op på tingene. Man bringes i 

ubehagelige kontrolsituationer over for kolleger, ligesom det er ubehageligt, når man får ansvar for 

f.eks. at planlægge andres timer. Teamledelse bliver ret hurtigt en mangelvare i det nye samarbejde. 

De nye samarbejdsformer kræver under alle omstændigheder tilvænning, som kan betragtes som 

læringsproces i sig selv, hvor ny viden og kompetencer skal i spil for lærerne generelt. Her bliver 

det tydeligt, at vidensgrundlaget skal udvides i forbindelse med teamsamarbejdet, sådan som det 
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også sås i forhold til det tværfaglige samarbejde. Der savnes tydeligvis redskaber, rammer og 

begreber til at reducere kompleksiteten i arbejdet med at skabe denne del af reformen.  

 

Teamsamarbejdet intensiverer et behov for rammesætning eller ledelse af samarbejdsprocesserne. 

Det fremstår hos lærerne i organisationen som en ledelsesopgave for den formelle ledelse at sikre 

overordnede retningslinier i arbejdet. Her er dog tale om en gråzone, for hvor går grænsen mellem 

‖almindelig‖ proceshåndtering i en kollegial samarbejdssituation og en overordnet hjælpende 

rammesætning? Dette er et spørgsmål, som ikke umiddelbart besvares i det første reformår. Det 

bliver derfor også hurtigt til et oplagt forhandlingsspørgsmål med ledelsen at afklare, hvis arbejde 

det egentlig er at sikre, at teamet fungerer. En lærer på Stx forklarer, hvordan han mener, 

samarbejdsproblemet hænger sammen med de overordnede ledelsesstrategier. Hvis der ikke 

udstikkes overordnede retningslinier, som man som medarbejder kan henvise til, føler den enkelte 

sig uden værktøjer i arbejdet, og der opstår et vacuum. Dette ræsonnement genfindes tilsvarende på 

Htx.  

 

På Stx formuleres det, at målet på længere sigt er, at alle lærer en professionalitet i forhold til det at 

arbejde i teams, således at man kan blive en kompetent teamleder, der kan varetage arbejdet uanset 

sammensætning af lærere. Men for det første år af reformen er proceshåndteringen hverken placeret 

hos kollegaer eller ledelse, men snarere, som omtalt i kapitel 7, imellem de to parter eller hos ingen 

af dem... 

 

På Htx formuleres det af ledelsen, at teamledelse i første omgang ikke skal indføres på Htx af 

hensyn til bevarelsen af de flade strukturer i organisationen, det vil sige af hensyn til 

selvforvaltningen. Skolen har fravalgt en formaliseret teamkoordinatoropgave, ligesom der ikke 

foreligger funktionsbeskrivelser. Der opstår herved et eksempel på et paradoks udrundet af 

professionstænkningen, som igen har kurs mod en deadlock-situation. Samtidig med at der mangler 

styringsredskaber til at lette arbejdet i teams, kan der af hensyn til selvledelsen i flade strukturer, 

ikke indføres overordnet eller fælles teamledelse.   

 

Til understøttelse af helhedsforståelse i organisationen og samtidig opbygning af løbende 

kvalitetssikring, er der i reformen konkretiseret krav om evaluering, dokumentaion og kontinuerlig 

opfølgning via udfyldelse af fælles synliggjorte studieplaner. På dette punkt er der på de tre skoler 

enighed om, at her er nye og meget arbejdskrævende procedurer lanceret. ”Bureaukratisering” er 

det skældsord, som anvendes med stor vægt både på Stx og på Htx. Nedenstående er derved også et 

paradokstema, som dukker op i reformarbejdet: 

Ledelse, kvalitetssikring og bureaukratisering 

Stx 

 Evaluering og kvalitetssikringsprocesser opleves som tiltagende bureaukatisering og derved 

undergravende for kvaliteten i arbejdet. 

Htx 

 Evaluering og kvalitetssikringsprocesser opleves som omfattende bureaukratisering og 

medfører ”proforma” håndtering som ikke styrker kvaliteten i arbejdet  

Hhx 

 Evaluerings- og beskrivelsesarbejde, som skal sikre løbende kvalitet i arbejdet, skal 

balancere mellem overordnede beskrivelser og tilrækkelig detaljeringsgrad 

 



329 

I forvejen har omfattende administrative opgaver været placeret i teamstrukturen som nye vinkler 

på lærerarbejdet. Oplevelsen er at dette har fyldt meget på daglig basis i det første reformår. Det har 

fyldt så meget, at det, der skulle give større selvbestemmelse, samtidig har undergravet 

selvbestemmelsen i forhold til teamets kernefunktion. I forlængelse heraf er de nye studieplaner 

kommet til i slutningen af det første reformår som et værktøj dels med en evaluerende funktion og 

dels en synliggørende og dermed kvalitetssikrende funktion.  

 

På Stx og Htx har dette arbejde været udlagt til den enkelte lærer i teamregi. Det betyder, at i nogle 

teams har der været samarbejdet om udfyldelsen. I andre teams har det været op til den enkelte 

lærer at udforme den nødvendige beskrivelse og også at ajourføre den. Studieplanerne har på de to 

skoler afstedkommet stærke reaktioner. Lærerne har begge steder set dette beskrivelsesarbejde som 

”dråben, der får bægret til at flyde over”, som det udtrykkes af en lærer. Til gengæld har det også 

været muligt at håndtere kravet ”sådan lidt proforma”, som det også siges for ikke at blive 

fuldstændig overbebyrdet.  

 

På Hhx er der etableret en form for helhedstænkning i organisationen, men også på Hhx ses 

studieplanerne, som er et af reformens værktøjer, til at understøtte helhedstænkningen som 

vanskeligt at omsætte til praksis. Arbejdsbyrden og den manglende mulighed for overbliksskabelse 

står centralt. Beskrivelsesarbejdet er som på de andre skoler ikke forbundet med indvendinger mod 

kontrol. Det er ydermere ikke på Hhx tale om, at studieplanerne er udskældt for unødigt 

bureaukrati. Beskrivelsesarbejdet er stort og omfattende, men det betragtes ikke uden mening i 

forhold til det daglige arbejde. Der kan være mange grunde hertil, men en mulig sammenhæng er, at 

styring med managementtiltag på Hhx på forhånd er et bredere accepteret fænomen, som ikke 

nødvendigvis giver anledning til kritiske reaktioner.  

 

Tværtimod betragtes det snarere som en mulighed for forbedring af arbejdet. Paradokshåndteringen 

på Hhx finder derfor også et andet fokus. Arbejdsfokus i forhold til studieplanen på Hhx er at 

balancere mellem overordnet beskrivelsesarbejde, som bliver abstrakt og uoverskueligt på den ene 

side og på den anden side bliver uoverskueligt på grund af for stor detaljeringsgrad. På Hhx gav det 

anledning til, at struktureringen kom til at udgå fra det først producerede materiale fremfor modsat, 

at materialet blev til efter en fastlagt fælles struktur.  

 

I forbindelse med løsning af administrative opgaver i den nye organisering skal det tilføjes til 

billedet af forandringsprocesserne, at logistikken på alle skoler har været en omfattende opgave, 

som har grebet ukontrollabelt ind i afviklingen af dagligdagen. Skematumult, kaos og 

brandslukning betegner bedst en stor del af de processer, som har skullet omfattes af ny logistik. Ny 

logistik, som egentlig skulle lette det daglige arbejde, har lagt beslag på omfattende ressourcer og 

skabt stort overload i sig selv i den første fase af reformen.  

 

Samlet og set på tværs af de tre skoler fremgår det af denne bevægelse, såvel som af den 

foregående, at nye værdier indoptages af professionerne med en accept af nødvendigheden af at 

påtage sig kompetencer i skabelsen af samarbejdsrelationerne. I forlængelse heraf kan det siges, at 

udviklingen i retning af en interaktiv og samarbejdende professionsudøvelse underbygges. Der 

savnes til understøttelse af teamarbejdet grænsedragninger i forhold til den formelle ledelse i 

arbejdet. Fra en læreroptik ses teamet som centrum for kollegial refleksion og erfaringsdannelse, 

når det fungerer bedst, men de administrative opgaveløsninger fylder imidlertid også meget. 

Gråzoner i ledelsesprocesserne på flere områder gør sig gældende og vanskeliggør arbejdet, dels i 

forhold til proceshåndteringen og dels i forhold til fastlæggelse af, hvad der er ledelsens 
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administrative opgaver, og hvad der er teamets. På de skoler, hvor der fortsat er hovedvægt på 

lærernes selvbestemmelse, opstår der styringstomrum i processerne.  

Knyttet til oplevelsen af den tiltagende bureaukratisering argumenterer lærerne på Stx og Htx for 

manglende motivation for skabelse af flere evaluerings- rapport og feedback-forpligtelser. Med 

udgangspunkt i professionsteorien er det en nærliggende tanke, at lærernes kritiske holdning til 

evalueringer er forbundet med et stærkt ønske om at undgå kontrol. Om kontrolundgåelse er et 

element i kritik af studieplanerne, er ikke muligt fuldstændigt at afgøre, men af empirien fremgår 

det klart, at frustrationen over at skulle indrulleres i bureaukratiske feedback-strukturer, som der 

skal anvendes megen tid og energi på at få til at fungere, står i absolut første række.  

9.4 Betydningen af skoletypiske træk i reformoversættelse for Stx, Htx og Hhx 

Eksterne relationer  

Som en tilføjelse til breddeperspektivet, som er anlagt i afhandlingens professions- og 

paradoksoptik, er det vigtigt i sammenligningen af de tre skolers reformoversættelse at nævne, at de 

er knyttet til forskellige institutionsbetingelser. De vilkår, som er knyttet til skoleformerne, ser ud til 

på særlige punkter at spille en rolle i reformimplementeringen. Skolernes forskelligheder har været 

omtalt i kapitel 3, men det skal her fremhæves, at erhvervsskoleområdet, som både består af 

handelsskoler og tekniske skoler, siden begyndelsen af 1990‘erne har været karakteriseret ved at 

være private institutioner. De styres af bestyrelser og en udpeget ledelse. De reguleres via love og 

bekendtgørelser og financieres gennem taksametre og egenindtjening (Klausen 2004). Skolerne 

drives også som servicevirksomheder, og der er på den baggrund et markant engagement i det 

omliggende samfund og erhvervslivet forbundet med skolerne.   

 

Det almene gymnasium fungerer mere koncentreret omkring den enkelte skoles daglige virke. 

Samarbejdet med Amtet og rektorkollegiet i forbindelse hermed har i mange år været basis for 

netværksskabelsen for Stx. Dette er naturligvis ændret i forbindelse med overgang til selveje, men 

erfaringsbaggrunden og det institutions vilkår, der ageres ud fra i reformtilblivelsens første fase, er 

knyttet hertil. I modsætning til de frit stillede statsstyrede erhvervsskoler har det almene gymnasium 

haft en arbejdsgiver og samarbejdspartner (Klausen 2004). Der er med andre ord forskelle i 

institutionernes vilkår, som har baggrund i forskellige ejerforhold og finansiering. Dette har 

indflydelse på ledelse og organisering på de forskellige gymnasietyper.  

 

Selv om Stx og Htx har visse træk til fælles i ledelsestænkningens sammenkobling af profession og 

ledelse, så har Htx og Hhx fællestræk i håndteringen af eksterne relationer i forbindelse med 

reformarbejdet.  

 

For både Htx og Hhx gælder det, at de er meget udadvendte og har netværksstrategier. På de 

konkrete caseskoler ses det, at de to gymnasier praktiserer en form for styring gennem 

netværksstrategier. De eksterne kontakter påvirker arbejdet og den interne forståelse af ledelse 

forandring og organisation. For begge skolers vedkommende er det tydeligt, at en del medarbejdere 

(på htx ca. 10 ud af ca. 50 lærere) har været meget involverede i reformens tilblivelse bl.a. gennem 

ministeriel inddragelse i udarbejdelsen af vejledninger og læreplaner. Desuden har der været tale 

om deltagelse i faglige foreningers forskellige konferencer og møder, hvis indhold afrapporteres til 

baglandet.  
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Det er et tydeligt mønster på begge caseskoler, at netop de medarbejdere, som har været stærkt 

eksternt involverede, er stærke drivkræfter i det interne organisatoriske forandringsarbejde. Det er 

typisk disse medarbejdere, der trækkes på til iværksættelse af dele af reformarbejdet. På Htx er det 

ildsjælene, som ledelsesarbejde er uddelegeret til, som har afgørende positioner i arbejdet. 

Uddannelseschefen formulerer også tydeligt opfordringen af medarbejdere til det eksterne 

engagement som en strategi, der netop skal have den beskrevne virkning. Også på Hhx tillægges det 

eksterne engagement stor betydning. Her formuleres den strategi, at medarbejderne i en periode skal 

deltage i de faglige foreningers virksomhed for at kunne nedtage signaler om, hvad det er, der er på 

dagsordnen i forbindelse med reformarbejdet. Også ledelsens eget netværksarbejde afspejler en høj 

prioritering af den politiske omverden.  

 

Det er i forlængelse heraf markant, at de tre gymnasiers medarbejdere repræsenterer meget 

forskellige holdninger til reformens tilblivelse med afsæt i de eksterne dialogprocesser. På Stx er 

det en generel holdning, at reformens indhold er positivt, men måden den er blevet til på, lægges der 

stor afstand til. Det er godt, at der er kommet en reform, ”men det er ikke en rimelig måde, den er 

kommet på.”  På Stx er det generelle indtryk, at det forsøgsarbejde, som er gået forud for reformen, 

har været værdifuldt, men herefter har der manglet inddragelse af den ‖almindelige‖ lærer i det 

konkrete tilblivelsesarbejde i Stx-sammenhæng: 

 

”Altså, nogle af de gamle forsøg fra 70`erne og 80`erne har jo også været aktuelle i forhold til den 

her reform, men på et tidspunkt blev systemet hermetisk lukket...(...). Så var tingene der pludselig.”  

 

Der udtrykkes stor vrede over, at der ikke har været tilstrækkelig dialog med ”vi lærere med en vis 

erfaring og en sund fornuft.”  I stedet mener man på Stx, at de, der har været inddraget, har været 

håndplukkede folk, og at reformen implementeres på et alt for ringe gennemarbejdet grundlag: 

 

”...reformen er jo heller ikke på plads, inden man implementerer den, og det, synes jeg, skaber 

nogle unødvendige problemer i, hvordan man kan lave det arbejde, og der har været et uhyrligt 

stress på folk, man er gået ind i det nye, og det hænger ikke engang sammen.” 

 

På Htx er den generelle oplevelse af inddragelse helt anderledes. En lærer siger bl.a. om sin egen 

involvering i læreplansarbejdet: 

 

”Altså, det har givet mig meget forståelse af, hvordan man arbejder i det politiske system.. (...) – 

også det at man i læreplansarbejdet har inddraget de almindelige lærere i stort omfang, ikke. Og 

det har heller ikke været alle mulige specialister udefra.”  

 

I Htx-sammenhæng beretter lærerne generelt, at de har følt sig inddraget i den politiske proces, og 

at det har været en god og engagerende oplevelse at være inddraget i den demokratiske proces på 

det politiske plan. Dette gælder tilsvarende eksempler og engagement på Hhx.  

 

Det er ikke muligt på baggrund af afhandlingens data at afgøre, hvordan de ministerielle 

inddragelsesstrategier for de tre gymnasier eventuelt har været forskelligt udformet med 

konsekvenser for forskelligt medejerskab hos medarbejdere fra de tre skoleformer. Det centrale er, 

at studiet i denne afhandling bekræfter, hvad der tidligere har været fremhævet i professionsstudier, 

(Kragh Jespersen 2005; Sehested 1996) nemlig at inddragelsen af professioner i udformningen af 

ændringer, der vedrører professionernes arbejde, er overordentligt betydningsfuldt for det 

medejerskab, der skabes. Med inddragelsen muliggøres implementeringen allerede i 
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tilblivelsesarbejdet med de konkrete ændringer, og der opstår i dette engagement en større loyalitet 

over for den politiske styring. 

 

To forhold træder frem, når skolernes involvering i det eksterne reformarbejde sammenlignes; dels 

det forhold at det eksterne engagement har stor betydning for det interne arbejde og fornemmelsen 

af medejerskab til reformen, som kan have betydning for den effektivitet, hvormed den 

implementeres. Selv om Stx er mest kritisk, fastholdes det dog, at indholdet i reformen er positivt, 

men måden, reformen er blevet til på, er kritisabel. 

 

Et andet markant forhold, som demonstreres, er, at der er tydelig forskel på skolernes opfattelse og 

prioriteringer af handlinger relateret til eksterne relationer i feltet. I denne sammenhæng 

repræsenterer skolerne igen hver sin facet af en bevægelsesretning. På Stx formuleres der ikke 

tydelige strategier for involvering eller prioritering af ekstern dialogskabelse. Et eksternt 

engagement er op til den enkeltes initiativ og afgørelse. På Htx er det en prioritering hos 

uddannelseschefen at anvende resourcer på netværksskabelse, og det formuleres som et mål i 

relation til reformarbejdet, at medarbejderne skal inddrages i det eksterne arbejde. 

