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1. Indledning 
I 2003 vedtog Folketinget en reform af de gymnasiale uddannelser på baggrund af 

regeringens handlingsplan for Bedre uddannelser, som blev offentliggjort i juni 2002. 

Reformen trådte i kraft i 2005. Af regeringens udspil til reformen, der blev fremlagt af 

Undervisningsministeriet for Folketinget i 2003, fremgik det, at de gymnasiale uddannelser 

skulle opbygges omkring studieretninger, og der skulle ”lægges vægt på klare mål for 

undervisningen, nye eksamensformer, samspil mellem fagene, elevaktiverende arbejdsformer 

og nye krav til elevernes aktive deltagelse i undervisningen.” (Undervisningsministeriet 

2003).  

 

Reformen af de gymnasiale uddannelser havde i fokus, at særligt stx og hf skulle undergå 

forandringer: ”Udspillet, der indeholder regeringens bud på pejlemærker for reformen af de 

fire gymnasiale uddannelser, lægger primært op til forandringer af det almene gymnasium og 

hf. For de erhvervsgymnasiale uddannelser, hhx og htx rummer udspillet især fornyelse i 

uddannelsernes struktur” (Undervisningsministeriet 2003). Ud over de indholdsmæssige og 

strukturelle fornyelser, der var gældende fra 2005, overgik stx og hf fra 2007 til selveje som 

led i strukturreformen. 

 

I kølvandet på reformen lød der imidlertid en kritik af de administrative ressourcer, 

implementeringen af reformen indebar. I 2006 blev der derfor nedsat en dialoggruppe – det 

såkaldte ”Monsterudvalg” – med repræsentanter fra Gymnasieskolernes Lærerforening, 

Gymnasieskolernes Rektorforening og Undervisningsministeriet. Dialoggruppen skulle 

bidrage til at skabe større klarhed over de problemstillinger, der blev rejst i debatten og 

udpege områder, der kunne forenkles, ”således at implementeringen af gymnasiereformen og 

realiseringen af reformens intentioner kan ske bedst muligt” (Undervisningsministeriet 

2007). 

 

Af dialoggruppens rapport fra april 2007 om lærernes administrative arbejde fremgik det, at 

det var nødvendigt at forsætte dialogen om forenklinger af de administrative processer 

(Undervisningsministeriet 2007). Dels med henblik på yderligere forslag til forenkling af 

reglerne, og dels med henblik på at finde og formidle eksempler på god praksis.  

 

 Af denne rapport fremgår det således: 

 ”Udvalget anbefaler, at man på den enkelte skole løbende drøfter,  

– om man har valgt en hensigtsmæssig opgave- og kompetencefordeling mellem 

bestyrelse, ledelse, eventuelle teamkoordinatorer, lærerteam, de enkelte lærere og 

andre ansatte 

– hvordan der planlægges, planlægningens detaljeringsgrad og anvendelsen af 

planlægningsværktøjer.” (Undervisningsministeriet 2007) 

 

I forlængelse af disse anbefalinger tog Undervisningsministeriet og de øvrige 

samarbejdsparter inden for de enkelte skoleformer initiativ til en konferencerække om 

planlægning og organisering for deltagere fra henholdsvis stx-, VUC og hhx-skoler. Formålet 

med konferencerne var dels at give skolerne mulighed for i workshops at drøfte og sprede 

god praksis mellem de deltagende skoler, dels at udpege områder, der kan inspirere til den 

faglige planlægning og organisering gennem denne rapport. 

 

Konferencerne fandt sted for stx i København tirsdag d. 26. august 2008 på Ørestad 

Gymnasium og torsdag d. 28. august 2008 på Egå Gymnasium, Århus; for VUC og hf den 2. 

oktober 2008 i Fredericia på IBC, samt for hhx den 3. december 2008 på IBC, Kolding. 
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Denne rapport tager udgangspunkt i de temaer, der dannede rammen om konferencerne: 

 Skolens overordnede tidsplanlægning af undervisningen med særlig vægt på det 

flerfaglige samarbejde  

 Organiseringen af arbejdsprocesserne i lærerteam 

 Faglig planlægning og koordineringen mellem den enkelte lærer, team, 

administration og skolens ledelse 

 Brugen af hjælpeværktøjer, herunder it-værktøjer
1
 

 

 

1.1 Analytisk udgangspunkt og overordnet problemstilling 
Det er væsentligt at bemærke, at indeværende rapport ikke udgør en systematisk evaluering 

af gymnasiereformen for stx, 2-årigt hf/hf-enkeltfag og hhx området. Den skal heller ikke 

betragtes som en policy- eller implementeringsanalyse af en reform eller et lovkompleks. Der 

er tale om en videndelingsrapport, der trækker på såvel kvantitative data fra skolernes 

besvarelser omkring de fire temaer indsendt forud for konferencerne og kvalitative data fra 

konferencedagene i form af præsentationer og referater af temadrøftelser. Der er således tale 

om en relativt begrænset undersøgelse af skolernes praksis vedrørende planlægning og 

organisering efter reformen, samt deres begrundelser og refleksioner herover.  

 

Formålet med rapporten er at skabe refleksion over reformens muligheder og faldgruber og 

herved bidrage til spredning af god praksis vedrørende planlægning af undervisningen og 

organiseringen af arbejdsprocesserne i gymnasieskolerne. 

 

Ved at tage udgangspunkt i de observationer, fortolkninger og lokale praksisstrategier, som 

udfolder sig på de enkelte skoler, udgør rapporten samtidig et analytisk bidrag til at afdække 

de dynamikker og den kompleksitet, der kendetegner igangværende reformprocesser. Frem 

for at iagttage gymnasiereformen i termer af en klassisk policy- og implementeringsanalyse 

med dens indbyggede fasemodel, top-down perspektiv og center-periferi betragtninger 

(Winther 2003, Hupe & Hill 2006) sætter vi altså fokus på den lokale reformpraksis. Og i 

stedet for at se denne praksis som et spørgsmål om dekobling eller isomorfe processer, som 

foreslået i ny-institutionel teori (Meyer and Rowan, 1991, DiMaggio & Powell, 1991), 

vælger vi her et radikalt og konstitutionskritisk perspektiv, der ser de lokale reformprocesser 

som et praksisregime inden for et givent reguleringsfelt eller ‟governance domæne‟ (Foucault 

2000, Dean 1999/2006, Pedersen 2008). Vores ambition er for det første at bidrage til en øget 

forståelse af og refleksion om, hvordan styrings- og organiseringsprincipper i den aktuelle 

gymnasiereform udleves. Det gøres ved at udpege, hvordan lokale aktører på henholdsvis 

stx- og hhx-skoler samt VUC‟er responderer på de rolleforventninger og nye former for 

(selv)ledelse, som de tilbydes inden for de aktuelle rammevilkår samt de faglige, didaktiske 

og styringsmæssige diskurser, som reformen stiller til rådighed. Vores iagttagelsespunkt er 

netop mødet mellem disse reformforventninger og deres lokale oversættelse, forhandling og 

tilpasning, herunder også anknytningen til allerede eksisterende identiteter, handlemønstre, 

ledelsesformer og planlægningsrutiner på de enkelte skoler. 

 

Vores udgangspunkt er med andre ord, at reformprocesser er komplekse og åbne, dvs. at 

gymnasiereformen må ses som en fortløbende og i princippet uafklaret proces, der gradvist 

                                                 
1
 Dette fjerde tema blev på alle fire konferencer inddraget som underpunkt til tema 1, da det viste sig at få valgte 

denne temadrøftelse. Derfor behandles punktet ligeledes i denne rapport som et underpunkt til tema 1. 
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producerer (lokal) mening, positioner, handlinger og nødvendigheder. Skolernes 

reformpraksis ses billedlig talt ‟fra siden‟. Vores blik er således ikke et ‟oppefra‟, der på 

forhånd ser den aktuelle reform som en del af overordnede nationale og transnationale 

uddannelses- og moderniseringspolitiske standarder og trends (som Bologne kompetence-

deklaration, School Effectiveness bevægelsen, New Public Management etc.). I en sådan 

optik ville gymnasiereformen let kunne reduceres til et spørgsmål om at tilpasse 

gymnasieskolen til bestemte former for viden, organisatoriske og ledelsesmæssige løsninger. 

Blikket ville være fokuseret på applikation af abstrakte styringsmodeller, 

kompetenceprofiler, evalueringsstandarder etc. Alternativt kunne vi anlægge et ‟nede fra 

blik‟, hvor reformpraksis er et spørgsmål om, hvad en lang række aktører i og omkring 

skolerne opfatter som væsentlige udfordringer og relevante, meningsfyldte og konstruktive 

løsninger i hverdagen inden for deres sociale og kulturelle kontekst. Blikket ville være etno-

metodologisk og fokusere på ‟single cases‟ snarere end at se skolernes praksis i et dynamisk 

samspil med den omgivende reform- og styringsvirkelighed. Ved i stedet at se de lokale 

reformprocesser ‟fra siden‟, forsøger vi at få øje på, hvordan gymnasiereformen åbner op for 

en langsigtet forandringsproces i form af nye „forhandlings- og kampfelter‟ mellem 

konkurrerende positioner, diskurser og fortolkninger af, hvordan vi kan og bør beskrive, 

definere og dokumentere (gymnasiets) ydelse, organisation, aktører, ledelsesforhold etc.  

 

Samlet bliver gymnasiereformen til i mødet mellem centrale politikker, andre 

kontekstforhold og lokale fortolkninger, forhandlinger og håndteringer af planlægning, 

organisering og ledelse. Udgangspunktet for konferencerne, og dermed for denne rapport, 

blev på grundlag heraf formuleret således: 

 

 Reformens rammevilkår skal fortolkes og er sat til debat (jf. Monsterudvalg, 

følgegruppe mv.) 

 Skolernes fortolkninger, forudsætninger og tilgang er forskellig  

 Skolernes praksis er forskellig  

 Der findes ingen „one best way‟ – men det er muligt at lære noget af hinanden 

 

Den overordnede problemformulering for undersøgelsen knytter sig til de oplevelser, der er 

på skolerne af reformvirkelighed og deres praksis i forhold til udfordringer i arbejdet med 

realiseringen af indholdsreformen i de tre skoleformer. Problemstillingen og indgangsbønnen 

for konferencernes oplæg og drøftelser lød i forlængelse heraf: 

 

Hvad virker, hvad forstyrrer, og hvad kan vi gøre bedre? 

 

I denne rapport har vi valgt at fokusere på de forskellige praksisstrategier for planlægning og 

organisering for stx, VUC og hhx, som det har været muligt at lokalisere ud fra indsamlet 

materiale og konferencedrøftelser. Disse praksisser er forskellige, eftersom skolerne har 

forskellige forudsætninger og fortolkninger, der spiller ind på deres tilgange til 

planlægningen og organiseringen i hverdagen. Rapportens udgangspunkt er ikke, at der 

findes én enkelt vej, der er bedst for alle. Målet er snarere gennem forskellige praksisnære 

eksempler og begrundelser at inspirere til nye måder at finde såvel ideelle som pragmatiske 

løsninger og kontingente „strategier‟, der kan tilpasses lokalt afhængigt af konteksten. 
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1.2 Stx, VUC og hhx som genstandsfelt: Metode 
Rapporten er som nævnt ovenfor først og fremmest en videndelingsrapport, der knytter sig 

tæt til fire planlægningskonferencer for henholdsvis stx-skoler, hf/VUC og hhx-skoler, alle 

gennemført i efteråret 2008. Empirisk er rapporten således baseret på: 

 skolernes korte notater (for stx og VUC, og mini-survey for hhx-skoler) 

 præsentation fra udvalgte skoler / kurser på konferencerne 

 referater fra workshops /temadrøftelser på konferencer 

 

De korte notater, som skolerne indsendte forud for de to stx konferencer og VUC 

konferencen, må betegnes som ”et semi-struktureret spørgeskema.” Skolerne blev, som en 

del af invitationen til konferencerne bedt om at svare på en række spørgsmål og selvbeskrive 

deres oplevelse af reformen og deres konkrete praksis inden for konferencernes fire temaer: 

(a) Skolens overordnede tidsplanlægning af undervisningen med særlig vægt på det 

flerfaglige samarbejde; (b) Organiseringen af arbejdsprocesserne i lærerteam; (c) Faglig 

planlægning og koordineringen mellem den enkelte lærer, team, administration og skolens 

ledelse; og (d) Brugen af hjælpeværkstøjer, herunder it-værktøjer (se ‟Guide til notat‟ fra 

invitationen til stx og hf). Det blev forudsat, at besvarelsen var skolens samlede besvarelse, 

og man blev i invitationen opfordret til at koordinere besvarelsen internt fx mellem ledelses- 

og medarbejderrepræsentant. Hvorvidt der skete en sådan intern afstemning af svar, har vi 

ikke kontrolleret, hvorfor det ikke kan udelukkes, at besvarelserne kan være farvet af den 

konkrete ‟pennefører‟ på notatet. Det er dog vores vurdering, at der generelt i notaterne er 

tilstræbt en nøgtern beskrivelse af skolens praksis og organisering, hvorfor det primært vil 

være i forbindelse med vurderinger og holdningstilkendegivelser om reformen og dens 

rammevilkår, samt i begrundelser og vurderinger af egen praksis, at penneføreren har været 

udslagsgivende. Vi har valgt ikke at åbne skolen op og se på interne positioner, opfattelser og 

holdninger, hvilket udgør et metodisk valg og hermed en vis begrænsning i dækningen af den 

enkelte skoles selvbeskrivelse, fortolkninger og vurderinger. 

 

På stx-området er der i alt indkommet 67 notater, svarende til ca. halvdelen af de inviterede 

skoler. Besvarelserne varierer i længde, ligesom antallet af besvarede spørgsmål har varieret 

en del. Nogle er korte og med angivelse af svar indsat i den udsendte guide til notater. Andre 

omfattende og med vedlæggelse af diverse bilag i form af fx team-manualer, skemaplaner, 

organisationsbeskrivelser, værdier og politikker mv. Fordelen herved er, at notaterne har 

givet os mulighed for kvalitative data i form af mere udfoldede selvbeskrivelser af 

organisering og planlægningspraksis på de enkelte skoler. Ulempen har været, at det har 

været umuligt på nogle punkter at kvantificere besvarelser i form af fælles kategorier og 

opgørelsesmetoder. Det gjaldt fx spørgsmål om ‟andre team‟ end klasseteam, idet skolerne 

her har valgt forskellige benævnelser (fx ad hoc team, kerneteam, årgangsteam). Og på 

samme måde omkring skolens ledelse og referenceforhold mellem lærer, team og ledelse, 

idet konkrete benævnelser som fx inspektor, uddannelsesleder, årgangsleder, studieleder, 

styregruppe etc. dækker over en noget forskellig ledelsesstruktur, uden at man kan slutte, at 

bestemte benævnelser er udtryk for en og samme struktur. Vi har derfor også her været 

nødsaget til at fremdrage konkrete eksempler fra notater og fra temadrøftelserne på de 

gennemførte konferencer.  

 

Den samlede løsning, som vi har valgt, er at inddrage kvantitative opgørelser over skolernes 

besvarelser i de spørgsmål, hvor optælling har været mulig og den relative svarprocent høj, 

mens vi for andre spørgsmåls vedkommende har valgt udelukkende at tage udgangspunkt i 

konkrete eksempler. På det grundlag er der ikke tale om en repræsentativ undersøgelse i 
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statistisk forstand, men snarere en dækkende undersøgelse, som støtter sig på en kombination 

af kvantitative og kvalitative data. 

 

På VUC-området havde 20 centre indsendt notater, hvilket svarer til godt halvdelen af de 

inviterede. Også her er der en vis variation i besvarelserne, hvad angår længde og 

besvarelsesgrad.  

 

På hhx området blev hver skole, frem for at indsende et notat, bedt om at besvare en mini-

survey forud for konferencen d. 3. december 2008. I alt 33 af de inviterede skoler valgte at 

besvare det elektroniske spørgeskema ud af 38 deltagende skoler på konferencen. Også her er 

der tale om en samlet besvarelse pr. skole og dermed ikke en intern differentiering ud fra 

hvem, der så at sige ‟taler på skolens vegne‟. Vi har hermed den samme metodiske 

begrænsning som i notaterne fra stx-skoler og VUC-centre/hf-skoler. Skemaet var bygget op 

efter de samme fire temaer, som notaterne på de to øvrige områder, dog tilpasset termer og 

sprogbrug på hhx-området.  

 

De mere kvantitative data blev som sagt suppleret af mundtlige præsentationer fra udvalgte 

skoler / VUC‟er på de gennemførte konferencer. For alle tre skoleformers vedkommende var 

der tale om to præsentationer. Udvælgelsen heraf kan ikke siges at være repræsentativ ud fra 

objektive baggrundsvariable som størrelse, geografi, ledelsesstruktur, elevsammensætning 

eller andet. Skolerne og centrene blev dog udvalgt på grundlag af et vist hensyn om diversitet 

og dernæst blot ud fra kendskab til eller forventning om en høj grad af selvbeskrivelse. 

Præsentationerne var alene tænkt som eksempler, der kunne tjene til inspiration og som 

‟spejl‟ for deltagernes refleksioner om egen organisering og praksis i de videre 

temadrøftelser på konferencerne. Samtidig havde skolerne stor frihed til selv at tolke temaet 

for konferencen og lægge snittet for, hvad de ville lægge vægt på i deres præsentation, dens 

form og fokus, hvilket samlet set gav nogle meget forskellige præsentationer. 

 

På stx-konferencerne var det på både øst- og vest-konferencen henholdsvis Odder og 

Silkeborg gymnasium, der præsenterede hovedlinjer i deres organisering og planlægning 

efter reformen. Skolerne vægtede forskellige temaer i to omfattende og velforberedte oplæg, 

der samlet gav en række gode input og instruktive eksempler på, hvordan henholdsvis 

planlægning, organisering og ledelse så ud på de to skoler. Præsentationerne gav umiddelbart 

anledning til flere refleksioner og spørgsmål fra salen, ligesom der blev refereret tilbage til 

dem som fælles referencepunkt i eftermiddagens temadrøftelser.  

 

På VUC konferencen i oktober 2008 var det henholdsvis Efterslægten og VUC Nordsjælland, 

der præsenterede hovedlinjer i deres organisering og planlægning efter reformen. Også her 

var der forskellige vinkler og vægtninger i to spændende oplæg. Det blev i debatten hurtigt 

klart, at deltagerne skelnede mellem centre med enkeltfags hf og centre eller skoler med 2-

årigt hf, idet planlægningsproces, sammensætning af kursister og lærertilknytning i 

udgangspunktet er forskellig for de to uddannelsesforløb.  

 

På hhx-konferencen i december 2008 var det henholdsvis CPH West og IBC Kolding, der 

præsenterede hovedlinjer i deres organisering og planlægning efter reformen. Der var her tale 

om to omfattende og engagerede oplæg med præsentation af mange fokuspunkter og input 

fra de to forskellige institutioner. Debatten afspejlede hurtigt, at der på hhx området er tale 

om skoler med forskellig organisering og et større internt ledelseshierarki, idet hhx er en 

blandt flere uddannelsesprogrammer. Især var der fokus på forholdet mellem og de 
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forskellige vilkår for henholdsvis stx og hhx, idet CPH West, som en af de få skoler dækker 

begge ungdomsuddannelser. 

 

Den tredje og sidste form for empirisk input bag denne rapport udgøres af referater og 

stikord fra de workshops, som udspandt sig på de fire konferencer. Workshopperne var 

organiseret som temadrøftelser med udgangspunkt i de tre første temaer om henholdsvis 

planlægning, teamorganisering og ledelse, mens det fjerde om brug af it-værktøjer som 

nævnt ovenfor ikke blev oprettet. Det blev begrundet i deltagernes interessetilkendegivelser 

forud for konferencerne. På baggrund af notater og survey var det i en vis grad muligt i disse 

drøftelser at spørge ind til eksempler på forskellige planlægningspraksis, organisering og 

ledelse. Drøftelserne blev styret af en tovholder og en referent, udpeget blandt 

koordineringsgruppens medlemmer.
2
 Temadrøftelserne fik dog også deres eget liv i kraft af 

det, som deltagerne udpegede som de aktuelt mest presserende udfordringer, hvorefter parret 

af ordstyrer og referent for hver workshop forsøgte henholdsvis at spørge til og fastholde 

udsagn om konkrete praksisstrategier og gode råd med udgangspunkt i de opstillede 

udfordringer. Der er således ved denne fremgangsmåde ikke nødvendigvis en direkte 

sammenhæng mellem de mest vægtede udfordringer, lokaliseret via notater eller mini-survey 

og så de udfordringer, som blev gjort til omdrejningspunkt for temadrøftelserne på 

konferencerne. Hertil kommer, at referater og stikord fra de forskellige workshops har en 

varieret form og enkelte slet og ret mangler, hvilket gør det umuligt direkte at sammenholde 

de såkaldt kvantitative og kvalitative data. Vi har derfor metodisk måttet tage forbehold for, 

at de udfordringer og praksisstrategier, som er blevet udtalt på konferencerne er udsagt i 

netop den særlige kontekst og i debat med andre skoler på den pågældende dag. Det betyder, 

at materialet kan have karakter af ‟dem, der råber højst‟, mest fyndigt får præsenteret en 

praksis eller måske bare brudstykker heraf. Vi har forsøgt – i hvert fald delvist – at råde bod 

på dette, ved i enkelte tilfælde at ringe deltagere op og bede dem uddybe en udtalelse fra 

konferencen eller at sammenholde disse med selvbeskrivelser fra skolernes indsendte notater. 

Dette har primært været muligt for stx og VUC, mens det for hhx-skolernes vedkommende 

har været begrænset med fyldige selvbeskrivelser, idet input forud for konferencerne her 

havde form af besvarelse af ovennævnte mini-survey.  

 

Samlet set giver de tre typer af empirisk input dog mulighed for at lokalisere en række 

forskellige fortolkninger af reformens rammevilkår og af skolernes praksisstrategier 

vedrørende organisering, planlægning og ledelse. Vi ser altså de tre sæt af input som 

fortætninger af skolernes selvbeskrivelser snarere end som objektive og sammenlignelige i 

data i positivistisk videnskabelig forstand. Vi vælger i stedet et kommunikationsperspektiv 

på disse forskellige input til selvbeskrivelser og fokuserer på to overordnede 

iagttagelsespunkter: 

 

 Styringsvirkelighed / skolernes selvbeskrivelse af: 

- Reform og rammevilkår (lovgivning/bekendtgørelser, vejledninger, udmeldinger 

etc.). 

- Udfordringer vedr. organisering og planlægning af undervisning efter reformen  

 

 Organisering og planlægningspraksis / skolernes selvbeskrivelse af:  

- Praksisstrategier i forhold til oplevede udfordringer (selvbeskrivelser af praksis) 

- Begrundelser for praksis / gode råd 

                                                 
2
 For hver af de tre konferencer blev der nedsat en koordinator- og planlægningsgruppe med repræsentanter fra 

Undervisningsministeriet, GL, pågældende lederforening, udvalgte skoler/centre samt Dorthe Pedersen og 

forskningsassistent fra CBS.  
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- Fremhævede fordele og ulemper ved valgt praksis 

 

I rapporten giver vi forskellige fremstillinger af disse selvbeskrivelser fx i form af skemaer 

og diagrammer over kvantificerbare besvarelser, i form af citater, der viser forskellige gode 

råd i relation til udpegede udfordringer, og endelig uddybende eksempler på konkrete 

praksisstrategier om henholdsvis planlægning, teamorganisering eller ledelse og 

koordinering. I modsætning til de allerede nævnte skoler og kurser, som gav en samlet 

fremstilling på selve konferencedagen, har vi valgt at gøre andre eksempler anonyme, idet de 

netop ikke er udtryk for systematiske og sammenlignelige casestudier af enkelte skoler eller 

kurser, men derimod udtryk for en fortætning af udsagn om henholdsvis faciliterende eller 

forstyrrende rammevilkår, god (eller mindre god) praksis, samt opfattelser og vurderinger 

heraf, som de har kunnet lade sig lokalisere ved hjælp af ovenstående input fra de deltagende 

skoler inden for de tre uddannelsesprogrammer. 

 

 

1.3 Rapportens opbygning 
Rapporten falder i fem kapitler. Nedenfor behandles undersøgelsens 

fortolkningsperspektiver, og dernæst følger tre kapitler om de tre skoletyper. Et kapitel om 

stx, et om VUC og et om hhx. Inden for hvert af disse kapitler behandles reformens 

specifikke rammebetingelser for det pågældende uddannelsesprogram. Herefter følger 

gennemgang af konferencernes tre temaer. Først hensyn, udfordringer og praksisstrategier i 

planlægningen af undervisningen med tre praksisstrategier som eksempler. Med samme 

opbygning følger et afsnit om det andet tema, nemlig teamorganisering og lærersamarbejde. 

Og dernæst for det tredje et tema om koordinering mellem lærere, team og skolens ledelse. 

Hvert af de tre temaer opsummeres i delkonklusioner. Endelig afsluttes hvert kapitel med en 

sammenfatning, der sammenfatter de væsentlige indtryk og udbredte praksisstrategier 

vedrørende planlægning, organisering og ledelse inden for den pågældende 

ungdomsuddannelse. Rapporten afsluttes af en samlet konklusion, der forholder sig til de helt 

overordnede linjer i gymnasiereformen, dens oversættelse og modtagelse på almene 

gymnasier, VUC‟er og hhx-skoler. De aktuelle forandringer af gymnasieskolen fortolkes i et 

videre reformperspektiv. 

 

 

2. Fortolkningsperspektiver for undersøgelsen 
Konteksten for gymnasiereformen er, hvad vi kunne kalde ‟reformernes tidsalder‟. Efter 

mere end 25 års modernisering af den offentlige sektor har vi i de seneste år været vidne til 

en sand bølge af store reformer, såsom velfærdskommission, globaliseringsråd, 

strukturreform og kvalitetsreform, der alle peger i retning af et velfærdssamfund i 

transformation. Lidt forenklet kan man sige, at reform og forandring er blevet et af de mest 

stabile træk i de nutidens velfærdssamfund. Ifølge reformdiskursen står det klart, at såvel 

politikere som borgere forventer effektiv serviceudøvelse af de offentlige institutioner, dvs. 

at de på effektiv vis varetager de opgaver, som de er sat i verden for at løse. Samtidig 

forventer man, at medarbejdere og organisationer agerer fleksibelt, innovativt og 

omstillingsparat. Offentlige organisationer og deres medarbejdere forventes at være lydhøre 

og bøjelige i forhold til ydre krav fra brugere, samarbejdspartnere og offentlighed. I dag 

handler dette både om at kunne forholde sig strategisk til egen opgavevaretagelse og 

udvikling, om at være åben i forhold til omgivelserne, og om at kunne omstille sig. Den 
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reformparate organisation og den forandringsvillige medarbejder forventes at iagttage sig 

som noget forskelligt fra det, den allerede er. Den offentlige sektor er med andre ord ved ‟at 

genopfinde sig selv‟ eller transformere sig til noget andet, end den var før. Heri ligger et 

særligt reform-etos (Pedersen et al, 2008). 

  

For at få øje på ‟genopfindelsen‟, må man se den aktuelle reformbølge som en spænding 

mellem fortid og fremtid, mellem de historiske lag før strukturreformer (der som bekendt har 

forskellig tidshorisont for henholdsvis stx-skoler, VUC‟er og htx-skoler) og 

indholdsreformer. Men også i relation til de efterfølgende strategiske valg, dynamikker, 

overskridelser og modstandsformer, som udspiller sig både i central og lokal styrings- og 

ledelsespraksis. Disse spændinger er afgørende for at forstå reformers liv og effekter. Vi 

træder altså ind på et givent tidspunkt i en langstrakt og igangværende reformproces, hvor 

tidligere positioner, faglige standarder og identiteter udvandes eller reformuleres, parallelt 

med at nye indtages og oversættes i hver sin lokale kontekst. Konsekvensen er, at 

gymnasieskolen (stx, hhx og VUC) gentegnes eller gradvist skrifter ydelse, identitet og 

struktur. Mens strukturreformen har foregået siden selvejets indførsel på erhvervsskolerne i 

starten af 1990´erne, er reformprocessen kommet sent og mere sammenfaldende for stx og 

hf, der oplever et langt mere komprimeret reformpres med en nærmest samtidig 

påbegyndelse af både en struktur- og en indholdsreform.  

 

Set i et konstitutionskritisk perspektiv (Pedersen 2004), betyder det, at konturen af tidligere 

organiserings-, planlægnings- og ledelsesprincipper er blevet flydende og uskarp, og den 

interne differentiering og kompleksitet er forøget, samtidig med at der er igangsat en række 

lokale processer af oversættelse, identifikation og afvisning, som formes i spændet mellem 

ydre reformkrav og lokale praksisstrategier for bl.a. planlægning, organisering og ledelse. 

Selvom disse processer pr. definition er lokale og aldrig helt ens fra den ene lokale kontekst 

til den anden, så kan vi dog godt alene ud fra reformens generelle indhold og kontekst 

indledningsvist sige noget om, hvad der er på spil i den igangværende transformationsproces. 

 

Gymnasiereformen indebærer nemlig samlet set en række reformpres, der åbner for 

konstitutive ‟kampe‟ om i hvert fald følgende definitioner, identiteter og forhold: 

• Et selvbeskrivelsespres i forhold til at omdefinere gymnasiets ydelse i retning af 

styrket faglighed, grundforløb, flerfaglige forløb, studieretninger (profilering), 

valgfag og værkstedstimer, foruden beskrivelse af progression i undervisning og 

undervisningsformer, studiekompetence mv. 

• Et dokumentationspres, som følger af at evalueringsbegrebet omdefineres eller 

fordobles med reformen, idet skoler og kurser føres ansvarlige for at udforme og 

iværksætte ofte komplicerede evalueringsprocedurer via studierapporter, 

kvalitetssystem, selvevaluering, resultatvurdering mv. 

• Et planlægningspres via øget fag- og tidspres bl.a. på grund af krav om målstyring og 

uddannelsestid, mange typer forløb, fleksibel planlægning i tid og rum, forskellige 

planlægningsværktøjer, sekvenser, processer etc. 

• Et samarbejdspres, der tendentielt indebærer, at interne organiseringsformer 

fordobles, idet der stilles krav om øget samarbejde i form af teamorganisering 

omkring klasser, studieretninger og flerfagligt samspil (almen studieforberedelse, 

almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb), 

undervisningsplanlægning, administration, elevkommunikation, pædagogisk og 

(fler)/faglig udvikling mv. 

• Et øget pres for (strategisk, faglig og pædagogisk) ledelse samt et øget koordinerings- 

og kommunikationspres fx i form at målstyring og øget selvstyring, en række nye 
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koordinerings- og kommunikationstemaer, nye krav og ansvar til leder- og lærerroller 

og forøgelse af med- og mellemlederfunktioner.  

 

Alle disse reformpres vidner om omfattende forandringsprocesser og peger i retning af en 

transformation af de gymnasiale uddannelser. Hvori transformationen består vender vi 

tilbage med nogle perspektiver på i afslutningen. I de følgende kapitler, skal vi se på, 

hvordan sådanne reformpres opleves, og med hvilke praksisstrategier de er blevet mødt inden 

for de tre undersøgte skoleformer. Disse svar er ikke endegyldige eller udtryk for en 

slutevaluering af gymnasiereformens grad af realisering eller målopfyldelse. De er snarere 

udryk for et ‟udvidet øjebliksbillede‟ af en løbende og dynamisk forandringsproces, der 

rummer mange fortællinger og modfortællinger om, hvad det er for en ny skoleform, styring 

og ledelse, som vi er i gang med at udvikle. 
 