 

På Hhx formuleres offensive strategier dels for involvering af medarbejdere i det eksterne arbejde. 

De opfordres til deltagelse på organisationens vegne, og dels formuleres der strategier for den 

organisatoriske og ledelsesmæssige involvering. Det er en central del af arbejdet at sikre, at Hhx 

synspunkter aktivt sættes på den eksterne dagsorden, ” vi prøver at placere os der, hvor tingene 

sker, når vi tror, de er ved at ske”, som det formuleres af forstanderen. Deltagelse og dialog skal 

sikre opbakning og legitimitet til det daglige arbejde eksternt såvel som internt i reformarbejdet.  

En rammesættende hovedorganisation 

I tilknytning til det ovenstående skal omtales endnu et uddanelsestypisk træk, som har betydning for 

oversættelsesarbejdet med reformen. Stx udbydes typisk på institutioner, som udelukkende har 

almengymnasial uddannelse, og som har en adresse og en afdeling. Htx og Hhx udbydes typisk af 

erhvervsskoler, som også udbyder ikke gymnasiale uddannelser. For de konkrete to caseskoler 

gælder det da også, at de er en del af hver sin større hovedorganisation. Den relation, der er til 

hovedorganisationen, ser ud til at være en afgørende medspiller i den enkelte gymnasiums 

forandringsproces. 

 

På Htx er der, som beskrevet i kapitel 8, en distance til hovedorganisationen, samtidig med at 

afhængigheden erkendes. Der er ikke umiddelbar accept af hovedorganisationens værdier. Dette 

blev bl.a. begrundet i, at gymnasiets særlige professioner ikke havde noget til fælles med de øvrige 

uddannelser under hovedorganisationens paraply. Distancen til hovedorganisationen bevirker, at 

ledelsen løbende skal håndtere en dobbelthed i forhold til at skabe intern opbakning på gymnasiet 

og samtidig sikre passende respons på hovedorganisationens krav om f.eks. evaluering eller anden 

kvalitetssikringsdokumentation.  

 

Forholdet til hovedorganisationen virker stærkt rammesættende for kulturen på den enkelte 

afdeling, og det bliver derved også bestemmende for centrale processer i den daglige 

arbejdshåndtering. F.eks. fastholdes Htx i en slags oppositionskultur til hovedorganisationen, 

hvorved udvikling i nogen grad fastlåses. Modstanden mod at se sig selv som leder begrundes bl.a. i 

en afstand til hovedorganisationens opfattelse af ledelse.  
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På Hhx er der en meget tæt relation mellem hovedorganisation og ungdomsuddannelse. Dette 

afspejles helt konkret i ledelsen, som består af to personer med dagligt ansvar for Htx, 

uddannelseschefen og uddannelseslederen. Dertil er knyttet en forstander, som samtidigt varetager 

ledelse på Handelsskolens Grunduddannelse og indgår i hovedorganisationens strategiske 

ledelseslag. Der er herved en tæt tilknytning til og forankring i hovedorganisationen gennem 

forstanderen, som samtidig er sparringspartner på udviklingen af Hhx i det løbende 

forandringsarbejde med reformen. Men det afgørende er, at værdierne og den politiske styring, som 

er knyttet til hovedorganisationen, accepteres, og ledelsen ser sit virke som en del heraf.  

 

På Hhx har det den konsekvens, at der bruges tid på at involvere personalet i de politiske 

beslutninger, som er knyttet til hovedorganisationens virke. På afdelingsniveau (dvs. Hhx-niveau) 

forsøges det at omsætte de visioner, der har været formuleret i hovedorganisationen ud fra en tanke 

om, at det skal ”ind under huden” på medarbejderne. Formålet er at sikre, at der kan skabes 

sammenhæng og helhed i den samlede organisationstænkning. På denne baggrund kan 

ledelsestænkningen på Hhx siges at være præget af en hierarkisk og politisk ledelsestænkning, som 

der skal bruges energi på at indarbejde i medarbejderinvolveringsprocesserne på den enkelte 

afdeling, her Hhx. Til gengæld er der mulighed for, at den enkelte afdeling ser sit eget virke som en 

meningsfuld del af en samlet helhed. Den enkelte afdeling står derved heller ikke nødvendigvis i 

modsætning til andre afdelinger.  

  

I erhvervsskolesammenhæng er der, med andre ord, en intern potentiel professionskamp, hvis 

håndtering har betydning i det daglige organisatoriske arbejde på gymnasierne. Hvis der sikres 

sammenhæng mellem hovedorganisationen og afdelingen, vil det daglige arbejde på gymnasiet også 

gøres langt enklere. Dette har ikke mindst betydning i en reformsammenhæng, hvor ustabilitet og 

krydspres i forvejen er dominerende.  

 

Samlet set kan det konkluderes, at skolens netværkshåndtering har stor betydning. Som det fremgår 

af ovenstående, er der tale om tre forskellige oversættelsesvarianter af reformen. Der er på nogen 

punkter lighed mellem skolerne baseret på enshed i institutionsvilkår, som dog ind imellem 

overlejres af lokale forhold og forskellighed i tolkningerne af arbejdet. Ligheden på basis af 

institutionsvilkår slår igennem i forhold til et udadvent og eksternt engagement i reformtilblivelsen 

på Htx og Hhx. Tolkningerne i arbejdet kan dog også afstedkomme enshed på tværs af institutions 

set up, som det f.eks. ses i sammenkoblingen af profession og ledelse på både Stx og Htx. Der er 

her tale om tolkninger, som er forbundet med den særlige forståelse af professioner baseret på 

ligeværdighed og autonomi.  

Professioner i paradokser i kort form 

Samspilsmønstrene mellem ledelse og medarbejdere har i det foregående hovedafsnit været 

genstand for analysen på tværs af de tre caseskoler i dette kapitel. Før en endelig afslutning af det 

samlede analysearbejde med et længdeperspektiv, skal der nedenstående kort sættes fokus på et 

centralt element i analysemønstrene på tværs, nemlig sammenhængen mellem deadlocks og Primus 

inter Pares-forestillinger. En samlet opsummerende opsamling på analysen på tværs er placeret i det 

konkluderende kapitel 11. 

 

For de to caseskoler Stx og Htx gælder det, at der generelt tages udstrakte hensyn til 

medarbejderautonomi. Det overses herved, at medarbejderne måske ikke er så ledelsesfremmede, 

som ledelsen antager. Medarbejderne efterspørger på begge skoler ledelse. På både Stx og Htx 
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efterspørges ledelse i en række sammenhænge, hvor der ville være basis for, at ledelsen legitimt 

kunne træde i karakter, men dette sker ikke til frustration for medarbejderne. Ledelsen afholder sig 

fra at lede, og medarbejderne efterspørger ledelse. Dette er et paradoks, som sammenfatter de 

øvrige. 

 

Håndtering af de nye samspilsprocesser er f.eks. et vanskeligt område for medarbejderne, og til 

rammesætning af processerne og ”kollegaopdragelse” efterspørges ledelse. Dette gælder som et 

stort ønske om konkret indgriben i de vanskelige processer. Ledelsens hensyn til et formodet stort 

behov for selvforvaltning går dog så langt, så medarbejderne selv skal definere, hvor den 

administrative bjælke skal placeres. Dette kombineres med strategier om at sikre maksimalt frirum 

og undgåelse af grænsesætning. Herved bliver der rum for anarkistiske og også helt ustyrlige 

processer, som giver spændinger i organisationen.  

 

I et forsøg på at løse op for nogle af spændingerne i lærerkollegiet tager ledelsen et generelt 

organisatorisk initiativ til foredrag om stresshåndtering. Problemløsningen er abstrakt og almen 

snarere end forbundet med de konkrete oplevelser og frustrationer i medarbejderprocesserne, måske 

som et forsøg på at bidrage i processerne uden at gribe specifikt og konkret ind. Forsøget falder ikke 

heldigt ud, medarbejderne føler sig ikke set og hørt med de behov, som er aktualiseret af de nye 

situationer, og der opstår et ledelsesmæssigt tomrum.  

 

På Htx efterspørges synlig ledelse konkret i relation til beslutningsprocesserne på skolen. Ledelsen 

forklarer, at den har svært ved at se sig selv som ledelse, men reagerer på medarbejderopfordringer 

om ledelse ved bl.a. at tage resolutte beslutninger. ‖Der skal ikke ævles og kævles om tingene”, som 

en af medarbejderne refereres at sige. Reaktionen på medarbejdernes opfordring er præget af, at 

ledelsen griber til en klassisk opfattelse af ledelse som noget, der er handlingsorienteret og 

forbundet med beslutningstagning og det at skære igennem. Problemet er, at beslutningsprocesserne 

og overvejelserne, som er forbundet med beslutningerne, fortsat langt fra er synlige. De tages 

faktisk i hemmelighed, hvorefter resultatet meddeles de medarbejdere, som er involverede heri. 

Dette skaber frustration og distance hos nogle medarbejdere samtidig med, at det faktisk forstærker 

efterspørgslen efter synlig ledelse. 

 

Dette paradoks i de to organisationer, dvs. en ledelse, som undgår at lede af hensyn til 

medarbejderes eller egen ledelsesfremmedhed over for medarbejdere, som efterspørger ledelse, er 

det, som hos Dale og Spencer kaldes et organisatorisk deadlock (Spencer og Dale 1979: 679). 

Deadlocks er situationer, hvor hver part i en sammenhæng reagerer på den anden part på en måde, 

så et gensidigt, men for begge parter utilfredsstillede interaktionsmønster, vedligeholdes. I 

ovennævnte eksempel fra Htx træder denne dynamik mellem ledelse og medarbejdere tydeligt frem. 

De involverede parter tolker under henvisning til hvert deres perspektiv den anden parts handlinger 

og handler selv på en måde, så der opstår vedligeholdende mønstre.  

 

For begge skoler gælder det, at der i denne sammenhæng opstår en usamtidighed, eller et mismatch, 

i samspillet mellem ledelse og medarbejdere, som har stor indflydelse på det daglige arbejde. På sin 

vis er det nærliggende at formulere, at ledelsens professionsopfattelse på visse punkter halter 

bagefter medarbejdernes allerede ændrede ledelsesopfattelse. Ledelsens opfattelse af 

professionernes ageren er fastlåst i en mere traditionel professionsforståelse, og ledelsesudøvelsen 

er præget af en tæt sammenkobling af profession og ledelse.   
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Man kan naturligvis indvende, at ledelse måske efterspørges, uden at der er basis for at udøve 

ledelse. Det er altid rart at have et sted at placere sine ønsker og uimødekommede behov. Men da 

der hos medarbejderne er brud i den traditionelle professionsforståelse, som det tydeligt ses af 

surveyundersøgelsen i forhold til tværfaglighed og samarbejde med andre professioner, er det 

nærliggende at antage, at der også er brud i medarbejdernes opfattelse af, hvad der er legitime 

ledelsesværdier. Et anderledes samspil mellem ledelse og medarbejdere illustreres netop på Hhx 

hvor synlig ledelse er en prioriteret del af samspillet, og opfattelsen af profession og ledelse klart er 

adskilt. Det fremgår her, at ledelse som fænomen ikke problematiseres men indgår som et 

accepteret, integreret og naturligt element i det daglige arbejde. Organisatoriske deadlocks opstået 

på baggrund af primus inter pares-forestillinger sættes ikke i spil i denne sammenhæng.  

9.5 Professioner i perspektiv på langs 

I dette afsluttende afsnit tages et professionsperspektiv på langs op ad den reformperiode, som har 

været studeret. Dette vil forme sig som et tilbageblik på den første surveyundersøgelses resultater, 

som sammenlignes med en tilsvarende surveyundersøgelse, foretaget halvandet år senere på de tre 

caseskoler efter det første skoleår med reformen.  

 

Denne stikprøve nummer to fra feltet blev udformet med henblik på at opsamle erfaringerne på de 

samme centrale områder i reformen, som i første omgang blev tematiseret som forventninger til 

reformen. Stikprøve nummer to inddrages altså med henblik på dels at sammenligne med 

udgangspunktet, dvs. med henblik på at se på, hvordan de oprindelige holdninger til reformen har 

bevæget sig? Og dels med henblik på at verificere, afkræfte eller nuancere forståelsen af 

professionerne i den organisatoriske forandring. 

 

Hovedtemaerne for survey nummer to er altså identiske med survey nummer et, dog formuleret med 

et erfaringsafsæt: 

 

 Erfaringer i forhold til reformens indvirkning generelt på gymnasieområdet? 

 Erfaringer med øget samarbejde: fagligt-, tværfagligt-, teamsamarbejde? 

 Erfaringer med organisationsmål – øget dokumentation og evaluering? 

 Ledelse nu og i fremtiden? 

 Kompetenceudvikling – hvad er der behov for/hvad er der lyst til? 

 

Undersøgelsen blev foretaget i juni 2006. Besvarelsen blev i denne omgang afviklet ved ledelsernes 

mellemkomst i tilknytning til de sidste lærermøder i skoleåret kort før sommerferien. Skemaerne 

blev desuden stillet til rådighed til besvarelse på nettet. Lange dagsordner til møderne mellem 

ledere og medarbejdere som afslutning af et arbejdsomt reformår og det faktum, at skemaerne blev 

besvaret uden forskerens personlige tilstedeværelse og opfølgning, har formentlig været 

medvirkende til, at besvarelsesomfanget er blevet mindre i den anden undersøgelse.  

 

Ikke desto mindre deltog i alt 100 respondenter i undersøgelsen, heraf 90 lærere, dvs. 38 Stx`ere (af 

48 mulige) 27 Htx`ere (af  51 mulige) og 25 Hhx`ere (af 46 mulige)
 50

 og 10 ledere, dvs. de samme 

10 personer, som indgik i den første surveyundersøgelse. Undersøgelsen har en samlet svarprocent 

på 62 for de deltagende lærere. Begge køn, alle aldersgrupper og faggrupper har besvaret 

                                                 
50

 16 lærere fra en anden afdeling under samme hovedorganisation, som deltog i lærermødet, hvor den første 

surveyundersøgelse blev udfyldt, indgår ikke i besvarelsen af den anden survey (se kapitel 2). 
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spørgeskemaerne, dvs. frafald på svarene er tilfældige. Besvarelsernes omfang vurderes på den 

baggrund at være tilstrækkeligt til at give basis for en sammenligning med surveyundersøgelse 

nummer et
51

.  

 

Overordnet set er det mest markante i surveyundersøgelse nummer to, at nye mønstre ikke træder 

frem på de grundlæggende temaer i undersøgelsen. Det betyder f.eks., at de markante resultater, 

som sås i første omgang i forbindelse med professionernes holdning til det, der tolkedes som 

opbrud i ønskerne i den individualiserede lærerrolle, bekræftes. Der kan dog iagttages bevægelser i 

mønstrene fra den ene undersøgelse til den anden, som giver anledning til uddybet forståelse af, 

hvad der er foregået imellem de to undersøgelser, især når dette sammenholdes med 

procesindsigterne fra interviews og observationer. Nedenstående er resultaterne af de to 

surveyundersøgelser sidestillet med henblik på at lette en umiddelbar sammenligning af 

søjlediagrammerne. 

9.6 Analyse af en stikprøve fra feltet nummer to og sammenligning på langs 

Erfaringer i forhold til reformens indvirkning generelt på gymnasieområdet 

I forhold til erfaringer med reformens indvirkning på gymnasiet generelt er der stort set ikke nogen 

ændring i holdningerne fra 2004 til 2006 set fra ledelsessynsvinklen. På lærerside derimod ses en 

bevægelse i en negativ retning. Negativ og neutralsøjlerne er blevet lidt større på bekostning af 

positivsøjlen. Hermed angives retningen for de generelle resultater af undersøgelserne set ‖på 

langs‖ (Figur 10.3). 

 

 

Figur 10.3  
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For de fire efterfølgende søjlediagrammer (Figur 10.4-10.7), som uddyber informanternes generelle 

holdning, relateres denne til Skoleform, Fag og Betydning for det faglige niveau i gymnasiet. For 

sammenligningen af de to undersøgelsers resultater, opgjort og relateret til skoleform, fremtræder  

                                                 
51

 Om præmisserne for undersøgelsens bearbejdning og tolkning kan det siges, at dette i øvrigt svarer til det, der er 

gældende for survey nummer et i forhold til rensning af datasættet, ekstra validering ved mulighed for åbne spørgsmål, 

analytisk generaliserbarhed mm.. For uddybende beskrivelse heraf henvises til kapitel 2. 
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en ændring i informanternes vurderinger (Se figur 10.4). På både Htx og på Stx er der en markant 

bevægelse mod neutrale og negative holdninger på bekostning af den positive holdning.  

 

I første omgang, dvs. i 2004, gav det anledning til undren, at der stort set i lige udstrakt grad på alle 

skoleformer var positive holdninger. Forventningen var, at Stx ville være mest forbeholden set på 

baggrund af, at reformens udfordringer kan siges at være størst for netop denne skoleform.  

Det ser dog ud til, at der ikke umiddelbart kan ses forskelle i skolernes reaktioner. For begge 

skolerne, Htx og Stx, gælder det, at der er en markant bevægelse mod negativ opfattelse efter det 

første år med reformen (Figur 10.4).  

 

Figur 10.4 
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Når erfaringerne med reformen relateres til hovedfag på de tre skoler, ses det, at 

samfundsvidenskab i første omgang oplever den største grad af uimødekomne positive 

forventninger, men også for naturvidenskabsgruppen afrapporteres der mere negativt end i første 

undersøgelse (Se figur 10.5). Fra de lokale analyser af processerne ved vi, at der på Htx var 

faggruppeproblemer mellem sasmfundsfag og teknologi, som gav en intern ”murren” og 

uofficielle magtkampe, som det blev udtrykt. På Stx indebar NVG-forløbet med naturfaglige lærere 

et kaotisk forløb og nervøst sammenbrud i lærergruppen. Disse konkrete procesforløb giver 

baggrund for at forstå den negative bevægelse.  

 

Figur 10.5 
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Af bevægelsen i søjlerne på nedenstående diagrammer kan det tolkes, at der er en generel øget 

bekymring hos aktørerne for det fag-faglige niveau i gymnasiet (se figur 10.6). Samfundsvidenskab 

markerer sig med negative holdninger, som er fordoblet i forhold til den første undersøgelse. Også 

på naturvidenskab er den neutrale søjle fordelt primært til den negative side og en smule til den 

positive. I kommentarerne til den første undersøgelse blev det fremhævet, at netop holdningerne til 

reformens betydning for det faglige niveau var et centralt punkt, fordi reformens udfordring af 

fagligheden kan siges at være en udfordring af kernen i professionernes vidensgrundlag.  

 

Dette resultat kan sammenholdes med interviewmaterialets uddybning af, hvordan medarbejderne 

ser på fag-faglighedens udvikling. Af interviewmaterialet fremgik det, at lærerne i høj grad også 

udtrykker accept af udviklingen af de nye kompetencer hos eleverne. Der er ganske vist en 

bekymring for, hvor meget det går ud over fag-fagligheden, men ikke desto mindre er der en accept 

af et behov for at udvikle anderledes elevkompetencer. Vi har samtidig set, at 

professionsopfattelsen ser ud til at være under ændring. Det er på den baggrund en mulighed, at selv 

om det fag-faglige niveau betragtes som noget, der sænkes med reformen, så vægtes de nye former 

for kompetencer tilsvarende højt, sådan at der bag svarene her ikke er den forventelige høje grad af 

bekymring for det faglige niveau, selv om niveauet ses at være på vej ned. Det hidtidige erstattes, 

kort sagt, af noget, som betragtes som tilsvarende relevant.  

 

Dette er en tolkning, som det ikke er muligt at dokumentere med den måde, der er spurgt på i 

surveyundersøgelsen. Her er i 2006 spurgt entydigt til erfaringerne i forhold til det fag-faglige 

niveau. Der er ikke mere specifikt spurgt ind til de nye kompetencer, og ovennævnte forhold ville 

ikke kunne indfanges i aflæsning af denne spørgeskemaundersøgelses resultater. Tolkningen 

understøttes imidlertid af den kvalitative analyse.  

 

Figur 10.6 
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Af figur 10.7 fremgår det, at erfaringerne med reformens betydning for det faglige niveau på Hhx 

f.eks. har fordelt sig markant anderledes, end det i første omgang var forventet. Forestillingerne om 

at det faglige niveau ville forblive uændret holdt ikke stik. Den neutrale midtersøjle har fordelt sig 

på en øget positiv (dvs. øget fagligt niveau) og en øget negativ (dvs. sænket fagligt niveau) søjle. 

Det kunne se ud til, at der er opstået en større grad af polarisering i dette spørgsmål på skolen. På 

Htx er neutralsøjlen en smule forøget, hvorimod negative vurderinger er fordoblet. På Stx er 

negative vurderinger forøget fra 38 % til 52 %. Der er tale om en markant negativ bevægelse, som 

matcher det indledende diagram (Figur 10.3) fra 2006.   
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Figur 10.7 

Reformens betydning for fagligt niveau - skoler, 2004
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Erfaringer med øget fagligt-, tværfagligt- og teamsamarbejde  

På Htx har positive holdninger vedrørende det faglige samarbejd, som det eneste sted, bevæget sig i 

negativ retning ifølge surveyundersøgelsen i nedenstående søjlediagram (se figur 10.8). 

Informanternes synspunkter har bevæget sig fra over 80 % til under 60 %, som har en positiv 

holdning til det faglige samarbejde. Der optræder desuden nu også en negativsøjle, om end den er 

lille. I forhold til det tværfaglige samarbejde er begejstringen fortsat stor, selv om den er faldet 

markant, er den på over 60 % for alle skoler (se figur 10.9). Det er en stærk bevægelse i negativ 

retning, som har fordelt sig på neutale holdninger samtidig med, at der også vokser negativ søjler 

frem.  

 

Figur 10.8 
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Figur 10.9 

Holdning til øget tværfagligt samarbejde - skoleform, 2004
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I forhold til bedømmelsen af erfaringerne med det øgede teamsamarbejde er det her, de største 

ændringer er at finde i negativ retning (se figur 10.10). På Stx er neutrale holdninger vokset markant 

på bekostning af positive holdninger. Det samme gør sig gældende på Htx. På Hhx er de positive 

holdninger uændrede, men neutrale holdninger er formindsket til fordel for negative.  

 

Figur 10.10 

Holdning til øget teamsamarbejde - skoleform, 2004
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Holdning til øget teamsamarbejde - skoleform, 2006
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Samlet set kan det fortsat siges, at samarbejdet vægtes meget højt på de tre dimensioner. De fleste 

problemer hermed ser ud til at være forbundet med teamsamarbejdet. Med dette resultat af 

surveyundersøgelsen 2006 kan det slås fast, at det, der var en overraskelse vedrørende 

professionernes positive holdning til øget samarbejde i den første surveyundersøgelse, understøttes i 

den anden survey. 

Erfaringer med øget dokumentation og evaluering  

I nedenstående figur 10.11 tematiseres holdningerne til øget dokumentation og evaluering forbundet 

med reformen. Det var i forvejen, dvs. i 2004, undersøgelsens mest negativt besvarede spørgsmål. 

Dette bekræftes i 2006, hvor svarene på spørgsmål om erfaringer med dokumentation og evaluering 

får en endnu mere negativ medfart fra alle tre skoler. I første omgang blev surveyundersøgelsens 

resultater sat i forhold til professionsteorien, som gav baggrund for en antagelse om, at 

dokumentations- og evalueringskrav ville opleves som en indskrænkning af den enkeltes selvstyre. 

Dette blev i udgangspunktet bekræftet, men på baggrund af interviewmaterialet er der, som omtalt i 
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kapitel 10, grund til at fremhæve, at erfaringerne på disse områder i høj grad er præget af det, som 

af medarbejderne opleves som en meget høj grad af bureaukratisering med overvældende mange 

krav om beskrivelser før, under og efter forskellige forløb i hverdagens undervisningspraksis. Det 

kan altså snarere være en reaktion på overvældende bureaukratisering end på oplevelsen af en 

indskrænket individuel frihed, som afspejles i søjlediagrammet fra 2006. 

 

Figur 10.11 

Holdning til øget dokumentation og evaluering - 

skoleform, 2004
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Ledelse nu og i fremtiden – ledere - lærere  

I søjlediagram 10.12 besvarer ledelsen spørgsmål om, hvad der er ledelsens vigtigste roller nu og i 

fremtiden. I figur 10.13 afspejles lærernes svar på samme spørgsmål. I forhold til figur 10.13 er en 

væsentlig kommentar, at der er tale om få ledelsesbesvarelser, og at de derfor er forbundet med en 

usikkerhedsfaktor, når søjlerne aflæses. Det skal tilføjes, at det i begge nedenstående diagrammer er 

respondenternes førsteprioriteter, der er afbilledet. 

 

Pædagogisk ledelse ser ud til at være en prioritet, som er næsten uændret i de to ledelsesbesvarelser 

fra 2004 og 2006 (se figur 10.12). Også opfattelsen af personaleledelse er uændret. 

Forandringsledelse har fået højere prioritet, formentlig under indtryk af de igangværende 

reforminplementering. Den administrative ledelse har ikke fået førsteprioritet overhovedet i 2006. 

Den kan af den grund godt have en væsentlig plads i ledelsesopfattelsen. Dette er bare ikke muligt 

at se, såfremt den f.eks. har mange andenprioriteter. Strategisk ledelse er ikke højt prioriteret, dog 

højere for fremtiden i 2006, men pædagogisk ledelse er fortsat på en fremtrædende plads.  
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Figur 10.12 

Vigtigste lederroller nu og i fremtiden - ledere, 2004
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Vigtigste lederroller nu og i fremtiden - ledere, 2006
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Figur 10.13 

Vigtigste lederroller nu og i fremtiden - lærere, 2004
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Vigtigste lederroller nu og i fremtiden - lærere, 2006
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I lærernes vurdering af de samme kategorier, er der lidt flere, der prioriterer personaleledelse højere 

for fremtiden i 2006. Vægtningen af pædagogisk ledelse er faldet en smule. Det samme gælder 

strategisk ledelse, men samlet set er der ikke store udsving i prioriteringerne.  

Kompetenceudvikling – hvad er der behov for/hvad er der lyst til  

I søjlediagrammerne over hvad medarbejderne vurderer, de har mest ”brug for” af 

kompetenceudvikling i reformen, sat over for hvad de har ”mest lyst til”, er der ikke umiddelbart 

store ændringer. Der er, som i den første undersøgelse, størst diskrepans mellem ”brug for” faglig 

kompetenceudvikling og ”lyst til” faglig kompetenceudvikling. De øvrige besvarelser har stort set 

ikke rykket sig, men lysten til mere faglig kompetenceudvikling er forøget. Dette kan afspejle en 

bevidsthed om, at det, der er brug for i umiddelbar relation til reformen, ikke er udvikling af fag-

fagligheden, alligevel er der fortsat en prioritering af en ”lyst til” faglig udvikling.  

 

På Stx nærmer synsunkterne sig hinanden i 2006 (se figur 10.14). Det ses f.eks., at det vurderes, at 

der er ‖behov for” pædagogisk kompetenceudvikling, og der er samtidig også ‖lyst til” denne 

kompetenceudvikling. 
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Figur 10.14 

Kompetenceudvikling - Stx, 2004
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Kompetenceudvikling - Stx, 2006
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På Htx ses der at være mest markant diskrepans mellem fagligt kompetenceudviklingsbehov og 

‖lyst til” dette. Der er med andre ord stor ‖lyst til” faglig kompetenceudvikling, men en erkendelse 

af at det ikke er det der er mest brug for på Htx i 2006. 

 

Figur 10.15 

Kompetenceudvikling - Htx, 2004
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Kompetenceudvikling - Htx, 2006
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På Hhx peges der på et ‖behov for” mere kompetenceudvikling i forbindelse med samarbejde, dog 

uden at der er tilsvarende ‖lyst til” dette. Lysten til faglig kompetenceudvikling er derimod forøget 

siden 2004.  
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Figur 10.16 

Kompetenceudvikling - Hhx, 2004

0

20

40

60

80

100

Pæ
da

go
gi
k

Sa
m
ar
be

jd
e

Fa
g

O
rg

an
is
at
io
n

A
nd

et

Brug for i forhold til

reformen

Lyst til

Kompetenceudvikling - Hhx, 2006
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For alle tre skoler er det et markant træk, at fag-fagligheden er højt placeret som noget af det, der er 

‖lyst til” og egentlig også mere, end der er brug for. Lysten til prioritering af fag-fagligheden 

betones endnu strærkere end i den første undersøgelse. Hvad der nærmere ligger bag ønsket, kan 

ikke præcist aflæses af surveyundersøgelsen, men en mulighed er, at der er tale om et ønske om at 

bevæge sig i det kendte område, hvor kompetencerne i forvejen ligger.  

 

Figur 10.17 

Kompetenceudvikling - alle skoler, 2004
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Kompetenceudvikling - alle skoler, 2006
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Opsummering af undersøgelsernes resultater 

Om de to surveyundersøgelser, som danner rammen ‖på langs‖ af de studerede processer i 

afhandlingen, kan det siges, at de grundlæggende konklusioner vedrørende professionerne i 

forandringsprocesserne ikke ændrer sig fra undersøgelse nummer et til undersøgelse nummer to. 

Den første undersøgelse afspejlede en overvældende positiv holdning til centrale områder i 

reformen i udgangspunktet. Dette adskilte sig fra, hvad man umiddelbart skulle forvente på 

baggrund af tidligere forskning på skoleområdet i Danmark. Af den første undersøgelse fremgik 

det, at professionerne var parate til at give slip på den individualiserede lærerrolles auotnomi for at 

bevæge sig mod samarbejdsprocesser. Den anden undersøgelse bekræfter dette på trods af, at det ser 

ud til, at erfaringerne med processerne betyder, at svarene afgives i noget mere negativ retning end i 

første omgang.  
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Adspurgt i den første undersøgelse svarede mange, at samarbejdet og det øgede samspil i gymnasiet 

var ønskværdigt, men der blev også tilkendegivet en høj grad af bevidsthed om, at processen ville 

byde på vanskeligheder. Dette ser ud til at have holdt stik og den større indsigt i processernes 

problemområder afspejler formentlig det større forbehold, der nu er forbundet med svarene, men 

den ønskede retning er der ikke tvivl om i forbindelse med samarbejdet.  

 

Undersøgelsens mest negative udmeldinger findes stadig i forhold til konkrete krav om 

dokumentation af resultater, synliggørelse og evaluering. Som omtalt ser det ud til, at dette i høj 

grad er forbundet med medarbejdere, som er overbebyrdede af nye rutiner, logistikproblemer og 

bureaukratisk – administrative krav om at tilgodese afrapporteringskravene, mere end det er 

modvilje mod f.eks. styringskontrol. Den kvalitative undersøgelse understøtter denne mulige 

tolkning. 

 

Det overordnede billede af professionerne i forandringsprocesser forrykkes kort sagt ikke 

grundlæggende med surveyundersøgelsen 2006, tværtimod kan det siges, at konklusionerne om 

opblødning i professionsforståelsen bekræftes af undersøgelsen. Sammenligningen af de to 

surveyundersøgelser peger dog på en markant bevægelse som helhed i negativ retning af opfattelsen 

af reformforandringerne, mest markant for Stx og Htx. Der kan være tale om en generel skuffelse 

over reformens udfoldelse. Da der imidlertid ikke er belæg for at se ønsker om konsekvente 

fastholdelser af autonome professionsforståelser, er det nærliggende at antage, at undersøgelsen 

også afspejler en udmattelse efter det første reformår med store arbejdsbelastninger og masser af 

processer, som stadig er uafklarede.    

 

Til den sidste samling af trådene i udforskningen af gymnasiets forandringsproces er det 

konkluderende kapitel 11 i det efterfølgende, reserveret. Her perspektiveres og sammenfattes  

analyseresultaterne i afhandlingen på baggrund af den skitserede teoriramme og projektets 

metodiske tilgange. 
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Kapitel 11 

 

Oversættelsesmønstre    
 

 

Ofte anvendes begrebet paradokser, når noget virker omvendt eller overraskende, dvs. modsat af, 

hvad man forventede. Noget overraskende er en ret bred definition af paradoksbegrebet, men når 

det skal fremhæves her, er det fordi, det understreger et centralt træk ved paradokser, som kan 

tilføjes til den allerede omtalte definition i kapitel 6. ‖Para”  betyder på græsk netop modsat, og 

”doxos” betyder mening eller forventning (Koot et al. 1996). Et paradoks provokerer altså vores 

grundlæggende antagelser eller vores logiske forestillinger om sammenhænge, og de udfordrer 

derved nysgerrigheden.  

 

Reformen af gymnasiet 2005 udfordrer nysgerrigheden, fordi den, for en umiddelbar betragtning, 

lægger op til paradoksale tilstande og forandringsprocesser. Den indebærer dannelse af radikalt 

anderledes opfattelser, vaner, rutiner og praksisformer i skolerne. Reformen indfører 

spændingsfelter i forhold til organisatorisk forandring i fagprofessionel sammenhæng, hvor den skal 

fortolkes og oversættes til ny hverdagspraksis af de implicerede lærere og ledere. Tre 

grundlæggende bevægelser, som reformen foreskriver, og som er direkte knyttet til ledelse, 

medarbejdere og organisatorisk forandring, blev indledningsvist beskrevet med udgangspunkt i 

reformteksten: 

 

Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret og strategisk ledelse 

 

Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

 

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

 

De nysgerrige spørgsmål, som afhandlingen stillede i forlængelse heraf, var følgende:   

 

Hvordan oversætter ledere og medarbejdere kravene om organisatorisk forandring i relation til 

Gymnasiereform 2005 i tre gymnasier, Stx, Htx og Hhx?   

 

 Hvilke interaktionsmønstre opstår mellem ledelse og medarbejdere i reformens 

forandringsproces? 

 

 Hvilke paradokser er forbundet med samspillet mellem ledelse og medarbejere i 

forandringsprocessen?  

 

Ifølge Ludvig Wittgenstein kan vi løse op for et paradoks ved at forestille os dets komplette 

omgivelser, dvs. ved at se det i dets historiske og situationelle kontekst (Wittgenstein, Remarks on 

the foundations of mathematics, § 410, in Leiber 1993: 55 in (Koot et al. 1996: 11). På denne måde 

vil vi være i stand til at placere og forstå den tilsyneladende vildfarelse i vores logiske antagelser. 