 

3. Faglig planlægning og organisering i stx efter 

reformen 
 

Dette kapitel drejer sig om stx og søger at udpege, hvad der virker, hvad der forstyrrer og 

hvad vi kan gøre bedre i forhold til planlægning og organisering i stx. Kapitlet er, som resten 

af rapporten, organiseret omkring tre temaer, der har dannet udgangspunkt for konferencerne 

og de notater, deltagerne blev bedt om at lave. Dvs. med fokus på 1) tidsplanlægningen af 

undervisningen, 2) organiseringen af arbejdsprocesserne i lærerteam og 3) koordineringen 

mellem den enkelte lærer, team, administration og skolens ledelse.  

 

Stx-casen er den mest omfattende af rapportens tre cases. Selvom de planlægningsmæssige 

og organisatoriske udfordringer behandles separat for hver enkel case i kapitlerne nedenfor, 

bliver de behandlet introducerende og dermed fyldigere i dette kapitel. I lyset af reformens 

sigte på i særlig grad at forandre det almene gymnasium og hf, er det desuden muligt, at 

lærere og ledere fra stx udpeger flere planlægningsmæssige og organisatoriske udfordringer 

og måder at håndtere reformen. I forlængelse heraf er det værd at bemærke, at det i rapporten 

om gymnasiereformen fra Danmarks Evalueringsinstitut fremhæves, at lærere i stx udgør den 

gruppe, der forholder sig mest kritisk i forhold til forandringerne i studieopbygningen, til de 

nye fag Almen Studieforberedelse (AT), Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt 

grundforløb (NV) samt til arbejdsbyrden omkring de tværfaglige samspil (Danmarks 

Evalueringsinstitut 2009:72).  

 

 

3.1 Reformens rammebetingelser 
Inden afsnittet om gymnasiernes praksisstrategier er her en kort skitsering af 

rammebetingelserne for planlægningen og organiseringen i stx. 

 

Hovedtrækkene i reformen på stx-området kan opsummeres i følgende punkter: 

 Indførslen af studieretninger med ”gode muligheder for fagligt samspil.” Herunder 

studieretningsforløb og -projekt i 3. g. (Undervisningsministeriet 2008a § 17-31.) 

 Indførslen af et grundforløb i 1. g. med mulighed for at ændre studieretning, uden at 

det bliver studieforlængende. I grundforløbet skal indgå de nye fag almen 
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sprogforståelse (AP), almen studieforberedelse (AT) og naturvidenskabeligt 

grundforløb (NV) (Undervisningsministeriet 2008a § 14). 

 Indførslen af almen studieforberedelse (AT), samt mundtlig eksamen i AT. AT er et 

”samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige 

hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab” 

(Undervisningsministeriet 2008a, bilag 9) 

 Studieplaner (Undervisningsministeriet 2008a § 75), der kan siges at have fokus på 

studiekompetencer og målstyring frem for indholdsstyring (Danmarks 

Evalueringsinstitut 2009:27). 

 Indførslen af lærerteam. ”Skolens leder sammensætter for hver grundforløbsklasse og 

for hver studieretningsklasse et lærerteam” (Undervisningsministeriet 2008a § 74). 

 Decentralisering på visse områder. Fx tilrettelæggelsen af grundforløbet og 

gennemførsel af studieretningsvalg, elevtid, organisering af lærerteam (Danmarks 

Evalueringsinstitut 2009:32). 

 

Indførslen af nye fagstrukturer og organiseringsformer hænger sammen med de nye 

formuleringer af de overordnede mål med stx. De vægter bl.a. ”samspillet mellem fagene” og 

er organiseret omkring mål for elevernes faglige kompetencer (Undervisningsministeriet 

2008a § 1, stk. 2). 

 

De nye fagstrukturer og organiseringsformer stiller andre krav til planlægningen af 

undervisningen, til samarbejdet mellem lærerne og til ledelse og koordinering. I forhold til 

det første reformoplæg, der kom, er der ændret i vægtningen af faget almen 

studieforberedelse (AT), der, fra at udgøre 20 % af uddannelsestiden på grundforløbet under 

første gennemløb af reformen, nu er reduceret til 10 % af uddannelsestiden (Danmarks 

Evalueringsinstitut 2009:28, Undervisningsministeriet 2008a § 82). Samtidig bemærker 

Danmarks Evalueringsinstitut, at der siden reformen trådte i kraft er blødt op på kravet om, at 

alle forløb i almen studieforberedelse ”skulle inddrage flere fakulteter” (Danmarks 

Evalueringsinstitut 2009:28). 

 

Ser vi på, hvad de deltagende skoler udpeger som de væsentlige udfordringer i forlængelse af 

reformen, handler det ifølge de indsendte notater i høj grad om kravene om flerfaglige forløb 

og de planlægningsmæssige besværligheder hermed. Som det fremgår af skemaet nedenfor, 

er det klart, at top tre på udfordringslisten er henholdsvis at sikre jævn arbejdsbelastning for 

lærere (og elever), at skabe et godt flerfagligt samspil og at organisere flerfaglige forløb. 

Spørgsmål om eksempelvis ‟at udvikle nye evaluerings- og eksamensformer‟ og ‟at 

sammensætte og udvikle lærerteam‟ ligger markant længere nede på listen. På tidspunktet for 

skolernes besvarelser i sommeren 2008 var der altså ingen tvivl om, hvilke udfordringer der 

pressede sig mest på. Skolerne blev bedt om i deres notater at udpege de 2-3 største 

udfordringer. 
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Hvad opfatter skolerne som de største udfordringer?  

 
Figur 1. De 2-3 største udfordringer i forhold til skolens planlægning efter reformen 

 

Ud over disse udfordringer har skolerne også anført svar under ”andet.” Her nævner skolerne 

mere specifikke udfordringer, som i høj grad må ses som kritiske kommentarer omkring 

deres oplevelse af de rammevilkår, reformen sætter for deres arbejde. Det gælder fx udsagn 

som: ”Det er svært at sikre elevfokus, studiemiljø og indflydelse”; ”Svært at leve med uens 

og mangelfulde it-værktøjer”; ”Knappe ressourcer og manglende efteruddannelse”; ”En stor 

administrationsbyrde og en umulig arbejdstidsaftale spænder ben for reformen”; ”Der er tale 

om urealistiske fagbekendtgørelser” samt; ”Vi savner flere faste og tidligere udmeldinger fra 

ministeriet.” En enkelt sammenfatter sin kritiske holdning med disse ord: ”Den største 

udfordring ved reformen er, at beskytte lærere, elever og skolen mod overordnede 

myndigheders manglende indføling og kompetence!”  

 

På konferencerne blev det klart, at der er forskellige oplevelser af og holdninger til disse 

rammevilkår, hvilket også indebar mange forskellige gode råd om, hvordan rammerne og 
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kravene skulle ændres. Et kontinuum af udmeldinger fra fx ”Reform-ro i mindst 5 år” til; 

”Afskaf grundforløbet nu” viser, at skolerne eller de konkrete deltagere befinder sig i mange 

forskellige positioner i forhold til reformen og dens krav.  

 

Dette afspejler sig også – som vi skal se – i skolernes praksisstrategier. Nedenfor følger først 

et afsnit om de planlægningsudfordringer, der rejser sig omkring tidsplanlægningen af 

undervisningen. Dernæst behandler vi skolernes praksisstrategier vedrørende organiseringen 

af arbejdsprocesserne i lærerteam og endelig koordineringen mellem den enkelte lærer, team, 

administration og skolens ledelse.  

 

 

3.2 Hensyn, udfordringer og praksisstrategier i planlægningen af 

undervisningen 
Hvilke overordnede hensyn og udfordringer for den tidslige planlægning af undervisningen 

udpeger ledere og lærere i stx? 

 

I de notater deltagerne på konferencerne for stx blev bedt om at udfylde, skulle de markere 

de tre mest afgørende hensyn i planlægningen af undervisningen. Ikke alle 67 skoler har 

svaret, idet der er 160 markeringer i alt, svarende til 53 skoler. Det skyldes, at en del skoler 

har angivet andre hensyn under ”andet.” Men vi kan se en tendens til, at spørgsmål om 

fleksibilitet, uddelegering, synlighed, kommunikation og dialog ikke prioriteres så højt som 

at sikre en jævn arbejdsbelastning og sammenhængende forløb. 

 

Hvilke hensyn har været mest afgørende for skolens overordnede organisering og 

tidsplanlægning?  

 
Figur 2. Prioriterede hensyn for tidsplanlægningen af undervisningen 

 

Af andre vigtige hensyn, som skolerne har udpeget som afgørende for deres 

planlægningspraksis, kan nævnes fokus på ”transparent planlægning”, ”synlig progression 

via sammenhængende og meningsfuldt AT”, ”at nå det bekendtgørelsesfastsatte timetal” og 

”at skabe sammenhæng i enkeltfaglig undervisning uden for projektperioden.” 

 

På konferencerne med deltagere fra stx optrådte spørgsmålene om en jævn arbejdsbelastning 

og sammenhængende forløb også som de mest væsentlige.  
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Af gruppedebatterne fremgik 

det, at en vigtig udfordring 

ligger i forhold til at planlægge 

undervisningen, så man på den 

ene side understøtter det 

flerfaglige samspil og på den 

anden side tilgodeser, at 

lærernes og elevernes 

arbejdsbelastning fordeles så 

jævnt som muligt. 

 

I forhold til planlægningen af 

undervisningen, påpegede 

nogle af deltagerne på 

konferencerne, at elevernes 

arbejdsbelastning er et 

væsentligt hensyn, ligesom 

progressionen og 

sammenhængen i og mellem 

fagene blev fremhævet. Som 

vigtige hensyn fremhævede deltagerne bl.a.: 

 

 ”At det giver mening indholdsmæssigt for eleverne.” 

 ”At [almen studieforberedelsesforløb] (AT) hænger sammen med den øvrige 

undervisning i klassen” 

 ”At skabe kontinuitet og progression fra 1. til 3. g” 

 ”At elevernes arbejdsbelastning fordeles jævnt” 

 ”At sikre den jævne arbejdsfordeling og –belastning for lærerne” 

 

I forhold til at tage disse hensyn, udpegede deltagerne nogle udfordringer under de 

nuværende rammer. Emnerne i debatterne var primært koncentreret om den tidslige 

planlægning af undervisningen i forhold til: 

 

 Elevernes udbytte 

 Den ministerielle styring 

 Lærernes arbejdsbelastning og møder 

 Mulighederne for fagvalgene – eksempelvis for at vælge et tredje sprog 

 Faget almen studieforberedelse 

 

Eksempelvis var der på et gymnasium ”stor frustration over, at opgaven [i almen 

studieforberedelse (AT) i 3. g. må] lægges til side i en lang periode og så skal forsvares,” og 

andre nævnte, at ”3.g er blevet så kort,” så de ”er nødt til at trække meget ned i 1. og 2. g for 

at 3. g ikke bliver overlæsset.” Som en af årsagerne hertil, nævnte flere, at ”14 dage er for 

lang tid” til studieretningsopgaven i 3. g., og at der kun bør afsættes en uge. Andre mente, at 

”for mange fag” i 2. g. giver ”et presset skema” for eleverne. 

 

I forhold til de gældende rammer nævnte flere endvidere, at de oplevede det som 

problematisk, ”at man har en ministeriel styring af, at man skal nå at gennemføre et præcist 

timetal i de enkelte fag.” Flere påpegede endvidere, at de havde behov for, at 

Gode råd om faglig planlægning 
 

• Fælles AT, AP og NV i 1.g – ens i alle klasser 

• Ét AT-forløb i grundforløbet med lange linjer 

videre bl.a. obligatorisk forløb i dansk og 

historie 

• Fleksibel tilrettelæggelse af AT (både indhold, 

form, samarbejde) 

• Central planlægning af AT, med mulighed for 

afvigelser 

• Lav AT drejebog / (kuffertmodel) 

• Fælles studieplan og kompetencekatalog 

• Undgå blandede studieretninger 

• Tidsmæssig adskillelse af store opgaver 

• Lav max på, hvor mange opgaver en lærer må 

have 

• Meld tidligt ud – årsplan med projekter færdig 

i maj 

• Lav fast skema med ‟normal‟ og ‟uro-uger‟ 

• Brainstorm i juli måned 

 

 

Figur 3. Gode råd om faglig planlægning 
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Undervisningsministeriet var tidligere ude mht. eksempelvis fastsættelse af datoer for 

skriftlige eksamener, så de kunne lave en ”tidlig og grundig planlægning.”  

 

Omkring planlægningen af det faglige samspil og studieretninger blev det nævnt, at det kan 

være en udfordring at sikre den jævne 

arbejdsfordeling for lærerne. I en 

gruppe påpegede de, at ”mest muligt 

skal ind i årsplanen – ellers oplever 

lærerne, at nye opgaver er overarbejde.”  

 

Når man prioriterer at planlægge, så der 

er samlede faglige forløb, kan det 

betyde, at der er perioder med 

spidsbelastning af lærerne. Et sted 

starter de fx almen studieforberedelse i 

1. g med et kort intro-forløb, og dernæst 

løber naturvidenskabeligt grundforløb 

som et 7 ugers forløb. Almen 

sprogforståelse (AP) løber indtil 

efterårsferien, og det betyder en ”stor 

overbelastning af latinlæreren.” De 

bemærker, at ”lærerne får ekstra 

belastning, men foretrækker denne 

metode pga. gevinsten med faglig 

sammenhæng.” Dette dilemma mellem 

faglig sammenhæng og progression 

contra belastning af en given lærergruppe eller individuelle lærere var velkendt på de fleste 

skoler og inden for flere faggrupper. ”Det indebærer en vis grad af smidighed i forhold til 

bekendtgørelsens krav”, som en deltager udtrykte det. Smidigheden omhandlede bl.a. 

placeringen af grundforløb, eksamensperiodens længde og selve udformningen af 

studieretninger. 

 

De faglige samspil og samarbejde om studieretninger rejser desuden udfordringer for 

planlægningen og organiseringen af møder. En bemærkede i den sammenhæng, at det er en 

”stor logistisk nedsmeltning, når så mange skal enes. Det ville gøre opgaven lettere, hvis det 

kun var et fag.” Et andet dilemma er, at særligt de små gymnasier ikke kan undgå blandede 

studieretninger, og lærerne her kan finde det vanskeligt at arbejde sammen om de blandede 

klasser. 

 

Organiseringen med studieretninger gør det desuden vanskeligt at få et tredje sprog ind. En 

gruppe bemærker, at ”der ikke må være strukturelle hindringer” for at kunne vælge et tredje 

sprog. 

 

Almen studieforberedelse er et af de temaer, der optager stor plads i diskussionerne omkring 

planlægningen af det faglige samspil. Som en af de væsentligste udfordringer nævner 

deltagerne, at alle fag ikke har kunnet passe med almen studieforberedelse. De oplever det 

som vanskeligt, særligt i forhold til de naturvidenskabelige fag ”når det skal være tværfagligt 

– fx genetikken.” Desuden rejser de spørgsmålet om, ”hvorfor [man] skal vide, at man skal 

op i alle tre fag? Hvorfor ikke bare et enkelt fag?” 

 

Gode råd om planlægningsværktøjer 
 

• Aktiv brug af intranet 

• Brug Lectio mest muligt  

• Lectios fortsatte udvikling og 

lydhørhed er vigtig 

• Brug Lectio til årsnorm og time- 

fagfordeling og som kommunikations- 

platform 

• Eget udviklet it-værktøj virker bedst 

• Fast skema giver overblik og 

kontinuitet 

• Årskalender på ugebasis og plan for 

større projekter 

• Skab sammenhæng mellem 

administrativt system og timestyring 

• Giv lærerne de fornødne 

planlægningsværktøjer 

 

 

 

Figur 4. Gode råd om planlægningsværktøjer 
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Når vi ser på, hvad skolerne peger på af gode råd vedrørende faglig planlægning, er der en 

tydelig rød tråd tilbage til de udfordringer, som de vægter højst, nemlig flerfagligt samspil og 

organisering af flerfaglige forløb (Se citatboks). Til gengæld er der langt fra enighed om 

hvori løsningen eller den mest optimale praksis består. Som det fremgår af citaterne er der 

tale om centralisering og stram central planlægning som en dominerende strategi – og løs og 

fleksibel planlægning som en anden.  

 

Når det handler om it-værktøjer er man til gengæld mere enig om, hvilke løsninger der 

virker. Op mod 90 % svarer, at de bruger Lectio, og de fleste har positive udmeldinger om 

dette system, der fremhæves som ”uundværligt efter gymnasiereformen” og ”med let adgang 

og konstant opdatering.” Dog fremgår det af skolernes notater, at man bruger systemet i 

forskelligt omfang og til forskellige formål – lige fra centralt skemalægningsværktøj til 

kommunikationsplatform mellem ledelse, lærere og elever. Enkelte skoler fremhæver, at de 

har valgt et selvudviklet system eller bruger systemet Fronter. Notaterne viser, hvad man 

lægger vægt på i brugen af it-værktøjer. Det afspejler, at Lectio i dag er det mest udbredte it-

værktøj i relation til undervisnings-planlægning, men viser samtidig, at der stilles krav om 

fortsat udvikling af systemet. 

 

I afsnittet nedenfor vil det blive uddybet, hvilke praksisstrategier skolerne fremhæver i de 

indsendte notater og på konferencerne som deres måder at håndtere nogle af disse 

overordnede dilemmaer omkring planlægning. Dernæst følger et afsnit om organiseringen i 

lærerteam og endelig om koordineringen mellem den enkelte lærer, team, administration og 

skolens ledelse. 

 

 

3.2.1 Praksisstrategier i planlægningen af undervisningen 

Hvilke planprocesser og værktøjer søger stx at bruge for at imødegå de nye 

rammebetingelser? 

 

De følgende afsnit fokuserer på skolernes praksisstrategier for planlægningen af 

undervisningen i stx. På baggrund af materialet fra konferencerne fremstilles nedenfor tre 

typer af strategier for planlægningen af undervisningen. Idéen med at fremstille tre typer er at 

skabe et forenklet billede, som muliggør et overblik, der kan danne inspirationsgrundlag for 

de enkelte skoler lokalt. De tre praksisstrategier er 1) tidlig fælles planlægning, 2) tidlige 

rammer for planlægning og 3) løbende planlægning. Eksemplerne er udvalgt på baggrund af 

de billeder, der tegnede sig under konferencerne, men bygger samtidig på 

konferencedeltagernes indsendte notater med selvbeskrivelser. 

 

 

3.2.2 Første praksisstrategi: Tidlig detaljeret central planlægning  

Beskrivelsen af den første praksisstrategi tager udgangspunkt i et større gymnasium, der på 

konferencen og i sine selvbeskrivelser i notaterne betonede en tidlig detaljeret fælles 

planlægning. Gymnasiet har tidligere benyttet en løs planlægningsmodel, men med tiden er 

der strammet til i takt med, at lærerne har efterspurgt klare retningslinjer og aflastning fra 

administrationens side. Inden skoleårets start udarbejdes en årsplan for 1. g, 2. g og 3. g.  

 

Det er karakteristisk for denne praksisstrategi, at al undervisning skemalægges inden 

skoleårets start. Forløb i almen sprogforståelse, almen studieforberedelse, 

naturvidenskabeligt grundforløb og studierejsen planlægges som en del af den almindelige 
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skemalægning. Herudover indtastes alle kendte oplysninger om fællestimer, faggruppekurser, 

it-undervisning, læreres fravær på grund af kurser, pædagogiske dage, deling ved øvelser mv. 

i skemaet. Gymnasiet betoner, at det er vigtigt at gøre skemaet så stabilt som muligt.  

 

Skemalæggeren lægger et skema for efterårssemestret – bestående af tre forskellige typer 14-

dagesskemaer – og et skema for forårssemestret. Opdelingen i tre skemaer i efterårssemestret 

skyldes den måde, gymnasiet skemalægger almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt 

grundforløb. 

 

Undervisningen i almen studieforberedelse er skemalagt før semesterstart bortset fra et 

synopsisforløb i efteråret for 3. g, hvor eleverne opdeles i grupper på tværs af klasserne. 

Eleverne er friholdt i grundskemaet, men der sættes først lærere på lektionerne, når man ved 

hvilke grupper, der oprettes.  

 

I den tidlige årsplan indgår bl.a. studieretningprojektet for 3. g, synopsisforløb for almen 

studieforberedelse i 3. g, dansk-historie-opgaven i 2. g, synopsisforløb for almen 

studieforberedelse i 2. g, studieretningsopgaven i 2. g, og almen studieforberedelsesforløb i 

2. g. I 3. g er der to forløb for almen studieforberedelse: Et i efteråret og synopsisprøven. 

Forløbet i efteråret er tænkt som en art generalprøve inden eksamen i almen 

studieforberedelse i foråret. Derudover fastlægges pædagogiske arrangementer, fællestimer, 

studierejser og terminsprøver, klassemøder og tidsfrister for karaktergivning. 

 

Gymnasiet udarbejder oversigter i regneark for alle klasser. Oversigterne indeholder antallet 

af lektioner, antal deleøvelser samt elevtid på de enkelte årgange. Ved udarbejdelsen af disse 

tager de udgangspunkt i bekendtgørelsens timetal. De tilstræber, at lektionerne i de enkelte 

fag fordeles så jævnt som muligt over de tre årgange. Valgfagene er alle placeret i 3. g, og 

det har gjort det muligt at fordele lektionerne mere jævnt over årgangene. Den tidlige 

detaljerede fælles planlægning begrundes i notatet med, at det bidrager til tidligt at skabe så 

stabile skemaer som muligt. 

 

Herudover peger skolen på flere fordele, såsom at sikre en jævn arbejdsbelastning for den 

enkelte lærer over året, og at forløbene fordeles jævnt i lærergruppen, samtidig med at 

overtimeforbruget holdes nede. ”Vi sikrer, at såvel lærere som elever får bedre muligheder 

for at planlægge, fordi man før semesterstart ved, hvilke forløb og aktiviteter man er med i,” 

som en repræsentant for skolen udtrykker det. 

 

 

3.2.3 Anden praksisstrategi: Tidlige rammer for planlægning  

Den anden praksisstrategi tager udgangspunkt i et mindre gymnasium. Det er karakteristisk 

for denne praksisstrategi, at man tidligt sætter rammer op for planlægningen, men først 

planlægger i løbet af året. 

 

På gymnasiet foretages årsplanlægningen af en gruppe af repræsentanter for ledelse og 

sekretærer i april måned. Gruppen placerer de tværfaglige forløb, studieretningsopgaven, 

studieretningsprojektet, almen studieforberedelse mv., så der er plads til sammenhængende 

undervisningsforløb i de enkelte fag.  

 

Gymnasiet har lavet en matrix for almen studieforberedelse, der sætter faste rammer for såvel 

indhold som tidsmæssig placering af de enkelte forløb gennem det treårige forløb. Dette 
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svarer til, hvad andre gymnasier fx kalder ‟kuffertmodeller‟, der giver inspiration til de 

flerfaglige forløb eller direkte fastlægger indholdet heraf på tværs af klasser, altså en lokal 

‟standardisering‟, der aflaster de enkelte team og lærere.  

 

Der er udformet en ”1. g tjekliste” over ”Hvornår hvem gør hvad” i årets løb. Her er det 

illustreret i uddrag, hvordan der er lagt rammer for planlægningen, som sker i etaper: 

 

 I august mødes lærerne årgangsvis og aftaler og fordeler skoleårets forløb i almen 

studieforberedelse. Desuden planlægges en hyttetur. 

 I september aftaler lærerteam fokuspunkter for studieplanen. 

 I december indkalder teamlederen via Lectio forslag til relevante faglige samspil i sin 

klasse. Her forberedes forårssemesterets undervisning i fællesskab. 

 I januar aftaler lærerteam fokuspunkter for studieplanen. 

 I juni indkalder teamlederen via Lectio forslag til relevante faglige samspil i sin 

klasse i næste skoleår. 

 

De tidlige rammer for planlægningen begrundes i gymnasiets notat med elevtilfredshed, 

enkelhed, overskuelighed og effektiv ressourceudnyttelse. 

 

 

3.2.4 Tredje praksisstrategi: Løbende planlægning  

Den tredje praksisstrategi er løbende planlægning. Udpegelsen af denne strategi baserer sig 

på to gymnasier, der begge i deres notater og på konferencerne har beskrevet, hvordan de 

planlægger løbende. 

 

Det første gymnasium med en løbende planlægning er et mindre gymnasium. Her lægges et 

grundskema fem gange i løbet af året, som klasseteamet udstikker de overordnede 

retningslinjer for. Før reformen skulle undervisningen ligge med et fast antal timer om ugen. 

Nu udnytter gymnasiet, at timerne kan samles efter behov. Klasseteamet beslutter i et 

”årsnormskema”, som lægges for et helt skoleår ad gangen, hvor timerne skal samles. De 

lægger timerne efter, hvor fx almen studieforberedelse, studierejse og fordybelsesperioder i 

de kreative fag ligger. De obligatoriske flerfaglige forløb er så vidt muligt integreret med 

forløb i almen studieforberedelse. 

 

I notatet fra gymnasiet lægger de vægt på, at deres planlægningsform giver 

sammenhængende forløb og progression i det faglige indhold, og at der er en høj grad af 

fleksibilitet og uddelegering. Aflyste timer kan netop på grund af årsnormen blot omlægges 

af lærerne selv, ligesom man kan ‟klumpe‟ timerne sammen op til særlige faglige 

begivenheder. Eleverne har altså ikke alle fag på en gang, men kan gå i dybden med nogle 

fag i perioder, hvor der er brug for det. Ulempen er til gengæld, at hverken lærere eller elever 

har et fast skema. 

 

En konsekvens af denne form for løbende planlægning er, at hvert grundskema, som 

skemalæggeren lægger 5 stykker af om året, bliver justeret i forhold til årsplanen. Selvom der 

lægges et grundskema, bliver stort set hver uge forskellige. Der er altså tale om, hvad vi kan 

kalde et korttidsplanlagt grundskema med teamstyret fleksibilitet. 

 

Det andet gymnasium er et større gymnasium, der også har løbende planlægning. Hvor det er 

klasseteam, der udstikker de overordnede retningslinjer for grundskemaet i det første 
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gymnasium, varetages planlægningen her centralt. I gymnasiets notat påpeger de, at de har 

fundet en form, som giver plads, fleksibilitet og få aflysninger af undervisningen.  

 

Konkret laver gymnasiet en årsplan med alle de kendte aktiviteter og forløb for almen 

studieforberedelse, og de ordinære timer lægges ind i en grundplan. Lærerne søger om kurser 

etc. otte uger forinden, og så bliver skemaet ændret fra centralt hold. Skemaet lægges for en 

uge ad gangen. Hver mandag morgen ligger der 5 skema-uger på nettet. Herefter skal de 

daglige skemaændringer gerne være reduceret til et minimum, så det skema, der ligger, ikke 

ændres væsentligt. Dog kan sygdom være årsag til ændringer. 

Fordelen ved denne måde at lægge skema på, er ifølge gymnasiet, at: 

 Skemaet er fremadrettet både i planlægning og kontrol med skemalægning af 

årsnorm. Ingen lærere skal hente aflyste lektioner hjem i flex-uger.  

 Skemaet skal ikke ryddes for at få plads til forløb i almen studieforberedelse. 

 Lærernes forskellige ønsker til fagsamarbejde kan indarbejdes i de perioder, hvor 

det er relevant, så de ikke belaster skemaet gennem et helt år. 

 Brobygning og introduktionsforløb tænkes med i skemalægningen i de perioder, 

hvor vi har disse særlige forløb. Her skal altså ikke ændres på skemaet for at få 

plads til brobygningen. 

 Lærere, der skal på ekskursion skal ikke have aflyst andre lektioner, før de kan 

tage af sted, og der er ikke andre fag for klassen, der skal flyttes for at realisere en 

ekskursion. 
 

Gymnasiet begrunder altså denne løbende planlægningsform med, at den giver en god 

udnyttelse af skemalægningsressourcerne, færre administrative opgaver til lærerne, 

fleksibilitet i forhold til lærerønsker om forløb, kurser etc., uden aflysninger. At lærerne ikke 

skal bekymre sig om selv at foretage skemaændringer, frigør desuden en administrativ byrde 

fra deres skuldre, påpeger de. Andre steder, hvor de kører med fast skema, skal lærerne selv 

ind i Lectio og aflyse timer.  

 

 

3.2.5 Delkonklusion  

De her illustrerede praksisstrategier afspejler kun et udsnit af de mange gode råd og 

selvbeskrivelser af planlægningspraksis og processer, som kan identificeres i såvel notater 

som i temadrøftelserne på de gennemførte konferencer. Alligevel viser de, at der en stor 

spredning i, hvad man på de enkelte skoler opfatter som optimalt eller fornuftigt, når det 

angår hensyn, planproces, værktøjer, sekvenser og forløb. 

 

Som det fremgår, er man i store træk enige om, at de vigtigste hensyn er at sikre det 

flerfaglige samspil og samtidig tilgodese, at lærernes og elevernes arbejdsbyrde fordeles 

jævnt. Til gengæld er man langt fra enig i løsningen. Mens nogle skoler søger at tage disse 

hensyn gennem central og tidlig planlægning, søger andre skoler at bevare en stor grad af 

fleksibilitet og decentral planlægningsmulighed for de enkelte lærerteam. En høj grad af 

forhåndsplanlægning står i modsætning til en ‟fleksibel korttidsplanlægning‟, hvor ikke to 

uger er ens, som nogen udtrykker det. Herimellem står en række skoler, der arbejder med 

forskellige former for rammestyring, indenfor hvilke klasseteam, studieretningsteam og 

individuelle lærere kan vælge at lægge forskellige forløb. 

 

I forhold til skemalægningen betyder det, at praksis er forskellig fra skole til skole. Mens 

man nogle steder laver plan for hele året med forhåndsplacering af samtlige elementer, er 
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dette langt mere åbent og foregår mere decentralt ved at lærere selv fx via Lectio laver 

skemaet inden for afsatte timetal til forskellige forløb og fag. Ved en central 

forhåndsplanlægning er skemaet ofte inddelt i sekvenser efter fx vigtige milepæle som 

grundforløb, AT-synopsis-forløb, studieretningsprojekter, studierejser, eksaminer og prøver 

mv. Nogle skoler arbejder fx med et ”årshjul”, hvor et normalt skema over fagene 

kombineres med en ”fælles studieplan,” hvor alle andre aktiviteter som AT-forløb, AT-

eksaminer og evalueringer, dansk-historie opgave, studieretningsopgave og projekt føres ind. 

Eller man arbejder i skemalægningen med såkaldte ”normal-uger” contra ”uro-uger” eller 

”fleks-uger” og ”fleks-dage.” Skemalægningen afspejler forskellige holdninger til, hvordan 

man bedst håndterer placeringen af de mange flerfaglige forløb. Mens disse forløb på nogle 

skoler søges bredt ud over lange tidsforløb og måske integreret med den øvrige undervisning 

med henblik på en stærkere samlet progression, søges de flerfaglige forløb andre steder lagt i 

afgrænsede blokke med henblik på at skabe overskuelighed og ”så få forstyrrelser som 

muligt”, som det bl.a. udtrykkes.  

 

Planlægningspraksis afspejler samtidig en forskellig opfattelse af i hvor høj grad, man skal 

styre, koordinere og standardisere det flerfaglige indhold. Flere skoler har lavet såkaldte 

kuffertmodeller eller en central fælles model for gennemførsel af almen studieforberedelse 

og endog hele grundforløbet, mens andre har ladet det være helt op til de enkelte team og 

lærere, der også selv bestemte, hvilke fag der skulle spille sammen. Begrundelserne for 

styringen af det flerfaglige indhold handler både om tradition, gode processer, engagement 

fra lærerne eller omvendt at sikre samlet progression, minimere udviklingsomkostningerne, 

effektiv brug af lærer-ressourcer, og at gøre det lettere at skifte mellem klasser undervejs i 

uddannelsesforløbet. 