Hvis man ser efter den måde, det bruges på og forsøger at opdage dets mangfoldige mening i 

hverdagslivet, vil forundringen over paradokset opløses. Overraskelsen vil forsvinde og give plads 
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til dybere indsigt og forståelse. Vi taber herved den indledende brain-teaser-kvalitet, men opnår en 

mere statisk kvalitet i form af ny indsigt. 

 

Det er den dybere indsigt i tilblivelsen af den organisatoriske forandring i gymnasiet, som har været 

målet med analyserne i denne afhandling. Om de overraskende momenter, som var forbundet med 

de første modsætningsfulde observationer, indledende survey, analyser af dagliglivet i gymnasierne 

er forsvundet, og en dybere forståelse har indfundet sig, er det op til læseren endeligt at bedømme. I 

dette efterfølgende konkluderende kapitel 11 sammenfattes analyseindsigter og bidrag i 

afhandlingen set på baggrund af den skitserede teoriramme og projektets metodiske tilgange. 

Kapitlet rundes af med en diskussion af teoretiske og praktiske implikationer af 

undersøgelsesarbejdet. 

10.1 Oversættelsesprocesser set fra den store scene og den lille scene 

Begrænsninger og muligheder i projektets udforskning 

Afhandlingen indskriver sig i feltet organisatorisk forandring med det sigte at opnå en forståelse af 

de dynamikker, der er på spil i de organisatoriske processer. I afhandlingen studeres de relationelle 

ledelsesprocesser i den professionssammenhæng, hvor forandringer skal oversættes fra en beskrevet 

offentlig reform til hverdagspraksis. Paradokser i processerne er et særligt fokuspunkt i forståelsen.  

 

Samlet set er afhandlingen en fortælling om hverdagen og livet i organisationer under forandring. 

Dette udspiller sig på den lille scene, dvs. i tre lokale caseskoler Stx, Htx Hhx. Her har 

interaktionerne og forandringslivet i skolerne været udfoldet og analyseret i en paradoksoptik. De 

lokale caseskoler ses samtidig i afhandlingen som elementer i den store scene, uddannelsernes 

samfundsmæssige sammenhæng. Det blev i kapitel 1 betonet, at selv om afhandlingens fokus er 

hændelserne på den lille scene, er der også et analytisk fokus på den store scene med henblik på at 

forstå forandringerne i deres historiske og situationelle sammenhæng.   

 

Undersøgelsen frembringer centrale indsigter, som vedrører både den lille og den store scene. Det 

kan naturligvis betragtes som en begrænsning ved studiet, at det rummer resultater på mere end et 

fokuseret område. Omvendt kan det ses som en tilpas fleksibilitet i designet, at et oplagt spor 

forfølges, når det dukker op. Afhandlingens indledende surveyundersøgelse blev et særligt lærerigt 

indblik i feltet. Undersøgelsen omhandlede forventninger og holdninger til reformen i 

udgangspunktet, og den gav anledning til overraskelser set på baggrund af det teorifelt, den i første 

omgang blev relateret til. Jeg valgte analytisk at forfølge dette spor og derved også at lade 

afhandlingen fremstå med et vist indblik i forskningsprocessens frembringelser og forløb.  

 

Jeg har valgt denne strategi, fordi indsigter fra undersøgelsesarbejdet på henholdsvis den lille og 

den store scene understøtter hinanden. Kommunikationen af et forskningsprojekts indsigter er 

desuden altid et trade off mellem fremstilling af klare og enkle pointer over for afspejlingen af 

større kompleksitet i empiri og proces, som er knyttet til opnåelsen af nye indsigter. I det 

nedenstående opsummeres dels indsigter og bidrag, som er knyttet til studiet af 

oversættelsesprocesserne set fra den store scene og dels indsigter relateret til analysen af de lokale 

oversættelsesprocesser.  
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10.1.1 Oversættelsesprocesser set fra den store scene 

Det skal præciseres, at den institutionelle teori har været den samlende referenceramme for 

analyserne. I kapitel 10 blev afhandlingens samlede teoretiske ræsonnement og projektets valgte 

teoretiske positioner opsummeret som baggrund for analysearbejdet. Dette skal derfor ikke gentages 

her. Professionsteorien blev, som en del af den institutionelle teori, bragt i anvendelse for en 

teoretisk første tolkning af den indledende surveyundersøgelses resultater. Ved hjælp af 

praksisstudier og teorier om autonome professioner blev det indkredset, at den mest nærliggende 

tese ville være, at professionerne i gymnasiet ville se forandringerne som et angreb på deres 

traditionelle autonome positioner og på den baggrund udøve modstand. Dette blev imidlertid ikke 

bekræftet i den konkrete empiriske undersøgelse. 

 

Resultatet af den første surveyundersøgelse var tværtimod en overvældende positiv holdning til 

reformens forandringer på trods af, at der skulle ændres på både vidensgrundlag og autonomi for 

professionerne. Den første survey viste også en meget positiv holdning til både fagligt-, tværfagligt- 

og teamsamarbejde. Undersøgelsen viste ikke bare villighed til at give køb på den individualiserede 

lærerrolle men en overvægt af formulerede ønsker om at indgå i samarbejdsrelationer. Selv om der 

kunne formuleres mindre modifikationer af disse overordnede resultater, forrykkede det ikke 

billedet af stor vilje og motivation til at gå ind i arbejdet med implementering af reformen.  

 

Professionssociologien bidrog med nyttige analysekategorier, hvorved det, i efterfølgende analyser, 

blev muligt at forstå professionernes ageren, nemlig viden, autonomi og ledelsesfremmedhed. Ikke 

desto mindre rejste denne første lille surveyundersøgelse med sine entydige resultater store 

spørgsmål, når den blev sat i relation til teorien om professioner. Set på baggrund af tidligere 

forskning i gymnasiefeltet rejste der sig uvægerligt et spørgsmål om træghed i forhold til 

forandringer, som tidligere er påvist at være forbundet med dette felt (Raa 2005). Samtidig hermed 

blev et behov for dybere indsigt i professionsforståelsen accentueret.   

 

Med henblik på at forfølge svarene på de spørgsmål, som denne empiriske stikprøve af feltet rejste, 

blev den baggrund, som reformtænkningen hviler på, gjort til genstand for nærmere undersøgelse i 

den ny-institutionelle teoris optik (Brunsson og Olsen 1999; March 1981; March og Olsen 1989). 

Udgangspunktet for undersøgelsen var den antagelse, at en lang periode med stadige 

organisatoriske og ledelsesmæssige reformer i den offentlige sektor i Danmark kunne have påvirket 

og været medvirkende til opkomsten af nye reaktionsmønstre hos professionerne. 

 

En ny empirisk undersøgelse blev foretaget af centrale dokumenter, som retrospektivt kunne siges 

at udgøre vendepunkter i tænkemåder, normer og værdier dels på et samfundsmæssigt plan og dels i 

forhold til uddannelsestænkningen med specifikt fokus på gymnasiet. Til denne undersøgelse blev 

et særligt begreb knyttet til den ny-institutionelle teori taget i brug for at komme svarene nærmere. 

Begrebet om organisationsopskrifter dannede en frugtbar indgang til forståelsen af de konkrete 

empiriske udviklinger i gymnasiets kontekst.  

 

Ved at forfølge opskrifter fra samfundsmæssigt plan til gymnasieniveau og retur blev det tydeligt, at 

gennemslagskraftige opskrifter var at genfinde i reformtekst og tænkning. Tre vigtige 

organisationsopskrifter, blev identificeret og viste sig at have sat rammerne for gymnasiets vilkår 

igennem en lang periode - New Public Management-tænkningen, aktualiseringen af 

kompetencebegrebet og udbredelsen af den lærende organisation. De tre opskrifter kunne påvises at 

have deres tydelige gennemslag i udformningen af  Gymnasiereform 2005.  
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Den centrale konklusion på afhandlingens indledende analysearbejde var, at empirien viste, at de 

forandringer, som foreskrives og er udmøntet i reformens tekst, er pågået og har fundet sted stykvis 

og delt i iterative processer mellem feltet, de faglige organisationer og ministeriet, som igen har 

været inspireret af udenlandske og overordnede organisationopskrifter, superstandarder i Røviks 

terminologi (Røvik 1998). Det blev tydeligt, at en incitamentstruktur med økonomi knyttet til 

udviklinger i gymnasiet samt afrapporteringer fra gymnasiet udgjorde en afgørende del af de 

søgende processer. Kursen på udviklingsarbejdet blev f.eks. ændret løbende på basis af skolernes 

tilbagemeldinger (se kapitel 3). Men den centrale konklusion var, at der kontinuerligt har fundet en 

forandring sted i de lokale skoler og hos de centrale aktører over en lang periode. I naturlig 

forlængelse heraf kan det siges, at resultatet ‖i sidste ende‖ udmøntes i en konkret beskrevet reform.  

 

Den indledende undren i forhold til signalerne om ændrede værdier og normer hos professionerne 

blev herved besvaret med en historisk analyse af gymnasiet i en institutionel optik. Det skal 

naturligvis tilføjes, at store konklusioner på et lille materiale ville være af begrænset værdi, såfremt 

resultaterne ikke verificeredes yderligere af afhandlingens undersøgelse.  Da den øvrige 

udforskning imidlertid understøtter de første signaler, kan det med vægt konkluderes at scenen for 

de gymnasiale forandringer er sat gennem de seneste 10-15 år, og at normer og værdier hos 

professionerne er under ændring. Reformen kan i et institutionelt perspektiv betragtes som en 

formalisering af en allerede foregået forandring. Sat på spidsen kan det siges, at forandringerne 

betinger reformen. Afhandlingen bidrager hermed til konkret empirisk illustration af et centralt 

institutionelt ræsonnement omtalt i kapitel 3. 

 

Til dette perspektiv kan føjes endnu en markant konklusion, baseret på den institutionelle teoris 

indsigter. Ændringerne i gymnasiet har hen ad vejen været omfattende, og der har været tale om 

forandringer på præcis de områder, som er blevet udpeget og forventet af skolerne (jævnfør 

beskrivelsen af empirien i kapitel 3). Det er i dette perspektiv, hvor reformer ses som fremvoksende, 

og noget der løbende initieres og udvikler sig gennem delvis egenlogik, forandringerne i gymnasiet 

fortolkes. Det er også på den baggrund, det kan konkluderes, at gymnasielærere og ledere ikke kan 

siges at være træge eller svære at forandre.Tværtimod. De har netop i den studerede periode til 

stadighed forandret sig. 

 

Forskellige effekter og adfærdsmæssige forandringer kan være længere eller kortere tid om at slå 

igennem, men det ændrer ikke ved, at der grundlæggende er tale om en omstillingsvillighed og 

parathed, som står i absolut kontrast til myter og fordomme om de offentligt ansatte i gymnasierne 

om manglende vilje eller evne til forandring. Denne konklusion er i overensstemmelse med Lægreid 

og Pedersen (1999) samt Ejersbo og Klausen, som identificerer tilsvarende vilje til ændring og 

udvikling i forbindelse med henholdsvis statslige og kommunale reformer i både Sverige, Danmark 

og Norge (Klausen og Ejersbo 1997: 141; Lægreid og Pedersen 1999: 346, 347). 

 

Undersøgelsen i denne afhandling peger samlet set på en langt mere dynamisk forståelse af 

professionerne, end professionsforskningen lægger umiddelbart op til. Frem for et billede af 

professioner, som bærere af allerede dannede institutioner i processer af isomorfisk karakter, kan 

professionerne ses som langt mere aktive i den institutionelle dynamik. Professionerne er, som det 

fremgår af afhandlingens første analyser i kapitel 3, kontinuerligt involverede i konstitueringen af 

politikkens mål, identifikation af nye sociale problemer og i konstruktionen af midlerne til at løse 

dem. Professionerne skal i langt højere grad ses som en del af processen med statsformationen.  
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10.1.2 Oversættelsesprocesser set fra den lille scene 

I forlængelse af undersøgelsesarbejdet af gymnasiereformens historiske, samfundsmæssige og 

uddannelsesmæssige tilblivelse blev en ny dimension i undersøgelsesarbejdet åbnet. Med 

begrebssætning fra andre dele af den institutionelle teori blev blikket rettet imod oversættelsen af 

reformen i projektets tre lokale caseskoler for at se på, hvordan forandringerne transformeredes til 

praksis i gymnasiet og med særligt fokus på samspillet mellem ledelse og medarbejdere.  

Som omtalt af Jacob Torfing socialiserer institutioner os ikke ”helt ned i sokkeholderne”, eller med 

andre ord; de dikterer ikke vore handlinger (Torfing 2005b: 170). Som aktører er vi konstant med til 

at skabe og konstruere de sammenhænge, vi indgår i. Reformens implementering og udformning er 

derfor i høj grad afhængig af aktørernes forhandlinger i de enkelte lokale organisationer, som kan 

betragtes som arenaer for tolkning og omformning af opskrifterne. 

 

Ved hjælp af analysen i paradoksmodellens tre trin blev det muligt at opnå en bred indsigt i 

samspilsmønstrene mellem ledere og medarbejdere i de tre skoleformer. Paradokser, som trådte 

frem i reformens forandringsproces, blev der klarhed over, og disse blev oplistet og uddybet i hver 

af de tre skoleanalyser i kapitlerne 7, 8 og 9. Paradokserne blev imidlertid også i kapitel 10 

sammenfattet i en mere komprimeret tematisering af samspilsmønstrene, som knytter sig til de tre 

hovedbevægelser i reformen. Det er disse paradokstemaer, der refereres til i den efterfølgende 

sammenfattende undersøgelseskonklusion, og som kan betragtes som de grundlæggende mønstre, 

der konstituerer dynamikkerne mellem de deltagende aktører i forandringsprocesserne.  

 

Håndteringen af samspillet udfoldede sig både ens og forskelligt i de tre caseskoler. De to af 

skolerne, Stx og Htx, syntes på flest områder at huse ensartede dynamikker i samspillet. På visse 

punkter viste de sig dog også at være markant forskellige. Hhx stod derimod i tydelig kontrast til de 

øvrige skoler med væsentligt anderledes håndteringsmåder i det interne samspil. Ad den vej har de 

tre skolers forskellighed givet adgang til lærerig og bred indsigt i gymnasiernes organisatoriske 

dynamikker. Analysekonklusionerne på Hhx vil i det efterfølgende blive holdt op imod 

konklusionerne fra analyserne på de to øvrige skoler med henblik på sammenfattende at illustrere 

spændvidden i de tre skolers interne dynamikker.  

 

Der viste sig for de tre skoler at være et gennemslagskraftigt fokus på det at skabe medejerskab 

langs processen i implementeringen af reformen. De mange overvejelser, som blev knyttet til 

skabelsen af medejerskabet, tog udgangspunkt i, at ledelserne på de tre skoler opfattede 

medarbejderne som stærke og selvstændige professioner. Udfoldelsen af reformen blev derfor først 

og fremmest forankret i ledelsesbestræbelser på at sikre medarbejdernes involvering og deltagelse i 

forandringsarbejdet. Netop dette kom til at præge samspillet mellem ledelse og medarbejdere 

markant på alle tre caseskoler.   

 

I de lokale organisationers oversættelsesprocesser var det, som omtalt, samspillet mellem ledelse og 

medarbejdere, der var hovedfokus i professionernes interaktioner. Da empirien imidlertid også 

rummede helt andre men centrale nye samspil mellem medarbejderne, har interne 

kollegadynamikker også været inddraget i undersøgelsen. I disse dele af analyserne blev blikket  

dog fortsat samtidig rettet mod ledelsesdynamikkerne i rammesætningen af de kollegiale processer.  

I den efterfølgende korte opsummering af studiets indsigter i de lokale oversættelsesprocesser er det 

paradokstemaer i de relationelle ledelsesprocesser, der primært er fremhævet.  
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10.2 Oversættelsesmønstre i tre reformbevægelser 

Fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse 

I relation til reformens førstnævnte bevægelse,  fra faglig, administrativ ledelse til 

personalemæssig, forandringsorienteret, strategisk ledelse, blev det, i det sammenlignende 

analysekapitel, klart, at tre typer af grundlæggende paradokstemaer rammesatte interaktionerne 

mellem ledelse og medarbejdere: 

 

 Ledelse, ligeværdighed og usynlighed 

 Ledelse,  kontrolundgåelse og maksimalt medarbejderfrirum  

 Ledelse og organisering af medarbejderindflydelse i flade strukturer  
 

Disse tre paradokstemaer blev på Stx og Htx baseret på forestillingen om ledelsesfremmedhed og 

autonomi hos medarbejderne i gymnasiet. Den efterfølgende strategi for ledelsen var i forlængelse 

heraf at søge mod ligeværdighed og ikke-synlig ledelse af medarbejderne. Dette paradokstema kan 

siges at være overordnet og have konsekvenser for de efterfølgende tematiseringer.  