 

På konferencen kom det derudover frem, at baggrunden for at vælge planlægningsstrategi 

kunne hænge sammen med fx størrelsen på skolen og dermed med muligheden for uformel 

og løbende koordinering – eller med omfanget af personaleomsætning. Deltagerne fra et 

gymnasium fortalte fx at 1/3 af deres lærere var nyansatte efter reformens indførsel, hvilket 

de påpegede gav behov for central styring og klare udmeldinger. Og som en deltager udtrykte 

det: ”Lærerne kræver mere styring på grund af en uoverskuelig reform.” Andre 

argumenterede i tråd med dette for, at det var en fordel med færre administrative opgaver til 

lærerne og en ”bedre udnyttelse af skemalægningsressourcerne.” På den anden side stod 

argumenter om, at det er vigtigt med høj lærerinvolvering og stor fleksibilitet i forhold til 

lærerønsker. En sagde fx: ”Lærerne skriver skemaer med, hvad de vil lave (i AT-forløb), og 

så må andre se, om de vil knytte an.” Flere udtrykte da også, at deres planlægningspraksis 

netop forsøgte at tage begge hensyn. Tilbage står dog en forskellig oplevelse af, hvad lærerne 

ønsker.  Her gik udmeldingerne lige fra ”stram central styring, klare krav og standarder 

udstukket af ledelsen” til ”lærerne vil selv bestemme, og kan sagtens selv sikre en jævn 

arbejdsfordeling og rette skemaerne til, så de passer.” Hvilken autonomi lærerne ønsker, og 

hvad der giver dem den største oplevelse heraf, var der således forskellige oplevelser af og 

traditioner for på forskellige skoler. 

 

En anden balancegang, som udtrykkes i deltagernes begrundelser for forskellige 

praksisstrategier, er hensynet til henholdsvis lærerens arbejdsbelastning (og optimal time-

fagfordeling) og elevernes oplevelse af progression i deres uddannelsesforløb. Mens lærerne 

oplever dette vertikalt, som belastning i arbejdsåret, kan eleverne siges at opleve det 

horisontalt. Et gymnasium forklarede, at de bevidst har forsøgt at lægge disse to vinkler ind i 

deres planlægningspraksis for herved hele tiden at kunne afveje det samlede skemaflow ud 

fra disse to betragtninger. Andre arbejder med andre modeller for en afvejning af, hvordan 
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man på den ene side kan skabe og understøtte faglig progression, fagintegration og positivt 

samspil mellem fag og på den anden side undgå en (måneds-, kvartals- eller semestervis) 

overbelastning af lærerne. Mange praksisstrategier handler om, hvordan man kan leve op til 

kompetenceplanen for de flerfaglige forløb uden at overbelaste visse faggrupper eller 

konkrete lærere. Især er samfundsfagslærerne overforbrugt i både almen studieforberedelse 

og i studieretningsprojekter og opgaver.   

 

Endelig handler praksisstrategierne slet og ret om, hvordan man kunne styre tiden – både 

uddannelsestid, elevtid og lærertid. Flere pegede på dette som en stor udfordring, idet man 

generelt oplever et stort pres på skemaet og en stor belastning af både lærere og elever, især 

grundet de flerfaglige forløb og tidskrævende eksaminer. Mange strategier går derfor på, 

hvordan man får mest muligt med i årsplanen, hvordan man kan skyde fag og belastninger til 

de bedste placeringer i det 3-årige forløb. Dvs. overordnet hvordan man lever op til 

reformens krav, og samtidig fordeler belastningen og udnytter tiden optimalt. Konkrete 

forslag gik fx på ”at skyde religion og oldtidskundskab til 3. g”; ”at lave stramt grundforløb 

med 2 dages fokus på studieretningsfag”; ”at sætte alt skriftligt arbejde og studieture ind i 

Lectio”; ”fælles AT, AP og NV i 1. g”; ”brug AT-dag på vejledning”, ”samle vejledning på 

to eftermiddage i 3. g, ”udnytte ventetiden op til forsvar af synopsis” etc.  

 

Samlet set er der tale om rigtig mange gode råd og taktiske kneb, om end man var uenige om, 

hvordan processen skal gribes an, hvor stram eller løs styring, der skal være, og hvilke 

konkrete værktøjer, der virker bedst. Samtidig udtrykte flere deltagere på konferencerne, at 

de overvejede en ændring af deres egen planlægningspraksis i takt med at ”skolen blev klar 

til reformen” eller ”vi har i staten haft fokus på at få logistikken i orden, nu gælder det om at 

få retning på studieretningerne og udvikle det flerfaglige samspil”, som nogen udtrykte det. 

 

 

3.3 Hensyn, udfordringer og praksisstrategier i organiseringen af 

lærerteam 
Hvilke overordnede hensyn og udfordringer for organiseringen i lærerteam udpeger ledere 

og lærere i stx? 

Organiseringen i lærerteam i stx er udstukket som en overordnet ramme i bekendtgørelsen 

for stx, men det er op til skolerne selv at organisere, hvilke typer af team, hvordan de 

sammensættes, og at definere teamets opgaver (Undervisningsministeriet 2008a § 74). 

Bekendtgørelsen peger på, at den enkelte klasse har et lærerteam, og at ”skolens leder efter 

drøftelse med den enkelte klasses lærerteam fastlægger en overordnet, kortfattet og 

overskuelig plan (studieplanen) for undervisningen. Studieplanen skal sikre sammenhæng og 

kontinuitet i uddannelsen, og studieplanen er udgangspunktet for lærerteamets fælles 

planlægning” (Undervisningsministeriet 2008a § 69 stk. 1).  

 

I rapporten fra dialoggruppen om lærernes administrative arbejde (Monsterudvalget) 

anbefales det, ”at skolerne bliver mere bevidste om, hvordan teamarbejdet bedst organiseres, 

så der er klare opgave- og kompetencefordelinger samt klare rollefordelinger i teamet og i 

relationen mellem lærere, team og ledelse” (Undervisningsministeriet 2007:8). 

 

Af notaterne som deltagerne blev bedt om at udfylde inden konferencerne fremgår det, at en 

væsentlig del af skolerne ud over at organisere teamarbejdet i klasseteam også har etableret 

lærerteam i almen studieforberedelse. Desuden har de tidligere faggrupper på nogle skoler 
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fået status af team med medfølgende midler. På andre skoler er faggrupperne nedprioriteret, 

og midlerne er i stedet gået til andre former for teamsamarbejde. Alternative kategorier for 

lærerteam er kerneteam, planlægningsteam, klasseforum, afdelingsteam, følgegruppe, 

styregruppe (for naturvidenskabeligt grundforløb, alment sprogkendskab, almen 

studieforberedelse og grundforløb), studieteam, kontaktlærerteam, P-vagt, skemalægger, 

administrativt team.  

 

Hvilke typer af lærerteam er etableret på jeres skole? (sæt kryds) 

 
Figur 5. Fordelingen af lærerteam (’ved ikke’ og ’andet’ ej medtalt) 

 

På konferencerne fremgik det, at de væsentligste udfordringer ligger i forhold til at 

organisere lærerteam, der er sammensat, så de dels udnytter lærernes ekspertiser, dels styrker 

samarbejdet mellem studieretningsfagene, og samtidig finder en balance i forhold til hvor 

mange administrative opgaver, der skal være i teamet, så ressourcerne bruges bedst muligt. I 

dette kapitels sidste afsnit uddybes spørgsmålet om koordineringen mellem lærere, team, 

administration og ledelse. Her handler det imidlertid først om de hensyn, udfordringer og 

praksisstrategier, der relaterer sig til organiseringen i lærerteam. 

 

Som vigtige hensyn i organiseringen i lærerteam fremhævede deltagerne på konferencen 

bl.a.: 

 ”At få brugt lærernes ekspertise i teamorganiseringen” 

 ”At lærerne videndeler indbyrdes” 

 ”At lærerne ved, hvem de skal være sammen med undervejs”  

 ”At kunne køre med faste team” 

 ”At der i teamet foregår pædagogisk udvikling” 

 

I forhold til at tage disse hensyn udpegede deltagerne nogle udfordringer under de nuværende 

rammer. Eksempelvis pegede deltagerne fra et gymnasium på, at teamene mangler redskaber 

til at planlægge i fællesskab. De beskrev, at ”studieplanlægning” for dem er ”luftigt.” De 

oplever, at lærerne gerne vil tage sig af klassen, men er mindre interesserede i at planlægge. 

Andre pegede på, at det kan være vanskeligt at sammensætte team. Når de baserer 

sammensætningen på afkrydsning af lærernes kompetenceområder, får de ikke ”brugt 

lærernes ekspertise,” eller nogle lærere bliver overforbrugt og andre ikke inddraget nok. På 
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konferencen blev det også påpeget, at det kan være vanskeligt at få kontinuitet i 

teamarbejdet, bl.a. når man må sammensætte klasser med forskellige studieretninger - de 

såkaldte ”papegøje-klasser.” 

 

3.2.1. Praksisstrategier i organiseringen i lærerteam 

Hvilke værktøjer søger stx at bruge for at imødegå de nye rammebetingelser for lærerteam? 

 
Dette afsnit fokuserer på praksisstrategierne for teamorganisering i stx. På baggrund af materialet fra 

konferencerne, fremstiller afsnittene nedenfor tre typer af organisering i lærerteam. Eksemplerne er 

udvalgt på baggrund af præsentationer og debatter om lærerteam under konferencerne, men 

beskrivelserne bygger samtidig på konferencedeltagernes indsendte notater med selvbeskrivelser. 

 

For at imødegå betoningen af det faglige samspil og fagene almen studieforberedelse (AT) 

har nogle gymnasier valgt at organisere lærerteam, der koncentrerer sig om arbejdet med de 

tværfaglige forløb som almen studieforberedelse, almen sprogkendskab og 

naturvidenskabeligt grundforløb, foruden klasseteamene. Uanset teamtype og omfanget af 

opgaver lagt i disse team, peger skolerne i deres notater på, at teamorganisering har kostet 

mange overvejelser, og for nogle skolers vedkommende har man allerede afprøvet flere 

modeller for både sammensætning og 

opgavefordeling, da det har været svært at 

engagere alle lærere i arbejdet. Ligeledes har 

man over tid erkendt, at organiseringen skulle 

forenkles for ikke at ende i ‟mødehelvede‟ og 

for at undgå, at den enkelte lærer ikke kommer 

med i for mange team. De fleste har en norm 

om højst 1-2 team pr. lærer. Mens nogle skoler 

har lavet manualer og meget klare og skriftlige 

rolleforventninger til de forskellige team, er 

der tale om en langt mere uformel og ‟frivillig‟ 

organisering på andre. En række citater om 

generelle krav til ”gode teamsamarbejde” 

vakte dog stor genklang på konferencerne jf. 

citatboks. 

 

På konferencerne tegnede der sig samtidig et 

billede af, at en del gymnasier har nedsat 

lærerteam, der primært er årgangsvist 

koordinerende (horisontalt), og andre har faglig planlægning i studieteam, der spænder over 

alle årgange i en studieretning (vertikalt). Endelig er der eksempler på en teamorganisering, 

hvor en teamkoordinator koordinerer både med eget team og to andre koordinatorer. De tre 

praksisstrategier, der præsenteres nedenfor er 1) Klasseteamet som tovholder, 2) Faglig 

planlægning i studieteam, og 3) Koordineringsgrupper. Disse skal dog blot ses som nogle 

typeeksempler, idet der på flere skoler arbejdes med en kombination af disse – fx klasseteam 

og årgangskoordinator udpeget af ledelsen. 

 

 

3.3.2 Første praksisstrategi: Klasseteamet som tovholder  

Den første praksisstrategi er kendetegnet ved, at teamet har mange administrative funktioner, 

og at klasseteamene primært koordinerer inden for den enkelte årgang – altså en horisontal 

Gode råd om samarbejde i team 

(fra skolernes notater) 

 

 Fornuftig arbejdsdeling 

 Godt samarbejde 

 Højt kommunikationsniveau 

 God elevkontakt 

 Dynamik og faglig udvikling 

 Engagement, åbenhed og 

lydhørhed 

 Velforberedte møder 

 Synlig studieplan 

 At aftaler holdes 

Figur 6. Gode råd om samarbejde i team 
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koordinering. Denne type organisering er baseret på selvbeskrivelser fra et mindre 

gymnasium. 

 

Klasseteamet består af tre lærere for 1. g. og 2. g., mens kun en lærer ”kører teamet” i 3. g. 

Gymnasiet har nedsat særlige koordineringsgrupper på tværs af klasseteam, der tager sig af 

almen studieforberedelse og forberedelse af indholdet i de flerfaglige forløb, men de kaldes 

ikke for team. 

 

Klasseteamets opgaver består i at koordinere afviklingen af de flerfaglige forløb og indkalde 

til møder med klassens øvrige lærere. Teamkoordinator er mødeindkalder og referent. 

Herudover er hun tovholder i forhold til alle teamets opgaver. Koordinatoren sidder i et 

koordineringsudvalg sammen med de øvrige koordinatorer på den pågældende årgang. 

Herudover sidder to koordinatorer pr. årgang i et tværgående udvalg. 

 

Klasseteamet står for koordineringen mellem de enkelte team indbyrdes og med skolens 

ledelse. Hvert team har tilknyttet en ledelsesrepræsentant, der går med til en del af 

teammøderne. 

 

Team sammensættes efter følgende principper:  

 Der skal helst være to lærere med studieretningsfag i hvert klasseteam. 

 En lærer skal helst ikke sidde i mere end et team. 

 Der tages hensyn til lærerønsker. 

 

Teamet har ansvar for klassens årsplan, herunder skriftlig koordinering, kompetenceplan i 

almen studieforberedelse og konkret udmøntning af 2-3 forløb i almen studieforberedelse. 

Teamet har også ansvaret for at indkalde klassens lærere ved behov og iværksætte relevante 

tiltag for at få klasserne til at fungere. Teamet planlægger studieretningsidentitet både på den 

enkelte årgang og på tværs af årgange, de udvikler kompetenceplaner og evalueringsplaner. 

De varetager elevudviklingssamtaler og arbejder med klasserumskulturen. Klasseteamene 

står derved i mindre grad for den faglige forberedelse og er i højere grad tovholdere og 

koordinatorer, hvilket kan være forskelligt fra andre skoler med fokus på klasseteam, idet 

nogle opgaver her er lagt i ledelsen eller i nedsatte udvalg og koordineringsgrupper, hvorfor 

klasseteamet fokuserer på elevsamtaler, klasserum og faglig forberedelse.  

 

3.3.3 Anden praksisstrategi: Faglig planlægning i studieteam  

Den anden praksisstrategi for organiseringen af lærerteam er baseret på et mellemstort 

gymnasium. Organiseringen her er kendetegnet ved, at der ligger få administrative opgaver i 

klasseteamene, og at den faglige forberedelse ligger i særlige studieretningsteam. Denne 

form med studieretningsteam betyder, at undervisningsforløbene planlægges og forberedes 

på tværs af årgangene, dvs. vertikalt. Denne organisering fungerer inden for en struktur med 

stor central planlægning. Bl.a. planlægges de tværfaglige samarbejder (studieplanen) centralt. 

 

På gymnasiet, der danner baggrund for at beskrive den anden praksisstrategi, er der nedsat 

følgende typer af team: 

 Et team for almen sprogforståelse med to lærere, der planlægger undervisningen og 

tilrettelægger afsluttende prøve. 

 Et team for naturvidenskabeligt grundforløb, der planlægger undervisningen og 

tilrettelægger afsluttende prøve. 
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 18 klasseteam med to lærere, der igen indgår i de seks studieretningsteam med seks 

lærere.  

Det tilstræbes, at der minimum er én studieretningsfagslærer i hvert klasseteam, og hvert 

studieretningsteam har en studieretningsteamkoordinator. 

 

Klasseteamene har ansvar for klasserumskulturen og læringsmiljøet. Klasseteamet forbereder 

lærerforsamlinger efter karaktergivning. Teamlærerne kan vælge at gennemføre elevsamtaler. 

Klasseteamene har ikke ansvar for studieplanen. Ansvaret for studieplanen ligger i praksis 

hos faglærerne i de enkelte fag, faglærerne i fællesskab (ved forløb i almen 

studieforberedelse) og i et pædagogisk udviklingsudvalg.  

 

Studieretningsteamene er et forpligtende samarbejde mellem studieretningsfagene, der bl.a. 

planlægger forløbene i almen studieforberedelse. Disse team laver en fælles plan for, hvornår 

aktiviteter, forsøg mv. skal placeres i studieretningsforløbet. Det skriftlige arbejde i de 

enkelte fag lægges ind af faglærerne. Studieretningsteamene etablerer desuden samarbejde 

med relevante institutioner uden for huset; de planlægger fælles arrangementer for 

studieretningen på tværs af de tre årgange, studietur, og de står for at profilere 

studieretningen. 

 

I forhold til opsamlingen og formidlingen af viden og erfaring på studieretningen påpeger 

gymnasiet, at det er vigtigt, at kontinuiteten i samarbejdet mellem lærerne sikres. De peger 

på, at denne organisering sikrer den faglige kontinuitet på tværs af lærerne, idet der hvert år 

går to 3. g. lærere ud af teamet til sommerferien, og med det nye skoleår kommer to nye 1. g. 

lærere til. Desuden har teamene etableret en database og materialesamling. 

 

I denne model er klasseteamene en del af en teamstruktur med studieretningsteam, og 

forummet for det faglige samarbejde er studieretningsteamene. Studieretningsteamene går 

dermed på tværs af årgangene i en vertikal struktur. Blandt de deltagende skoler var der også 

en parallel praksisstrategi, der havde fokus på den enkelte årgang via ét årgangsteam for 

henholdsvis 1, 2. og 3. G. Denne type team tager sig af planlægning af såvel almen 

studieforberedelse, almen sprogforståelse som naturvidenskabeligt grundforløb. 

Begrundelsen for denne type teamsamarbejde er, at man ønsker at aflaste klasseteam for 

tværgående og administrativt tunge opgaver. 

 

3.3.4 Tredje praksisstrategi: Koordineringsgrupper  

Denne praksisstrategi er baseret på notatet fra et mellemstort gymnasium samt et opfølgende 

interview med deltagere herfra. Organiseringen af team er her kendetegnet ved, at 

klasseteamets koordinator koordinerer både med eget team og to andre koordineringsgrupper. 

Gymnasiet søger at sikre en jævn arbejdsbelastning for lærerne ved at lade dem aftale 

fordelingen af hold og timer i almen studieforberedelse indbyrdes, samtidig med at der er 

en central styring af de ydre rammer for planlægning. 

 

Skolen har efter reformen arbejdet med forskellige modeller for lærerteam; senest med 

studieretningsteam. Denne hidtidige model har ikke fungeret tilfredsstillende, og derfor er 

der for det nye år udarbejdet en ny model, som indebærer, at et team består af to lærere. 

Heraf har den ene en koordinerende funktion som teamkoordinator, hvilket honoreres med 

timer. Det tilstræbes, at det er den samme lærer, der bliver teamkoordinator gennem alle tre 

år. 

 



28 

 

Klasseteamene er sammensat med henblik på, at teamkoordinator har klassen på A-niveau 

gennem alle tre år, og at den anden teamlærer har klassen i et studieretningsfag. En lærer kan 

deltage i 1-2 team, men man kan kun være teamkoordinator for én klasse. Klassens øvrige 

lærere inddrages via forskellige møder. Man kan godt fungere som teamkoordinator i et team 

og teamlærer i et andet, men man kan ikke være teamkoordinator for to klasser. Klasseteamet 

mødes ved skolestart og planlægger herefter selv, hvornår og hvor ofte de vil mødes. 

Tidligere rammebeskrivelser for teamsamarbejde har i praksis været svære at håndhæve, 

hvorfor man har tilpasset strukturen og gjort det mere frivilligt, samtidig med at nogle 

opgaver er løftet over i tværgående koordineringsgrupper, der får samlet op og sikrer, at både 

aktive og mindre aktive team kommer i hus med opgaverne. 

 

Klasseteamets opgaver består i en række koordineringsopgaver, bl.a.: 

 At koordinere introduktionsforløb i 1. g. efter en overordnet plan, der er udarbejdet af 

introduktionsudvalget 

 At koordinere forløbene i almen studieforberedelse efter en central plan 

 At koordinere skriftlige arbejder, at planlægge introtur og studietur 

 At fastlægge rammer for klasserumskulturen 

 At planlægge og afholde møder med klassen og forældremøder 

 At afholde 4 årlige møder med alle klassens lærere 

 

Derudover har klasseteamet en række faglige og pædagogiske opgaver, bl.a.: 

 At udarbejde studieplan for, hvordan undervisningen løbende planlægges, 

gennemføres, evalueres og justeres.  

 At bidrage til udvikling af klassens læringsmiljø – elevernes faglige, almene og 

personlige kompetencer.  

 At koordinere det tværfaglige samarbejde på den enkelte studieretning – herunder 

samarbejdsprojekter mellem studieretningsfagene. 

 At koordinere og skabe progression i klassens arbejde i det treårige forløb  

 At udvikle klassens studieretning 

 At bidrage til at igangsætte processer omkring teamets egen udvikling 

 

Ledelsen udpeger teamkoordinator og teamlærer, men der er mulighed for ønsker fra 

lærerside. Funktionen som teamkoordinator og som teamlærer indgår i en turnusordning, så 

disse funktioner deles bredt ud i lærerkollegiet. Teamets arbejde fordeles ligeligt mellem 

lærerne i teamet.  

 

Teamkoordinatorens primære opgave er at deltage i erfaringsudveksling med de øvrige team, 

klassens lærere og ledelse. Koordinator har dog ikke nogen ledelsesbeføjelser over for andre 

lærere i team eller formelt i forhold til skolens ledelse.  

 

Styring og koordinering af teamsamarbejdet sker gennem koordineringsgrupper, der består af 

den ledelsesansvarlige samt teamkoordinatorerne inden for de pågældende studieretninger. 

Koordineringsgrupperne er sammensat for A) De humanistiske/sproglige/kunstneriske 

studieretninger, B) De naturvidenskabelige studieretninger, C) De samfundsvidenskabelige 

studieretninger. Ledelsen indkalder til møder i de tre koordineringsgrupper to gange om året.  

 

Der afholdes en gang årligt et møde mellem teamkoordinatorerne inden for de samme 

studieretninger, så der skabes mulighed for sparring og erfaringsudveksling på tværs af 

årgangene – for på den måde løbende at udvikle studieretningerne. 
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Det særlige ved denne praksisstrategi er altså, at skolen bruger koordineringsgrupper. 

Studieretningsudvikling foregår i grupper – både på tværs af alle studieretninger 

(teamkoordinatorer og ledelse) og på tværs af egen studieretning (teamkoordinatorer inden 

for egen studieretning) 

 

3.3.5 Delkonklusion  

Som de tre praksisstrategier illustrerer, er der tale om meget forskellige typer af 

teamorganisering på de enkelte skoler, både hvad angår sammensætning, opgaver og grad af 

autonomi. Selvom alle skoler i princippet har klasseteam, er det i praksis meget forskelligt, 

hvad dette vil sige, dels grundet tradition og forudsætninger for samarbejde, dels grundet i 

den øvrige ledelses- og koordineringsindsats rundt om disse team. Der hvor man har valgt fx 

studieretningsteam, årgangsteam eller koordineringsgrupper inden for forskellige emner, 

aflastes klasseteamet. Til gengæld rejser det 

udfordringen om koordinering mellem de 

forskellige typer af team og udvalg. 

 

Sammensætningen af team er begrundet i en lang 

række hensyn, herunder især spørgsmålet om 

belastning af den enkelte lærer, fx ved at alle 

lærere skal være i team, men ingen må være i mere 

end 1 eller måske 2 team. Andre hensyn er 

spørgsmålet om faglig progression og 

sammenhæng for eleverne. Ved at 

teamkoordinator enten har klassen på A-niveau 

gennem alle tre år, har klassen i et 

studieretningsfag, eller ved at et team gradvist 

ændrer sammensætning over de tre uddannelsesår 

sikres kontinuitet over tid. De fleste steder er det 

ledelsen, der udstikker rammerne og 

sammensætter, dog gerne efter ønsker fra lærerne, 

mens der andre steder er tale om en turnus (så alle 

kommer med), og endelig, for det tredje, er der skoler, hvor sammensætningen i store træk er 

besluttet fra neden af lærerne selv inden for nogle få retningslinjer. Spørger man der til 

kriterier for sammensætning, er det først og fremmest faglige og dernæst personlige.  

 

Dannelsen og sammensætningen af team har i praksis foregået meget forskelligt. I den ene 

ende ser vi en stram styring fra ledelsen, der udpeger teamkoordinatorer (evt. efter 

turnusordning), laver funktionsbeskrivelser og stiller krav til, hvad teamet skal producere af 

planer og tilbagemeldinger mv. Som en ledelsesrepræsentant udtrykker det; ”Det er ledelsens 

opgave at sikre bæredygtige team, så ren frivillighed eller turnus duer ikke.” Og i den anden 

en mere frivillig og delvist rammestyret udvikling af teamsamarbejde og måske også stor 

differentiering i, hvordan de enkelte team fungerer, hvad de producerer og hvordan de i det 

hele taget griber opgaverne an. Denne løse styring og store differentiering er i tråd med 

traditionen for den ‟privat-praktiserende lærer‟, der selv planlægger sin undervisning og ikke 

bryder sig om indblanding fra ledelsen eller om tvungent samarbejde med andre lærer, 

faggrupper og fakulteter. Der hvor det fungerer godt, fremhæver man en stærk fælles kultur 

og en høj grad af uformel koordinering. 

 

Gode råd om teamorganisering 

 

 Stor lærer-medbestemmelse 

 Kompetent teamleder 

 Selvorganisering og 

selvudvikling 

 Alle lærere skal være med 

 Veldefinerede og 

meningsfulde opgaver 

 Pragmatisk indstilling til det 

‟at lede‟ lærergruppen 

omkring klasse/forløb 

Figur 7.  Gode råd om teamorganisering 
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Forudsætningerne for graden af autonomi og selvstyring i de enkelte team er således noget 

forskellig fra skole til skole og nogle steder fra team til team. Nogle skoler arbejder dog 

bevidst med ‟selvstyrende team‟, der har stor indflydelse på såvel faglige planer som 

skemalægning, blot de holder sig inden for årsnormen. Her er der tale om stor differentiering 

på teamniveau, hvilket giver stor fleksibilitet og stærkere ejerskab hos lærerne, men til 

gengæld meget forskellige forløb set fra elevside og større koordineringsudfordringer set fra 

ledelsesside. Omvendt er der en del skoler, som har valgt en central styring af team og med 

teamkoordinator, der er et mere eller mindre formaliseret bindeled mellem team og ledelse. 

Begrundelserne her er overskuelighed og ensartethed, administrativ aflastning af teamet samt 

høj grad af videndeling på tværs af team. 
 

De forskellige holdninger til graden af henholdsvis styring og autonomi afspejlede sig 

tydeligt i skolernes notater om teamledelse jf. indsat citatboks. Stor lærermedbestemmelse og 

høj grad af selvstyring synes her at stå i modsætning til ”veldefinerede opgaver” og 

”kompetent teamleder.” Ser vi generelt på antallet af skoler, der har udpeget teamledere, så 

svarer omkring halvdelen af de 67 skoler, at de har teamkoordinatorer og kun 12, at de ikke 

har teamkoordinator, mens et tilsvarende antal skoler anvender andre betegnelser som fx 

teamleder, referent, tovholder mv. 

 

Ser vi på de opgaver, der løses i team, ser vi også en stor spredning fra konkret 

undervisningsplanlægning og elevkontakt til mere omfattende koordinering af studieplan, 

evalueringer, faglig og pædagogisk udvikling. Flere skoler gav udtryk for, at deres vision er 

at gøre deres team mere udviklingsorienteret, men at dette nok er næste skridt, da de første år 

primært handlede om at få styr på den (fler)faglige planlægning, studie- og 

kompetenceplaner mv. En skole har fx formuleret en vision om team med 

udviklingspotentiale: ”Ved at styrke lærersamarbejdet, herunder bidrage til vidensopsamling 

og erfaringsudveksling såvel på langs i studieretningen som på tværs af den enkelte årgang”, 

samt ”at styrke fagligheden gennem inspirerende samarbejde og gennem samarbejdet få 

bedre muligheder for at reflektere over eget arbejde.” På konferencen udtrykte mange skoler 

en lignende vision og udpegede i den forbindelse en række dilemmaer mellem klasse- og 

elevfokus contra udvikling, samt mellem faglig fordybelse i konkrete forløb og 

studieretninger contra videndeling på tværs.  

 

Endelig blev tid udpeget som den helt store udfordring, idet de fleste lærere følte sig dynget 

til i nye planlægnings- og koordineringsopgaver og havde svært ved at se, hvor de skulle 

finde tiden til faglig og pædagogisk udvikling. Skolerne havde forskellige gode råd, når det 

gjaldt at overkomme nogle af disse dilemmaer og prioriteringer. Nogle arbejdede fx med 

faste udviklingsmøder, løbende indsatsområder, som team kunne byde ind på eller selv vælge 

at arbejde med i den enkelte klasse, ad hoc udvalg med særlige opgaver, 

koordineringsgrupper for studieretningen, AT-styregruppe, temamøder i pædagogisk råd etc. 
 

 

3.4. Hensyn, udfordringer og praksisstrategier for koordinering og ledelse 
Hvilke overordnede hensyn og udfordringer for koordinering og ledelse udpeger ledere og 

lærere i stx? 

 

Dette afsnit handler om koordineringen mellem den enkelte lærer, team, administration og 

skolens ledelse. Hvor forrige afsnit tog udgangspunkt i organiseringen med hensyn til 

sammensætning af og indhold i lærerteamenes arbejde, er udgangspunktet her at anlægge et 

mere overordnet perspektiv og stille skarpt på koordineringen mellem de forskellige enheder 
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og team i gymnasiet. Afsnittet skitserer de hensyn og udfordringer, deltagerne fra stx har 

udpeget på konferencen omkring, hvordan man skaber en overordnet sammenhæng på 

skoleniveau – om man fx bruger en funktionsopdelt ledelsesmodel eller arbejder med 

årgangsledelse. Afsnittet ser også på, hvilke ledelses- og koordineringsfora, der gøres til 

omdrejningspunkt i den faglige planlægning og koordinering, og hvilken rolle teamledelse 

spiller i de overordnede ledelsesmodeller. 

Stx-bekendtgørelsen udstikker ikke principper for denne koordinering, men påpeger, at det er 

skolelederens ansvar at udstikke rammerne, fx i forhold til at nedsætte team: ”Skolens leder 

sammensætter for hver grundforløbsklasse og for hver studieretningsklasse et lærerteam. 

Desuden kan lederen sammensætte lærerteam efter andre kriterier. Et lærerteam kan efter 

behov fungere i kortere eller længere tid. 

Lederen beslutter, hvilke opgaver der 

tillægges det enkelte lærerteam med 

hensyn til planlægning, gennemførelse, 

evaluering og udvikling.”( 

Undervisningsministeriet 2008a § 74, stk. 

1 og 2). Koordineringen af 

undervisningens planlægning, 

gennemførelse, evaluering og udvikling 

kan således tilrettelægges på forskellige 

måder. 

Rapporten fra dialoggruppen om lærernes 

administrative arbejde (Monsterudvalget) 

anbefaler ikke alene, at skolerne afklarer 

opgave- og kompetencefordelinger i 

teamarbejdet, som det blev beskrevet i 

forrige afsnit, men også at de afklarer 

rollefordelinger ”i relationen mellem 

lærere, team og ledelse.” 

(Undervisningsministeriet 2007:8) 

 

På konferencerne fremgik det, at der ligger nogle væsentlige udfordringer omkring, hvor løs 

eller stram styring, ledelsen skal tage, samt i selve ledelsesforholdet mellem ledelse og 

lærerteam, team og lærer. Nogle gymnasier beskrev, at ”den stramme ramme, man havde 

brugt de første år for at undgå kaos – nu skulle lempes”, mens andre havde haft en løsere 

model i overgangsperioden, og nu var i gang at ”skabe orden, men plads til refleksion.” 

 

Som vigtige hensyn i koordineringen mellem den enkelte lærer, team, administration og 

skolens ledelse fremhævede deltagerne på konferencen hensyn, der i store træk er de samme 

som i planlægningen af undervisningen og organiseringen af team bl.a.: 

 At skabe gode rammer for relationen mellem ledelse og team 

 At sikre en jævn arbejdsfordeling og belastning af lærerne 

 At bruge lærernes ressourcer bedst muligt 

 At skabe velfungerende lærerteam 

 

I forhold til at tage disse hensyn, udpegede deltagerne nogle udfordringer under de 

nuværende rammer. Eksempelvis påpegede en, at det for dem var vanskeligt at koordinere 

mellem lærernes undervisning på deres hf og gymnasium: ”Vi kan ikke styre det og holder 

Gode råd om ledelse – ikke én model 

 

 En teamleder pr. klasse 

 Gode teamledere – invester i dem 

 Årgangsteam med team- 

koordinatorer og ledelse 

 Klare retningslinjer for team og 

jævnlig evaluering heraf 

 

Eller: 

 Stor uddelegering til team 

 Undgå mange mellemledere 

 Lærerne vælger selv AT-emner og 

samarbejdskollegaer 

 Alle lærere omkring klassen skal 

med i team – kollektivt ansvar 

 

Figur 8. Gode råd om ledelse 
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derfor fast.” En anden pegede på, ”at lærerne pga. reformens uoverskuelighed kræver mere 

styring.”  

 

Et andet tema handlede om, at uddelegeringen fra lederen kunne være vanskelig. En deltager 

påpegede, at det var vanskeligt at planlægge i fællesskab og spurgte: ”Hvordan fortæller man 

teamet, hvad deres opgave er?” En anden påpegede,  at de på deres gymnasium ”har 

teamleder, da det er det mindst onde i forhold til at uddelegere.” 

 

I forhold til at bruge møder i koordineringen, påpegede en deltager, at de havde haft en 

”ambitiøs start i reformens ånd”, men ”mødede [sig] ihjel”, fordi lærerne skulle holde møder 

i ”alt for mange team.” 

 

Omkring koordineringen mellem den enkelte lærer, team, administration og skolens ledelse 

rejser der sig altså spørgsmål omkring en stram eller løs styring, om relationen mellem 

ledelse og lærerteam og måder at koordinere, så ressourcerne bruges bedst – eksempelvis i 

forhold til møder. Som det fremgår af den indsatte citatboks, synes der at være meget 

forskellige opfattelser af dette ledelsesforhold mellem ledelse og team. 
 

Citaterne peger på, at nogle skoler tænker ledelse ‟fra toppen og ned‟ og udvikler en række 

nye ledelsesroller, mens andre tænker ‟ledelse fra neden‟, forstået som en gradvis udvidelse 

af lærernes ansvar og deltagelse i tværgående planlægning og udvikling. 

 

I praksis er der imidlertid tale om mange mellemformer herimellem, ligesom den faktiske 

ledelsesstruktur er forskellig, og er blevet mere eller mindre tilpasset i forbindelse med 

henholdsvis selveje- og gymnasiereform. Som vi skal se, sætter det også spor i, hvordan man 

griber ledelse og koordinering an i relation til faglig planlægning og udvikling.  
 

 

3.4.1 Praksisstrategier for koordinering og ledelse 

Hvilke værktøjer søger stx at bruge for at imødegå de nye rammebetingelser? 

 

Dette afsnit fokuserer på praksisstrategierne for koordineringen mellem den enkelte lærer, 

team, administration og skolens ledelse i stx. På baggrund af materialet fra konferencerne, 

fremstilles i de næste tre afsnit tre typer af ledelses- og koordineringsmodeller. Eksemplerne 

er udvalgt på baggrund af præsentationer og debatter om koordinering under konferencerne, 

men beskrivelserne her bygger samtidig på konferencedeltagernes indsendte notater med 

selvbeskrivelser. 

 

For at imødekomme det ”kaos” nogle lærere oplevede under indførslen af reformen, har en 

del af de deltagende gymnasier valgt en stram styring. En fortalte, at de havde ”helt strammet 

til nu, fordi alt var kaos.” Andre havde imidlertid ”erkendt, at den stramme ramme, man 

havde brugt de første år for at undgå kaos, nu skulle lempes.” 

 

Af konkrete praksisstrategier i forhold til at få lærerteam til at fungere pegede flere 

gymnasier på, at der skal skabes tid til udvikling og refleksion. Et gymnasium nævnte fx 

deres gode erfaringer med at tage teamsamarbejdet op som et indsatsområde og sende 

lærerne på kursus. De har efterfølgende trukket ”administrativt arbejde væk fra team for at 

give plads til det pædagogiske. Andre nævnte i tråd hermed, at de har lavet halvdelen af PR 

møderne til temamøder om pædagogiske emner. Og andre igen at de har arrangeret kursus-

eftermiddage for alle lærere om reformelementer. 
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Andre fremhævede information og løbende kommunikation som en vigtig praksisstrategi. Et 

gymnasium har fx nedsat en arbejdsgruppe under pædagogisk udvalg og udformet 

”startpapirer til nye team, [der udpeger], hvad [de] vil acceptere elever og lærere gør.” En 

nævner, at de har imødegået lærernes behov for overskuelighed ved at lave en folder: ”Vi 

skriver alt i en folder. Vi har en årsplan og en seddel med alle datoer, som de skal kende.” De 

har også haft gode erfaringer med at oversætte ”bekendtgørelsen til et simpelt sprog, som 

eleverne forstår.” Andre har haft gode erfaringer med at udforme en kompetenceplan, fra 

centralt hold ”så [lærerne] ved, hvad de skal nå.” 

 

I forhold til at koordinere internt mellem team og udvalg har en anden praksisstrategi været 

at udpege nye ledelsesfunktioner og koordinatorroller, der kan skabe koordinering mellem 

skolens mange udvalg og team. Mange gymnasier har fx udpeget årgangsledere, der 

understøtter studieretning og en samlet progression ved at koordinere mellem team. Andre 

peger på, at de har nedsat ”et overordnet AT-udvalg” til især tidsplanlægning, styret af 

skolens administrative ledelse. Og nogle skoler med hf og stx på samme skole nævner, at de 

har haft glæde af at nedsætte et hf-udvalg med to lærere. De ”koordinerer med udvalget for 

almen studieforberedelse og melder til ledelsen, hvad [de] har besluttet.” 

 

I forhold til at bruge ressourcerne bedst muligt og undgå at ”møde sig ihjel”, har en skole 

gode erfaringer med at nedsætte et ”mini-monster udvalg.” De ville ”planlægge og revidere 

[sig] ud af monsteret”, idet de oplevede, at ”lærernes arbejdstid og belastning var et kæmpe 

problem.” En anden skole peger på, at de nu kun har knivskarpe og præcise, men få møder. 

En tredje skole har erfaret, at det ”er mest rationelt at give alle 80 timer til [en teamleder, der 

bl.a. koordinerer almen studieforberedelse] i stedet for at dele dem, [idet] man slipper for 

mange koordinerende møder.” 

 

På et gymnasium har de gode erfaringer med at skabe tid til møder ved at benytte virtuel 

undervisning: ”Det giver mulighed for at fritage lærere for undervisning, så møder kan 

holdes der.” Flere af deltagerne på konferencerne giver udtryk for, at de har gode erfaringer 

med it-systemet Lectio, men en påpeger, at systemet ”mangler en kommunikationsdel. Der 

mangler konferencerum.” Flere anvender dog systemet som den helt afgørende 

kommunikationsplatform mellem skolens administrative ledelse, lærere og elever. 

 

Der er altså forskellige praksisstrategier, der handler om, hvordan man i hverdagen skaber en 

overordnet sammenhæng på skoleniveau. Det udmønter sig i forskellige ledelses- og 

koordineringsfora og forskellige beslutninger om lærerteamenes rolle i den overordnede 

ledelsesmodel. 

 

I præsentationen fra Odder Gymnasium på de to planlægningskonferencer fremlagde skolen 

en model for, hvordan gymnasiet som organisation kan ses som koncentriske cirkler, der 

sætter rammerne for lærernes selvledelse. I denne model oversætter ledelsen den overordnede 

strategiske ledelse og operationaliserer den i mål og værdier gennem ledelsesrelationer. 

Lærerne, team og udvalg oversætter disse mål og værdier i undervisningen. Teamlærerne 

blev her udpeget som den vigtige sammenhængsfigur, der kan oversætte mellem skolens 

værdier og mål, på den ene side, og undervisningen og eleverne på den anden. I modellen ses 

såvel den strategiske som den operationelle ledelse som en forudsætning for team og læreres 

selvledelse med henblik på, at undervisningen kan folde sig ud. Modellen anskueliggør 

relationen mellem strategisk ledelse og undervisning og giver et billede af, hvordan man kan 

anskue ledelsens og lærernes roller som oversættere i forskellige faser af de processer, der 

foregår i gymnasiet. 
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Figur 9. Model fra Odder Gymnasium, udformet i samarbejde med Bent Engelbrecht. Ankerhus 

 

Modellen blev anvendt i debatten og temadrøftelser på konferencen. Her blev det tydeligt, at 

modellen på den ene side blev læst som en klassisk forståelse af ledelse som ‟positioner på 

forskellige niveauer i given organisationsstruktur‟ jf. skellet mellem strategisk, administrativ 

og faglig ledelse. På den anden side blev modellen anvendt til at se skolen som en samlet 

organisme eller en dynamisk helhed med fokus på forskellige ledelsesprocesser, der 

tilsammen skal facilitere en god grundydelse, undervisning og udvikling. Modellen kunne 

herefter anvendes som ‟spejl‟ på, hvordan forskellige gymnasier valgte at skabe 

sammenhæng og koordinering – er det fx ved at ‟skrue op‟ for det lyseblå felt og øge antallet 

af mellemledere, eller er det ved at koncentrere koordineringen i det røde (varme) felt ved at 

udvide lærernes selv- og medledelse i team og udvalg? Flere skoler kunne se, hvordan de 

aktuelt og måske fremover ønskede at tænke de tre cirkler i forhold til hinanden og dernæst, 

hvilke ‟forbindelser‟ der i øjeblikket bandt cirklerne sammen i form af konkrete lederroller, 

møder, team- og udvalgsstrukturer mv.  

 

Modellen anskueliggør desuden, at henholdsvis ledelsesrepræsentanter og lærerteam kan 

have forskellige roller i modellen. I nogle gymnasier, ligger lærerteamenes rolle i høj grad i 

den operationelle ledelse, og det handler om at sætte mål, kommunikere værdier og 

koordinere på tværs. I andre er lærerteamenes rolle i mindre grad i den operationelle ledelse, 

og ligger primært inden for undervisningen fortrinsvis i klasseteam og faggrupper.  
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På konferencerne tegnede der sig et billede af, at nogle gymnasier er kendetegnet af en stærk 

central og formaliseret styring fra den strategiske og administrative ledelse, mens andre har 

en mellemform med vægt på teamkoordinering, og andre igen en helt flad struktur med fokus 

på kollegial ledelse. Det blev samtidig klart, at nogle gymnasier bruger en model, hvor der 

primært koordineres inden for den enkelte årgang, mens andre arbejder med en 

funktionsopdelt ledelsesmodel, hvor der primært koordineres på tværs af årgange. Disse 

ledelsesmodeller hænger sammen med, hvilke ledelses- og koordineringsfora, der udpeges, 

og hvilken rolle teamledelse spiller i de overordnede ledelsesmodeller. 

 

De tre praksisstrategier, der præsenteres nedenfor er 1) Årgangsledelse, 2) Funktionsopdelt 

ledelsesmodel, 3) Teamkoordinatorerne som bindeled. 

 

 

3.4.2 Første praksisstrategi: Årgangsledelse  

Den første praksisstrategi for ledelse og koordinering tager udgangspunkt i et større 

gymnasium, der på konferencen og i sine selvbeskrivelser i notaterne betonede 

årgangsledelse. Her foregår den primære koordinering gennem årgangsledere, der ofte er en 

inspektor eller uddannelsesleder med en koordinerende funktion mellem team (klasse og 

studieretning) og sekretariat. Årgangslederen skal understøtte studieretningsgymnasiet og 

tænke i sammenhænge på tværs af årgange. 

 

Klasseteam består af alle klassens lærere med en eller to koordinatorer, der koordinerer 

undervisning og elevindsats og refererer til årgangslederen. De af teamene, der fungerer godt, 

laver forpligtende aftaler og diskuterer både form og indhold. Der er dog stor forskel på 

beredskabet og overskuddet til at indgå i mere vidtrækkende samarbejder, påpeges det i 

gymnasiets notater. Ud over klasseteam indgår faglærerne for hvert fag i faggrupper, og de 

står bl.a. for indkøb af bøger. 

 

Koordinatorerne i klasseteamene refererer til en årgangsleder. Klasseteamet fastlægger 

opgavefordelingen i forhold til kompetencekataloget og koordinerer undervisningen og 

indsatsen i forhold til eleverne. Koordinatoren har ingen ledelseskompetence, men er 

mødeleder og referent samt kontaktperson for ledelsen. Møder med administrativt indhold er 

skitseret i arbejdstidsaftalen (typisk 3-4 gange årligt). Det er op til klasseteamet, og det har 

mere tilfældig og individuel karakter. Årgangslederne samler skoleprocedurerne for de 

forskellige opgavetyper og sikrer evaluering og udvikling i dialog med relevante team. 

 

Skolen påpeger i sit notat, at det er en udfordring at skabe rum til mere perspektivrige 

samarbejder om de indsatsområder skolen lægger sig fast på. De peger også på, at det kan 

være vanskeligt at få mere samarbejde om indhold inden for de enkelte studieretninger – og 

ikke blive stående på minimal koordinering. Endelig pointerer de, at det er en udfordring at 

udvikle nye undervisnings- og arbejdsformer og vende fokus mod pædagogisk udvikling 

frem for arbejdsmæssig overlevelse. 

 

I et andet gymnasium har de ligeledes årgangsledelse, hvor den primære koordinering foregår 

inden for den enkelte årgang. Her har de imidlertid indført en studieleder, hvis overordnede 

opgave er at følge klasserne fra en årgang fra start til slut i uddannelsen. Studielederne skal 

være ledelsens ansigt over for eleverne på en årgang. Studielederen kommer til at kende 

klasserne godt, og kan sætte ind i forhold til særlige problematikker som fravær, adfærd og 

sygdom. Ideen med studielederen er også at mindske lærernes administrative opgaver, så de i 

højere grad kan rette fokus på kerneydelsen. Studielederen arbejder med klassernes 
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studieplaner, sikrer koordineringen i almen studieforberedelse, monitorerer fravær, afholder 

møder med lærerteam, klasselærere og studievejledere om klasserne og eleverne, orienterer 

klasserne om studie- og ordensregler, større opgaver, eksamen og endelig afvikler 

studielederen centrale evalueringer. 

 

 

3.4.3 Anden praksisstrategi: Funktionsopdelt ledelsesmodel  

Beskrivelsen af den anden praksisstrategi tager udgangspunkt i et stort gymnasium, der på 

konferencen og i sine selvbeskrivelser i notaterne betonede en funktionsopdelt 

ledelsesmodel. Her foregår den primære koordinering på tværs af årgangene.  

 

Gymnasiet har en central planlægning, da deres erfaringer under reformens første år var, at 

det var vanskeligt at sikre en jævn arbejdsbelastning og holde lærernes tidsforbrug nede. De 

havde dengang stor frihed i det enkelte team, men det var vanskeligt at styre lærernes 

arbejdstid, og de fik stressede lærere. Ledelse ses i høj grad som operationel ledelse, der 

aflaster lærerne, så de kan fokusere på kerneydelsen. Tager vi den indledende model fylder 

den grønne ring altså relativt meget i denne divisionaliserede ledelsesmodel. 

 

Gymnasiet etablerede derfor en model med fem uddannelsesledere, der leder 7-9 lærerteam á 

3 personer. Uddannelseslederne har at gøre med lærerteam inden for et enkelt fagligt felt – fx 

naturvidenskabelige, sproglige eller kunstneriske fag at gøre. 

 

Ud over teamenes koordinering med uddannelseslederen har gymnasiet etableret tre 

tværgående årgangsteam, der udstikker rammer for almen studieforberedelse, samt et team 

for koordineringen af almen sprogforståelse og et for naturvidenskabeligt grundforløb. 

 

Gymnasiet har udarbejdet en teammanual, der præciserer teamets opgaver. De har flyttet 

administrative opgaver ud af teamsamarbejdet, så teamet ikke har ansvar for skemamæssige 

forhold, kontrol af fravær, planlægning af it-grundkursus i 1. g., planlægning af almen 

studieforberedelse, almen sprogforståelse eller naturvidenskabeligt grundforløb. 

 

I stedet har de tilstræbt, at teamenes opgaver primært er af faglig-pædagogisk karakter, som 

eksempelvis koordinering af studieplaner, koordinering af skriftligt arbejde, kontrol af 

elevernes studierapport, sikring af progression, klassens time og elevsamtaler. 

 

Gymnasiet peger på, at de i forbindelse med denne strukturelle omlægning er blevet bedre til 

at fordele timerne over de tre år; at få styr på, hvor meget plads der skal afsættes til 

forskellige aktiviteter (fx skrivedage og vejledning); at flytte administrative opgaver væk fra 

lærerne; at skabe en mere rolig hverdag. De betoner, at modellen med uddannelsesledere, der 

koordinerer på tværs af team, har givet en mere jævn arbejdsbelastning og mere luft til 

kerneydelsen. 

 

 

3.4.4 Tredje praksisstrategi: Teamkoordinatorerne som bindeled  

Beskrivelsen af den tredje praksisstrategi tager udgangspunkt i et mellemstort gymnasium, 

der på konferencen og i sine selvbeskrivelser i notaterne betonede en ledelsesmodel, med 

teamkoordinatorerne som et centralt bindeled mellem ledelsen og lærerne. 
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I deres selvbeskrivelser lægger skolen vægt på, at skolehverdagen ikke kan kontrolleres i alle 

detaljer, men at der skal være plads til selvledelse med respekt for helheden. Denne plads 

søger de for ved at have en klar rollefordeling samt en løbende dialog. Ledelsen har 

formuleret et teampapir, der beskriver teamenes og teamkoordinatorens rolle. 

 

Konkret har skolen klasseteam med tre lærere, hvoraf en af dem er teamkoordinator. En lærer 

indgår kun i et enkelt team. Teamlærerne afholder møde for alle klassens lærere, hvor de 

koordinerer studieplanen og koordinerer den løbende evaluering på baggrund af skolens 

evalueringsplan. Det er også teamenes opgave at afholde elevsamtaler, klasse- og 

forældremøder, introducere til klassekultur, at arrangere studierejse inden for faget almen 

studieforberedelse og planlægge et frit emne i et forløb for almen studieforberedelse. Resten 

af forløbene i almen studieforberedelse er formuleret, og centralt er der lavet ”kufferter” med 

materiale til forløbene. Det er gymnasiets vurdering, at lærerne gennem arbejdet med et fast 

lærerteam får et godt kendskab til klassen og eleverne over hele deres gymnasieforløb. 

 

Teamkoordinatorerne har opgaveansvar med relation til kollegerne, men ikke 

personaleansvar. De deltager i månedlige møder med skolens ledelse, og udgør på den måde 

et bindeled mellem elever, studievejledere, læsevejleder og administration. Det er skolens 

erfaring, at teamkoordinatormøderne med kontakt til de andre team og ledelsen har stor 

værdi. Desuden står teamkoordinatoren for rollefordelingen i teamet og tilrettelægger møder 

med klassens øvrige lærere, elevsamtaler og klassemøder.  

 

Derudover er der på gymnasiet nedsat nogle faggrupper, der beskriver praksis for 

grundforløb, flerfaglige forløb og studieretninger. De udveksler erfaringer med 

undervisningsevaluering, aftaler fælles forberedelse og står for materiale- og bogindkøb. 

 

Gennem denne struktur forsøger gymnasiet at få færre centralt aftalte møde og mere rum til 

forskellighed i samarbejdsrelationer. De peger på, at der ligger en udfordring i at organisere i 

balancen mellem den overskuelighed, der kan være behov for på den ene side, og på den 

anden side den kompleksitet, der samtidig er vigtig for, at der er plads til at udvikle sig. 

 

 

3.4.5 Delkonklusion 

Som det fremgår at de tre udvalgte praksiseksempler, tager skolernes koordinering mellem 

ledelse, team og lærere udgangspunkt i meget forskellige ledelses- og organisationsmodeller 

samt en forskellig opfattelse af, hvordan man sikrer den bedste sammenhæng og 

koordinering af skolens faglige planlægning. 

 

Praksisstrategierne kan herved ses som bud på, hvordan man kan imødegå de mange 

udfordringer, som skolerne i deres notater formulerede for ledelse og koordinering. I deres 

eget sprog gjaldt det: 

  

 at få ledelse og team til at hænge sammen 

 at skabe videndeling på tværs af team 

 at få vidensgrundlag i team om fx bekendtgørelsesgrundlag 

 at skabe tid til ledelse, fx at kunne holde møder 

 manglende ledelsesressourcer 

 tilbageholdenhed med hensyn til at lede kollegaer 

 at skabe skoleudvikling helt ud i team 
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 at få faggrupperne til at tage mere aktivt del i det faglige samarbejde i studieretningerne 

 at balancere lærerindflydelse med effektive rammer for undervisning 

 at balancere mellem enkelt faglig og flerfaglig undervisning og at faglige mål bliver nået 

 at skolerne kan tænke mere strategisk og indtænke omverdenen i højere grad 

 at udvælge de rette teamkoordinatorer 

 at etablere fælles platform (begrebsapparat), hvori team kan kommunikere og informere 

om opgaver etc. 

 

For at imødegå de mange koordineringsudfordringer, som reformen sætter, har nogle 

gymnasier udviklet en ny formaliseret ledelsesstruktur i form af afdelingsledelse, 

uddannelsesledere, årgangsledere, teamledere og teamkoordinatorer, udpeget af skolens 

ledelse og med reference hertil, mens vi i den anden ende af et kontinuum finder skoler, der 

har fastholdt en høj grad af kollegial ledelse med mange nye roller for lærer, team og 

eventuelt teamkoordinatorer, der 

er ligestillet med de øvrige 

teammedlemmer og lærere.  

 

Holdningen til teamkoordinering 

kan bl.a. illustreres ved hjælp af 

en række citater fra 

konferencernes temadrøftelser (se 

citatboks). Bag udtalelserne 

ligger dog en række udpegede 

dilemmaer mellem fx effektiv 

koordinering og indflydelse via 

mange møder og 

koordineringsfora, mellem 

indflydelse og arbejdspres. Det 

kan således både være ledelsen 

og lærerne, der stiller krav om 

øget central koordinering, da 

indflydelsen også opfattes som 

ekstra arbejde og ofte fjerner 

fokus fra undervisningen. Dette 

dilemma håndteres dog 

forskelligt ud fra skolens tradition 

for samarbejde, grad af uformel 

koordinering, 

lærersammensætning etc. 

 

Uanset hvilken model for ledelse 

og koordinering, der kendetegner 

den enkelte skole, er der ingen tvivl om, at gymnasiereformen har igangsat en udvikling af 

skolens ledelse og organisation. Som en deltager på konferencerne udtrykker det:  

 

”Implementeringen af gymnasiereformen har igangsat en strategisk udviklingsproces på 

mange skoler. Skolens mål og visioner er styrende for organiseringen i teamstruktur – mål, 

rammer og indsatsområder fastsættes af ledelsen i dialog med lærerne.” 

 

Gode råd om teamledelse 

 

 Det er vigtigt, at teamledere og koordinatorer 

udpeges strategisk blandt de medarbejdere, 

der bakker op om skolens målsætninger 

 Teamkoordinatorer bærer information opad 

og kommunikerer nedad til lærere og også ud 

ad til andre team 

 Teamkoordinatorrollen skal honoreres 

 Teamleder skal sikre, at der etableres en 

fælles platform, et begrebsapparat hvori team 

kan informeres om opgaver etc. 

 Vi er ved at løsne op for teamets råderum og 

skabe mere delegation. Det kræver stærke 

teamkoordinatorer 

 Teamleder må have en pragmatisk indstilling 

til det ‟at lede‟ lærergruppen omkring en 

klasse eller et forløb 

 Teamkoordinator er ikke leder, hvilket gør det 

vanskeligt at pålægge kollegaer 

arbejdsopgaver 

 Ledelsen skal ikke blande sig i teamets 

samarbejde og eventuelle vanskeligheder og 

konflikter 

 

Figur 10. Gode råd om teamledelse 
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Set i forhold til cirkelmodellen ovenfor er der ingen tvivl om, at den midterste cirkel er 

vokset som følge af reformen. Der er opstået et stort behov for at koordinere og oversætte 

mellem skolens overordnede mål, profil og indsatsområder og så den faglige planlægning og 

undervisningsudvikling, der foregår hos lærere, i faggrupper og teams. De enkelte gymnasier 

arbejder med at udvikle deres ledelsesmodel såvel på det strukturelle plan med nye 

lederpositioner, mødefora og kommunikationsplatforme som på det processuelle, der handler 

om at skabe nye former for dialog, med- og selvledelse. 

 

 

3.5 Sammenfatning  
Stx-skolerne har generelt oplevet gymnasiereformen som et omfattende omstillingsprojekt og 

en stor mundfuld, der sammen med selvejereformen har sat spørgsmålstegn ved tidligere 

planlægnings-, organiserings- og koordineringsformer, men også ved gymnasieskolens og 

lærerens faglige identitet og relationer både til elever og skolens ledelse. Uddannelsens nye 

faglige strukturer og organiseringsformer har indebåret helt nye krav til lærerrollen, til 

planlægning og til samarbejdet mellem lærerne og mellem ledelse, team og individuelle 

lærere. Kompleksiteten er blevet kraftigt forøget.  

  

Overordnet har holdningen og tilgangen til de mange nye udfordringer været forskellig fra 

skole til skole. Mens nogle skoler har valgt at tage den øgede kompleksitet på sig gennem en 

høj grad af involvering, udvikling af en omfattende ledelses-, team- og mødestruktur, der 

bevarer en høj grad af fleksibilitet og autonomi hos de enkelte team og lærere, synes andre at 

have forsøgt at aflaste kompleksiteten for lærere (og elever) gennem en stram central 

planlægning, lokale pragmatiske planløsninger og forhåndsdefinerede forløbsbeskrivelser 

eller ‟kufferter‟ for de nye flerfaglige forløb. Mange skoler benytter selvfølgelig deres egen 

blanding af disse to grundstrategier.     

 

Ser vi på, hvad stx-skolerne generelt har udpeget som de væsentlige udfordringer i deres 

arbejde med reformen, handler det da heller ikke overraskende om ”at sikre jævn 

arbejdsbelastning for lærerne”, ”at skabe et godt flerfagligt samspil”, ”at sikre jævn 

arbejdsbelastning for eleverne” samt; ”at organisere tværfaglige forløb.” Af de hensyn i 

planlægningen af undervisningen, peges der først og fremmest på netop jævn 

arbejdsbelastning, sammenhængende forløb, enkelthed og overskuelighed, faglighed samt 

rationel planlægning som de vigtigste. Skolerne har derfor et stort fokus på den tidslige 

planlægning af undervisningen i et spændingsfelt mellem ministerielle krav, progression og 

udbytte for eleverne og belastning af lærerne. Sammenstød mellem disse hensyn går igen 

både i skolernes notater og i debatten på konferencerne. 

 

Med hensyn til praksisstrategier for planlægning af undervisning er denne spænding tydelig. 

Indholdsmæssig mening for eleverne, belastning af elever og progression over de tre 

uddannelsesår blev parallelt med jævn arbejdsbelastning for lærerne og en balanceret time-

fagfordeling udpeget som fremherskende hensyn i skolernes besvarelser. Nogle gymnasier 

havde bevidst forsøgt at lægge disse to vinkler ind i deres planlægningspraksis for herved 

hele tiden at kunne afveje det samlede skemaflow ud fra hensynet til både lærerbelastning og 

elevudbytte. Ofte må man dog acceptere en ekstra belastning af visse lærere for at sikre 

faglig sammenhæng og progression for eleverne. Og visse lærergrupper var særligt belastede 

ved gennemførsel af bådealmen studieforberedelse, studieretningsprojekter og opgaver. 
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Overordnet blev det samtidig opfattet som udfordrende at harmonere den enkeltfaglige 

planlægning med de flerfaglige aktiviteter. Ud over at selve organiseringen med 

studieretninger, giver en række planlægningsudfordringer, såsom at det slet og ret er svært at 

leve op til bekendtgørelsens krav, og fx sikre et tredje fag på A eller B-niveau, så blev der på 

konferencerne især sat fokus på sammenhængen mellem almen studieforberedelse (AT) og 

den øvrige undervisning. Her var løsningerne forskellige – lige fra fælles AT, AP og NV i 1. 

g, der er ens for alle klasser, over udstrakt AT-forløb med linjer ind på andet semester til 

fleksibelt tilrettelagt AT, hvor lærerne byder ind. Det at sikre et godt skemaflow, blev 

fremhævet som en udfordring for næsten alle skoler. Specielt det at passe alle fag ind i AT, 

gav vanskeligheder især for de naturvidenskabelige fag.  

 

I forhold til skemaplanlægningen bliver det slet og ret opfattet som en udfordring, hvordan 

man kan styre tiden – både uddannelsestid, elevtid og lærertid.  Man oplever generelt et stort 

pres på skemaet og en stor belastning af både lærere og elever, især grundet de flerfaglige 

forløb og tidskrævende eksaminer. Mange strategier går derfor på, hvordan man får mest 

muligt med i årsplanen, hvordan man kan skyde fag og belastninger til de bedste placeringer i 

det 3-årige forløb, og hvordan man lever op til reformens krav, og samtidig fordeler 

belastningen og udnytter tiden optimalt. 

 

Når vi ser på de faktisk valgte planlægningsstrategier, står en høj grad af 

forhåndsplanlægning i modsætning til en ‟fleksibel korttidsplanlægning‟, hvor ikke to uger er 

ens, som det blev udtrykt. Herimellem står en række skoler, der arbejder med forskellige 

former for rammestyring, hvor indenfor klasseteam, studieretningsteam og individuelle 

lærere kan vælge at lægge forskellige forløb. I forhold til skemalægningen betyder det, at 

praksis er forskellig fra skole til skole. Mens man nogle steder laver plan for hele året med 

forhåndsplacering af samtlige elementer, er dette langt mere åbent og foregår mere decentralt 

ved at lærere selv fx via Lectio så at sige laver skemaet inden for afsatte timetal til forskellige 

forløb og fag. Nogle skoler arbejder fx med et ”årshjul”, hvor et normalt skema over fagene 

kombineres med en ”fælles studieplan,” hvor alle andre aktiviteter som AT-forløb, AT-

eksaminer og evalueringer, dansk-historie opgave, studieretningsopgave og projekt føres ind. 

Eller man arbejder i skemalægningen med såkaldte ”normal-uger” contra ”uro-uger” eller 

”fleks-uger” og ”fleks-dage.” Skemalægningen afspejler forskellige holdninger til, hvordan 

man bedst håndterer placeringen af de mange flerfaglige forløb. Mens disse forløb på nogle 

skoler søges bredt ud over lange tidsforløb og måske integreret med den øvrige undervisning 

med henblik på en stærkere samlet progression, søges de flerfaglige forløb andre steder lagt i 

afgrænsede blokke med henblik på at skabe overskuelighed og ”så få forstyrrelser som 

muligt.”  