 

Nedenstående er et par eksempler på grundlæggende paradokser, som knyttede sig til det første 

tema på henholdsvis Stx og Htx. Disse paradokser viste sig at være tydeligt rammesættende generelt 

for det daglige arbejde i organisationerne:  

 

Stx: 

Ledelsen skal skabe ledelsesaccept og forståelse for forandringer gennem kommunikation i en 

”ledelsesfjern”, ”hvad nu hvis”-kultur. 

 

Htx: 

”Anstændig ledelse” skal være ligeværdig og usynlig og må derfor eksporteres til ildsjæle uden 

kasketter eller ”listes ind”. 

 

På Stx rummede de kommunikative strategier vanskelige balancer, som løbende skulle håndteres, 

og ideologisk kontrol spillede en stor rolle i forbindelse med strategierne, når ledelse ikke kunne 

være direkte og synlig. Strategierne førte ind imellem på Stx til kommunikative deadlocks, hvor 

indirekte kommunikation vedligeholdt utilfredsstillende interaktionsmønstre. Referater af 

beslutningsprocesser, maskeret som fortællinger eller medarbejderes alibisvar på nye uønskede 

fordringer, var eksempler på kommunikative deadlocks.  

 

På Htx var det en hovedudfordring i det daglige forandringsarbejde at sikre, at arbejdet blev ledt fra 

et udgangspunkt hvor alle var lige i processen. Her blev flydende ledelse en dækkende betegnelse 

for den form for ledelse, der foregik på Htx. På begge skoler, Stx og Htx, var medarbejderfrirum, 

empati og kontrolundgåelse væsentlige nøglebegreber i samspillet mellem ledelse og medarbejdere. 

På Stx indgik den administrative bjælke til selvregulering i ledelsens paradokshåndtering for at 

sikre vægt på medarbejdernes selvledelse. På Htx havde begrebet frihed under ansvar samme 

funktion. Ledelsens ræsonnementet for ikke at gribe ind i medarbejderprocesser var baseret på 

nødvendighed af ledelsesmæssig diskretion i opfølgning på medarbejderopgaver som en 

konsekvens af medarbejdernes formodede selvstændighedstrang.  

 

På Stx og Htx var udgangspunktet for det daglige arbejde, at medarbejderne var 

ledelsesfremmedhed. Direkte krav og synlig ledelsesmæssig rammesætning blev derfor 
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problematisk at håndtere og førte til forskellige paradokser. Det havde også den konsekvens, at 

medarbejderne til en vis grad oplevede et ledelsestomrum, som ind imellem førte til anarki eller 

personlige strategier i selvforvaltningen. For begge skoler blev der etableret zoner af tvetydighed, 

dvs. ikke nærmere afgrænsede interaktionszoner, hvor det var op til den enkelte medarbejder 

løbende at afprøve grænsesætningen i forhold til ledelsen for at finde vej. For ledelsen var det en 

fordel, at der herved signaleredes respekt for selvstændighed, omvendt var ulempen, at ledelse 

delegitimeredes, når der i paradokshåndteringen blev lagt en overvægt på medarbejdernes frirum. 

 

Det var på dette punkt (delegitimeret ledelse), at Hhx især dannede en kontrast til de to øvrige 

caseskoler. Den indsigt, som fremkom ved analysen af Hhx, tilføjede en ny dimension til det 

samlede billede af ledelsesprocesserne på de tre gymnasier. På Hhx var der ingen forestillinger om, 

at ledelse skulle være usynlig eller ligeværdig. Det paradoks, som var centralt rammesættende i det 

daglige arbejdet for samspillet mellem ledelse og medarbejdere, var, at: 

 

Hhx: 

Ledelse skal være synlig og samtidig bredt medarbejderinvolverende 

 

Medejerskab og tilrettelæggelse af dialogprocesser i reformtilblivelsen var på denne skole højt 

prioriteret med henblik på at sikre bred medarbejderinvolvering gennem organisatoriske feedback-

strukturer. Der var til gengæld ikke tvivl om, at synlig ledelse og klare forventninger til 

medarbejderne var centrale omdrejningspunkter i det daglige samspil. Der var heller ikke tvivl om, 

at samspil mellem ledelse og medarbejdere var baseret på, at medarbejderne kunne forvente at blive 

hørt og gøre deres indflydelse gældende, imens det endelige beslutningsansvar klart var placeret hos 

ledelsen. Det var samtidig bemærkelsesværdigt, at samspillet mellem ledelse og medarbejdere 

markant ikke hvilede på en autonom professionsopfattelse. Det mest bemærkelsesværdige var dog, 

at det klart fremgik af datamaterialet, at ledelse som fænomen på ingen måde betragtedes som 

uønsket hos medarbejderne på denne skole.  

 

På basis af datamaterialet fra de tre skoler kan det konkluderes, at ledelse, når den fremtræder 

direkte og indiskutabel som fænomen, ikke vækker modstand, heller ikke hos professionerne. Det 

betød ikke, i det givne casetilfælde, Hhx, at der var udelt tilfredshed med ledelsens ageren eller de 

beslutninger, ledelsen traf. Men ledelse som fænomen blev omtalt og betragtet som en nødvendig 

og for professionerne fordelagtig forudsætning for arbejdets udvikling og udførelse. Dette er en 

konklusion på analyserne, som giver stof til eftertanke set på baggrund af øvrige udviklinger i feltet, 

som studiet peger på og set på baggrund af hidtidig forskningslitteratur om professioners 

ledelsesfremmedhed. De øvrige udviklinger i feltet, som studiet peger på, omfatter det forhold, at 

selve professionsforståelsen eventuelt har bevæget sig markant, siden den sidst er blevet studeret på 

nært hold.  

 

Beslutningsstrukturer og –processer fremstod på de tre skoler særlig centralt i forhold til 

rammesætning af fortolkninger og iværksættelse af handlinger på skolerne. På dette punkt udviste 

skolerne stor forskellighed i opfattelsen af beslutningsprocessers ideelle forløb. På Hhx var 

beslutningsprocesser, som ovenfor omtalt, placeret hos ledelsen. På Stx viste beslutningsstrukturen 

sig at være formaliseret med henblik på at facilitere flade strukturer og medarbejderindflydelse 

gennem uddelegeret beslutningskompetence i udvalg. 

 

På Stx kom det imidlertid ikke til at stå klart for medarbejdere eller den samlede ledelse, hvor 

begrænsningerne for medarbejdernes indflydelse skulle placeres, og mixed messages blev et resultat 
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af interaktionerne på dette felt. Det, der skulle være et oplæg til medejerskab fra ledelsens side, kom 

i sidste ende til at stå i skarp kontrast til medarbejdernes opfattelse af mafia og 

ledelsesmanipulation. På Htx var flade strukturer og medarbejderindflydelse også et formuleret mål 

i det daglige organisationsliv. Stræben efter det uformelle var dog også samtidig en reminiscens af 

skolens tilblivelsesproces og et ideal, som kom til at fungere som en kilde til organisatoriske 

begrænsninger. 

 

Paradokset, rationel styringstænkning over for emergerende styring over madpakken i en flad 

struktur, blev håndteret med stærk overvægt til det emergerende. I det lange løb blev dette til det, 

som af Putnam betegnedes system contradictions, det vil sige modsætningsforhold, som er 

installeret tidligt i organisationens historie, som begrænser, og som desuden har svært ved at 

opløses. Det skal tilføjes, at der var tale om en organisering, som af nogle medarbejdere opfattedes 

som en frugtbar frihed til at tage initiativer og agere, mens andre betragtede det frie initiativ som 

manglende og usynlig ledelse.  

Fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

I forhold til reformbevægelsen,  fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer, var det 

naturligt nok paradokstemaer knyttet til kollegiale interaktioner, der stod centralt. De skal derfor 

nævnes, men i forhold til samspillet mellem ledelse og medarbejdere dukkede et paradokstema op, 

der også løbende var behov for at håndtere:  

 

 Ledelse og ledelsesfravær i medarbejderprocesser         

 

Det kom med analysen til at fremstå med klarhed, hvilke aspekter af det ønskværdige samarbejde, 

som var i fokus for informanterne. Den sociale dimension i kollegasamarbejdet havde en høj 

prioritet, og den blev bl.a. fremhævet som en kærkommen mulighed for at erstatte tidligere tiders 

mere konkurrerende kollegaforhold. Også et behov for faglig udveksling blev legaliseret med 

reformens krav om tværfagligt samarbejde. På dette punkt kunne reformen, med andre ord, 

betragtes som en løftestang for allerede igangværende forandringer. Den nye faglighed blev 

generelt betragtet som en positiv udvikling med henblik på at kunne bibringe eleverne tidsvarende 

kompetencer. Det, at læring kom i centrum, opfattedes positivt udvikling dog med forbehold for, at 

dette kunne føre til for stort fokusskifte væk fra fagfagligheden.  

 

Samlet set blev forventningerne til samarbejdet i høj grad indfriet på de tre skoler. 

Samarbejdserfaringer og forventninger udtryktes af lærerne i næsten i ensartede vendinger på der 

tre skoler: 

 

på Stx efter et år: ”Det er positivt og irriterende svært”, 

på Htx efter et år: ”Det har været bedre, men ikke nemmere” 

på Hhx som forventning på basis af tidligere erfaringer: ”Det bliver hårdt, men også sjovt” 

 

De positive aspekter af samarbejdet blev dog også sat i perspektiv af kritiske overvejelser over  

masser af møder, tidsrøveri, og bureaukratisering, ligesom det at  skulle flytte fokus fra 

fagfagligheden til arbejdsprocessernes håndtering gav anledning til både usikkerhed og utilfredshed. 

Sammenstød mellem forskellige professioner kom naturligt nok i søgelyset i forandringernes 

tilblivelsesproces især på Stx og Htx og med dette vanskelige punkt i arbejdet, blev samspillet med 

ledelsen og ledelsesprocessernes håndtering især aktualiseret. I denne sammenhæng blev 

ledelsesfraværet en meget synlig dimension i arbejdet.  
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Det gjaldt for begge skoler, Stx og Htx, at behovet for hjælp til bl.a. samarbejdsprocessernes 

håndtering stod centralt for medarbejderne. Samspillet på Stx såvel som på Htx var dog præget af 

ledelsesstrategier, som balancerede paradokshåndtering med vægt på frirum for medarbejderne. Det 

blev også klart, at denne strategi førte til organisatoriske deadlocks: medarbejderne efterspørger 

ledelse, men ledelse kan ikke efterkommes af hensyn til medarbejdernes autonomi og 

selvstændighed. Et eksempel herpå blev også konkretiseret i arbejdet på Htx.  

 

På Hhx adskilte arbejdet med de tværfaglige processer sig fra processerne på de øvrige skoler 

derved, at teamstrukturen ikke i første omgang prioriteredes højt. Derimod fastholdtes 

faggruppestrukturen. Samarbejdet og dialoger i det tværfaglige kom herved til at mangle støtte og 

mere systematisk bærende strukturer, og det tværfaglige kunne opleves om et individuelt problem. 

Ind imellem lykkedes håndtering af samarbejdsprocesserne, men det kom også til at bære præg af 

tilfældighed.  

 

Den overordnede Hhx-organisering spillede en rolle i denne sammenhæng. På organisatorisk niveau 

blev der initeret en medejerskabstænkning, som omfattede en grundig tilrettelæggelse af feedback-

strukturer til udvikling af de fælles organisatoriske sammenhænge. Denne tænkemåde blev 

imidlertid ikke applikeret til det undervisningsmæssige og pædagogiske kerneydelsesniveau. Der 

opstod herved et spændingsfelt mellem fuld medarbejderdeltagelse i de organisatoriske proceser og 

en fragmenteret og tilfældig deltagelse og erfaringsdannelse på kerneydelsens udviklingsprocesser i 

det tværfaglige. Også på Hhx kom ledelsens rammesætning af det interkollegiale altså til at mangle 

omend på et andet grundlag.  

Fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

I reformens sidst undersøgte bevægelse,  fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen, var 

udvikling af organisatoriske strukturer og organisatorisk forståelse i centrum. Centrale temaer i 

paradokserne, som fremstod af de empiriske undersøgelser, var følgende:  

 

 Ledelse, teamledelse og teamopgaver 

 Ledelse, kvalitetssikring og bureakrati 

 

I forhold til det første tema viste en hel del af de gode forhåbninger fra reformforberedelsen sig i 

sidste ende også at blive til gode erfaringer. Af gode grunde, dvs. fraværende teamstrukturer på 

Hhx, gjalt dette primært for Stx og Htx. Forhåbningerne baserede sig på den positive mulighed for 

at anvende teamet som centrum for kollegial refleksion, erfaringsdannelse og fælles udvikling af 

undervisningsmateriale. Dette oplevedes som et stort potentiale i de nye interaktioner. Og alligevel 

bød teamsamarbejdet også på den udfordring at skulle regulere på de kollegiale 

samarbejdsprocesser i de forpligtende samarbejder. Nødvendig kollegaopdragelse viste sig at være i 

høj grad ”ukomfortabel”, som en lærer udtrykte det. 

 

Teamledelse blev bl.a. på den baggrund hurtigt en mangelvare i det nye samarbejde. Herved blev 

også arbejdsdelingen i forhold til den formelle ledelse aktualiseret. En gråzone mellem almindelig 

proceshåndtering og overordnet ledelseshåndtering blev tydeliggjort. Der opstod her, i lighed med 

den forrige forandringsproces, et paradoks udrundet af professionstænkningen og med kurs mod 

deadlocksituationer: manglende styringsredskaber til at lette arbejdet i teams kan af hensyn til 

selvledelsen ikke indføres. - Et ræsonnement, som kom til at stå særlig skarpt på Htx. På Hhx blev 
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en organisaorisk helhedstnkning prioriteret og knyttet ti reformudviklingen. Til gengæld blev 

teamstrukturer i første omgang udsat. 

 

Det var desuden en generel erfaring med teamarbejdet efter det første skoleår, at mange timer skulle 

anvendes på at håndtere administrative opgaver. Indflydelsen på egen arbejdstilrettelæggelse i 

teamsammenhæng var forankret heri, men det, der skulle blive til mere indflydelse, oplevedes 

snarere som et administrativt overload. Samtidig var det et tydeligt mønster, at arbejdsdelingen 

mellem ledelsesopgaver var uklar og ofte med slet ikke italesatte afgrænsninger. Som følge af at 

teamstrukturer i den første reformafvikling på Hhx var fraværende, var teamledelse og løsning af 

f.eks. administrative teamopgaver ikke tematiseret. Det gjalt dog for alle skoler at ufærdige  

nye logistiske strukturer på skolerne kom samtidig til at bidrage til teamfrustrationer i dagligdagen. 

Styring med studieplaner og krav om meget beskrivelsesarbejde og dertil nye former for 

evalueringer oplevedes oveni i det øvrige nye som et urimeligt stort og unødigt bureaukratisk 

arbejdspres.  

 

Det fremgik ikke med klarhed af datamaterialet, at evalueringer og kvalitetssikringsprocedurer 

generelt oplevedes som ubehagelige kontrolforanstaltninger, selv om dette ville have været en 

forventelig reaktion set i relation til teorien om autonome professioner. Det var snarere unødig 

bureaukratisering, som var hovedtemaet for utilfredheden hos medarbejderne. Det er en mulighed, 

at dette kan tolkes som begyndende accept af de nye kontrolformer, uden at det dog her kan afgøres 

med usvigelig sikkerhed. 

10.3 Nye oversættelsesmønstre 

Når ovenfor beskrevne analyseindsigter i de lokale oversættelsesprocesser sammenfattes og sættes i 

relation til udviklingen af den autonome professionsforståelse, bliver nye mønstre lagt. Tilsammen 

kan det siges, at skolerne repræsenterer hver sin facet af en bevægelse mod en ny forståelse af 

professioner. De tre caseskoler illustrerer spænvidden i overgangene fra én ledelses- og 

organisationsforståelse til en anden. Betragtet i det perspektiv befinder de tre skoler sig på et 

kontinuum i hver sin fase af en udvikling. Denne forskellighed giver mulighed for at indfange og 

skildre en bredde i de professionsproblematikker, der er forbundet med forandringerne. Men set 

under et, er der tale om en professionsforståelse, som er under konstruktion, og som fortolkes på 

forskellige måder og med forskellige vægtninger i de tre skoler. 

 

På Stx og på Htx gjaldt det, at der var et centralt udgangspunkt til fælles i ledelsesafsættet. På begge 

skoler blev Primus inter Pares-aspektet og ligeværdigheden gennem tilknytningen til 

undervisningen vægtet højt som en del af ledelseskompetencen. På begge skoler sås det også, at 

besiddelse af den specialiserede faglige ekspertviden var konstituerende for ledelsesforståelsen.  

Også Htx og Hhx viste sig at have fællestræk på tværs af forskelligheder, dog stadig med Hhx som 

den skole, der mest markant adskilte sig og rakte mod de nye tider med en radikalt anderledes 

professionsopfattelse. Profession og ledelse var klart adskilt med ledelsestænkningen på Hhx, og 

dynamikken mellem ledelse og medarbejdere, helt anderledes. Hvad der er årsag og virkning, skal 

ikke afgøres her, men det var markant, at andre værdier kunne ses at være integreret i 

ledelsesforståelsen på Hhx.  