 

Planlægningspraksis afspejler samtidig en forskellig opfattelse af i hvor høj grad, man skal 

styre, koordinere og ‟standardisere‟ det flerfaglige indhold. Flere skoler har lavet såkaldte 

kuffertmodeller eller en central fælles model for gennemførsel af almen studieforberedelse 

og endog hele grundforløbet, mens andre har ladet det være helt op til de enkelte team og 

lærere, der også selv bestemmer, hvilke fag der skal spille sammen. Begrundelserne for det 

ene eller det andet handler både om tradition, gode processer, engagement fra lærerne eller 

omvendt at sikre samlet progression, minimere udviklingsomkostningerne, effektiv brug af 

lærer-ressourcer, og at gøre det lettere at skifte mellem klasser undervejs i 

uddannelsesforløbet. Som en deltager på konferencen udtrykte det: ”Lærerne kræver mere 

styring på grund af en uoverskuelig reform.” I tråd hermed argumenterede andre for, at det er 

en fordel med færre administrative opgaver til lærerne og en ”bedre udnyttelse af 

skemalægningsressourcerne.” På den anden side stod argumenter om, at det er vigtigt med 
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høj lærerinvolvering og stor fleksibilitet i forhold til lærerønsker. Hvilken autonomi lærerne 

ønsker, og hvad der giver dem den største oplevelse af indflydelse på undervisningens 

planlægning, er der således forskellige oplevelser af og traditioner for på forskellige skoler. 

 

Samlet set er man langt fra enige om, hvordan processen skal gribes an, hvor stram eller løs 

styring, og hvilke konkrete værktøjer, der virker bedst. Samtidig fornemmer man, at der bag 

de konkrete praksisstrategier ligger forskellige opfattelser af reformens flerfaglige elementer 

og didaktiske diskurs, idet man enten så at sige pragmatisk forsøger at inddæmme de nye 

flerfaglige elementer, der ‟stjæler tid‟ fra den ‟rigtige faglighed‟ eller omvendt. Man forsøger 

nærmere at tænke mere processuelt i øget fagintegration og progression i det samlede 

uddannelsesforløb. Disse positioner er dog langt fra entydige på de enkelte skoler, og skolens 

overordnede planlægningspraksis er ikke nødvendigvis udslagsgivende for alle gennemførte 

forløb. Samtidig udtrykte flere deltagere på konferencerne, at de løbende udvikler og 

tilpasser deres planlægningspraksis i takt med at ”skolen bliver klar til reformen” eller ”vi har 

i starten haft fokus på at få logistikken i orden, nu gælder det om at få retning på 

studieretningerne og udvikle det flerfaglige samspil”, som nogen udtrykte det. 

 

Omkring teamorganisering oplevede skolerne generelt, at det giver store udfordringer at 

udvikle et godt teamsamarbejde. Deltagerne på konference pegede bl.a. på, at det er svært at 

organisere lærerteam, der er sammensat, så de dels udnytter lærernes kompetencer, dels 

styrker samarbejdet mellem studieretningsfagene og samtidig finde en balance i forhold til 

hvor mange administrative opgaver, der skal være i teamet, i forhold til at anvende 

lærerressourcerne optimalt. Det blev også udpeget som en udfordring, at sikre en professionel 

tilgang til arbejdsopgaverne, og i det hele taget at motivere lærerne til at være med i de 

flerfaglige aktiviteter. Det handler om den store omstilling, det er at udvide lærerens ansvar 

for fag til også at rumme den samlede uddannelse og progressionen heri. Omvendt pegede 

andre på, at det kunne være svært at fastholde det gode samarbejde omkring en klasse, eller 

at de mange nye team kunne risikere at udvande faggrupperne.  

 

I praksis er der tale om meget forskellige typer af teamorganisering på de enkelte skoler, 

både hvad angår sammensætning, opgaver og grad af autonomi. Selvom alle skoler i 

princippet har klasseteam, er det i praksis meget forskelligt hvad dette vil sige, dels grundet 

tradition og forudsætninger for samarbejde, dels grundet i den øvrige ledelses- og 

koordineringsindsats rundt om disse team. Der, hvor man har valgt fx studieretningsteam, 

årgangsteam eller koordineringsgrupper inden for forskellige emner, aflastes klasseteamet. 

Til gengæld rejser det udfordringen om koordinering mellem de forskellige typer af team og 

udvalg. 

 

Ser vi på de opgaver, som løses af team, er der en stor variation fra konkret 

undervisningsplanlægning og elevkontakt til mere omfattende koordinering af studieplan, 

evalueringer, faglig og pædagogisk udvikling. Generelt gav deltagerne på konferencen dog 

udtryk for at de manglede tid til faglig og pædagogisk udvikling. Til gengæld ønskede man 

på sigt at styrke lærersamarbejdet, herunder bidrage til vidensopsamling og 

erfaringsudveksling såvel på langs i studieretningen som på tværs af den enkelte årgang og 

samtidig styrke fagligheden gennem inspirerende samarbejde og udvikling.  

 

Selve sammensætningen af team er begrundet i en lang række hensyn, herunder især 

spørgsmålet om belastning af de enkelte lærere fx ved at alle lærere skal være i team, men 

ingen må være i mere end 1 eller måske 2 team. Andre hensyn er spørgsmålet om faglig 

progression og sammenhæng for eleverne. Dannelsen og sammensætningen af team er i 
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praksis foregået meget forskelligt. I den ene ende ser vi en stram styring fra ledelsen, der 

udpeger teamkoordinatorer (evt. efter turnusordning), laver funktionsbeskrivelser og stiller 

krav til, hvad teamet skal producere af planer og tilbagemeldinger mv. Og i den anden en 

mere frivillig og delvist rammestyret udvikling af teamsamarbejde og måske også store 

forskelle i, hvordan de enkelte team fungerer, hvad de producerer, og hvordan de i det hele 

taget griber opgaverne an. Denne løse styring og store differentiering er i tråd med 

traditionen for den ‟privat-praktiserende lærer‟, der selv planlægger sin undervisning og ikke 

bryder sig om indblanding fra ledelsen eller om tvungent samarbejde med andre lærere, 

faggrupper og fakulteter. Der hvor det fungerer godt, fremhæver man en stærk fælles kultur 

og en høj grad af uformel koordinering som en afgørende forudsætning. Omvendt er der en 

del skoler, som har valgt en central styring af team og med en teamkoordinator, der er et 

mere eller mindre formaliseret bindeled mellem team og ledelse. Begrundelserne her er 

overskuelighed og ensartethed, administrativ aflastning af teamet samt høj grad af 

koordinering på tværs af team. 
 

Stor lærermedbestemmelse og høj grad af selvstyring synes her at stå i modsætning til 

”veldefinerede opgaver” og ”kompetent teamleder.” Ser vi generelt på antallet af skoler, der 

har udpeget teamledere, så svarer omkring halvdelen af de 67 skoler, at de har 

teamkoordinatorer og kun 12, at de ikke har teamkoordinatorer, mens et tilsvarende antal 

skoler anvender andre betegnelser som fx teamleder, referent, tovholder mv. 

 

Om det tredje tema– koordinering mellem den enkelte lærer, team, administration og skolens 

ledelse – peger skolerne også på store og væsentlige udfordringer. Det handler bl.a. om at 

skabe gode rammer for relationen mellem ledelse og team, at sikre jævn arbejdsbelastning af 

lærerne og bruge lærerressourcer bedst muligt og samtidig skabe velfungerende lærerteam. 

Det er opstået et stort behov for at koordinere og oversætte mellem skolens overordnede mål, 

profil og indsatsområder og så den faglige planlægning og undervisningsudvikling, der 

foregår hos lærere, i faggrupper og team. De enkelte gymnasier arbejder med at udvikle deres 

ledelsesmodel, både på det strukturelle plan med nye ledelsespositioner, mødefora og 

kommunikationsplatforme og på det processuelle, der handler om at skabe nye rutiner og 

roller i form at større med- og selvledelse i team og hos individuelle lærere. 

 

Af skolernes besvarelser fremgår det, at man har fundet forskellige måder at imødegå disse 

udfordringer på. Mødevirksomhed, den enkelte lærers engagement og skolens overordnede 

planer udpeges som vigtige koordinerende tiltag. Disse og andre koordinerende tiltag er 

grundlæggende udtryk for forskellige praksisstrategier, der enten støtter sig på central og 

formaliseret planlægning, stor grad af selvbeskrivelse i form af strategier, planer, 

indsatsområder og manualer eller, for det tredje, møder og kommunikation. Der er samtidig 

forskel på, hvilke møder og fora, der lægges mest vægt på. Det svinger fra fortsat at være 

faggrupperne og pædagogisk råd til overvejende at være lærerteam og en ny 

teamledelsesstruktur, der spiller hovedrollen.  

 

På baggrund af skolernes praksisstrategier tegner der sig et billede af, at nogle gymnasier er 

kendetegnet af en stærk central og formaliseret styring fra den strategiske og administrative 

ledelse, mens andre har en mellemform med vægt på teamkoordinering og andre igen en helt 

flad struktur med fokus på kollegial ledelse. Det blev samtidig klart, at nogle gymnasier 

bruger en model, hvor der primært koordineres inden for den enkelte årgang, mens andre 

arbejder med en funktionsopdelt ledelsesmodel, hvor der primært koordineres på tværs af 

årgange. Mens nogle gymnasier har udviklet en ny formaliseret ledelsesstruktur i form af 

afdelingsledelse, uddannelsesledere, årgangsledere, teamledere og teamkoordinatorer, 
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udpeget af skolens ledelse og med reference hertil, har andre skoler fastholdt en høj grad af 

kollegial ledelse med mange nye roller for lærere, team og eventuelt teamkoordinatorer, der 

er ligestillet med de øvrige teammedlemmer og lærere.  

 

4. Hf-enkeltfag og 2-årigt hf 
Dette kapitel handler om hf-enkeltfag og 2-årigt hf. Kapitlet søger at udpege, hvad der virker, 

hvad der forstyrrer, og hvad vi kan gøre bedre i forhold til organisering og planlægning inden 

for hf. Kapitlet er, ligesom kapitlet om stx, organiseret omkring de tre temaer, der har dannet 

udgangspunkt for den konference, der blev afholdt for deltagere fra 

voksenuddannelsescentrene, samt for de notater, deltagerne blev bedt om at lave. Det var 

temaer med fokus på 1) tidsplanlægningen af undervisningen, 2) organiseringen af 

arbejdsprocesserne i lærerteam og 3) koordineringen mellem den enkelte lærer, team, 

administration og skolens ledelse.  

 

Hf-casen er mindre omfattende end stx-casen. Dels fordi, der er sammenfaldende områder for 

stx og hf-enkeltfag/2-årigt hf, der dermed ikke skal introduceres igen. Dels fordi materialet 

bygger på en enkelt konference med 32 skoler den 2. oktober 2008 i Fredericia og notater fra 

de repræsenterede skoler. 

 

 

4.1 Reformens rammebetingelser 
Før vi ser nærmere på praksisstrategier vedrørende planlægning, organisering og ledelse på 

VUC, er her en kort skitsering af rammebetingelserne for planlægningen og organiseringen 

inden for 2-årigt hf og hf-enkeltfag. 

 

Hovedtrækkene i reformen på 2-årigt hf kan opsummeres i følgende punkter: 

 Det faglige samspil, der udfoldes eksplicit i to nye faggrupper, dvs. den 

naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen 

(Undervisningsministeriet 2006a:7, Undervisningsministeriet 2004a § 7) 

 Indførslen af muligheden for at tilbyde fagpakker, hvor ”et antal valgfag [udbydes] i 

en gruppe (fagpakke) med et overordnet emne” (Undervisningsministeriet 2004a § 8, 

stk. 3). ”Hvis et kursus udnytter denne mulighed, forpligter kurset sig samtidig på at 

etablere sammenhæng mellem de fag, der indgår i fagpakken” 

(Undervisningsministeriet2006a:8).  

 Indførslen af introduktionsforløbet, der ”er en særlig tilrettelæggelse af 

undervisningen i faglig, flerfaglig og differentieret tilrettelagt undervisning.” 

(Undervisningsministeriet 2004a, bilag 3). 

 Den større skriftlige opgave (SSO), der skrives i 1-3 fag (Undervisningsministeriet 

2004a, bilag 4). 

 Eksamensprojektet, der omfatter 2-3 fag, som kursisten har eller har haft 

(Undervisningsministeriet 2004a, bilag 2). 

 Tutorordning, studiebog og kompetencekatalog (Undervisningsministeriet 2004a, 

bilag 5). 

 Indførslen af værkstedsundervisning, der knyttes til den enkelte klasse 

(Undervisningsministeriet 2004a § 17) med det ”formål at støtte kursisterne i 

udviklingen af gode studie- og arbejdsvaner” (Undervisningsministeriet 2004a, bilag 

6). 
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 Studieplaner, der ”skal sikre, at der er tydelige mål for kursisternes opbygning af 

faglige, almene og personlige kompetencer som forudsætning for faglig fordybelse, 

studiekompetence og personlig udvikling” (Undervisningsministeriet 2004a § 40). 

 Mulighed for ”at tage valgfag på andre institutioner” (Undervisningsministeriet 

2006a:8) 

 Indførslen af frivillig undervisning, samt muligheden for at etablere studiekredse 

(Undervisningsministeriet 2006a:9). 

 Indførslen af lærerteam (Undervisningsministeriet 2004a § 37).  

 

Hovedtrækkene i reformen på hf-enkeltfag kan opsummeres i følgende punkter: 

 Indførslen af fagpakker, ”med tydelige mål for kursisternes faglige, almene og 

personlige kompetencer” (Undervisningsministeriet 2008b § 34). Og ”med henblik på 

styrkelse af de faglige sammenhænge, overblik og faglig fordybelse” 

(Undervisningsministeriet2004b:8).  

 Indførslen fagelementer, dvs. at kurset kan udbyde dele af fag – maksimalt op til 

”halvdelen af det pågældende fags uddannelsestid” (Undervisningsministeriet 2004b: 

8). 

 Den større skriftlige opgave (SSO), der skrives i 1-3 fag (Undervisningsministeriet 

2004b:8). 

 Eksamensprojektet, der omfatter 2-3 fag, som kursisten har eller har haft 

(Undervisningsministeriet 2004b:8). 

 Indførslen af værkstedsundervisning med det ”formål at støtte kursisterne i 

udviklingen af gode studiekompetencer” (Undervisningsministeriet 2008b bilag 4). 

 Studieplaner, ”der er udgangspunktet for lærerteamets fælles planlægning” 

(Undervisningsministeriet 2008b § 32, stk. 2). 

 Mulighed for ”at tage fag på andre institutioner” (Undervisningsministeriet 2004b:7) 

 Indførslen af frivillig undervisning, samt muligheden for at etablere studiekredse for 

kursisterne (Undervisningsministeriet 2004b:9) 

 Tutorordning og studiebog. ”Til kursister, der modtager undervisning i fagpakker og 

andre sammenhængende forløb” (Undervisningsministeriet 2004b:12) 

 Indførslen af lærerteam (Undervisningsministeriet 2008b § 31).  

 

Indførslen af nye organiseringsformer som lærerteam og nye fagstrukturer – som 

faggrupperne for 2-årigt hf og fagpakkerne for hf-enkeltfag hænger sammen med de nye 

formuleringer af målene for 2-årigt hf og hf-enkeltfag. Ligesom for stx vægtes det faglige 

samspil og studiekompetence i de nye bekendtgørelser. Det pointeres bl.a., at ”det faglige 

samspil … ikke [er] forbeholdt faggrupperne. Alle fag og forløb bør understøtte hinanden 

med henblik på fagligt samarbejde” (Undervisningsministeriet 2004b:9; jf. 

Undervisningsministeriet 2006a:7). Herudover vægtes udfordringen med højt frafald og tiltag 

som introforløb, tutorordning og værkstedsfunktion som helt afgørende ved siden af begrebet 

om en ‟ny hf-faglighed‟. 

 

Det er her værd at bemærke, at vi i dette afsnit inddrager vurderinger og praksisstrategier for 

både hf-enkeltfag, hf-fagpakker og 2-årigt hf på henholdsvis VUC og de få almengymnasiale 

institutioner, der deltog i konferencen, selvom reformen tydeligvis skaber lidt forskellige 

udfordringer for de 2-årige uddannelser og hf-enkeltfag (hf-e). På samme vis omfatter 

undersøgelsen tydeligvis meget forskellige institutioner lige fra store fusionerede 

institutioner med mange afdelinger og geografisk spredte centre og hf som en del af en større 

koncernskole med flere uddannelsesprogrammer til mindre VUC‟er, der kun tilbyder hf-e. 
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Disse forskelle i baggrundsstruktur påvirker naturligvis såvel ledelsesressourcer som lærer- 

og kursisttilknytning, og dermed også de oplevede udfordringer og de valgte praksisstrategier 

inden for undersøgelsens tre temaområder. 

 

De deltagende fra VUC havde allerede i deres indsendte notater en række kommentarer til 

reformens rammevilkår. Som det fremgår af indsatte citatboks, virker reformen ikke 

overraskende overvældende og centrene er ikke helt overbeviste om, at ressourcerne står mål 

med ambitionerne. Samtidig ønsker skolerne større frihedsgrader i forhold til 

forløbsplanlægning og dernæst flere ressourcer og mere tid til at opbygge de nye funktioner, 

som reformen indebærer.  

 

De nye organiseringsformer og 

fagstrukturer stiller andre krav til 

planlægningen, til samarbejdet mellem 

lærerne og til ledelse og koordinering. De 

væsentligste udfordringer, der blev udpeget 

i notaterne, som deltagerne fra 2-årigt hf og 

hf-enkeltfag havde sendt inden 

konferencen i november 2008, er at undgå 

frafald og at skabe et godt flerfagligt 

samspil. Desuden peger et stort antal også 

på udfordringen i at sikre pædagogisk 

udvikling, herunder at udvikle nye 

undervisnings- og arbejdsformer. Og lige 

så mange peger på udfordringen i at sikre 

kvalitetsudvikling og selvevaluering.  

 

I notaterne bliver det desuden nævnt, at det 

kan være en udfordring at koordinere den 

nye undervisningsform i værkstedstimer, så 

der skabes sammenhæng og progression i 

kursisternes kompetenceudvikling. Det 

samme gælder tilrettelæggelsen og 

udviklingen af nye arbejdsformer inden for 

kultur- og samfundsfaggruppen og den 

naturvidenskabelige faggruppe, hvor 2-

årigt hf skal sørge for, at fagene i de to 

faggrupper spiller sammen. Det kan være 

en udfordring at organisere på de kurser, 

hvor undervisningsstederne er spredt 

geografisk. Dernæst peges der på, at 

støttesystemerne tutor, gennemførsels- 

vejledning og værkstedsundervisning har 

en tendens til at lukke sig om sig selv på grund af uddelegering og manglende ressourcer til 

samarbejde. Endelig er hf-enkeltfag i en særlig position i forhold til at skabe faglige samspil 

og lave faglige samarbejder i lærerteam, eftersom der er store udskiftning i lærergruppen, og 

at lærerne ofte er spredt geografisk over store afstande. Der peges både for 2-årigt hf og hf-

enkeltfag på udfordringen i at facilitere samlæsning og deltagelse i fælles faglige forløb. På 

skoler med både stx og hf handler det desuden om, hvordan man skaber en mere distinkt 

profil for hf på gymnasiet. 

Gode råd om reformens rammevilkår 

 

 Et gennemskueligt lovgrundlag 

 Afbureaukratisering af studieplaner 

og undervisningsbeskrivelser 

 Ændring af tutorordningen, så 

udbyttet og ressourceforbruget 

stemmer bedre overens 

 Flere ressourcer til etablering af 

værkstedsfunktioner 

 UVM bør gøre deres 

undervisningsbeskrivelses-skabelon 

på hjemmesiden færdig 

 Ophæv begrænsningen om, at KS og 

NF skal løbe over 2 kursusår, samt at 

der ikke kan afholdes prøver i 

vinterterminen i 1. hf 

 Omlægning af prøveperiodens 

skriftlige del for hf 

 Bedre ressourcer og økonomi til 

gennemførsel af reformen 

 LUDUS må kunne tilpasses, så AT, 

eksamensprojekt og e-studiebog, 

undervisningsbeskrivelse etc. kan 

medtages og data importeres fra 

gængse skemalægningsprogrammer 

 

Figur 11. Gode råd om reformens rammevilkår 
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Nedenfor følger først et afsnit om de planlægningsudfordringer, der rejser sig omkring 

tidsplanlægningen af undervisningen. Dernæst behandler kapitlet organiseringen af 

arbejdsprocesserne i lærerteam og endelig koordineringen mellem den enkelte lærer, team, 

administration og skolens ledelse. 

 

 

4.2 Hensyn, udfordringer og praksisstrategier i planlægningen af 

undervisningen 
Hvilke overordnede hensyn og udfordringer for den tidslige planlægning af undervisningen 

udpeger ledere og lærere i hf? 

 

I de notater deltagerne på konferencerne for VUC blev bedt om at udfylde, skulle de markere 

de tre mest afgørende hensyn i planlægningen af undervisningen. Her tegner der sig et billede 

af, at de vigtigste hensyn er effektiv ressourceudnyttelse, en jævn arbejdsbelastning af 

lærerne og en rationel planlægning og koordinering. Som de 2-3 største udfordringer for både 

ledelse og lærere i skolens arbejde med undervisningsplanlægning og tidsplanlægning efter 

reformen, fik spørgsmålet om at skabe godt flerfagligt samspil og spørgsmålet om at opfylde 

kursistønsker og undgå utilfredshed eller frafald flest markeringer.  

 

På konferencen den 2. oktober 2008 udpegede deltagerne også disse udfordringer, samt en 

række flere. Debatterne rejste spørgsmål om: 

 

 Introperioden 

 Fagenes placering på det 2-årige hf 

 Organiseringen og udviklingen af det flerfaglige samarbejde 

 Tilrettelæggelsen af det skriftlige arbejde 

 Tutorfunktion og studiebog 

 Frafaldsproblematikken 

 Det tidsmæssige pres i 2. hf pga. eksamen m.m. 

 Planlægningen af eksamensperioden, så den ikke bliver så lang og ressourcekrævende 

 

Introduktionsforløbet foregår typisk i løbet af de første 4 uger (eller inden efterårsferien), 

men nogle skoler har erfaret, at denne model ikke i tilstrækkelig grad gavner kursisternes 

udbytte. Skolerne har forskellige praksisstrategier til at imødegå denne udfordring. Nogle har 

gjort introforløbet så kort som muligt, eventuelt udarbejdes blot en minisynopsis, for i stedet 

at lægge blokke med metodekurser ind dér, hvor der i årets løb er brug for det. Andre igen 

har forsøgt at integrere flerfaglige forløb og herved skabe bedre forberedelse til ny hf-

faglighed. 

 

Omkring fagenes placering på det 2-årige hf fremgik det i debatten på konferencen, at nogle 

skoler ser udfordringer i, at kultur- og samfundsfaggruppen ifølge bekendtgørelsen skal 

tilrettelægges over 2 år. Dette har for flere skoler skabt en udfordring i at få fagene til at 

hænge sammen. Når de lader alle tre fag starte op i begyndelsen af 1. semester på 1. hf bliver 

det sparsomt med ugentlige timer i samfundsfag og religion, da disse fag samlet har halvt så 

mange timer som historie. Skolerne peger på, at modellen i nogen grad svækker den røde tråd 

i de to fag, og dermed vanskeliggør at skabe sammenhæng i kultur- og samfundsfaggruppen 

som helhed. Skolerne har forskellige praksisstrategier til at imødegå denne udfordring. Nogle 

skoler har ventet til 2. semester med at lade kultur- og samfundsfaggruppen starte op. En 
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anden model har været at lade historie starte op alene i 1. semester, hvorefter de to andre fag 

starter op efter nytår. Nogle skoler har valgt en model, hvor samfundsfag og historie blot har 

indgået i projekter på 1. semester. Skolerne foreslår en ændring i rammevilkårene, der gør det 

muligt for VUC at placere fx kultur- og samfundsfaggruppen på mindre end 2 år, ligesom 

skolerne gerne selv vil have indflydelse på placeringen af den naturvidenskabelige 

faggruppe. 

 

Det flerfaglige samarbejde, der skal understøtte det faglige samspil på 2-årigt hf og hf-

enkeltfag med fagpakker, er en væsentlig udfordring for skoler med geografisk spredte 

uddannelsessteder. Flerfaglighed kræver en kommunikation mellem lærerne, men det kan i 

praksis være vanskeligt at mødes i hverdagen. Skolerne har forskellige praksisstrategier til at 

imødegå denne udfordring. En decentral, pædagogisk dag, der bliver afholdt i faggrupper 

eller team, er blevet foreslået som en løsning. Andre forslag går på at reservere hele 

mødedage i årsplanen, udnytte hultimer, samt at have afsat en fast mødeeftermiddag. 

 

Omkring tilrettelæggelsen af det skriftlige arbejde, pegede nogle skoler under konferencen 

på, at den større skriftlige opgave og eksamensprojektet er placeret for tæt sammen til sidst i 

det 2-årige hf-forløb. Skolerne har forskellige praksisstrategier til at imødegå denne 

udfordring. For at sikre en mere sammenhængende planlægning har nogle skoler gode 

erfaringer med at lade kursisterne i 1. hf træffe deres emnevalg til både den større skriftlige 

opgave og eksamensprojektet allerede i november. For at sikre progression i kursisternes 

skriftlige kompetencer op til disse projekter, har nogle skoler indført en mindre skriftlig 

opgave i 1. hf, der fx kan have form af en mini dansk-historie opgave.  

 

Studiebogen er et værktøj, der af nogle opfattes som et overflødigt tiltag, mens andre ser den 

elektroniske journal som det eneste evalueringsværktøj, der retfærdiggør fraværet af 

årskarakterer på hf-uddannelsen. Skolerne har forskellige praksisstrategier i forhold til 

studiebogen. På nogle af de skoler, der i deres egne øjne har succes med både tutorfunktion 

og studiebogen, tager alle evalueringssamtaler mellem lærer og elev afsæt i studiebogen, som 

er blevet opdateret ved elevens sidste samtale med tutor. At bogen kan kaldes frem på 

skærmen i samtalesituationen, gør det lettere for læreren at genkalde sig udviklingen i 

elevens progression i faget. Samtidig sikrer det, at der bliver talt om de væsentligste ting, og 

dermed at tiden også bruges bedst muligt. 

 

Flere skoler pointerer desuden, at det er en udfordring at skabe rum til tutorsamtaler. 

Skolerne har forskellige praksisstrategier til at imødegå denne udfordring: En er at lægge tid 

til tutorsamtaler oven i et fags timetal, og derefter lade det være op til læreren i faget (der er 

tutoren) selv at planlægge, hvordan tiden skal fordeles og bruges. En anden model er at 

overbooke tutor med værkstedstimer, og en tredje at afholde samtalerne punktvist på 

blokdage. Nogle vælger at uddelegere samtaler til studievejledningen eller at målrette 

samtalerne til de af kursisterne, der har størst behov. Derved kan en del af tutorens funktion 

overgå til mentorlignende opgaver, der især fremhæves som positivt af skoler, hvor mange 

kursister falder fra på grund af sprogvanskeligheder. Hos nogle skoler er tutorfunktionen 

samlet i tutorteam, hvor flere af klassens lærere samarbejder om tutoropgaverne.  

 

Omkring frafaldsproblematikken, peger skolerne på, at det særligt er på 2. år i 2-årigt hf, at 

mange kursister falder fra. Nogle mener, at man bør acceptere det større frafald, der delvist 

skyldes det store optag af kursister. Det store optag af kursister er dels motiveret af 

taxameterstyringen, af projektet omkring det inkluderende VUC og ”uddannelse til alle.” 

Deltagere fra VUC oplever dog ikke nær samme stigning i frafaldet som deltagerne fra rene 
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hf-centre og gymnasier med hf. Andre peger på, at det er en udfordring at håndtere klasser, 

der bliver mindre og mindre. Skolerne har forskellige praksisstrategier til at imødegå denne 

udfordring. Nogle skoler har haft glæde af at ansætte folk med psykolog- eller 

socialrådgiverbaggrund i mentor- eller vejlederroller for at bremse frafaldet blandt de mest 

udsatte grupper. Skoler, der kun har ganske få elever med sådanne særlige behov, kan have 

fordel i at deles om en ordning inden for et geografisk overskueligt område.  

 

Flere skoler peger på, at der er et tidspres i 2. hf på grund af eksamen. Skolerne har 

forskellige praksisstrategier til at imødegå denne udfordring. For at fordele tiden mere 

effektivt på de to år, foreslår nogle skoler, at man lægger studieturen i 1. hf, samt at lægge 

undervisning ind mellem den skriftlige og mundtlige eksamen i 1. hf, hvilket fx kan være en 

idrætsblokdag eller ”kulturprojektet”, dvs. projektet i kultur- og samfundsfaggruppen. Det er 

skolernes oplevelse, at planlægningen af eksamen besværliggøres, når censortildelingen fra 

Undervisningsministeriet til kursister, der overskrider tidsfristen for indberetning af fx 

eksamensprojektet, trækker i langdrag. En mere effektiv planlægning på skolerne vil kunne 

gennemføres, såfremt Undervisningsministeriet er ude i bedre tid.  

 

Endelig pegede deltagerne på konferencen på udfordringer omkring planlægningen af 

eksamensperioden, så den ikke bliver så lang og ressourcekrævende. Flere skoler oplever, at 

eksamensperioden er lang, ressourcekrævende og vanskelig at planlægge. På konferencen var 

der ingen skoler, der oplevede at have en praksisstrategi, der sikrer en god oplevelse af 

forløbet. De havde i stedet forslag til ændringer i rammevilkårene, der ville kunne lette den 

administrative byrde. Dels foreslog de, at det ville være en fordel hvis den skriftlige eksamen 

i engelsk B-niveau og A-niveau lå samme dag; dels hvis hele eksamensperioden blev gjort 

kortere; og endelig hvis censuren af eksamensprojektet blev fordelt regionalt. 

 

 

4.2.1 Praksisstrategier i planlægningen af undervisningen 

Hvilke værktøjer søger kurserne at bruge for at imødegå de nye rammebetingelser? 
 

I afsnittet ovenfor er det beskrevet, hvilke udfordringer og praksisstrategier, kurserne har 

fremhævet under konferencen om 2-årigt hf og hf-enkeltfag. Dette afsnit beskriver tre typer 

af praksisstrategier, der er eksempler på, hvordan skolerne løser dels de overordnede 

udfordringer, der blev rejst på konferencen, og dels mere detaljerede spørgsmål i relation til 

disse. Dvs. spørgsmålet om en effektiv ressourceudnyttelse og en jævn arbejdsbelastning for 

lærerne på et mere overordnet plan og spørgsmålene om introperioden, fagenes placering, det 

flerfaglige samarbejde, det skriftlige arbejde mv. på det mere detaljerede plan. 

Overordnet er praksisstrategierne i forhold til tidsplanlægningen af undervisningen baseret på 

udbuddet af kurser, der planlægges i faser i bestemte perioder af skoleåret. Længden og 

begyndelsestidspunktet for hver fase varierer fra center til center, men groft skitseret tegner 

der sig følgende billede: 

 Udarbejdelse af tilbudsplanen (september-december) 

 Time-fagfordeling og skemalægning (december-april) 

 Annoncering af kurser og åbent hus (januar-februar) 

 Tilmelding (april) 

 Hf-lærermøde og orientering om teamsammensætning mv. (juni) 

 Justering af time-fagfordeling samt holdnedlæggelse og/eller dublering (juni-august) 
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Nogle centre gennemfører en diskussionsfase af tilbudsplanen med høring i lærer/faggrupper 

og MED-udvalg og indstiller den efterfølgende til vedtagelse i bestyrelsen. Derefter foretages 

justeringer af skemaet i dialog med faggrupper og medarbejderråd. Der kan være variationer i 

planlægningsprocessen, afhængig af om kurserne fortrinsvis udbyder 2-årigt hf eller hf-

enkeltfag, alt efter hvor store frafald, kurset har.  