 

Styring med managementredskaber, sådan som der generelt lægges op til i offentlig 

reformsammenhæng, blev f.eks. betragtet som afgørende for at kunne levere de bedst mulige 

resultater. Der var samtidig en tæt sammenhæng mellem gymnasiet og den hovedorganisation, som 
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husede gymnasiet. Dette betød, at den politiske styring blev accepteret som relevant, og at ledelsen 

og den enkelte medarbejder kunne se sit virke som en del af hovedorganisationens politiske virke. 

Set under ét kan det konkluderes, at på Stx og på Htx var der tale om en traditionel tæt 

sammenkobling, dog med varierende tæthed på de to skoler mellem profession og ledelse. På Hhx 

derimod var de to begreber dekoblede.  

 

I relation til den analyserede reformbevægelse,  fra individuel lærer til tværfagligt samarbejdende 

lærer, var det også muligt at se et mønster i interaktionerne, når de tre skoler betragtedes samlet i 

forhold til den autonome professionsforståelse. På basis af studiets skoler kan det konkluderes, at 

professionerne bevæger sig fra en autonom professionsforståelse imod nye interaktive 

professionsudøvelser, hvor vidensgrundlaget udvides, og en positiv tværfaglig interaktion med 

kollegaer ses som et efterstræbelsesværdigt mål. At processen ikke er lydefri eller fri for konflikter, 

er et accepteret vilkår, som der skal arbejdes videre ud fra, men ønsket og viljen til at indoptage dele 

af et nyt vidensgrundlag ser ud til at være til stede på trods af vanskeligheder og ny indsigt, der skal 

oparbejdes i f.eks. fælles proceshåndtering. Ledelsesfremmedhed er en ofte gentaget karakteristik af 

professionernes opfattelse af ledelse. Dette studie peger på, at der er grund til at nuancere denne 

opfattelse. I en lang række situationer efterspørges ledelse på caseskolerne, og på dette punkt 

fastlåser ledelsen ind imellem muligheden for ledelse i en ligeværdighedsideologi.  

 

Modstand mod kontrol er desuden et klassisk genkendeligt og velbeskrevet træk hos autonome 

professioner. På den baggrund ville det være forventligt at finde en modstand mod de nye 

reformtiltag med krav om f.eks. langt større synlighed i arbejdet for professionerne gennem 

beskrevne tilrettellæggelser af undervisning, løbende evalueringer og kontinuerligt beskrevne 

justeringer. Utilfredshed forbundet hermed har primært været formuleret som frustrationer over 

bureaukratiseringer snarere end modstand mod kontrol. Dette har givet anledning til den tolkning, at 

professionerne måske er på vej mod en accept af de nye kontrolformer, som er forbundet med 

styringsregimerne i det offentlige. Set i konteksten af de øvrige forandringer på vej hos 

professionerne understøttes denne tolkning.  

 

Med sammenfatningen af oversættelsesanalyserne sat i relation til professionsforståelsen bindes en 

sløjfe tilbage til afhandlingens udgangspunkt i analyserne på den store scene -uddannelsernes 

samfundsmæssige sammenhæng. Analyserne på den lille scene blev set i et paradoksperspektiv med 

henblik på studiet af de flertydige og iterative forandringsprocesser. Men en professionsteoretisk og 

institutionel optik gav muligheden for at bidrage til et større udsyn,  og det gav baggrund for indsigt 

i vekselvirkningerne mellem den offentlige sektors reformer og de lokale aktørers håndteringer af 

reformerne på den lille scene.  

 

Det kan sammenfattende siges, at forståelsen af professionerne som autonome med stærk 

selvstændighedstrang ser afgjort ud til at have overlevet og til at have overordentlig stærk betydning 

for de konkrete skolers professionsopfattelse og ledelsesudøvelse i dette studie. Datamaterialet 

afspejler dog, som nævnt, også nye udviklingstræk. Af de empiriske analyser, som ovenstående er 

præsenteret, fremgår det, at der er iagttagelige klare mønstre og tegn på, at den traditionelle 

autonome professionsudøvelse er under ændring, og der er tydelige nye elementer til udvikling af 

ny professionsudøvelse.  

 

 

I punktform kan det opsummeres, at de tre skoler illustrerer en bevægelse i en udvikling:  
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 fra tæt kobling til dekobling mellem profession og ledelse  

 

 fra autonom til interaktiv professionsforståelse  

 

 fra ledelsesfremmedhed til ledelsesønsker 

 

 fra fag-faglighed mod accept af ændret vidensgrundlag 

 

 fra kontrolundgåelse til accept af nye kontrolformer  

 

En teoretisk diskussion resterer endnu set på baggrund af afhandlingens analyseresultater, og et 

teoretisk og praktisk perspektiv afrunder efterfølgende afhandlingens undersøgelsesarbejde.  

10.4 Teorifelt med udviklingsmuligheder   

10.4.1 Sprækker i teorien, - udvikling af den sociologiske professionsteori 

Profesionsteorien var afsættet for de første analyser. Empirien, som blev relateret hertil, peger 

imidlertid på sprækker i teorien. Afhandlingen giver herved anledning til at se, at forlængelse af den 

klassiske professionsteoris paradigmer om autonome professioner kan risikere at føre til statiske 

antagelser om professionerne, medmindre afsættet kombineres med andre og mere heuristiske 

indgangsvinkler til et undersøgelses-set up. 

 

De traditionelle professionsteoretiske paradigmer vil f.eks. naturligt føre til en 

undersøgelseshorisont, hvor der fokuseres på undersøgelse af autonomibestræbelser. Med et sådant 

set up vil det være ligeså naturligt, at man finder, hvad man søger, med mindre empirien temmeligt 

overbevisende modsiger dette. Hermed fastholdes forståelse af autonomibestræbelser, og myter om 

træghed i feltet kan løbende understøttes i forskning og praksis. Hvorimod dynamiske 

forandringstræk, som også er forbundet med professioners reaktioner, samtidig overses.  

 

I afhandlingen er det demonstreret, at professionerne er i bevægelse mod stærkt ændrede 

reaktionsformer og interaktioner i forlængelse af den offentlige sektors nye styringsparadigmer.  

Dette er bl.a. muliggjort af kombinationen af professionsteori med nyere variationer af den 

institutionelle teori, som netop har fokuseret på dynamiske forandringstilgange. Fra et afsæt i den 

institutionelle teoris nyere tilgange, som er knyttet til oversættelsesbegrebet, har det været muligt at 

kombinere en professionstilgang med en paradokstilgang med henblik på at undersøge forandringer 

i et relationelt og dynamisk perspektiv. Professionesteorierne og den danske professionsforskning 

synes statiske og ikke hjælpsomme i forhold til at forstå eller indfange indsigten i en mulig ændring 

af noget, der nærmest har været axiomatisk fastlagt sandhed om professionerne.  

 

Den institutionelle teori har traditionelt gjort professionsteorien til en del af eget ståsted, og ofte 

beskrives en tæt sammenhæng mellem den institutionelle teori og professionsteorien (Brunsson og 

Olsen 1999; Czarniawska og Sevon 1996a; March og Olsen 1989; Meyer og Rowan 1991; Nielsen 

2005; Powell og Dimaggio 1991). Den institutionelle teori har dog de seneste 10-20 år udviklet sig i 

gennemgribende dynamiske retninger. Her har hovedargumentationen været et ønske om at 

dynamisere teorien, skabe mulighed for aktørfokus og at sikre, at kontinuerlig forandring fremstod 

som et omdrejningspunkt i nye begrebsliggørelser og udvikling af teorifeltet. 
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Dette studie peger på, at professionsteorien ikke er fulgt med i den sammenhæng og tilbagestår som 

et delelement i den institutionelle teori, der er efterladt eller overladt til sig selv. Der er brug for 

mere dynamiske og relationelle begreber til forståelser knyttet til professionsteoretiske 

indfaldsvinkler og dertil nye opdaterede professionsbegreber og professionsforståelser.   

 

Afhandlingens empiriske påpegning af sprækker i teorien lægger klart op til yderligere forskning i 

professioner i forandring med henblik på teoriudvikling, men også med mere empirisk viden som 

mål. I Danmark er der få studier af professioner. De få studier, der findes, har sundhedssektoren 

som empirisk udgangspunkt. Der er hidtil ingen nutidige studier eller opfølgning af udvikling på 

uddannelsesområdet, som herved fastholdes i mytedannende professionsforståelser med 

konsekvenser for både praksis i uddannelsessammenhæng og for videre teoretisk udvikling i 

forskningssammenhæng. Jeg har i denne afhandling fravalgt at koncentrere indsatsen om yderligere 

tilbagemelding til - eller udvikling af den sociologiske professionsteori. Jeg har derimod valgt at 

fokusere på udvikling af de mere dynamiske sider af den institutionelle teori. 

10.4.2 Oversættelsesudvikling i paradoksoptik 

Til afhandlingens udforskning af de lokale oversættelsesprocesser blev det teoretiske fokus flyttet 

fra det langstrakte interorganisatoriske perspektiv til de intraorganisatoriske interaktioner og 

aktørprocesser. Czarniawska og Joerges opfattelse af oversættelsesbegrebet og idemodellen blev 

betragtet som et referencepunkt, som en analysetilgang i et paradoksperspektiv kunne udvikles fra 

med det mål at se mønstrene i de modsætningsfulde organisatoriske processer. Jeg valgte herved en 

oversættelsestilgang, hvor aktørerne spiller en nøglerolle i processerne.  

 

Afhandlingens oversættelsestilgang repræsenterer en socialkonstruktivistisk læsning af Latour. Min 

position i oversættelsesfeltet er på dette punkt på linie med Czarniawska og Joerges (Czarnawska og 

Sevòn 1996). Reformen sås på den baggrund som en række af ideer, objektiveret i et lovkompleks 

og på rejse i feltet. I afhandlingen fulgtes ideernes rejse, men studeredes specifikt i det 

nedslagspunkt, som omhandler samspillet mellem aktørerne i de lokale organisationer. Dette er 

nærmere bestemt i det, der svarer til idemodellens tredje fase: Handling, som omfatter aktørernes 

meningsforhandling:  

 

Figur 10.1 Idémodellen 

 

 

Fra: 1:  Idé  2:  Objekt  3:  Handling  4:  Institution  Til: 5:  Ny oversættelser 

 

 

Positionen adskiller sig derved også fra Czarniawska og Joerges analyseoptik, som følger en idé 

igennem alle dens faser.  

 

Denne afhandlings oversættelsestilgang har desuden taget udgangspunkt i et paradoksperspektiv 

med henblik på at kunne studere de komplekse processer nærmere ‖in the making‖ mellem de 

centrale aktører. Vi ved kun lidt om sammenvævede modsætninger, konflikter og paradoksale 

processer i forbindelse med forandringer i organisationer. Med paradoksmodellen var det hensigten 

at tilbyde en måde at undersøge processernes kompleksitet på og deres påvirkning af organisatorisk 

forandring.  
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Håndtering af paradokser konstituerer en kerne i tilblivelsen af organisatorisk forandring og dermed 

skabelsen af nye institutioner. Paradokserne begrænser og skaber muligheder for tilblivelse af nye 

forståelsesrammer over tid. Håndteringen af paradokser i aktørernes samspil giver viden om, 

hvordan meningsskabelsen finder sted i organisationens dagligliv under forandring. Studiet af 

paradokser og deres håndtering i centrale aktørers samspil i organisatorisk forandring bidrager 

derved i den ny-institutionelle teoris forståelsesramme. 

 

Rigdom på detaljer og begrænset abstraktion bidrog i paradoksmodellens første trin til synliggørelse 

og indsigt i sociale sammenhænge på gymnasierne. I analysens andet trin blev det, i afslutningen på 

hvert af de tre analysekapitler, præciseret og formuleret, hvilke paradokser, som trådte frem på 

baggrund af den første etnografisk inspirerede analyse.  

 

Det sidste trin tre i analysen udgjorde, på baggrund af de to første trin, et uddybende fokus på 

interaktioner og balancer i paradokserne i den skolesammenlignende analyse. Her blev det centralt 

at betragte spændingernes produktivitet eller blokeringer i processen, ikke med henblik på at få øje 

på organisationens effektivitet, men med henblik på at udforske paradoksernes indvirkning på 

dagligdagen for de implicerede aktører. Paradoksmodellen har med dette afsæt dannet en analytisk 

orienteringshorisont i spændet mellem paradoksernes empiriske udfoldelser og teoretiske 

abstraktioner og fortolkninger.  

 

Fordelen ved paradoksmodellen var, at den i første skridt lænede sig op ad de narrative og 

etnografiske udtryksfulde tilgange og lånte styrker herfra. En udtryksfuld form kan i sig selv føre til 

dybere indsigt, -og dog er der en grænse der kan overskrides i en bevægelse fra konstruktion til 

fiktion i forskningssammenhæng. Fiktionen er også konstruktion, men det omvendte vil formentlig 

ingen gøre gældende. Det afgørende er at man i forskningens formål ekspliciterer sine gøremål 

(jævnfør diskussionen i metodekapitel 5). En etnografisk fortælletilgang, som havde fokus på at 

fremstille dagligdagen fra informanternes optik, gjorde det muligt at forankre abstrakte fænomener 

som reformfænomener i konkrete, levende og levede erfaringer (Rorty 1982). Denne form for 

tilgang til analyse var en hjælp til at modvirke, at det subjektive og individuelle forsvandt i 

sociologisk teoretisering og abstraktion. Et deterministisk og rationelt syn på implementering af 

reform blev modvirket hermed, og i stedet blev den tvetydighed og modsætningsfuldhed, som 

processerne også indeholder, synliggjort.  

 

Paradoksmodellen som analysestrategi udgjorde en heuristik vej til ny forståelse og resultatet er en 

fremstillingsform, som er tro mod de empiriske data, sådan som det blev formuleret som et 

undersøgelsesmål i afhandlingens metodekapitel 5. Her blev det betonet, at data må fremstå med en 

høj grad af autencitet og loyalitet over for datamaterialets udsagn og form. Paradoksmodellens 

tilgang blev også et redskab for tænkning om organisatorisk forandring, som muliggjorde 

fastholdelse af fokus på relationelle forhold. Anvendelsen af paradokser, som en analytisk linse i 

arbejdet, gav muligheden for at udforske forandringsprocessers mangfoldighed uden valorisering 

eller normative betragtninger vedrørende elementerne i et paradoks 

 

På basis af analysearbejdet med paradoksmodellen foreslår jeg en åbning af den institutionelle 

teoris analytiske rum og tilføjelses af et muligt analyseværktøj til analyse af organisatorisk 

forandrings komplekse processer. At anvende paradokser som en analytisk linse i arbejdet uden 

valorisering eller normative betragtninger vedrørende elementerne i et paradoks skaber muligheden 

for at udforske aktørernes meningstilskrivning og håndtering af spændingerne på et heuristisk 
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grundlag. Paradokstilgangen er herved en lovende mulighed for erkendelsesmæssige gevinster set 

som en variation i videreudviklingen af institutionel teoris dynamiske tilgange. 

10.5 Et praktisk perspektiv 

Afhandlingen indledtes in medias res med en dialog fra feltet i forandringernes brændpunkt. Dette 

var et udtryk for et ønske om at tildele empirien central plads i afhandlingens udforskning. Ifølge 

Richard Rorty har forskeren en forpligtelse til at lytte til aktørerne. Omvendt fremfører Rorty også, 

at det imidlertid ville være en misforståelse at give aktørernes fortællinger en priviligeret status. 

Aktørernes fortællinger og praksis er ikke ‖bedre eller mere rigtig‖ end forskerens (Rorty 1982). 

Rorty fortsætter med at foreslå, at forskerens opgave er at fortolke med henblik på at kunne 

facilitere en dialog mellem forskeren og praktikere.  

 

Hvis forskeren synes at vide mere end praktikeren eller aktørerne i et forskningsprojekt, er det ikke 

fordi, vedkommende er alvidende, men fordi forskeren har muligheden for at se 

praksisbegivenhederne i sekvenser og at producere serielle fortællinger ud af sine observationer. 

Praktikerens opgave er at handle, hvorimod forskerens er at reflektere og fortolke. Men der er en 

social arbejdsdeling mellem de to, hvor begge sider ville vinde noget ved at engagere sig i en dialog 

med hinanden.  

 

Jeg har på den baggrund ingen intention om at fortælle ledere eller medarbejdere, hvordan 

organisatorisk forandring skal eller bør håndteres, men jeg vil gerne fortælle alle, der vil lytte, en 

kompleks fortælling om, hvordan forandring bliver til og ellers overlade det til praktikere at 

beslutte, hvilke konklusioner de vil drage for egen virksomhed og praksis. Set fra et 

forskningsperspektiv må det, der kan bringes tilbage til feltet være et bidrag i form af systematisk 

refleksion over kompleksiteten som en modvægt til handlingstilskyndelse, der som oftest er knyttet 

til praksisfeltet.  

 

Det mest fundamentale argument for ikke at lægge en søgen efter løsninger til grund for analyserne 

har i udgangspunktet været af erkendelsesmæssig art. Betydningskonstruktioner er præget af 

relevanskriterier, og en videnskabelig erkendelse af praktiske betydningssystemer forudsætter, at 

man ikke på forhånd er bundet af forpligtelser i forhold til problemstillinger, konsulentaftaler, 

økonomi eller erkendelsesinteresser. Skal man være med til at løse en organisations problemer, vil 

man let komme til at arbejde inden for den pågældende organisations relevansstrukturer (Berger og 

Kellner). Man risikerer herved ureflekteret at overtage bestemte virkelighedsdefinitioner eller 

begrænsende problemformuleringer. Det gælder, med andre ord, om ikke at dele relevansstrukturer 

og subjektivitet med dem, man undersøger (Dahler Larsen 1993: 275). En dominerende 

løsningsorientering kan netop være det, som forhindrer en organisation i egentlig nytænkning.  

 

Leverencer af forskrifter for ledere eller medarbejdere har derfor ikke været et styrende hensyn i 

analysen af processerne i den organisatoriske forandring i gymnasiet. Men selv om man afstår fra at 

opstille organisatoriske eller ledelsesmæssige løsningsforslag, så kan analysen godt have både 

relevans og adresse til praktiske formål i organisationen. Nye skitser af virkeligheden og nye 

tankebaner kan netop få stærk indflydelse på, hvordan aktører i organisationer orienterer sig og 

handler i praksis. Her på falderebet kan det derfor måske være på sin plads at tage op, hvordan den 

systematiske refleksion overhovedet kan have nogen praktisk værdi for medarbejdere og ledere i 

gymnasieskolerne.  
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Paradokser og paradokshåndtering konstituerer det organisatoriske dagligliv med stor tydelighed, 

når forandringsprocesser er på dagsordnen. Ledelsesopgaven i organisatorisk forandring vil i 

forlængelse heraf ofte være at erkende, at der findes forskellige tolkningssystemer, som kræver 

kontinuerlig afbalancering. Afhandlingen giver forholdsvis konkete bud på, hvad der sker, når 

paradokser håndteres med stor overvægt til den ene pol i et modsætningsfuldt forhold. Det vil sige, 

når virkeligheden konstrueres fra et unuanceret afsæt uden blik for rummeligere tolkninger. 

Konsekvenserne heraf vil ofte være situationer med kurs mod organisatoriske deadlocks.   

 

At erkende at det ikke er muligt at foretage endelige eller rationelle problemløsninger i det 

organisatoriske dagligliv, kan være krævende. Det, der er på spil, er erkendelsen af, at man snarere 

er nødt til uafgjort og kontinuerligt at håndtere dobbeltheder i den daglige praksis, som den formes i 

interaktionen mellem organisationens aktører. Dette er en erkendelse, som man kunne pege på, ville 

være af uhyre praktisk værdi. Bestemte handlinger fremtræder, som oftest, som fornuftige og 

logiske, men derved skjules samtidig det uafgjorte og ‖uafgørlige‖ element i problemstillingen. 

Denne centrale erkendelse peger på, hvordan manglende problemløsning, paradoksalt nok, kan være 

afgørende for interaktionerne og problemløsningen i en organisation. Som en slutreplik vil jeg i 

forlængelse heraf, give ordet til C.F. Kettering (Sunshine 2004): 

 

          ‖Beware of logic. It is an organized way of going wrong with confidence‖
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 English Summary 
 

This thesis investigates organizational change as it is constructed in the interaction between 

managers and professions. The purpose is to expose the specific challenges, strategies, and 

paradoxes connected to the processes of management in a professional, subject-specialized context. 

The empiric basis is three Danish ‗gymnasiums‘ (high schools or secondary schools) of different 

kinds: Stx (the general gymnasium), Htx (technical school), and Hhx (business gymnasium), all of 

them translating the 2005 Gymnasium Reform Act (gymnasiereformen) into practice. In short, the 

thesis is, a story of everyday life in organizations undergoing change. This takes place on the small 

scene; i.e. the local schools, which is a part of the larger scene; the societal context of the 

educational institutions. The two levels are interwoven, so even though the focus is the local 

processes there is also an analytical view on the large scene.  

 

The currents introduced by the Reform Act are summarized in the thesis, in a number of main 

themes of which the three of them, below mentioned, are subjects of investigation: 

 

 From administrative, subject-oriented management to human resource- and change-

oriented management. 

 From individual teacher to interdisciplinary, cooperative teacher 

 From „gymnasium teacher‟ to an employee of the organization 

 

The 2005 Gymnasium Reform Act must be implemented based on these changes. What remains is 

the responsibility of the individual schools to find a Modus Vivendi in the growth of the new 

organization. The problem definition of this thesis is as follows: 

  

How do managers and employees translate the demands of organizational change in relation to the 

2005 Gymnasium Reform Act on three gymnasiums; Stx (the general gymnasium), Htx (technical 

school), and Hhx (business gymnasium)?  

 

In the thesis, the interaction in the gymnasiums is perceived as a dynamic process in which 

managers and employees assume different positions and handle different tasks, but the driver of the 

processes, is what takes place in the interaction. Based on this, management is defined as relational. 

That is something that employees and managers share which takes place in the collective, 

responsive processes. In short, the phenomenon subject to investigation is the organizational 

creation of these relational processes of management. A research question specifying the problem 

definition is: 

 

Which patterns of interaction emerge between managers and employees in the process of change 

evoked by the reform? 

 

The translation of the reform taking place at the gymnasiums is anchored in tensions between the 

existing and the new that is created, between tradition and renewal. Hence, the involved actors must 

strike a balance between many contradicting dimensions which includes paradoxical processes. The 

following research question is investigated in relation to the above mentioned: 



 

 

Which paradoxes are related to the management processes in the professional context of the 

gymnasiums, and how are they managed in the implementation of the reform? 

The answers to this thesis‘ questions are meant to contribute to the research-based knowledge on 

organizational change—due to reforms of the public sector—taking place in the interaction between 

management and employees. Even though the purpose is to expand the theoretical foundation and 

achieving a deeper understanding of organizational change and management processes, this 

improved insight can of course be applied to practical work with organizational and management 

change. This knowledge is relevant in relation to the continuous initiation of public sector reforms. 

 

The research is carried out in a longitudinal design and the reform-related work of the three case-

schools was empirically studied in a period of one and a half year. Two large empirical cross-

sections, in the form of interview rounds on the three schools, form the basis of the data material. 

Further, these data have been supplemented with continuous observations and work with respondent 

stories. The two cross-sections are made in the phase of preparing for the reform and in the end of 

the first school year with the reform. The research was initiated and concluded with a survey of the 

three schools, with the intention to establish an overview of the field of study. After the first survey, 

a closer inspection of central documents followed, with the objective of identifying organizational 

recipes, within and around the changes of the gymnasiums. The research‘s final survey was made 

with the intention of validating and specifying research conclusions. The research includes, besides 

the two surveys, thirty-nine in-depth-interviews with managers and employees on the three schools 

as well as thirty respondent-produced stories. 

 

The thesis is structured around three analytical steps. To each step are tied various key concepts and 

understandings, each of them anchored in institutional theory. The launches of reforms are most 

often based on rational, efficiency objectives and it is a widespread perspective that organizations 

are born through the rational decision-making of managers and other decision-makers. However, 

institutional theory presents alternative ideas of how the creation of organizations takes place 

(Brunsson og Olsen 1999; Brunsson 2000; Czarnawska 2005; Czarniawska og Sevon 1996a; March 

og Olsen 1984, 1989; Meyer og Rowan 1991 [1977]; Powell og Dimaggio 1991; Røvik 1998; 

Richard Scott 1995b). Institutional theory has been chosen because this theory, through different 

frames of reference, makes it possible to increase understanding of reforms as decision-making and 

meaning-creating systems. 

 

The latest developments in institutional theory based on new social constructivist perspectives and 

focus on actors and ideas in the creation of change, have challenged earlier assumptions and 

approaches. The theoretical focus of the thesis is to investigate how a combination of new 

organization perspectives can contribute to the understanding of construction of organization and 

interaction between management and professions. The theory put into play in relation to this, is the 

recent new institutional theory based on a translation-perspective combined with theory of 

professions and a paradox-approach. 

 

In the first analytical step of this thesis the informants‘ expectations of the reform are investigated. 

Since the reform challenges the professions with changes, theory of the professions, related to the 

institutional approach, is applied. This theory contributes with concepts of understanding the 

interests and strategies of the professions as actors in the field of study (Abbot 1988; Burrage et al. 

1990; Farrel og Morris 2003; Ferlie et al. 1996; Ferlie og Fitzgerald 2000; Freidson 1986; Kragh 



 

Jespersen 2005; Larson 1977; Light 1995; Power 1997; Sehested 1996; Sehested og Ejersbo 1998; 

Sehested 2002b; Sognstrup 2003). In this sense, the theory of the professions is central in the thesis. 

 

In the second step of the investigation, the educational institutions‘ societal contexts are analyzed. 

For this analysis the concept of organizational recipes—constantly entering and leaving 

organizations—has been included as a help to understand the circulating ideas and recipes related to 

the 2005 Gymnasium Reform Act (Røvik 1996, 1998, 2007). The purpose of this is to gain insight 

in the societal, organizational context, in which the actors of the gymnasiums implement the reform. 

For this analysis the understanding of institutional change, as formulated by James March and 

Johan P. Olsen (1989), is applied. The idea is that organizations change on a regular basis and 

change is a result of relatively stable processes, which over time continually adjust the organization 

to its situation. 

 

The focal point of the thesis‘ third, and most comprehensive, analytical step are the intra-

organizational processes, in which a different concept of change is introduced. In the elaborating 

analysis of the interaction between management and employees emphasis is placed on theories 

which focus on the construction of institutions as a way to conceptualize social order or disorder. 

More specifically, the analysis draws upon concepts from the translation-approach of the new 

institutional theory, rooted in Bruno Latour‘s concept of translation (Berg 2005: 45; Czarniawska 

og Sevon 1996b; Czarniawska og Joerges 1996; Czarniawska 1997; Czarniawska og Hernes 2005; 

Latour 1986, 1996, 1997, 2005; Røvik 1995, 1996, 1998, 2007). This choice is motivated by the 

aim of maintaining a dynamic and relational focus in the investigation. Translation is the central 

concept of change. 

 

The actual analysis follows construction-processes of local actors based on the concept of paradox. 

This concept, which is added to the concept of translation, makes it possible to understand 

ambiguity and plurality in the processes of change related to the actual translation of the 

gymnasium reform. Further, this allows for an opportunity to create new understanding and new 

contributions to the theoretical framework of translation. 

 

The empirical analyses lead to challenging conclusions. The analyses give reasons to reflect upon, 

and rethink often repeated perceptions about, the execution of the work of professions. The 

introductory survey points to the professions` overwhelmingly positive attitudes towards the reform 

changes, in spite of changes in both the basis of knowledge and the autonomy. In fact, not only do 

the survey‘s results display a willingness to let go of the individualized role of the teacher, but also 

a majority of stated wishes about being part of relations of cooperation. Where it was expected—

based on theory and earlier research—that the professions would see the changes as an attack on 

their traditional, autonomous positions, this is not confirmed. Hence, the small survey came to raise 

new big questions. 

 

By following organizational recipes from a societal level to the local level and back again, it 

became clear that influential recipes, which have circulated in the field the last 10-15 years, were to 

be found again in the reform text. Three important organizational recipes were identified and 

appeared to have set the frames for the gymnasiums trough a long period of time; 1) the New Public 

Management, 2) the concept of competence, and 3) the spreading of the learning organization.  

 

Based on the analysis it is concluded that the changes, prescribed and outlined in the reform‘s text, 

have been created incrementally. The changes have circulated in iterative processes between the 



 

organizations, and the Government and the ministry of education which again have been inspired by 

foreign and superior organizational recipes; super standards in the words of Røvik (Røvik 1998). It 

became clear that a structure of financial incentives, related to developments in the gymnasiums 

along with reporting, made up a significant part of the inquiring processes. 

 

The central conclusion was that a continuous change has taken place in the local schools and 

professions through a long period of time. In natural extension of this, it can be stated that the result 

in the end was outlined in a specific descriptive reform. The introductory surprise in relation to the 

signs of the professions‘ changing values and norms was then answered with a historical analysis of 

the gymnasium in from an institutional perspective. From an institutional perspective, the reform 

can be considered as a formalization of an already occurred change. Pushing this to extremes, it can 

be claimed that the changes are a condition of the reform.  

 

To this perspective yet another striking conclusion can be added based on the insights of 

institutional theory. Gymnasium teachers and managers cannot be claimed as being difficult or slow 

to change. Quite the contrary, they have in the period of the research been the ones changing. 

Basically, readiness and a willingness to change has been present, which stand in stark contrast to 

the myths and prejudices about public employees in the gymnasiums and their lack of willingness 

and ability to change. 

 

In the thesis‘ investigation of the local processes of translation, the focus shifts from the inter-

organizational perspective to the intra-organizational interactions and actor processes. Czarniawska 

and Joerge‘s understanding of the concept of translation and the idea-model are the points of 

reference from which an analytical approach in a paradox-perspective is developed, with the 

objective to see the patterns in the contradictory intra-organizational processes. From an academic 

research perspective little is known about interwoven contradictions, conflicts, and paradoxical 

processes in relation to organizational change. Based on a paradox-model this thesis develops a 

method to investigate the complexity of the processes of organizational change. 

 

From a research perspective, the paradox-model has three advantages which set the framework for 

the thesis‘ contribution to the investigation of local translation. In the first step of the analytical 

strategy the model draws upon an ethnographic storytelling-approach, meant to display everyday-

life from the perspective of the informants. Hereby, the thesis anchors abstract phenomena in 

specific, vivid, and lived experiences (Booth 1996, Hastrup 2003).  On this basis, an empirical 

detailed insight into the gymnasiums‘ organizational life is established. The second step of the 

analysis formulates the paradoxes which appear on the basis of the ethnographically inspired 

analysis, and the gymnasiums‘ management-related processes and challenges are defined and 

specified. 

 

The third, and last, step in the analysis consists of an elaborate study of the managing and balancing 

of the paradoxes in the comparative analysis of the schools. Organizational deadlocks, system 

contradictions, and mixed messages are among the central concepts which are points of fixation for 

the analysis. Further, the specific handling of paradoxes and the paradoxes‘ influence on the 

gymnasiums‘ everyday-life are made explicit. The thesis gives relatively specific knowledge of 

what happens when paradoxes are managed in the favour of one end of the scale in a contradictory 

relation. That is, when reality is constructed on a problem-solving basis, ignoring wider 

interpretations. The resulting consequences will often be situations with direction towards 

organizational deadlocks. 



 

With the help of the three-step-analysis of the paradox-model it was possible to achieve insight in 

the patterns of interaction between managers and employees in the three different schools. The 

paradoxes occurring in the reform‘s processes of change were clarified, and further listed and 

extended in each of the three school-analyses. Chapters 7-9 give a closer look into this. 

Additionally, the paradoxes are summarized in chapter 10 in themes of patterns of interaction 

related to the three main trends of the reform. These are the paradoxical themes which can be 

viewed as the foundational patterns that are the constituents of the dynamics between the 

participating actors of the processes of change. 

 

The approach of the paradox-model became a tool for thinking about organizational change which 

again made studying change in the making possible.  Further, the paradox-model allowed an 

opening up of the analytical context of institutional theory and contributed with a possible tool of 

analysis when studying the complex processes of organizational change of institutions in the 

making. 

 

With the summarizing of the translation-analyses set in relation to the understanding of professions, 

this thesis conclusively links the small scene back to the analytical starting point of the larger scene. 

It is concluded that the understanding of the professions as being autonomous with a strong 

aspiration for independency has survived and that this perception has an immensely powerful 

influence on the individual schools‘ understanding of professions and executive management in this 

study.  However, the data also cast light on new trends of development. In the empirical analyses 

presented above, it seems that there are clear patterns of change in the traditional, autonomous 

professions, and new, obvious elements to be developed by a new execution of the professions. The 

trends of development present in the three schools are summarized below: 

 

 From coupling to decoupling of professions and management. 

 From autonomous to interactive understanding of professions. 

 From management distance to management wishes. 

 From subject-specialization towards acceptance of a new foundation of knowledge. 

 From control avoidance to acceptance of new forms of control.   

 

With these changes it is possible to see that new patterns of translation are at play. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Resume 
 

Denne afhandling udforsker organisatorisk forandring, som den konstrueres i samspillet mellem 

ledelse og fagprofessionelle medarbejdere. Hensigten er at belyse de særlige udfordringer, strategier 

og paradokser, som er knyttet til ledelsesprocesser i fagprofessionel sammenhæng. Afhandlingens 

empiri udgøres af tre forskellige gymnasier, repræsenterende hver sin skoletype; Stx, Htx og Hhx, 

som oversætter gymnasiereformen 2005 til praksis. Afhandlingen er, kort sagt, en fortælling om 

hverdagen og livet i organisationer under forandring. Dette udspiller sig på den lille scene i den 

lokale skole, som er en detalje i den store scene, uddannelsernes samfundsmæssige sammenhæng. 

Begge scener betragtes som indvævet i hinanden, så selv om afhandlingens fokus er hændelserne på 

den lille scene, er der også i afhandlingen et analytisk blik på den store scene.   