 

Hvor lang tid, der planlægges for, afhænger af typen af forløbspakke. Centrene planlægger 

for ½, 1, 2 eller 3 år ad gangen, enkelte for blot 15 eller 30 uger, med løbende justeringer. De 

udfordringer, som forløbet i kultur- og samfundsfaggruppen giver det tværfaglige samarbejde 

for de tre involverede fag (hvor historie har dobbelt så stort timetal som de to andre), har fået 

nogen til at eksperimentere med en 3-semesters tilrettelæggelse. 

 

Andelen af på forhånd skemalagt 

undervisningstid er nogle steder op til 94 

%, hvor fællesaktiviteter og evalueringer 

udfylder den resterende tid. Sammenhæng 

mellem enkeltfags- og 2-årigt hf skabes 

typisk ved, at valgfagene lægges, så alle 

kan følge dem, og den større volumen af 

kursister på holdene giver flere 

valgmuligheder mht. fag og niveauer. 

Fællesarrangementer, orienteringsmøder, 

fælles værkstedsundervisning og fælles 

studieområder er også med til at skabe 

sammenhæng.  

 

De styrende pejlemærker for den konkrete 

planlægning er talrige og forskellige fra 

skole til skole, hvilket bl.a. fremgår af 

citatboksen. 

 

Introkurset (se også nedenfor), den store 

skriftlige opgave, eksamensprojektet samt 

eksamen i øvrigt er de hyppigst udpegede 

pejlemærker. Derefter følger 

projektperioderne i den 

naturvidenskabelige faggruppe og kultur- 

og samfundsfaggruppen, studieværkstedstimerne, dansk-engelsk projektet i 1. hf, 

teamarbejde, tutorsamtaler, lærerforsamlingsmøder, blokdage, studierejser, evaluering m.m.  

Med hensyn til anvendelsen af it-værktøjer pegede størstedelen af deltagerne på 

konferencen på, at de bruger Fronter og Ludus. Nogle pointerede, at det ville være fint 

med et system, der kunne det hele. De kunne godt tænke sig, at Ludus registrerede 

censorforpligtelse, eksamination i eksamensprojektet på hf, at det var lettere at lave 

rapporter, at Ludus kunne tale med Navision, at Ludus ikke var så tung at arbejde med i 

den indledende planlægning af skema – time-fagfordeling, og at man kunne importere fra 

gængse skemalægningsprogrammer. 

Gode råd om tidsplanlægning 

 

 Lav en samlet plan for planlægning, 

og gør alle bekendt med den. Præciser 

hvem, der gør hvad 

 Tænk skemastruktur, 

valgholdsstruktur, 

uddannelsesplanlægning og 

kursistmiljø i sammenhæng 

 Anvend et hf-lærerkorps på tværs af 

2-årigt hf og hf-enkeltfag 

 Afslut den større skriftlige opgave 

(SSO) før jul, så de to ”fyrtårne” 

eksamensprojektet (EXP) og SSO 

ikke overlapper 

 Planlæg så tidligt som muligt og giv 

løbende informationer om ændringer 

 Tilrettelæg kulturfagsfamilien over 

1½ år, da det giver mulighed for at 

opprioritere SSO og EXP i 4. 

semester på 2-årigt hf 

 

Figur 12. Gode råd om tidsplanlægning 
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Nedenfor opstilles tre typer af praksisstrategier som ledere og lærere fremhæver i de 

indsendte notater og på konferencerne som deres løsninger på nogle af dilemmaerne omkring 

den tidslige planlægning af undervisningen. Dernæst følger et afsnit om organiseringen i 

lærerteam og endelig et afsnit om koordineringen mellem den enkelte lærer, team, 

administration og skolens ledelse. 

 

 

4.2.2 Første praksisstrategi: Tilrettelæggelse af kultur- og samfundsfaggruppen over de 

første tre semestre af 2-årigt hf  

Den første praksisstrategi baserer sig på et stort voksenuddannelsescenter, der er spredt 

geografisk over tre afdelinger. I forhold til tidsplanlægningen af undervisning for hf-

enkeltfag og 2-årigt hf, kan dette VUC siges at være karakteriseret ved følgende forhold: For 

det første er der fælles temaer for de tre afdelingers fagpakker samt en tilrettelæggelse af den 

kultur- og samfundsfaggruppen på 1½ år. For 2-årigt hf er der etableret tre typer af 

fagpakker, som retter sig mod specifikke videregående uddannelser. Det giver mulighed for 

at organisere og udvikle det flerfaglige samarbejde inden for de tre faggrupper. Fagpakkerne 

kan også læses mere fleksibelt end en egentlig 2-årigt hf. 

For det andet har kurset tilrettelagt forløbet i kultur- og samfundsfaggruppen over de første 

tre semestre. Faggruppen afsluttes altså efter 1½ år, og dermed får lærere og studerende 

 

Fronter 

Fordele Ulemper 

 Hurtig kommunikation 

 Informationsbank 

 Fremmede kan lukkes 

ind 

 Snakker med Ludus 

 Ingen brug af privat 

mail i 

arbejdssammenhæng 

 Ikke alle bruger den 

 

 

LUDUS 

 

 Snakker med Fronter 

 

 Registrerer ikke censorforpligtelser 

 Registrerer ikke eksamination i EP på hf 

 Vanskeligt at lave rapporter 

 Kan ikke tale med Navision 

 Tung at arbejde med i den indledende planlægning 

af skema, time-fagfordeling etc. – men valgt så 

man slipper for et andet program imellem 

(dobbeltplanlægning) 

 Kan ikke importere fra gængse 

skemalægningsprogrammer. 

BSCW  Ingen, ønskes udfaset  

Skolekom   Konferencer vender kronologisk forkert 

 Ikke mailadressegenkendelse 

 Kan ikke styre visse funktioner 

Ludusweb  Overfører LUDUS 

oplysninger 

 

Globalen  Uundværlig  Uoverskuelig 

 

Figur 13. Fordele og ulemper ved it-værktøjer 
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bedre tid til den større skriftlige opgave og eksamensprojektet i det fjerde semester. Denne 

placering, hvor fagene i kultur- og samfundsfaggruppen lægges på tre semestre, kan give en 

større sammenhæng i kultur- og samfundsfaggruppen, idet timerne ikke bliver spredt over 

fire semestre, og den kan samtidig imødegå det tidsmæssige pres, der kan være for lærere og 

elever i 2. hf på grund af eksamen. 

 

4.2.3 Anden praksisstrategi: Tværgående planlægning mellem 2-årigt hf og hf-enkeltfag  

Formuleringen af den anden praksisstrategi har sit udgangspunkt i et 

voksenuddannelsescenter, der geografisk er fordelt på tre afdelinger. Centrets 

tidsplanlægning af undervisningen er karakteriseret ved, at centret samtænker skemastruktur, 

valgholdsstruktur, uddannelsesplanlægning og kursistmiljø. De laver således en tværgående 

planlægning mellem 2-årigt hf og hf-enkeltfag, hvor de anvender lærerne på tværs af den 2-

årige hf og hf-enkeltfag. Konkret vil det sige, at skema og valgholdsstruktur er ens for 2-årigt 

og hf-enkeltfag. De fælles fag er skemalagt i bestemte bånd i ugeskemaet, så kursister fra 

begge hf-uddannelser kan vælge sig ind på samme valghold. Den større volumen giver 

kursisterne flere valgmuligheder med hensyn til fag og niveauer. Det er samtidig en måde at 

udnytte lærerressourcerne effektivt. 

 

De hensyn, som skolen fremhæver som mest relevante for deres planlægning er: 

 Kursisternes uddannelsesbehov mht. uddannelsesmål, adgangskrav, tidshorisont, 

skema og pædagogisk tilrettelæggelse. 

 Effektiv ressourceudnyttelse mht. time-/fagfordeling (effektiv udnyttelse af lærernes 

arbejdstid) og holdstørrelse (tilstrækkeligt antal kursister pr. hold pga. taxameter) 

 Jævn arbejdsbelastning af kursister: Fordeling af undervisning på efterårs- og 

forårssemester, på 1. og 2. år af 2-årigt hf og hel enkeltfags-hf. 

De styrende pejlemærker er – foruden eksamen – samlet for hf-hold (enkeltfag og 2-årigt hf): 

Tutorsamtaler, lærerforsamlingsmøder, institutionsevaluering, undervisningsevaluering og 

standpunktssamtaler. 

 

VUC‟ets årsplanlægning fordeler sig således over året: 

 Oktober-december: Udarbejdelse af tilbudsplan for kommende kursusår (fag, 

niveauer, hold, varighed, tilrettelæggelsesformer) ud fra input fra studievejledere, 

PAM, faggrupper mv. 

 Januar: Drøftelse og vedtagelse af tilbudsplan i Pædagogisk Råd og bestyrelse. 

 Februar-april: Time-/fagfordeling, skemalægning, holdoprettelse i Ludus. 

 april-august: Tilmelding på hold (information/markedsføring af tilbud, indskrivning i 

studievejledning). 

 Juni-august: Vurdering af tilmelding til hold (små hold opgives, store hold dubleres 

eller tildeles 2 lærere i en periode frem til, at antal kursister falder – derefter en lærer). 

 

For de 1-årige hold gennemføres undervisningen efter følgende tidsplan: 

 August-oktober: lærersamarbejde og introforløb. 

 Oktober: tutorsamtaler, lærerforsamling. 

 November-december: Evaluering, standpunktssamtaler. 

 Januar: tutorsamtaler. 

 Februar: Lærerforsamling. 
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 Marts: Tutorsamtaler. 

 April: Standpunktssamtaler. 

 Maj-juni: Afholdelse af prøver, opfølgning/oprykning af kursister, 

erfaringsopsamling og indledende teammøder for kommende kursusår. 

 

 

4.2.4 Tredje praksisstrategi: Planlægning af enkeltfag, så det bliver muligt at 

sammenstykke en samlet hf-eksamen over 2 år  

Den tredje praksisstrategi omkring den tidslige planlægning af undervisningen baserer sig på 

et hf-center, der udbyder hf som enkeltfagsundervisning. Det betyder, at kursisterne sammen 

med studievejlederne selv sætter sine mål og tempo, og selv bestemmer antallet af fag og 

dermed antallet af ugentlige timer. Det er karakteristisk for denne praksisstrategi, at holdenes 

undervisning ved skemalægningen placeres, så det bliver muligt at sammenstykke 

enkeltfagene til en samlet hf-eksamen over 2 år, såfremt kursisterne gennemfører 

enkeltfagene i en anbefalet rækkefølge, der nogenlunde svarer til rækkefølgen i den 2-årige 

hf-uddannelse. En del af kursisterne vælger dog en anden rækkefølge, og en stor del af 

kursisterne bruger af forskellige grunde mere end 2 år på at sammenstykke en samlet hf-

eksamen. Et formaliseret flerfagligt samarbejde er derfor ikke muligt, men af og til 

gennemfører 2-3 lærere et kortere forløb med et fælles emne. 

Kursisterne kan vælge særlige fagpakker, som er adgangsgivende til tre forskellige 

videregående uddannelser. Kursisterne kan sammenstykke enkeltfagene til en samlet hf-

enkeltfagseksamen på 2 år eller mere. Hvis kursisterne allerede har en gymnasial 

uddannelse, kan de supplere med fag og niveauer, som giver adgang til de videregående 

uddannelser. 

 

Fagenes tidsmæssige tilrettelæggelse på hf varierer fra 1/2 til 2 år, og der udbydes dag-, 

eftermiddags- og aftenhold. I oktober – november planlægges næste kursusårs tilbud om fag 

og hold. Og i december – januar laves time-fagfordeling og i februar måned skemalægges 

undervisningen i det næste kursusår. I denne form for enkeltfagsstruktur, er det faglige 

samspil vanskeligt at udvikle, men den omvendt kan være en fordel i forhold til 

frafaldsproblematikken. For at fastholde kursister har centret desuden ansat en kursistcoach, 

der skal arbejde sammen med vejledere og tutorer. 

 

4.2.5 Delkonklusion 

De her illustrerede praksisstrategier afspejler kun et udsnit af de mange gode råd og 

selvbeskrivelser af planlægningspraksis og processer, som kan identificeres i såvel notater 

som i temadrøftelserne på konferencen. Samtidig viser de, at der er mange og forskellige 

udfordringer for planlægning afhængig af geografi, størrelse, og om man har både 2-årigt 

hfog hf-enkeltfag. Hermed er der også en vis spredning i, hvad man opfatter som optimalt 

eller fornuftigt, både hvad angår planproces, værktøjer og forløb i tidsplanlægningen. 

 

Som det fremgår, er man i store træk enige om, at de vigtige hensyn er effektiv 

ressourceudnyttelse, jævn arbejdsbelastning og rationel planlægning, herunder flerfagligt 

samarbejde, foruden hele frafaldsproblematikken, der udgør et særligt tema og rammevilkår 

for især hf-enkeltfag. Til gengæld er man langt fra enig i løsningen. Mens nogle skoler søger 

at imødegå disse hensyn gennem tidlig central planlægning, søger andre skoler at bevare en 

stor grad af fleksibilitet og decentral planlægningsmulighed gennem høj grad af uddelegering 

til den enkelte lærer. Nogle kurser planlægger for et 1, 2 eller 3 år ad gangen, og andelen af 

skemalagt undervisning er for nogle kursers vedkommende over 90 %, mens andre kun 
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planlægger for 15 – 30 uger, og overlader en del af skemalægningen til de enkelte team og 

lærer. Især for hf-enkeltfag er planlægningshorisonten kort, idet hold først sættes i starten af 

august.  

 

Samtidig ser det ud til, at kurserne har valgt at fokusere på forskellige udfordringer i den 

faglige planlægning. Mens nogle fokuserer på samordning af den overordnede skemastruktur, 

arbejder andre med konkrete indsatsområder som fx rammer for SSO og EXP eller gode 

muligheder for værkstedsundervisning, stram kompetencemodel eller 

studiekompetenceværksteder, lokal forenklet studiebog, der er ‟afbureaukratiseret‟ til 5 

punkter, stramme og fastlagte planer for værkstedsundervisningen, central koordineret 

tutorfunktion etc. Flere deltagere gav også udtryk for, at de forsøgte at skabe optimale 

rammer for at integrere alle nye elementer i reformen, men at det samtidig var en stor 

mundfuld, hvorfor man måtte tage ”et skridt ad gangen” og gradvis finde den rette model.  

  

En fælles balancegang bag de mange modeller for tidsplanlægning og skemalægning er 

spørgsmålet om, hvor centralistisk forhåndsbestemt eller hvor ‟demokratisk‟/fleksibel den 

skal være. Flere pegede på et dilemma mellem, hvordan man tilgodeser fælles faglige 

principper og et overskueligt og samordnet skema uden alt for mange skemahuller og lange 

arbejdsdage. Som en deltager eksemplificerede det: ”Hvis vi lægger bånd på fx dansk, KS og 

NF, får vi problemer med samlæsning af fællestimer.” Ofte må det løses på personniveau ved 

at have en lærer, der dækker to af fagene og en anden lærer, der har klassen, så det hænger 

sammen. Og så kan det være en mulighed at tænke i 3-semestersplanlægning. Eller løse det 

ved en ‟kreativ tolkning‟ af bekendtgørelsen med hensyn til fagenes niveau og prøvernes 

placering.  

 
Den påkrævede koordinering betyder på den anden side, at lærerne drukner i koordinering. 

Og kravene til sammenhæng og progression indebærer ofte en ujævn arbejdsbelastning. 

Mange har svært ved at holde et timetal på 42 timer om ugen – og ”året er alt for kort til al 

den planlægning”, som en deltager udtrykte det. Et VUC med enkeltfag havde som 

konsekvens heraf valgt en stram overordnet oversigt, der fastlagde en fælles studieplan for 

alle studieretninger på studenterkursus. I denne plan kan man se, hvilke forløb der indgår, og 

hvordan de er placeret over de to år. I planen er de fire AT-forløb koncentreret på hver en 

uge med omlagt undervisning, for at skabe ‟færrest mulige afbrydelser‟ i den almindelige 

undervisning. Desuden er hver af de fire uger lagt op til en ferie. Andre argumenterede for, at 

det var for centralt, og at de nærmest var nødsaget til ”differentieret og semi-struktureret 

planlægning” inden for de overordnede rammer, som fx pædagogisk råd udstikker. Som en 

deltager udtrykte det: ”Vi er kæmpestore med 5 afdelinger og uddannelsessteder. Hver 

afdeling gør det forskelligt.” Fx har en afdeling ”værkstedsteam”, som står for planlægningen 

af indhold, mens det i en anden afdeling er med i den faste skemalægning og retningslinjerne 

udstykket af studielederen.  

 

I debatten på konferencen blev det rejst som et tema, at de bindinger, der er i forhold til 

fagenes placering på det 2-årige hf gør det vanskeligt at skabe en jævn arbejdsbelastning for 

lærere og elever. I dag løser mange problemet ved at lade kultur- og samfundsfaggruppen 

starte til jul i 1. hf, eller ved at lade religion og samfundsfag komme ind i projekter i 1. hf og 

lade historie løbe i 2 år. Men flere påpegede, at det ville give større fleksibilitet med en 

ændring i bestemmelserne, der gjorde det være muligt, at man fx kan placere kultur- og 

samfundsfaggruppen på mindre end 2 år og lokalt placere naturvidenskabelig faggruppe. 
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Omkring tilrettelæggelsen af det skriftlige arbejde, så der skabes indholdsmæssig 

progression, pegede flere på, at det er vanskeligt at planlægge både den store skriftlige 

opgave og eksamensprojektet hensigtsmæssigt for kursisterne. Her havde nogle erfaring for, 

at der kan skabes bedre sammenhæng, hvis kursisterne allerede i november i 1. hf vælger 

emne til både den store skriftlige opgave og eksamensprojektet. Andre foreslog, at man kan 

arbejde med mindre projekter, eksempelvis i en mini dansk- og historieopgave i 1. hf, så 

progressionen i skriftligheden blev en del af alle fag. 

 

På konferencen blev det også diskuteret, at tutorfunktionen kan være vanskelig at planlægge, 

og at definitionen på indholdet i samtalen opleves som snæver. Her blev der rejst forslag om 

at lægge tutortimetallet ind i fagenes timetal og afholde samtalerne i timerne. Andre havde 

gode erfaringer med, at studievejlederne fungerer som tutorer. Andre igen med at bruge 

timerne målrettet til de kursister, der har størst behov og anvende de resterende timer til 

mentorlignende opgaver. 

 

I forhold til mulighederne for at tilrettelægge møder påpegede nogle deltagere, at de havde 

gode erfaringer med at reservere hele mødedage i årsplanen, at lave hultimer og en fast 

mødeeftermiddag. 

 

 

4.3 Hensyn, udfordringer og praksisstrategier i organiseringen af 

lærerteam 
Hvilke overordnede hensyn og udfordringer for organiseringen i lærerteam udpeger ledere 

og lærere i 2-årigt hf og hf-enkeltfag? 

 

Organiseringen i lærerteam i 2-årigt hf og hf-enkeltfag er udstukket som en overordnet 

ramme i bekendtgørelserne, men ligesom i stx, er det op til kurserne selv at organisere, hvilke 

typer af team, hvordan de sammensættes, og at definere teamets opgaver 

(Undervisningsministeriet 2008b § 31, Undervisningsministeriet 2004a § 37). For 2-årigt hf 

skal kursuslederen ifølge bekendtgørelsen udpege et lærerteam for hver klasse, og ”kursets 

leder fastlægger efter drøftelse med den enkelte klasses lærerteam en overordnet plan 

(studieplanen) for, hvordan undervisningen løbende planlægges, gennemføres og justeres” 

(Undervisningsministeriet 2004a§ 38). For hf-enkeltfag skal lærerteamene ikke nødvendigvis 

nedsættes for hver klasse, men ”kursets lærere skal indgå i et eller flere lærerteam” 

(Undervisningsministeriet2008b § 31). 

På konferencen pegede kursusledere og lærere på, udover det store frafald, kurserne har, er 

en af de største udfordringer at skabe et godt flerfagligt samspil. Organiseringen i lærerteam 

er et område, der spiller en rolle for, hvordan det faglige samspil kan foregå. 

 

Af notaterne, som deltagerne blev bedt om at udfylde inden konferencerne, fremgår det, at de 

mest udbredte former for team dels er tutor- eller klasseteam med 2-3 lærere, dels er 

klasseteam med alle klassens lærere og dels er fagteam med lærere, der underviser i de 

samme fag. Andre typer af team inkluderer værkstedsteam, introduktionsteam, team for 

fagfamilierne (kultur- og samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig faggruppe), 

udviklingsteam og fagpakketeam. Endelig var der enkelte eksempler på team som geografisk 

team, kursistteam, temateam, vejlederteam, årets team og årgangsteam. 
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Hvilke typer af lærerteam er etableret på jeres skole? 

 
Figur 14. Fordelingen af lærerteam 

 

Centrene har typisk flere af disse typer team, som integreres eller søges koordineret via 

personoverlap mv. Af de opgaver teamene varetager, nævner flest i deres notater, at teamene 

tager sig af studieaktivitet, tutorsamtaler, introduktionsforløbet og koordinering af 

undervisningsforløb. I notaterne beskrives det dermed, at teamene i lige høj grad bliver brugt 

til at håndtere fastholdelse og fravær som til koordinering af undervisningsforløb. 

 

4.3.1 Praksisstrategier i organiseringen i lærerteam 

Hvilke værktøjer søger kurserne at bruge for at imødegå de nye rammebetingelser for 

lærerteam? 

 

I forhold til at imødegå de nye rammebetingelser for samarbejdet i lærerteam varierer 

betingelserne fra kursus til kursus langt mere end inden for stx. Hvor vilkårene for stx 

varierer efter størrelse og lærerstab, er vilkårene for, hvilke måder det er relevant og muligt at 

organisere team inden for hf-feltet også afhængig af, om kurserne ligger i forbindelse med et 

gymnasium, er samlet på et sted eller spredt over flere afdelinger. Det er også 

udslagsgivende, om kurserne primært udbyder enkeltfag, 2-årigt hf eller studenterkursus, 

eller om de har særlige typer af kursister eller samarbejdspartnere. Endelig spiller 

fastholdelse en vigtig rolle for indsatserne i hf-feltet, og dermed også for organiseringen i 

team. Teamsamarbejdet er ikke alene et spørgsmål om at styrke det faglige samspil, men 

også om at fastholde kursister.  

 

Nogle steder har de succes med at samarbejde inden for henholdsvis kultur- og 

samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig faggruppe, hvor det på kurser, der kun udbyder 

enkeltfag er mere relevant, hvordan teamene samarbejder om fastholdelse af kursisterne.  

 

De praksisstrategier, der bliver fremhævet i afsnittene nedenfor, skal ses i lyset af kursernes 

udpræget forskellige vilkår. De tre praksisstrategier, som bliver fremhævet er 1) smalle team 

med pædagogiske opgaver, 2) brede team med administrative funktioner, 3) 

Sammensmeltning af tutorteam og klasseteam. 
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4.3.2 Første praksisstrategi: Smalle team med pædagogiske opgaver  

Den første praksisstrategi baserer sig på et stort voksenuddannelsescenter, der er fordelt på 

tre uddannelsessteder. Kurset udbyder både 2-årigt hf og hf-enkeltfag. Af konferencen og af 

skolens fremsendte notater fremgår det, at de har etableret smalle kursistteam, hvor de har 

lagt vægt på de pædagogiske opgaver – snarere end administrative og faglige opgaver.  

Der er etableret tre typer team: 

 Kursistteam, der omfatter 4-5 lærere fra hf-klasser og hf-pakker med en fælles 

kursistkreds. Både 2-årige og enkeltfagshold. 

 Temateam, der etableres af interesserede lærere om et defineret tema. Også på tværs 

af hf og almen voksenuddannelse. 

 I de 2-årige klasser og ”pakker” oprettes også fagfamilieteam inden for henholdsvis 

kultur- og samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig faggruppe. 

 

Hver lærer indgår i 1-2 team. Skolen pointerer, at de har klare beskrivelser af opgaver og 

opgavefordeling mellem team, teamkoordinator mv.  

 

Hvert kursistteam har en koordinator, der har særskilte opgaver. Kursistteamenes opgaver er 

bl.a. at formulere fokuspunkter i et målsætningspapir, at koordinere progression, at 

koordinere forløb og skriftligt arbejde, at følge op på kursisternes studieaktivitet, at 

kommunikere med kursisterne, at udvikle klasserumskulturen og udvikle undervisningen. 

 

For at støtte og udvikle samarbejdet i teamene er der tilknyttet en coach til de enkelte team. 

Desuden er der 1-2 årlige møder for teamkoordinatorerne med oplæg og drøftelse af 

teamudvikling. 

 

4.3.3 Anden praksisstrategi: Brede team med administrative funktioner  

Den anden praksisstrategi for organiseringen af team tager udgangspunkt i et mindre hf-

kursus, der ligger i forbindelse med et gymnasium. Kurset udbyder både 2-årigt hf og hf-

enkeltfag. Af konferencen og kursets notater fremgår det, at kurset har nedsat brede 

klasseteam, der varetager flere administrative opgaver. Det er ledelsen, der nedsætter 

teamene. De består af tre lærere, hvor den ene fungerer som koordinator.  

 

Klasseteamenes opgaver er udvikling af studieretningerne, hytteture, tutorfunktion og 

koordinering af elevtid, dvs. det skriftlige arbejde. Med udgangspunkt i kompetencekataloget 

og studieplanerne er det desuden klasseteamets opgave i samarbejde med lærerne og 

uddannelseslederen at skabe en fælles progression i kursisternes kompetenceudvikling. 

Kurset udpeger kompetencekataloget og studieplanen som klasseteamets ”styringsredskab.” 

Klasseteamet afholder planlægningsmøder (”klasselærermøder”), hvor uddannelseslederen 

også deltager. Kurset pointerer, at lokal enkelhed og systematik i den overordnede 

planlægning af hf-uddannelsen letter teamenes og lærernes planlægning af undervisningen.  

 

4.3.4 Tredje praksisstrategi: Sammensmeltning af tutorteam og klasseteam 

Den tredje praksisstrategi for organiseringen i lærerteam tager udgangspunkt i et middelstort 

2-årigt hf-kursus. Af konferencen og kursets notater fremgår det, at kurset har 

sammensmeltet tutorteam og klasseteam. Det skyldes, at kurset har vurderet, at 

tutoropgaverne hænger sammen med eller understøtter den generelle planlægning for 

klasserne. De vurderer imidlertid, at det er en forudsætning, at kultur- og 

samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig faggruppe er repræsenteret i disse team, så de 
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ved, hvad hinanden laver. Men med kultur- og samfundsfaggruppen (ks) og 

naturvidenskabelig faggruppes (nf) direkte repræsentation i teamene vurderer de imidlertid, 

at der er en god videndeling mellem de to faggruppers planer.  

 

Team omkring de to faggrupper (ks og nf) består af 2-3 lærere. I det omfang det er muligt 

dækkes to af fagene af den samme lærer. Tutorteams, der også er klassens lærerteam, består 

af klassens tre tutorer – i enkelte tilfælde i 2. hf dog kun to tutorer. Det tilstræbes, at ingen 

lærere er tutor i mere end to klasser og at 1. hf-teamet består af en lærer fra ks-gruppen, en 

lærer fra nf-gruppen samt enten dansk-, engelsk eller matematik-læreren. En af tutorerne 

fungerer desuden som klasselærer og tovholder i teamet. 

 

Mens fagteamets samarbejde vedrører faggruppernes flerfaglige indhold, omhandler 

tutorteamets samarbejde nogle mere overordnede pædagogiske og koordinerende opgaver, 

herunder forberedelse af introforløb, værkstedstimer og tutorsamtaler samt løsningen af de 

opgaver, der er forbundet med tutorordningen og kursisternes studieaktivitet.  

 

Team er selvforvaltende og etableret ud fra objektive kriterier. De er altså – foruden bred 

faglig kompetence – præget af stor beslutnings- og planlægningskompetence. Kravene til 

teamet er generelt professionel samarbejdsevne, herunder forpligtende lærersamarbejde om 

bl.a. fælles forventninger til arbejdsmiljøet i klassen og om sammenhæng og progression i 

det samlede uddannelsesforløb.  

  

Denne form for organisering letter også planlægningen af det flerfaglige samarbejde, 

eksempelvis i den store skriftlige opgave og eksamensprojektet. Desuden har kurset gode 

erfaringer med løbende at dele informationer om planlægningen.  

 

Kurset påbegynder planlægningen af undervisningen i maj for efteråret. Her mødes lærere fra 

kultur- og samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig faggruppe og fastlægger møder med 

teamlærerne, studievejlederne og en ledelsesrepræsentant. 

 

4.3.5 Delkonklusion  

Som de tre praksisstrategier illustrerer, er der tale om meget forskellig typer af 

teamorganisering for de forskellige hf-centre, både hvad angår sammensætning, opgaver og 

grad af autonomi. Samtidig har centrene valgt en forskellig team-struktur fokuseret enten på 

klasser, fagfamilier, værkstedsfunktionen eller en integration heraf. Mange centre har 

afprøvet forskellige former for organisering af arbejdet team og i nogle tilfælde lavet 

modellen om, hvis det ikke skabte ejerskab, eller hvis mødebelastningen blev for stor og 

praktisk svær at gennemføre. Teamorganisering hænger således tæt sammen med den øvrige 

ledelses- og koordineringsindsats, som varierer betydeligt fra den ene institution til den 

anden.  
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Nogle VUC‟er har således valgt en høj grad af detailbeskrivelse som styringsredskab i 

forhold team, mens andre har ladet det være mere fleksibelt og personafhængigt. Nogle 

kurser har desuden lagt vægt på at styre gennem en teamleder og kontaktperson til ledelsen, 

mens andre primært ser team som en slags samtale-forum for lærerne.  

 

Sammensætningen af team er begrundet i en lang række hensyn, herunder især spørgsmålet 

om belastning af de enkelte lærere, fx ved at 

alle lærere skal være i team, men ingen må 

være i mere end et eller måske to team. 

Andre hensyn er spørgsmålet om faglig 

progression, sammenhæng mellem faglige 

forløb og værkstedstimer eller at ‟alle er 

med‟, så der skabes en professionel 

samarbejdskultur i lærergruppen. 

 

De fleste steder er det ledelsen, der 

udstikker rammerne og sammensætter dog 

gerne efter ønsker fra lærerne, mens der 

andre steder er tale om en turnus (så alle 

kommer med), og endelig, for det tredje, er 

der kurser, hvor sammensætningen i store 

træk er besluttet fra neden af lærerne selv 

inden for nogle få retningslinjer. Spørger 

man til kriterier for sammensætning, er de 

først og fremmest faglige, men også 

logistiske og personlige.  

 

Ser vi på de opgaver, der løses i team, ser vi 

også en stor spredning fra konkret 

undervisningsplanlægning og 

kursistvejledning til mere omfattende 

koordinering af studieplan, evalueringer, 

faglig og pædagogisk udvikling. Nogle har 

gode erfaringer med udviklingsteam til 

internt udviklingsarbejde samt udvikling og 

opfølgning på fx tutorordning, introkursus 

etc. Andre lægger vægt på en stor autonomi 

i teamene til at styre indkøb, klassekultur 

mv., samtidig med at de har en 

ledelsesrepræsentant tilknyttet. Endnu andre påpegede, at teamenes opgave primært handler 

om klassen og tutorfunktionen. Nogle deltagere pegede på, at det er vigtigt, at teamet 

fungerer som et samtaleforum, og at der er en høj grad af medindflydelse på eksempelvis 

time-fagfordeling. 

 

Endelig blev tid udpeget som den helt store udfordring, idet de fleste lærere ”havde for lidt 

tid i ugeskemaet” i forhold til omfanget af samarbejde i team. De fandt det derfor vanskeligt 

at finde tiden til den faglige og pædagogiske udvikling, samt at skabe videndeling mellem 

teamene. Kurserne havde forskellige gode råd, når det gjaldt at overkomme nogle af disse 

dilemmaer og prioriteringer. Nogle arbejder fx med temamøder i pædagogisk råd, ad hoc 

Gode råd om teamorganisering 

 

 Tilknyt en intern teamcoach til 

hvert team for at fastholde og 

udvikle teamsamarbejdet 

 Brug samme team til flere 

hold/klasser i faggrupperne 

 Sammensmelt klassens tutorteam 

og lærerteam, da tutoropgaver 

hænger sammen med generel 

planlægning i klasserne 

 Lav fast team om 

værkstedstimerne – det skaber 

mere fokus og engagement 

 Lav centralt udvalg, der styrer 

værkstedstimer og gør dem 

obligatorisk i skemaet 

 Lad team være fokuserede på 

kerneydelsen og skab 

ledelsesmæssig aflastning på alle 

støttefunktioner 

 Lærere, som har stortengagement 

og som aktivt vil være tutorer er 

drivkraften 

 Kompetencekatalog og studieplan 

som klasseteamets 

”styringsredskab” er med til at 

sikre fælles progression 

 

 Figur 15. Gode råd om teamorganisering 
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udvalg med særlige opgaver og centrale koordineringsgrupper, der kan aflaste 

teamsamarbejdet. 

 

 

4.4 Hensyn, udfordringer og praksisstrategier for koordinering og ledelse 
Hvilke overordnede hensyn og udfordringer for koordinering og ledelse udpeger ledere og 

lærere i hf? 

 

Dette afsnit drejer sig om koordineringen mellem den enkelte lærer, team, administration og 

skolens ledelse. Hvor forrige afsnit handlede om organiseringen med hensyn til indholdet i 

lærerteamenes arbejde, stiller dette afsnit skarpt på koordineringen mellem de forskellige 

enheder og team i hf. Afsnittet skitserer de hensyn og udfordringer, der blev udpeget på 

konferencen for 2-årigt hf og hf-enkeltfag omkring, hvordan man skaber en overordnet 

sammenhæng – om man fx har en høj grad af centralt detaljeret koordinering eller om team 

og lærere har mere autonomi i koordineringen. Afsnittet ser også på, hvilke ledelses- og 

koordineringsforaer, der udpeges, og hvilken rolle teamledelse spiller i de overordnede 

ledelsesmodeller. 

Bekendtgørelserne for 2-årigt hf og hf-enkeltfag udstikker ikke principper for, hvordan 

koordineringen mellem lærer, team, administration og ledelse skal foregå. Det påpeges, at det 

er skolelederens ansvar at udstikke rammerne, fx i forhold til at nedsætte team: ”Kursets 

leder beslutter, hvilke opgaver der tillægges et lærerteam med hensyn til undervisningens 

planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling” (Undervisningsministeriet 2008b 

§ 31, stk. 2; jf. Undervisningsministeriet 2004a § 37). Det er således muligt at tilrettelægge 

koordineringen af undervisningens planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling på 

forskellige måder. 

Som allerede nævnt, fremhæver rapporten fra dialoggruppen om lærernes administrative 

arbejde (Monsterudvalget), at gymnasieskolerne afklarer rollefordelinger ”i relationen 

mellem lærere, team og ledelse.” (Undervisningsministeriet 2007: 8) 

På konferencen for 2-årigt hf og hf-enkeltfag fremgik det, at der var en væsentlig udfordring 

eller spænding mellem en ledelsesstyret og lærerstyret teammodel. I en af temagrupperne 

pegede de på, at ‟strategisk ledelse‟ er blevet vigtigere og mere fremherskende, særligt i 

forbindelse med selvejereformen. De pointerede, at de bruger flere ressourcer på den øgede 

konkurrence og management fordi, der er indført flere værktøjer og krav om dokumentation. 

På samme måde blev det pointeret, at indholdsreformen skaber flere 

koordineringsudfordringer på tværs af den strategiske ledelse, den operationelle ledelse og 

teamenes og lærernes selvledelse. 

 

Som vigtige hensyn i koordineringen mellem den enkelte lærer, team, administration og 

skolens ledelse fremhævede deltagerne på konferencen, at der er: 

 En koordinering, der skaber ”synergi og effektivitet på tværs.” 

 Velfungerende lærerteam på tværs af forskellige geografiske uddannelsessteder. 

 Jævn arbejdsbelastning for lærerne. 

 Tid til ”pædagogisk udvikling.”  

 Velfungerende ledelsesdialog på fusionerede og derfor geografisk spredte VUC‟er. 

 Økonomisk råderum. 

 Velfungerende koordinering af værkstedstimerne. 
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I forhold til at tage disse hensyn udpegede deltagerne nogle udfordringer under de nuværende 

rammer. Med hensyn til at koordinere, så der skabes synergi og effektivitet på tværs, pegede 

deltagerne på, at de oplever, at der ligger en udfordring i, at de flere steder først kender 

elevtallene sent og flere steder også er spredt geografisk. Nogle steder oplever de, at 

lærerteamene lukker sig om sig selv. På hf-enkeltfag er det desuden vanskeligt at etablere 

lærersamarbejdet, fordi der ikke er klasser, men hold.  

 

På konferencen udpegede deltagerne en udfordring i, at der nogle steder bruges megen tid på 

planlægning og koordinering, og at lærerne ikke kan nå alt det, de skal inden for normal 

arbejdstid. De pointerede, at planlægningen tager tid fra pædagogisk udvikling.  

 

Det er desuden ikke alle steder klart, hvem der gør hvad, eksempelvis mellem administration, 

skemalægger, team og lærere. I forhold til at have økonomisk råderum, påpegede de på 

konferencen, at økonomien er blevet en eksplicit planlægnings- og koordineringsudfordring 

pga. det økonomiske styringssystem. 15 kursister på et hold er eksempelvis for lidt til, at det 

kan hænge sammen, og det skaber derfor nye udfordringer i forhold til at koordinere de 2-

årige hf og hf-enkeltfag og skabe fælles faglige forløb. 

  

Med hensyn til værkstedstimer fremgik det på konferencen, at nogle kurser havde dårlige 

erfaringer med en teamstyret model af værkstedstimerne. Andre pegede på, at kursisterne 

havde været utilfredse med en centralt styret model, hvor en værkstedslærer tog over fra 

deres faste lærer i et fag. 

 

4.3.1 Praksisstrategier for koordinering og ledelse 

Hvilke værktøjer søger hf at bruge for at imødegå de nye rammebetingelser? 

 

Dette og de følgende tre afsnit handler om praksisstrategierne for koordineringen mellem den 

enkelte lærer, team, administration og skolens ledelse i 2-årigt hf og hf-enkeltfag. Dette afsnit 

bygger på videndelingen på konferencerne, mens de næste tre afsnit fremstiller tre typer af 

praksisstrategier for koordinering og ledelse, der primært baserer sig på 

konferencedeltagernes enkelte notater. 

 

Der er forskellige praksisstrategier for i hverdagen at skabe en overordnet sammenhæng på 

skoleniveau. Det udmønter sig i forskellige ledelses- og koordineringsfora og forskellige 

beslutninger om lærerteamenes rolle i den overordnede ledelsesmodel. 

 

I forhold til at koordinere mellem team, så der skabes synergi og effektivitet på tværs, har 

kurserne forskellige praksisstrategier. Et sted koordinerer teamkoordinatorer med 

kursuslederen, hvor de andre steder primært koordinerer med andre teamkoordinatorer.  

 

Et sted, hvor de har hf og stx på samme skole, har de nedsat et hf-udvalg med to lærere, der 

”koordinerer med udvalget [for almen studieforberedelse og] melder til ledelsen, hvad [de] 

har besluttet.” Det er en måde at imødegå den udfordring, der af nogle bliver udtrykt 

omkring, at hf‟s særkende de steder, hvor de ligger sammen med gymnasier, kan forsvinde i 

fælles værdier og planprocedurer. 

 

Som i stx har man også forskellige modeller for at fordele lærernes arbejdsbelastning. Flere 

nævner, at de er gået bort fra en teamstyret koordineringsmodel, til at der centralt udstikkes 

retningslinjer for eksempelvis værkstedstimerne eller faglige samspil inden for de to 

faggrupper. Det kan frigøre tid, så teamene kan fokusere på eksempelvis pædagogisk 
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udvikling. Nogle steder har de haft succes med at tilrettelægge fagene for 2-årigt hf og hf-

enkeltfag, så de lettere kan samkøres, hvis kursisterne falder fra. 

 

De tre praksisstrategier, der præsenteres nedenfor er 1) Central detaljeret styring, 2) Team 

med stor autonomi, 3) Konsulentstøttet ledelse og koordinering. 

 

 

4.3.2 Første praksisstrategi: Central detaljeret styring   

Den første praksisstrategi i forhold til koordinering og ledelse i hf- og hf-enkeltfag baserer 

sig på et mindre 2-årigt hf-kursus, der ligger i forbindelse med et gymnasium. 

Praksisstrategien er karakteriseret ved central detaljeret styring og en vis ”homogenisering” 

inden for kultur- og samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig faggruppe med hensyn til 

emner og forløb.  

 

Kurset har etableret en fast plan for værkstedsundervisningen, der er udarbejdet af et særligt 

udvalg. Planen skal styrke progressionen i hf-kursisternes kompetenceudvikling, og der er 

tilrettelagt modulbeskrivelser og materiale til hvert eneste modul. Planen afløser en 

klasseteam-styret afvikling af værkstedsundervisningen, som ikke forløb tilfredsstillende. 

 

Skolen har selv nedsat et ”mini-monsterudvalg”, som har set på planlægningen ud fra et 

lærersynspunkt. Det har resulteret i en planlægning, hvor hensynene så vidt muligt har været 

jævn arbejdsbelastning og overordnede fastlagte rammer, således at den enkelte lærer eller 

grupper af lærere ikke hver især skulle udvikle samme forløb og lignende. Kurset fremhæver 

rationel planlægning samt enkelthed og overskuelighed som centrale begreber. 

 

Hovedansvaret for den faglige planlægning ligger hos den enkelte lærer. Derudover arbejder 

faggrupper og kolleger i varieret udstrækning sammen om den faglige planlægning. På de 

programlagte klassemøder er et fast punkt gennemgang af muligheder for samarbejde på 

tværs af fagene. 

 

Teamene er gået fra 3 til 2 teammedlemmer, som nu selv aftaler og afholder teammøder efter 

behov. Et klassemøde hvert semester med delvis fast dagsorden er dog fastlagt af skolens 

ledelse og har deltagelse af team, klassens lærere, studievejleder og studieleder. Her sker der 

en opfølgning, bl.a. på lærernes registrering af studieaktivitet. Der er desuden månedlige 

møder mellem studievejledere og studieleder omkring studieaktivitetsregistrering.  

Hvad angår de flerfaglige forløb i kultur- og samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig 

faggruppe, har det enkelte flerfaglige lærerteam et fælles ansvar og samarbejde om forløbene 

og koordineringen af undervisningen. Derudover har der været afholdt møder som ramme om 

evaluering og erfaringsudveksling – typisk ved overgangen til et nyt skoleår. 

 

4.3.3 Anden praksisstrategi: Koordinering inden for fastlagte rammer  

Den anden praksisstrategi for koordinering og ledelse i hf, tager udgangspunkt i et stort hf-

center, der er placeret på et enkelt undervisningssted. Kurset lægger vægt på, at teamene har 

stor autonomi, men opgaverne er fastlagt centralt. 

 

Lærerne omkring en klasse arbejder sammen i et lærerteam, der består af de tre tutorer, og i 

de to faggrupper. Teamene vælger selv koordinator, og hvert team har en 
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ledelsesrepræsentant tilknyttet. Teamene har stor autonomi, eksempelvis i forhold til indkøb 

og håndtering af klassekultur. 

Fra ledelsen/diverse udvalg udarbejdes en række årsplaner og skemaer/skabeloner som det 

enkelte lærerteam udfylder til at gælde for klassen/pakken og alle dens lærere. Eksempler på 

sådanne koordineringsredskaber er: 

• Skabelon for introduktionskursus. Lægges tilrettet den enkelte klasse/pakke i dens 

rum på Fronter til supplering af teamet og uddeling til kursisterne. Dækker hele 

forløbets fire uger. 

• Kompetenceudviklings- og aktivitetsplan. Oversigt gældende samtlige klasser og 

pakker – og gældende for samtlige lærere tilknyttet klassen/pakken. 

• Evalueringsplan/tutorsamtaler. 

• Oversigt over aktiviteter, der skal passes ind i værkstedstimerne. 

• Hf-lærerteam-/tutoropgaver. 

• Oversigt over lærerteamkoordinators opgaver. 

• Skabelon til studieplanlægges i hver enkelt klasses rum på Fronter, og udfyldes 

løbende af faglærerne. 

 

Lærerteamene mødes jævnligt efter aftale, men kommunikerer løbende i klassens rum på 

Fronter, hvor også øvrige lærere deltager. Hvert team/hver klasse har sin egen studievejleder 

og sit eget medlem af ledelsen tilknyttet med jævnlig kontakt og sparring, både om 

pædagogiske og praktiske spørgsmål (studieaktivitet) og om teamets rolle/udvikling. Den 

overordnede koordinering er endvidere sikret med ovennævnte planlægningsværktøjer. 

 

De vigtigste koordinatorer af studieaktiviteten er tutor, lærerteam, studievejleder og 

inspektor. Studieaktiviteten følges løbende af den enkelte kursists tutor (og studievejleder). 

Fravær registreres og følges løbende på LudusWeb. Fire gange om året evaluerer inspektor, 

studievejleder og klassens lærerteam hver enkelt kursists studieaktivitet. Inspektor indkalder 

ca. 3 uger efter møderne lærerteamenes vurdering af, om advarslerne har virket, eller om de 

pågældende kursister skal udmeldes. Hvis lærerteamet i de mellemliggende perioder 

konstaterer manglende studieaktivitet, henvender teamet sig til inspektor med henblik på 

iværksættelse af sanktioner. 

 

4.3.4 Tredje praksisstrategi: Konsulentstøttet ledelse og koordinering  

Den tredje praksisstrategi for koordinering og ledelse i hf tager udgangspunkt i et stort 

voksenuddannelsescenter, der både udbyder 2-årigt hf og hf-enkeltfag. Centret har haft gode 

erfaringer med at skabe en organisationsform, der lægger vægt på kommunikation, 

pædagogisk udvikling og koordinering af studievejledning.  

 

Centret peger i sine notater på, at kursisten er centrum for deres overordnede organisering. 

De fastslår, at hensyn til kursisterne – ved eksempelvis at sammensætte nogle gode skemaer 

– godt kan kombineres med en effektiv ressourceudnyttelse, og med at lærerne får de fleste af 

deres skemaønsker opfyldt. 

 

Centret peger på, at den vigtigste udfordring er at skabe sammenhæng og overskuelighed. I 

centret har de nedsat konsulenter, der arbejder med kvalitets- og pædagogisk udvikling, 

kommunikation, økonomi og vejledning.  
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En gang årligt udarbejder en konsulent på baggrund af lærernes ”ønskesedler” et oplæg til 

den samlede time og fagfordeling. Arbejdet koordineres med ønsker fra faggrupperne, og 

principperne for tilrettelæggelsen høres i studieudvalget. 

 

Hvert år udarbejdes en procesplan for arbejdet med deres fagtilbud. I procesplanen kan alle 

lærere og øvrige medarbejdere holde sig orienteret om, hvor langt de er nået i processen, og 

hvornår der holdes dialogmøder og høring. Arbejdet indledes med et inspirationsmøde. 

 

Der udarbejdes også et ‟pædagogisk årshjul‟, der angiver hvornår og hvordan den årlige 

udviklingsplan udmøntes. Den angiver hvilket forum, der involveres, og hvem der er 

ansvarlige. 

 

For at støtte teamsamarbejdet afsætter centret tid til teamarbejdet til den enkelte lærer og til 

koordinatorarbejdet. Centrets ledelse søger at støtte teamets mødemuligheder ved at 

tilrettelægge undervisningsfri pædagogiske dage/mødedage. Dagene er opdelt i definerede 

moduler, så lærerne kan mødes med forskellige grupperinger. Centret søger også at give 

teamene administrativ støtte og afholder desuden efteruddannelsesseminarer arrangeret af 

pædagogiske konsulenter.  

 

Opfølgning på lærernes registrering af studieaktivitet varetages af studievejledningen, idet 

der er knyttet en vejleder og tutorressourcer til alle team.  

 

 

4.3.5 Delkonklusion 

Som det fremgår af de tre udvalgte praksiseksempler, tager skolernes koordinering mellem 

ledelse, team og lærer udgangspunkt i meget forskellige ledelses- og organisationsmodeller 

samt en forskellig opfattelse af, hvordan man sikrer den bedste sammenhæng og 

koordinering i den overordnede planlægning, opgaver og udviklingsinitiativer. 

 

Praksisstrategierne kan herved ses som bud på, hvordan man kan imødegå de mange 

udfordringer, som deltagerne i deres notater formulerede for ledelse og koordinering.  
 

I deres eget sprog gjaldt det: 

  

• At skabe klarhed om, hvem der står for planlægning og koordinering og eliminerer 

gråzoner og misforståelser mellem lærer/team og skemalægger/ledelse. 

• At undgå at teamene lukker sig om sig selv. 

• At skabe ”kollektiv intelligens” og videndeling på tværs af opsplittet lærergruppe. 

• Undgå at lærerne drukner i koordineringsopgaver og for mange møder. 

• Undgå for stort ledertræk / intern ledelsesdialog på fusioneret og geografisk spredt VUC 

på flere arbejdspladser 

 

 

For at imødegå de mange koordineringsudfordringer, som reformen indebærer, har nogle 

VUC‟er udviklet en ny formaliseret ledelsesstruktur i form af forstander, viceforstander, 

afdelingsforstander, afdelingsledere og en række specifikke ledelsesfunktioner. Andre steder 

har man søgt at udvikle tværgående lederteam og administrative team, foruden de mange 

forskellige lærerteam omkring klasser, fagfamilie, fagpakker, tuturfunktion etc. Samtidig er 

der ved siden af pædagogisk råd, kursistråd og fællesudvalg etableret en række 

koordinerende udvalg og afdelingsmøder om fx intro, værkstedsundervisning, gennemførelse 
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og studieaktivitet, evaluering og en række øvrige indsatsområder. Samlet set vidner det om et 

stor ledelsesoprustning og et stort behov for øget intern koordinering.  

 

Som de tre udvalgte eksempler viser, vælger de enkelte centre at opryste for koordinering 

ved hjælp af forskellige virkemidler, nemlig for det første en stærkere central styring og en 

vis standardisering i form af kompetenceplaner, studiehåndbog, teamguide, fast plan for 

værkstedstimer og i det hele taget en stor selvbeskrivelses- og informationsindsats; for det 

andet en stor forøgelse af møder og koordinerende fora med stærk involvering af lærere og 

lærerteam i tværgående dialog, og endelig for det tredje, en professionalisering af den daglige 

og administrative ledelse og eventuelt inddragelse af ekstern konsulentbistand. Selvom der 

kan være en overvægt at nogle af 

disse ledelses- og koordineringstiltag 

fra det ene center til det andet, er der 

dog som oftest tale om mange 

parallelle tiltag.  

 

Samtidig tyder såvel notater som 

temadrøftelser på en stor variation i 

såvel de ledelsesmæssige som de 

pædagogisk-udviklingsmæssige 

ressourcer på centre og skoler. 

Deltagerne peger da også generelt på 

et stort ledelses- og 

koordineringspres, som det kan være 

svært at leve op til i dagligdagen; 

især der, hvor der er tale om små 

kurser, der tillige ofte er spredt ud 

over et stort geografisk område. 

Mange steder håndteres det ved en 

kraftig uddelegering til de enkelte 

lærerteam og individuelle lærere, 

uden at der nødvendigvis er 

ressourcer til en organisatorisk, 

ressourcemæssig eller 

ledelsesmæssig opbakning. Det kan 

gøre reformimplementeringen sårbar 

især ved personaleudskiftning og sene udmeldinger fra Undervisningsministeriet. Samtidig 

peger flere deltagere på, at tidspres og almindelig travlhed som følge af tilpasning til både 

indholds- og selvejereformen har betydet, at logistik og praktiske løsninger har været i 

højsædet i reformens første år, mens den strategiske ledelse og den langsigtede udvikling, 

såvel som dialog og sparring med lærere og lærerteam, har været svær at nå og skabe 

ressourcer til. 

 
Flere indlæg på konferencerne indeholdt dog gode råd om, hvad der var vigtigt rent 

ledelsesmæssigt. På den ene side blev der peget på, at et klart ledelsesgrundlag og stor 

involvering af lærerne samt aktiv deltagelse fra ledelsen i udviklingsteam. På den anden side 

handlede det om at sikre ledelsesopbakning til udvikling af ”kerneydelsen”, værne 

medarbejderne og skabe ro omkring implementeringer af reformens mange nye tiltag. 

Ledelsen skal altså være synlig og skabe opbakning om nye indsatsområder år for år, 

Gode råd om teamledelse 

 

 Vi har 8 lærerteam med hver en 

ledelsesrepræsentant tilknyttet og stor 

autonomi inkl. indkøb, klassekultur mv. 

 Vi laver team-koordinering med fokus på 

klasse og tutor. Har både teamleder som 

kontaktperson og ledelsesrepræsentanter 

med på de første møder. 

 Vi har ‟tre i et team‟ inkl. tutor og én 

‟teamtovholder‟. Én person skaber fokus 

og kontinuitet, trods noget berøringsangst 

i forhold til at skulle lede kollegaer. 

 Team hos os er et ‟samtaleforum‟. I hf er 

alle klassens lærer med. Ledelsen kommer 

med udspil til sammensætning ud fra time-

fagfordeling, men lærerne får 

medindflydelse. 

 Hos os referer alle 18 team til mig 

(ledelsen). De har detaljeret 

arbejdsbeskrivelse og ikke 

ledelsesbeføjelser. Det er ‟styret anarki.‟ 

 
Figur 16. Gode råd om teamledelse 
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samtidig med at den sikrer en bæredygtig implementering og undgår at overbelaste lærere og 

kursister i for mange møder og krav om udvikling og dokumentation.  
 

 

4.4 Sammenfatning  
Gymnasiereformen har stillet store krav til både hf-enkeltfag og 2-årigt hf. Kurser og centre 

har generelt taget vel imod reformen, der ud over ‟ny hf-faglighed‟ med øget vægt på fagligt 

samspil, et introduktionsforløb, fagpakker, eksamensprojekt og større skriftlig opgave (SSO) 

også indeholder indførsel af værkstedsundervisning, tutorordning og studiebog samt 

studieplaner, der skal sikre tydelige mål for kursistens opbygning af kompetencer over 

uddannelsesforløbet.  Reformen er blevet mødt forskelligt fra de noget forskellige 

institutioner lige fra mindre VUC‟er og studenterkurser til større fusionerede institutioner 

eller 2-årigt hf på almene gymnasier. Generelt er kurserne dog enige om at kræve større 

gennemskuelighed i lov- og bekendtgørelsesgrundlag, herunder afbureaukratisering af 

studieplaner, undervisningsbeskrivelser og prøvebestemmelser. 

 

Ser vi på, hvad VUC‟er og hf-skoler generelt har udpeget som væsentligste udfordringer, er 

det at undgå frafald og at skabe et godt flerfagligt samspil. Desuden peger et stort antal også 

på udfordringen i at sikre pædagogisk udvikling, herunder at udvikle nye undervisnings- og 

arbejdsformer. Og lige så mange peger på udfordringen i at sikre kvalitetsudvikling og 

selvevaluering.  

 

Når det handler om udfordringer, hensyn og praksis i relation til faglig planlægning og  

overordnet tidsstyring, er man i store træk enige om, at de vigtige hensyn er effektiv 

ressourceudnyttelse, jævn arbejdsbelastning og rationel planlægning, herunder flerfagligt 

samarbejde, foruden hele frafaldsproblematikken, der udgør et særligt tema og rammevilkår 

for især hf-enkeltfag. Til gengæld er man langt fra enig i løsningen. Mens nogle skoler søger 

at imødegå disse hensyn gennem tidlig central planlægning, søger andre skoler at bevare en 

stor grad af fleksibilitet og decentral planlægningsmulighed gennem høj grad af uddelegering 

til den enkelte lærer. Planlægningshorisonten er for nogle kurser 1, 2 eller 3 år ad gangen og 

andelene af skemalagt undervisning kan være op til 90 %, mens andre kun planlægger for 15 

– 30 uger og overlader en del af skemalægningen til de enkelte team og lærere. Især for hf-

enkeltfagser planlægningshorisonten kort, idet hold først sættes i starten af august.  

 

På konferencen drejede debatten sig om en række specifikke udfordringer, såsom 

introduktionsforløbet, dets udstrækning og indhold, fagenes placering på det 2-årige hf, 

herunder placering af historie og samfundsfag, tilrettelæggelsen af det skriftlige arbejde, 

tutorsamtaler, der kræver tid, og som det har været svært at skabe plads til og endelig 

studiebogen Nogle ser studiebogen som et overflødigt tiltag, mens andre ser den som det 

væsentligste evalueringsværktøj, der retfærdiggør fraværet af årskarakterer. Mens nogle 

fokuserer på samordning af den overordnede skemastruktur, arbejder andre med konkrete 

indsatsområder som fx rammer for SSO og EXP eller gode muligheder for 

værkstedsundervisning, stram kompetencemodel eller studiekompetenceværksteder, lokal 

forenklet studiebog, stram og fastlagt plan for værkstedsundervisningen, central koordineret 

tutorfunktion, som sikres ved fx at lægge timer oven i hvert fags timetal, at overbooke tutor 

med værkstedstimer eller ved at tilrettelægge punktvise samtaler på blokdage. En særlig 

problematik rejser sig desuden om eksamenstilrettelæggelse, hvor kurserne oplever et stort 

tidspres. Her bliver flere strategier fremlagt, såsom at fremrykke studietur til 1. hf eller at 

lægge undervisning mellem den skriftlige og den mundtlige eksamen, som fx idræt eller 

‟kulturprojektet‟. 
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En fælles balancegang bag de mange modeller for tidsplanlægning og skemalægning er 

spørgsmålet om, hvor centralistisk forhåndsbestemt, eller hvor ‟demokratisk‟/fleksibel den 

skal være. Flere pegede på et dilemma mellem, hvordan man tilgodeser fælles faglige 

principper og et overskueligt og samordnet skema uden alt for mange skemahuller og lange 

arbejdsdage. Kravene til sammenhæng og progression indebærer ofte en ujævn 

arbejdsbelastning. Mange har svært ved at holde et timetal på 42 timer om ugen – og ”året er 

alt for kort til al den planlægning”, som en deltager udtrykte det. Nogle kurser plæderede for 

en stram overordnet oversigt, der fastlægger en fælles studieplan for alle studieretninger. I 

denne plan kan man se, hvilke forløb der indgår, og hvordan de er placeret over de to år. I 

planen er alle AT-forløb koncentreret på hver en uge med omlagt undervisning, for at skabe 

‟færrest mulige afbrydelser‟ i den almindelige undervisning. Andre argumenterer for, at det 

er for centralt, og at de nærmest var nødsaget til ”differentieret og semi-struktureret 

planlægning” inden for nogle overordnede rammer. Fx har nogle kurser et værkstedsteam, 

som står for planlægningen af indhold, hvor det andre steder er med i den faste 

skemalægning og retningslinjerne udstykket af studielederen. 

 

Omkring teamorganisering oplevede kurserne generelt, at det giver store udfordringer. Af de 

indsendte notater fremgår det, at de mest udbredte team er fagteam og dernæst tutor- og 

klasseteam med 2-3 lærere. Opgaverne er forskellige lige fra smalle team med fokus på 

faglig planlægning til brede administrative team eller sammensmeltning af klasse- og 

tutorteam. Samlet har centrene valgt en noget forskellig teamstruktur fokuseret enten på 

klasser, fagfamilier, værkstedsfunktionen eller en integration heraf. Mange kurser har 

afprøvet forskellige former for organisering af arbejdet team og i nogle tilfælde lavet 

modellen om, hvis det ikke skabte ejerskab, eller hvis mødebelastningen blev for stor, idet tid 

og muligheden for at mødes af alle fremhæves som den helt store udfordring.  Kurserne 

havde på konferencen forskellige gode råd til, hvordan man kan støtte og aflaste de 

etablerede team, fx gennem temamøder i pædagogisk råd, ad hoc udvalg med særlige 

opgaver og centrale koordineringsgrupper, der kan aflaste teamsamarbejdet. Andre foreslog 

at tilknytte en intern teamcoach og andre støttefunktioner i den administrative ledelse. 

 

Mens nogle VUC‟er har valgt en høj grad af detailbeskrivelse som styringsredskab i forhold 

team, er det andre steder mere fleksibelt og personafhængigt. Nogle kurser har desuden lagt 

vægt på at styre gennem en teamleder og kontaktperson til ledelsen, mens andre primært ser 

team som et ”samtale-forum” for lærerne. Sammensætningen af team er begrundet i en lang 

række hensyn, herunder især spørgsmålet om belastning af de enkelte lærere, fx ved at alle 

lærere skal være i team, men ingen må være i mere end et eller måske to team. Andre hensyn 

er spørgsmålet om faglig progression, sammenhæng mellem faglige forløb og værkstedstimer 

eller at ‟alle er med‟, så der skabes en professionel samarbejdskultur i lærergruppen. 

 

Ser vi på de opgaver som løses i team, ser vi også en stor spredning fra konkret 

undervisningsplanlægning og kursistvejledning til mere omfattende koordinering af 

studieplan, evalueringer, faglig og pædagogisk udvikling. Nogle har gode erfaringer med 

udviklingsteam til internt udviklingsarbejde samt udvikling og opfølgning på fx tutorordning, 

introkursus etc. Andre lægger vægt på en stor autonomi i teamene til at styre indkøb, 

klassekultur mv. samtidig med, at de har en ledelsesrepræsentant tilknyttet. Endnu andre 

påpegede på konferencen, at teamenes opgave primært handler om klassen og 

tutorfunktionen. Nogle deltagere pegede på, at det er vigtigt, at teamet primært anvendes til 

dialog mellem lærere, og at der er en høj grad af medindflydelse på eksempelvis time-

fagfordeling. 
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Når det gælder konferencens tredje tema, koordinering mellem den enkelte lærer, team og 

kursets ledelse blev der ligeledes på konferencen og i skolernes notater udpeget en række 

udfordringer. Det handler om, hvordan man skaber synergi og effektivitet på tværs, 

eliminerer gråzoner og misforståelser mellem lærer/team og skemalægger/ledelse, 

koordinerer og skaber ledelsesdialog mellem geografiske spredte udannelsessteder. Men også 

om, hvordan man undgår at teamene lukker sig om sig selv, koordinerer og skaber 

videndeling på tværs af en opsplittet lærergruppe og samtidig undgår, at lærerne drukner i 

koordineringsopgaver og for mange møder. 

 

De lokaliserede praksisstrategier vidner om stor spredning i, hvordan man er gået til opgaven 

på de forskellige kurser, idet koordinering mellem ledelse, team og lærer tager udgangspunkt 

i meget forskellige ledelses- og organisationsmodeller samt en forskellig opfattelse af, 

hvordan man sikrer den bedste sammenhæng i den overordnede planlægning af opgaver og 

udviklingsinitiativer.  Nogle VUC‟er har udviklet en ny formaliseret ledelsesstruktur i form 

af forstander, viceforstander, afdelingsforstander, afdelingsledere og en række specifikke 

ledelsesfunktioner. Andre steder har man søgt at udvikle tværgående lederteam og 

administrative team, foruden de mange forskellige lærerteam omkring klasser, fagfamilie, 

fagpakker, tuturfunktion etc. Samtidig er der ved siden af pædagogisk råd, kursistråd og 

fællesudvalg er etableret en række koordinerende udvalg og afdelingsmøder om fx intro, 

værkstedsundervisning, gennemførelse og studieaktivitet, evaluering og en række øvrige 

indsatsområder. Samlet set vidner det om et stor ledelsesoprustning og et stort behov for øget 

intern koordinering.  