 

De bevægelser, som den nye reform lægger op til, sammenfattes i afhandlingen i en række 

hovedtemaer, hvoraf de tre nedenstående er genstand for denne afhandlings udforskning:  

 

 fra faglig, administrativ ledelse til personalemæssig, forandringsorienteret ledelse. 

 fra individuel lærer til tværfaglig, samarbejdende lærer 

 fra gymnasielærer til medarbejder i organisationen 

 

Det er med disse temaer som udgangspunkt, at Gymnasiereform 2005 skal oversættes til praksis og 

den enkelte skole finde en Modus Vivendi i fremvæksten af en ny organisation. Afhandlingens 

problemformulering er følgende: 

 

Hvordan oversætter ledere og medarbejdere kravene om organisatorisk forandring i relation til 

Gymnasiereform 2005 på tre gymnasier, Stx, Hhx og Htx? 

 

I afhandlingen betragtes samspillet i gymnasiet som en dynamisk proces, hvor ledelse og 

medarbejdere indtager forskellige positioner og varetager forskellige opgaver, men det, der driver 

processerne og opgaveløsningen, er det, der foregår i samspillet. Ledelse defineres på den baggrund 

som relationel. Det vil sige som noget, medarbejdere og ledelse er fælles om, og som foregår i de 

fælles responsive processer. Det fænomen, der underkastes en nærmere undersøgelse, er altså, kort 

sagt, den organisatoriske tilblivelse i de relationelle processer. Et centralt forskningsspørgsmål, som 

specificerer problemformuleringen, er derfor: 

 

 Hvilke samspilsmønstre opstår i samspillet mellem ledere og medarbejdere i reformens 

forandringsproces? 

 

Oversættelsen, som foregår i gymnasiet, er forankret i et spændingsfelt mellem det, som eksisterer 

og det, som skabes mellem fornyelse og tradition, og der bliver herved, for de involverede, tale om 

en balancegang mellem mange modsatrettede dimensioner, som indeholder paradoksale processer. 

Følgende spørgsmål udforskes i forlængelse af det ovenstående:  

 

 Hvilke paradokser er forbundet med ledelsesprocesserne i gymnasiets fagprofessionelle 

sammenhæng, og hvordan håndteres de i tilblivelsen af reformen? 

 

Svarene på afhandlingens spørgsmål har til formål at bidrage i den forskningsbaserede viden om 

organisatorisk forandring ved offentlig reform, som bliver til i samspillet mellem ledelse og 



 

professioner. Selvom formålet er at øge den teoretiske indsigt og at opnå en dybere forståelse af 

organisering og ledelsesprocesser, kan bedre forståelse naturligvis også anvendes i praktisk 

forandringsarbejde med organisation og ledelse. Resultatet af afhandlingens indsigter vil være 

relevant viden i forbindelse med forsat igangsættelse af offentlige ændringstiltag. 

 

Undersøgelsesarbejdet har været tilrettelagt i et longitudinalt design, og de tre caseskolers 

reformarbejde har været empirisk studeret over en periode på halvandet år. To større snit i empirien, 

i form af interviewrunder på de tre skoler, har dannet basis i datamaterialet. Dette materiale har 

været suppleret med løbende observationer og arbejde med fortællinger. Snittene i empirien er 

foretaget dels i reformforberedelsesfasen og dels i slutningen af det første skoleår med reformen. 

Undersøgelsesarbejdet blev indledt og afsluttet med en surveyundersøgelse på de tre skoler med 

henblik på at skabe et overblik over arbejdsfeltet. Efter den første survey fulgte en nærmere 

undersøgelse af centrale dokumenter med henblik på identifikation af organisationsopskrifter i og 

omkring gymnasiets forandringer. Undersøgelsens afsluttende survey blev foretaget med det formål 

at validere og præcisere konklusioner på undersøgelsesarbejdet. Undersøgelsen omfatter, ud over de 

to surveyundersøgelser, 39 dybdeinterviews med ledere og medarbejdere på de tre skoler samt 30 

deltagerproducerede fortællinger.  

 

Afhandlingen er kædet sammen i tre analytiske skridt. Til hvert af disse skridt er knyttet forskellige 

nøglebegreber og forståelser - alle forankret i den institutionelle teori. Reformer iværksættes oftest 

ud fra rationelle- og effektiveringshensyn, og det er en udbredt opfattelse, at organisationer bliver til 

gennem rationelle beslutninger, som foretages af ledere og andre beslutningstagere. Den 

institutionelle teori åbner imidlertid for alternative ideer om, hvordan organisationsopbygning sker 

(Brunsson og Olsen 1999; Brunsson 2000; Czarnawska 2005; Czarniawska og Sevon 1996a; March 

og Olsen 1984, 1989; Meyer og Rowan 1991 [1977]; Powell og Dimaggio 1991; Røvik 1998; 

Richard Scott 1995b). Institutionel teori er valgt med den begrundelse, at den gennem anderledes 

forståelsesrammer gør det muligt at øge forståelsen af reformer som beslutnings- og 

meningsdannende systemer.  

 

De seneste udviklinger i den institutionelle teori har udfordret tidligere antagelser og tilgange med 

et afsæt i socialkonstruktivistiske perspektiver og fokus på aktører og ideers betydning i 

forandringernes tilblivelse. Afhandlingens teoretiske sigte er at undersøge, hvordan en kombination 

af nyere organisationsperspektiver kan bidrage i forståelsen af komplekse sammenhænge i 

skolefeltets konstruktion af organisation og samspil mellem ledelse og fagprofessioner. De teorier, 

som sættes i spil med henblik herpå, er den sene ny-institutionelle teori med afsæt i et 

oversættelsesperspektiv i kombination med professionsteori og en paradokstilgang.  

 

I afhandlingens første analytiske skridt undersøges informanternes forventninger og holdninger til 

den kommende reform. Da gymnasiereformen udfordrer professionerne til forandringer, trækkes der 

på professionssociologien, som er knyttet til den institutionelle tilgang. Denne bidrager med 

begreber til forståelse af professionernes interesser og strategier som aktører i feltet (Abbot 1988; 

Burrage et al. 1990; Farrel og Morris 2003; Ferlie et al. 1996; Ferlie og Fitzgerald 2000; Freidson 

1986; Kragh Jespersen 2005; Larson 1977; Light 1995; Power 1997; Sehested 1996; Sehested og 

Ejersbo 1998; Sehested 2002b; Sognstrup 2003). Professionsteorien står på denne måde centralt i 

afhandlingen.  

 

Som skridt nummer to i udforskningen af forandringerne analyseres uddannelsernes 

samfundsmæssige sammenhænge. Til denne analyse af den store scene er tankegangen om 



 

organisationsopskrifter, der rejser ind og ud af organisationer, inddraget som en hjælp til at forstå de 

for tiden verserende ideer og opskrifter, som er knyttet til Gymnasiereform 2005 (Røvik, 1996, 

1998, 2007). Formålet hermed er at opnå en indsigt i det samfundsmæssige organisatoriske udtryk, 

som er den sammenhæng aktørerne i gymnasiet implementerer reformen i. Til denne analyse 

knyttes desuden forståelsen af institutionelle forandringer, som formuleret af James March og Johan 

P. Olsen (1989). Synspunktet er, at organisationer ændrer sig regelmæssigt, og forandring er et 

resultat af relativt stabile processer, som over lang tid løbende tilpasser organisationer til deres 

situation.  

 

Fokuspunktet for afhandlingens tredje, og mest omfattende, analytiske skridt er de 

intraorganisatoriske processer, hvortil et anderledes forandringsbegreb introduceres. I den 

uddybende analyse af samspillet mellem ledelse og medarbejdere stilles skarpt på teorier, som 

fokuserer på konstruktion af institutioner som en måde at konceptualisere social orden eller uorden 

på. Her lånes, nærmere bestemt, begrebssætning fra den sene ny-institutionalismes 

oversættelsestilgang, som har rod i Bruno Latours oversættelsesbegreb (Berg 2005: 45; 

Czarniawska og Sevon 1996b; Czarniawska og Joerges 1996; Czarniawska 1997; Czarniawska og 

Hernes 2005; Latour 1986, 1996, 1997, 2005; Røvik 1995, 1996, 1998, 2007). Dette valg er 

begrundet i et ønske om at opretholde et dynamisk og relationelt fokus i udforskningen af den 

intraorganisatoriske forandring. Oversættelse er det centrale forandringsbegreb.   

 

I den konkrete analyse forfølges lokale aktørers konstruktionsprocesser med paradoksbegrebet som 

indgangsvinkel. Paradoksbegrebet, som tilføjes til oversættelse, skaber fra dette afsæt en 

orienteringshorisont, som kan håndtere flertydighed og mangfoldighed i de forandringsprocesser, 

som er forbundet med den konkrete oversættelse af Gymnasiereform 2005. Herved åbnes samtidig 

en mulighed for at skabe ny forståelse og bidrag i oversættelsesteoretisk sammenhæng. 

 

De empiriske analyser, som er præsenteret i denne afhandling i relation til forandringen i udøvelsen 

af det fagprofessionelle arbejde, fører til udfordrende konklusioner. Analyserne giver grund til at 

reflektere over og genoverveje ofte gentagne opfattelser af fagprofessioners arbejdsudøvelse.  

Den indledende surveyundersøgelse peger på en overvældende positiv holdning til reformens 

forandringer på trods af ændringer i både vidensgrundlag og autonomi for professionerne.  

Undersøgelsen viser ikke bare villighed til at give køb på den individualiserede lærerrolle, men en 

overvægt af formulerede ønsker om at indgå i samarbejdsrelationer. Hvor det var forventet på 

baggrund af teorien og tidligere forskningsresultater, at professioner ville se forandringerne som 

angreb på deres traditionelle autonome positioner, blev dette ikke bekræftet. Den lille undersøgelse 

kom herved til at rejse nye store spørgsmål. 

 

Ved at forfølge organisationsopskrifter fra samfundsmæssigt plan til gymnasieniveau og retur i 

afhandlingens andet analytiske skridt blev det tydeligt, at gennemslagskraftige opskrifter, som har 

cirkuleret i feltet i de sidste 10-15 år, var at genfinde i reformtekst og tænkning. Tre vigtige 

organisationsopskrifter blev identificeret og viste sig at have sat rammerne for gymnasiets vilkår 

igennem en lang periode - New Public Management-tænkningen, aktualiseringen af 

kompetencebegrebet og udbredelsen af den lærende organisation. De tre opskrifter kunne også 

påvises at have deres tydelige gennemslag i udformningen af Gymnasiereform 2005.  

 

Det kunne på baggrund af denne analyse konkluderes, at de forandringer, som foreskrives og er 

udmøntet i reformens tekst, er pågået og har fundet sted stykvis og delt i iterative processer mellem 

feltet, de faglige organisationer og ministeriet, som igen har været inspireret af udenlandske og 



 

overordnede organisationopskrifter, superstandarder i Røviks terminologi (Røvik 1998) . Det blev 

tydeligt, at en incitamentstruktur med økonomi knyttet til udviklinger i gymnasiet samt 

afrapporteringer fra gymnasiet udgjorde en afgørende del af de søgende processer.  

 

Den centrale konklusion var, at der kontinuerligt har fundet en forandring sted i de lokale skoler og 

hos de centrale aktører over en lang periode. I naturlig forlængelse heraf kan det siges, at resultatet 

‖i sidste ende‖ udmøntes i en konkret beskrevet reform. Den indledende undren i forhold til 

signalerne om ændrede værdier og normer hos professionerne blev herved besvaret med en historisk 

analyse af gymnasiet i en institutionel optik. Et centralt ræsonnement i den institutionelle teori blev 

herved samtidig empirisk illustreret: sat på spidsen kan det siges, at forandringerne betinger 

reformen. I et rationelt perspektiv betragtes reform snarere omvendt, dvs. som et styringsværktøj, 

hvormed forandringer kan målrettes og iværksættes. Det institutionelle blik på afhandlingens empiri 

supplerer, kort sagt, den målrationelle forståelse af reformtiltag og åbner for ny forståelse af 

reformer og forandringer.   

 

Til dette perspektiv kan føjes endnu en markant konklusion, baseret på den institutionelle teoris 

indsigter. Gymnasielærere og ledere kan ikke siges at være svære eller træge at forandre. 

Tværtimod. De har netop i den studerede periode til stadighed forandret sig. Der er grundlæggende 

tale om en omstillingsvillighed og parathed, som står i absolut kontrast til myter og fordomme om 

de offentligt ansatte i gymnasierne om manglende vilje og evne til forandring.  

 

Til afhandlingens udforskning af de lokale oversættelsesprocesser flyttes det teoretiske fokus fra det 

langstrakte interorganisatoriske perspektiv til de intraorganisatoriske interaktioner og 

aktørprocesser. Czarniawska og Joerges opfattelse af oversættelsesbegrebet og idemodellen er det 

referencepunkt, som en analysetilgang i et paradoksperspektiv udvikles fra med det mål at kunne se 

mønstrene i de modsætningsfulde intraorganisatoriske processer. Vi ved fra en forskningsmæssig 

vinkel kun lidt om sammenvævede modsætninger, konflikter og paradoksale processer i forbindelse 

med forandringer i organisationer. Med paradoksmodellen udvikles i afhandingen en metode til at 

undersøge processernes kompleksitet og deres påvirkning af organisatorisk forandring.  

 

Paradoksmodellen har tre fordele i forskningsmæssig sammenhæng, som også danner rammen om 

afhandlingens bidrag i udforskningen af de lokale oversættelsesprocesser. I det første trin af 

analysestrategien låner modellen styrker fra etnografisk fortælletilgang, som har fokus på at 

fremstille dagligdagen fra informanternes optik. Herved forankes i afhandlingen abstrakte 

fænomener i konkrete, levende og levede erfaringer (Booth 1996, Hastrup 2003). Der skabes på den 

baggrund en empirisk, detaljeret indsigt i gymnasiets organisatoriske dagligliv. I analysens andet 

trin formuleres de paradokser, som træder frem på baggrund af den etnografisk inspirerede analyse, 

og gymnasiets ledelsesspecifikke processer og udfordringer specificeres og præciseres.  

 

Det sidste trin tre i analysen udgør en uddybende analyse af håndteringen og balancingen af 

paradokserne i den skolesammenlignende analyse. Organisatoriske deadlocks, system 

contradictions og mixed messages er blandt de centrale begreber, som er holdepunkter for analysen, 

og den konkrete paradokshåndtering og paradoksernes indvirkning på dagligdagen i gymnasiet 

synliggøres. Afhandlingen giver forholdsvis konkete bud på, hvad der sker, når paradokser 

håndteres med stor overvægt til den ene pol i et modsætningsfuldt forhold. Det vil sige, når 

virkeligheden konstrueres fra et problemløsende afsæt uden blik for rummeligere tolkninger. 

Konsekvenserne heraf vil ofte være situationer med kurs mod organisatoriske deadlocks.   

 



 

Ved hjælp af analysen i paradoksmodellens tre trin blev det muligt at opnå en bred indsigt i 

samspilsmønstrene mellem ledere og medarbejdere i de tre skoleformer. Paradokser, som trådte 

frem i reformens forandringsproces, blev der klarhed over, og disse blev oplistet og uddybet i hver 

af de tre skoleanalyser. For et nærmere indblik heri henvises til kapitlerne 7, 8 og 9. Paradokserne 

blev imidlertid også i kapitel 10 sammenfattet i en mere komprimeret tematisering af 

samspilsmønstrene, som knytter sig til de tre hovedbevægelser i reformen. Det er disse 

paradokstemaer, som kan betragtes som de grundlæggende mønstre, der konstituerer dynamikkerne 

mellem de deltagende aktører i oversættelsen af reformen. 

 

Paradoksmodellens tilgang blev et redskab for tænkning om organisatorisk forandring, som 

muliggjorde studier af forandring, imens den foregår. Paradoksmodellen blev også herved en åbning 

af den institutionelle teoris analytiske rum og et bidrag i form af et et muligt analyseværktøj til 

analyse af organisatorisk forandrings komplekse processer, imens institutioner bliver til.   

 

Med sammenfatningen af oversættelsesanalyserne sat i relation til professionsforståelsen bindes i 

afhandlingen afslutningsvist en sløjfe tilbage fra den lille scene til udgangspunktet i analyserne på 

den store scene -uddannelsernes samfundsmæssige sammenhæng. Det kan konkluderes, at 

forståelsen af professionerne som autonome med stærk selvstændighedstrang har overlevet, og at 

denne opfattelse har overordentlig stærk betydning for de konkrete skolers professionsopfattelse og 

ledelsesudøvelse i dette studie. Datamaterialet afspejler dog også helt nye udviklingstræk. Af de 

empiriske analyser, som ovenstående er præsenteret, fremgår det, at der er iagttagelige klare 

mønstre og tegn på, at den traditionelle autonome professionsudøvelse er under stærk ændring, og 

der er tydelige nye elementer til udvikling af ny professionsudøvelse. I punktform kan det 

opsummeres, at de tre skoler illustrerer en bevægelse i en udvikling:  

 

 fra tæt kobling til dekobling mellem profession og ledelse  

 fra autonom til interaktiv professionsforståelse  

 fra ledelsesfremmedhed til ledelsesønsker 

 fra fag-faglighed mod accept af ændret vidensgrundlag 

 fra kontrolundgåelse til accept af nye kontrolformer  

 

Det er på baggrund af disse bevægelser, der kan siges at være nye oversættelsesmønstre i spil.  

 