 

De virkemidler, der fremhæves er for det første en stærkere central styring og en vis 

standardisering i form af kompetenceplaner, studiehåndbog, teamguide, fast plan for 

værkstedstimer og i det hele taget en stor selvbeskrivelses- og informationsindsats; for det 

andet en stor forøgelse af møder og koordinerende fora med stærk involvering af lærere og 

lærerteam i tværgående dialog, og endelig for det tredje, en professionalisering af den daglige 

og administrative ledelse og eventuelt inddragelse af ekstern konsulentbistand. Selvom der 

kan være en overvægt af nogle af disse ledelses- og koordineringstiltag fra det ene center til 

det andet, er der dog som oftest tale om mange parallelle tiltag.  

 

Til gengæld tyder de mange input på en stor variation i såvel de ledelsesmæssige som de 

pædagogisk-udviklingsmæssige ressourcer på institutioner med hf-enkeltfag og 2-årigt hf. 

Deltagerne på konferencen peger på et stort ledelses- og koordineringspres, som det kan være 

svært at leve op til i dagligdagen, især der hvor der er tale om små kurser, der tillige ofte er 

spredt ud over et stort geografisk område. Mange steder håndteres den ved en kraftig 

uddelegering til de enkelte lærerteam og individuelle lærere, uden at der nødvendigvis er 

ressourcer til en organisatorisk, ressourcemæssig eller ledelsesmæssig opbakning. Det kan 

gøre reformimplementeringen sårbar især ved personaleudskiftning og sene udmeldinger fra 

Undervisningsministeriet. Samtidig peger flere deltagere på, at tidspres og almindelig 

travlhed som følge af tilpasning til både indholds- og selvejereformen har betydet, at logistik 

og praktiske løsninger har været i højsædet i reformens første år, mens den strategiske ledelse 

og den langsigtede udvikling, såvel som dialog og sparring med lærere og lærerteam, har 

været svær at nå at skabe ressourcer til. Forskellene er dog store både mellem hf-enkeltfag og 

2-årigt hf og mellem de enkelte kurser og skoler, der især på grund af størrelse har forskellige 

ressourcer til koordinering og udvikling. 
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5. Hhx 
Dette kapitel stiller skarpt på hhx efter reformen og søger at udpege, hvad der virker, hvad 

der forstyrrer, og hvad vi kan gøre bedre i forhold til planlægningen og organiseringen i hhx. 

Som resten af rapporten er kapitlet organiseret omkring de tre temaer, der har dannet 

udgangspunkt for konferencerne og de besvarelser, deltagerne blev bedt om at lave forud for 

deres deltagelse. Det vil sige med et fokus på 1) tidsplanlægningen af undervisningen, 

herunder anvendelsen af it-værktøjer 2) organiseringen af arbejdsprocesserne i team og 3) 

koordineringen mellem den enkelte lærer, team, administration og skolens ledelse.  

 

Hhx-casen er den af rapportens tre cases, hvor det kvantitative materiale er størst, da de 

notater, deltagerne blev bedt om at lave forud for konferencen her blev indtastet i et 

spørgeskema. Konferencen omkring hhx blev afholdt den 3. december 2008 i Kolding, og der 

var 24 skoler repræsenteret. 

 

5.1 Reformens rammebetingelser 
Før vi kaster os over praksisstrategierne i hhx, er her en kort skitsering af de 

rammebetingelser, som reformen sætter for skolernes planlægning og organisering, samt 

deltagernes beskrivelser heraf.  
 

I bekendtgørelsen fastslås det, at ”hhx-uddannelsen gennemføres med vægt på 

erhvervsrelaterede perspektiver” (Undervisningsministeriet 2008c § 2, stk. 1), og at ”hhx-

uddannelsens studiekompetencegivende sigte realiseres inden for virksomheds- og 

samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag 

(Undervisningsministeriet 2008c § 2, stk. 2). Regeringens udspil til reformen af de fire 

gymnasiale uddannelser lagde i mindre grad op til forandringer af hhx end af stx og hf. For 

hhx rummede udspillet ”især fornyelse i uddannelsernes struktur” (Undervisningsministeriet 

2003).  

 

De overordnede mål med reformen af de gymnasiale uddannelser har imidlertid også 

betydning for fagstrukturer og organiseringsformer. Disse mål vægter bl.a. ”samspillet 

mellem fagene”, og er organiseret omkring mål for elevernes faglige kompetencer 

(Undervisningsministeriet 2008c § 1, stk. 2).  

 

Til trods for at reformen af de fire gymnasiale uddannelser i mindre grad lagde op til 

forandringer i hhx, har lederorganisationerne på erhvervsskoleområde tilsluttet sig 

anbefalingerne i den såkaldte ”Monsterrapport”, der egentlig er udarbejdet med 

udgangspunkt i forholdene i stx. I vejledningen til hhx-bekendtgørelsen, er der derfor tilføjet 

en række citater fra ”Monsterrapporten” (Undervisningsministeriet 2008d:4). Rapportens 

anbefalinger er eksempelvis føjet til i vejledningen for hhx under afsnittet om planlægning og 

organisering. Her påpeges det bl.a., at ”Når opgaver forandres, bliver der tilsvarende behov 

for forandringer i organisationen, i ledelsen og i samarbejdet med og mellem lærerne” 

(Undervisningsministeriet 2008d:11). Og det indskærpes, at de enkelte skoler har ansvaret 

for løbende at drøfte ”om man har valgt rigtigt på en række punkter.” Fx i forhold til 

”opgave- og kompetencefordelingen mellem bestyrelse, ledelse, eventuelle 

teamkoordinatorer, lærerteam, de enkelte lærere og andre ansatte.” Men også i forhold til, 

”hvor meget der planlægges samlet for hele skolen, og hvor meget der planlægges klassevis” 



69 

 

og til ”planlægningens detaljeringsgrad”, og endelig til ”hvordan evaluering og 

kvalitetsvurdering sker” (Undervisningsministeriet 2008d:12). 

 

Hovedtrækkene i reformen på hhx-området kan opsummeres i følgende punkter: 

 Indførslen af studieområdet. ”Studieområdet er opdelt i del 1 og 2. Del 1 følges i 

grundforløbet, og del 2 følges i studieretningsforløbet” (Undervisningsministeriet 

2008c § 7, stk. 1). I studieområdet skal der bl.a. ”lægges vægt på at styrke samspillet 

mellem fagene” (§ 7, stk. 2). 

 Indførslen af studieretninger med ”gode muligheder for fagligt samspil” 

(Undervisningsministeriet 2008c § 21). Herunder studieretningsforløb 

(Undervisningsministeriet 2008c § 15) og studieretningsprojektet 

(Undervisningsministeriet 2008c § 22). 

 Indførslen af grundforløbet. ”Studieområdet del 1 gennemføres helt eller delvist i 

grundforløbet.” (Undervisningsministeriet 2008d:5) 

 Indførslen af lærerteam. ”Skolens leder sammensætter for grundforløbet og for hver 

studieretningsklasse et eller flere lærerteam. Desuden kan lederen sammensætte 

lærerteam efter andre kriterier” (Undervisningsministeriet 2008c § 59). 

 Indførslen af studieplaner, der skal ”sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen, 

og studieplanen er udgangspunktet for lærerteamets fælles planlægning” 

(Undervisningsministeriet 2008c § 60). 

 Decentralisering på visse områder. Fx tilrettelæggelsen af grundforløbet og 

gennemførsel af studieretningsvalg, elevtid, organisering af lærerteam (EVA 

2009:32). 

 Skolen kan tilbyde eleverne frivillig undervisning (Undervisningsministeriet 2008c 

§ 34). Skolen kan tilbyde eleverne studiekredse (Undervisningsministeriet 2008c 

§ 35). Skolens leder kan tilbyde eleverne mulighed for at anvende skolens faciliteter 

som lektiecafé eller lignende for derved at styrke studiemiljøet og grundlaget for, at 

alle elever opnår et godt fagligt udbytte (Undervisningsministeriet 2008c § 36).  

 

 

På konferencerne blev det klart, at der er forskellige oplevelser af og holdninger til disse 

rammevilkår, hvilket indebærer mange forskellige gode råd om, hvordan rammerne og 

kravene skulle ændres. Skolernes besvarelser pegede både på en række konkrete ønsker til 

ændringer, såsom: ”flere interne prøver, frem for ekstern censur”; ”eksamensplanlægning 

som før reformen”; ”en kortere eksamensperiode og dermed et længere skoleår, specielt i 1. 

og 2. hhx" samt; ‟‟et bedre og mere integreret it-værktøj til skemalægning og 

kommunikation.” Samtidig ønskede skolerne større frihed i deres planlægning på en række 

felter. Det gælder fx: ”mere målstyrede rammer om studieområdet frem for lektionsstyring”; 

”nedsættelse og udjævning af krav til studieretningsprojekt”; ”mulighed for at sprede 

grundforløbet til andre år”; ”afskaffelse af bundne perioder til afholdelse af forskellige 

forløb”; ”mulighed for at køre blandende hold på tværs af studieretninger, da det er dyrt, hvis 

der er frafald i en klasse”; ”mere selvbestemmelse af, hvad der er obligatoriske fag, 

studieretnings- og valgfag” samt i det hele taget ”mindre bureaukrati vedrørende 

kvalitetsarbejdet, studie- og undervisningsplaner, evalueringer mm.” Til gengæld ville 

skolerne gerne have ”tidligere udmeldinger fra ministeriet”, ”flere ressourcer til 

efteruddannelse og pædagogisk udvikling” og fx ”opbygning af et UVM-netværk om 

kvalitetsudvikling.” 

 

Disse kommentarer omkring reformens rammevilkår afspejler sig også, når vi spørger til 

hvilke udfordringer, reformen indebærer for planlægning og organisering. Når vi ser på 
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skolernes besvarelser, peges der på mange konkrete udfordringer, som kan kategoriseres 

under overskrifter som: ‟tid‟, ‟overblik og kompleksitet‟, ‟økonomi og rammer‟, herunder 

ressourcer til ledelse, samarbejde og kompetenceudvikling; ‟samarbejde og kommunikation‟, 

herunder motivation af medarbejdere, teamledelse og fælles sprog og endelig; ‟flerfagligt 

samspil‟. Samlet set viser skolernes besvarelser, at de væsentligste udfordringer også på hhx-

området har været at skabe godt flerfagligt samspil og udvikle nye undervisnings- og 

arbejdsformer, gennemføre teamorganisering og samtidig sikre jævnarbejdsbelastning. De 

flerfaglige forløb, herunder studieretninger, opleves som en stor udfordring, selvom hhx har 

andre forudsætninger herfor og også i den tidligere bekendtgørelse havde flerfaglige 

projekter som en del af uddannelsesforløbet. Uddannelsens nye faglige strukturer og 

organiseringsformer stiller andre krav til planlægningen af undervisningen, til samarbejdet 

mellem lærerne og til ledelse og koordinering. Ligesom i det almene gymnasium, oplever 

man på flere hhx-skoler, at lærerne i øjeblikket ønsker en høj grad af central styring, og at det 

kan være svært at overskue og engagere alle lærere i det nye og mere komplekse forløb, som 

reformen indebærer. 

 

Det skal samtidig nævnes, at det mangeårige selveje på erhvervsskolerne har medført en lang 

række fusioner gennem de sidste 10-15 år, hvilket indebærer, at de deltagende skoler for det 

første varierer i størrelse i en grad, som man slet ikke kender på stx-området. Der er således 

skoler med helt ned til omkring 200 hhx elever og store skoler med 1500-1700 hhx elever. 

Det betyder, at den interne ledelsesstruktur og ledelsesressourcerne er forskellige, idet nogle 

af de store skoler har form af erhvervsuddannelsescentre med flere afdelinger under sig og 

ofte også andre uddannelsesprogrammer, især kortere videregående uddannelser. Der er også 

eksempler på skoler med både hhx- og stx-afdelinger. I denne rapport beskriver vi ikke de 

overordnede ledelsesmodeller, men fokuserer på ledelse og koordinering i forhold til det 

konkrete arbejde med at implementere reformen, hvor størrelse såvel som ledelsesstruktur 

imidlertid spiller ind. 

  

Nedenfor følger først et afsnit om de udfordringer, der rejser sig omkring tidsplanlægningen 

af undervisningen. Dernæst behandler kapitlet organiseringen af arbejdsprocesserne i team 

og endelig koordineringen mellem den enkelte lærer, team, administration og skolens ledelse. 
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5.2 Hensyn, udfordringer og praksisstrategier i planlægningen af 

undervisningen 

 
I de spørgeskemaer deltagerne på konferencerne for hhx blev bedt om at udfylde, skulle de 

markere de tre mest afgørende hensyn i planlægningen af undervisningen. Her var de højst 

rangerede hensyn ”effektiv ressourceudnyttelse”, ”sammenhængende forløb” og ”jævn 

arbejdsbelastning for eleverne.” 

 

Hvilke 3 begrundelser/hensyn har været mest afgørende for skolens overordnede 

arbejdsorganisering og tidsplanlægning på hhx? 

 
Figur 17. Prioriterede hensyn for tidsplanlægningen af undervisningen 

 

På konferencerne optrådte spørgsmålene om en jævn arbejdsbelastning og sammenhængende 

forløb også som de mest væsentlige. Af gruppedrøftelserne fremgik det, at en vigtig 

udfordring ligger i forhold til at planlægge undervisningen, så man dels tilgodeser, at 

lærernes og elevernes arbejdsbelastning fordeles jævnt, dels understøtter det flerfaglige 

samspil og endelig får organiseringen i team til at blive velfungerende. Som vigtige hensyn 

fremhævede deltagerne bl.a.: 

 Fordeling af lærer – elevtid (tidsstyring, herunder registrering, elevtal, fordeling af 

projekter over de tre år; skoleårets længde – uddannelsestid). 

 Sikre flowet i de faglige samspil over de tre år (planlægning). 

 At gøre lærerne mere selvstyrende (organisering og ledelse, herunder sammensætning 

og udvikling af team), samt at finde den rette ‟snitflade‟ mellem ledelse, team og 

lærere.   

 

I forhold til at tage disse hensyn udpegede deltagerne nogle udfordringer under de nuværende 

rammer. Af den kvantitative undersøgelse fremgik det, at størstedelen af deltagerne udpegede 

det som den vigtigste udfordring at skabe flerfagligt samspil, og samlet set udpegede de den 
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største udfordring som spørgsmålet om at sikre pædagogisk udvikling og udvikle nye 

undervisnings- og arbejdsformer. 

 

Ranger de 5 største udfordringer, hvor 1 er største udfordring (for både ledelse og lærere) i 

skolens arbejde med undervisningsplanlægning / tidsplanlægning efter hhx-reformen. 

 

 
Figur 18. Prioriterede udfordringer i undervisningsplanlægningen 

 

Deltagernes beskrivelser i spørgeskemaets felter omkring den tidslige planlægning af 

undervisningen handlede primært om at skabe en jævn ”arbejdsbelastning” og ”overblik.” Et 

udpluk af beskrivelserne er her samlet under fem temaer omkring arbejdsbelastning, 

tidstilrettelæggelse, overblik, møder og tidsplanlægningen af de aktiviteter, der følger med 

undervisningen. De pegede på udfordringer inden for disse felter. 

 

En række udsagn handlede slet og ret om tid- og tidsplanlægning, herunder at skabe plads til 

undervisning og de mange timer, der skal læses, afbrudt af flerfaglige forløb og andre 

aktiviteter og dernæst at få placeret alle de forløb, som ikke umiddelbart kan skemalægges. 

Hertil kommer en række udsagn om jævn arbejdsbelastning af lærere og elever, herunder at 

give eleven en jævn belastning gennem skoleåret og over de tre år, samtidig med en 

nogenlunde ligelig arbejdsbelastning mellem lærerne, idet reformen har givet nogle fag en 

meget ujævn arbejdsbelastning og indebåret en ekstra belastning af nogle lærergrupper. For 

det tredje peges der på en række udfordringer omkring det at skabe overblik over 

undervisningen, herunder at sikre et godt skemaflow og samtidig optimere 

ressourceforbruget med ujævne holdstørrelser og blandede studieretninger. Det kan være 

svært blot at få og fastholde et overblik over, hvad der foregår hvornår i hvilke klasser. 

Specielt koordineringen mellem de to studieområder og det internationale område (DIO) 

opleves som en stor udfordring. Endelig, for det fjerde, nævnes flere udfordringer i forhold til 

at skabe sammenhæng i undervisningen, herunder at få den enkeltfaglige planlægning til at 

harmonere med kravet om flerfaglige aktiviteter, at alle fag når deres kompetencemål, at 

sikre progression og sammenhæng i studieområdet og samtidig ‟finde' det faglige niveau i 
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spændet mellem studieplaner og elevernes udgangspunkt. At få udviklet evalueringssystemer 

og it-værktøjer, der kan anvendes til at styrke dette, blev udpeget som en endnu uløst 

udfordring. 

 

I forhold til anvendelse af it-værktøjer i tidsplanlægningen, var mange systemer i anvendelse 

på skolerne. De meste udbredte var Easy og dernæst Flex og Excel regneark, mens enkelte 

skoler brugte Lectio og Fronter. Flere skoler brugte en kombination af disse systemer. I 

skolernes besvarelser blev der ytret kritik af de gængse systemer, som man mente var for 

ufleksible og ikke tilpasset reformen, ligesom man savnede en lokal ”manageability service” 

og support. Enkelte formulerede det mere skarpt, såsom: ”Studieplansværktøjer fra Uni-C er 

nærmest ubrugelige. Kom med noget ordentligt, som både eleven, forældre og lærere m.fl 

kan bruge!” 

  

I afsnittet nedenfor vil det blive uddybet, hvilke praksisstrategier ledere og lærere fremhæver 

i spørgeskemaerne og på konferencerne for at imødegå nogle af disse overordnede 

udfordringer og dilemmaer omkring planlægningen af undervisningen. Dernæst følger et 

afsnit om organiseringen i team og endelig om koordineringen mellem den enkelte lærer, 

team, administration og skolens ledelse. 

 

 

5.2.1 Praksisstrategier i planlægningen af undervisningen 

Hvilke værktøjer søger hhx at bruge for at imødegå de nye rammebetingelser? 

 

De følgende afsnit stiller skarpt på skolernes praksisstrategier for planlægningen af 

undervisningen i hhx. Afsnittene tager udgangspunkt i debatterne på konferencerne, men 

baserer sig samtidig på skolernes beskrivelser i de spørgeskemaer, de blev bedt om at udfylde 

inden konferencen. Flere skoler markerede her, at de havde gode erfaringer med at planlægge 

i ”meget” god tid. Nogle planlægger studieområderne før skoleårets start, hvor de beskriver 

mål og indhold nøje og fastlægger datoerne for forløbene. Andre har valgt at fokusere på 

planlægningen over de tre skoleår. Endelig er der en skole, der planlægger ud fra akkorder 

frem for arbejdstid, idet de peger på, at det giver en administrativ lettelse. 

 

De specifikke udfordringer, der tegner sig omkring grundforløbet, har skolerne imødegået på 

forskellige måder. Nogle skoler har haft gode erfaringer med strategien at opdele 

grundforløbet i tre ”klumper” for at koncentrere ”uroen.” En skole har valgt at tilrettelægge 

afsluttende temauger, og en tredje strategi, som flere skoler benyttede, var et såkaldt 

”udstrakt grundforløb” over to semestre fx via ”blokdage” i 2. semester og 

grundforløbsprojekt i maj. Dette, oplevede de, gav et mere jævnt forløb og mere tid til 

fagene, mens det til gengæld kræver opfølgning i forbindelse med elever, der ønsker at skifte 

efter grundforløbet. Omvendt argumenterede nogle skoler for, at ”det er godt at få 

studieområde 1 afsluttet før jul”, selvom det giver pres på både lærere og elever. En skole, 

der har valgt at afslutte grundforløbet på 1. semester, har som princip, at alle klasser skal 

køre i parallelle forløb med mange ugentlige lektioner, hvor alle fag skal være synlige. 

Samtidig arbejder alle med portefolie, og studieteknikker bliver lagt i de forskellige 

studieområder, så progressionen sikres. Projektperioder i studieområder afsluttes med 

evaluering af den enkelte elev. Denne model gav nogle udfordringer vedrørende spredning af 

elevers og læreres arbejdsbelastning. Til gengæld havde skolen gode erfaringer med at 

grundforløbet virkede forberedende i forhold til studieretninger og i forhold til introduktion 

af studiehåndbog og teknikker i forbindelse med konkrete projekter. Samtidig fik disse skoler 
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skabt plads på 2. semester til flere fagtimer. En skole laver pilotprojekter for det 

internationale område og studieretningsprojekt, samtidig med at de lader eleverne gå i skole i 

juni måned og dermed afkorter eksamensperioden. 

 

En anden væsentlig udfordring, som optog en del af temadrøftelserne på konferencen, var 

afviklingen af det internationale område (DIO) og sammenhængen til studieretningsprojektet 

(SRP). De fleste mente, at det er vigtigt at adskille de to forløb. En skole afvikler DIO i 

vinterterminen, så det ikke forstyrrer SRP i foråret. Argumentet var desuden, at man burde 

køre DIO først, fordi eleverne opfatter SRP som ‟kronen på værket‟. Andre skoler gør det 

dog omvendt og tager SR først og slutter med DIO under henvisning til studieprogression. 

Hertil kommer en særlig udfordring vedrørende censur i vinterhalvåret, hvilket mange mente 

var unødig spil af lærer-ressourcer, hvorfor de ønskede intern censur. Til gengæld forudså 

andre, at det ville være kaotisk med DIO eksamen i sommerens eksamensperiode. En skole 

gennemfører skrivefasen i DIO i uge 46 og har intro til SRP i uge 47, og derefter skal 

eleverne vælge fag, hvorefter de tildeles vejledere og skriver i uge 5 og 6. Placeringen af de 

to forløb var for alle en udfordring, der søgtes løst under hensyntagen til såvel faglig 

progression og skemaflow som belastning af lærere og elever. 

 

Overordnet oplever mange skoler et såkaldt ‟aktivitetsmylder‟. Flere peger på, at det efter 

reformen er svært at få plads til timer og til særfaglig undervisning uden store tidsmæssige 

pauser. Udover mange lokale løsninger herpå, ønsker flere skoler at færre timer bliver 

allokeret til flerfaglighed i grundforløbet på1. hhx. Desuden opleves studieområdet og det 

internationale område som to meget store projekter for eleverne på 3. hhx, og flere kunne 

godt ønske sig en udjævning og nedsatte krav forhold til studieretningsprojektet. 

 

På baggrund af de skriftlige besvarelser i spørgeskemaerne fremstilles nedenfor tre typer af 

strategier for den mere generelle planlægning af undervisningen. Eksemplerne er ikke 

udtømmende beskrivelser af skolens planlægningspraksisser. Idéen med at opstille tre typer 

er at fremstille eksempler, der kan danne inspirationsgrundlag for de enkelte skoler lokalt. De 

tre praksisstrategier er 1) tidlig planlægning, 2) fokus på treårig planlægning 3) fleksibel 

tilrettelæggelse via akkorder frem for arbejdstid.  

 

5.2.2 Første praksisstrategi: Tidlig planlægning  

Første praksisstrategi omkring den tidslige planlægning af undervisningen tager 

udgangspunkt i en mindre hhx-skole, der er knyttet til et stort uddannelsescenter. I det 

spørgeskema, skolen har udfyldt, peger de på, at studieområderne er planlagt før skoleårets 

start. De beskriver nøje mål og indhold, og den tidsmæssige placering er fastlagt inden 

skolestart. De involverede lærere foretager detailplanlægning, inden det enkelte forløb 

iværksættes. 

 

Skolen peger på, at de aktiviteter, der har størst betydning for den konkrete planlægning af et 

semester er studieretningsprojektet, det internationale område, grundforløbet, prøver 

(årsprøver, terminsprøver, eksamen) og erhvervscase. Derfor gør man meget ud forlods at 

placere disse jævnt og i et fornuftigt forhold til hinanden.  

 

For at skabe sammenhæng mellem de tre studieretningsfag lægger skolen vægt på tematiske 

forløb, studierejser med fagligt indhold og koordineringen mellem studieretningsfagene. 

 

Det hensyn, som skolen udpeger som det mest afgørende for skolens overordnede 

arbejdsorganisering og tidsplanlægning, er effektiv ressourceudnyttelse (time-fag-fordeling), 
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og dernæst peger de på, at sammenhængende forløb og endelig fleksibilitet og en høj grad af 

uddelegering om den specifikke indholdsudfyldning spiller en rolle. 

  

Skolen har erfaret, at Lectio som redskab til pædagogiske skemaændringer har givet bedre 

planlægning af undervisningen og gjort det muligt for lærere forholdsvis ukompliceret at 

detailplanlægge forløb inden de iværksættes. 

 

5.2.3 Anden praksisstrategi: Fokus på treårig planlægning  

Den anden praksisstrategi i forhold til den tidslige planlægning af undervisningen tager 

udgangspunkt i to hhx-skoler, der begge hører under et større uddannelsescenter. 

Uddannelsen er placeret på tre uddannelsessteder. Det karakteristiske ved den anden 

praksisstrategi, er at skolerne lægger stor vægt på planlægningen over elevernes 3-årige 

forløb.  

 

Skolerne rangerer i spørgeskemaet det internationale område, studieretningsprojektet og 

grundforløbet som de tre vigtigste pejlemærker for den konkrete planlægning af et skoleår. 

Herudover arbejdes der aktivt med udvikling af en evalueringskultur, der fører til læring og 

ændringer. 

 

Af de mest afgørende hensyn for skolens overordnede arbejdsorganisering og 

tidsplanlægning rangerer skolen jævn arbejdsbelastning for lærerne, synlighed, 

kommunikation og dialog og endelig effektiv ressourceudnyttelse. Hertil kommer især på den 

ene skole et stort fokus på udvikling af tværfagligt samarbejde, faglig opkvalificering og 

faglig og pædagogisk progression for eleverne.  

 

På den ene skole laves en fælles plan for timefordelingen over alle 3 år, herunder de 3 

studieområder i grundforløbet. Et fag er kun med i et studieområde. Plan for timer, fag og 

pædagogisk progression ligger klar før sommerferien, men fagligt indhold og progression 

planlægges/justeres i forbindelse med lærerseminar i august. Hvert team/faggruppe udpeger 

tovholder for hvert studieområde, hvor flere fag er repræsenteret. Forløbene evalueres af 

både elever og lærerteam, og skolen peger på, at eleverne har været positive over for forløbet, 

der bl.a. gav dem mulighed for at kæde samtlige fag sammen, samt lære om studieteknikker.  

 

På den anden skole lægges også et overordnet skema for alle tre år. Det er primært via 

teammøder og teamledermøder, at skolen koordinerer det faglige og detailplanlægger 

undervisningen. Skolen peger dog på, at det har været en stor udfordring i skolens arbejde 

med planlægningen af undervisningen at skabe et godt flerfagligt samspil, at registrere 

studieaktivitet og sikre opfølgning, hvilket kræver god fælles planlægning og en stadig 

opmærksomhed på at sikre en jævn arbejdsbelastning for lærerne.  

 

De peger på, at de oplever det som hæmmende, at Undervisningsministeriet ”detailstyrer” 

med hensyn til de bundne perioder til afholdelse af de forskellige forløb/eksamener og ønsker 

videre rammer for at kombinere fag. Der ønskes målstyring frem for detailstyring, så man 

bedst muligt kan sikre meningsfulde forløb. 
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5.2.4 Tredje praksisstrategi: Fleksibel planlægning gennem akkorder frem for 

arbejdstid  

Den tredje praksisstrategi stammer fra et større hhx, der er placeret på et business college. 

Skolen pointerer, at de har haft gode erfaringer med at bruge akkorder frem for normeret 

arbejdstid i styringen og fordelingen af arbejdsopgaver. Hver lærer indgår en aftale om 

opgaver og funktioner inden for en samlet timeramme, hvilket, ledelsen oplever, giver en stor 

administrativ lettelse og flytter fokus hen mod det pædagogiske arbejde.  

 

Deltagerne fra denne skole pointerer på konferencen, at lærerne i øjeblikket ønsker så meget 

central styring som muligt, når det gælder placering af forløb. Skolen underviser frem til 

sidste i maj i 1. hhx. De afvikler alle timer i studieområdets første del inden jul, da de 

vurderer, at det er motiverende for eleverne at gøre noget færdigt. Det er de enkelte semestres 

opgaver, der farver planlægningen og samarbejdet i team. 

 

Skolen har et fast skema i første semester med faste lærere på fagtimer og studieområderne. 

De økonomiske fag undervises ofte af én lærer, hvilket betyder ”flerfaglige forløb med sig 

selv”, og det gør planlægningen enklere. Denne form forudsætter mange lærere på skolen, og 

en lille skole vil ikke kunne gøre det. Skolen bruger tre lærere i gennemgående forløb, 

hvilket sparer en række tværgående møder og gør koordineringen mere enkel.  For at sikre 

flowet i det faglige samspil afslutter skolen DIO til jul, og tager fat på studieretningsprojektet 

efter jul. Ved at lade én lærer varetage flerfaglige forløb bruges der færre ressourcer på fælles 

planlægning, og ved at bruge akkorder frem for arbejdstimer, kræves der færre administrative 

ressourcer. Til gengæld indebærer den pragmatiske håndtering af skemalægning og 

uddelegering af ansvar for flerfaglige forløb, at der primært skabes et administrativt overblik, 

mens videndeling og udvikling på tværs af de enkelte team er begrænset.   

 

5.2.5 Delkonklusion 

Samlet set er der ikke tvivl om, at gymnasiereformen rejser en lang række udfordringer 

vedrørende planlægning og tidsstyring på hhx-skolerne. Skolernes besvarelser vidner om 

mange specifikke udfordringer både i forhold til at få tid nok til de mange forløb, at skabe 

overskuelighed, sikre sammenhæng og progression og samtidig skabe en jævn 

arbejdsbelastning for lærere og elever. Holdningen til de mange udfordringer er dog 

forskellig blandt deltagerne. I den ene ende af skalaen siger en deltager: ”Det er en 

overambitiøs reform, der vil for meget. Grundforløbet er for overvældende. Vi forsøger at få 

det til at hænge godt sammen, men eleverne oplever det ikke sådan.” Andre forholder sig 

mere pragmatisk og siger: ”Med gymnasiereformen har skolerne fået nogle simple 

bekendtgørelsesfastlagte pejlemærker for planlægningen på skolen. Udfordringerne omkring 

den konkrete planlægning er derfor reduceret til et spørgsmål om at finde den optimale 

standardplan, som kan genanvendes år efter år.” De fleste synspunkter befinder sig dog midt i 

mellem disse yderpunkter, men de vidner om nogle meget forskellige grundholdninger til 

opgavens karakter og omfang. 
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Som det fremgår, er man i store træk enige om, at de vigtige hensyn er at sikre det flerfaglige 

samspil og samtidig tilgodese, at lærernes og elevernes arbejdsbyrde fordeles jævnt. Som det 

blev udtrykt på konferencen: ”Det handler om at planlægge, så eleverne lærer det, de skal i 

den rigtige rækkefølge, og lærernes arbejdsbelastning spredes mest muligt.” Samtidig er der 

enighed om, at grundforløbet, det internationale område og studieretningsprojektet samt 

prøver og eksaminer er de helt afgørende pejlemærker for den overordnede planlægning og 

tidsstyring. Til gengæld er man langt fra 

enig i løsningen. Mens nogle skoler søger 

at imødegå disse hensyn gennem central og 

tidlig planlægning, søger andre skoler at 

bevare en stor grad af fleksibilitet gennem 

forskellige værktøjer og 

delegationsprincipper. De ovenfor 

illustrerede praksisstrategier afspejler 

således kun et udsnit af de mange gode råd 

og selvbeskrivelser af planlægningspraksis 

og processer, som skolerne har peget på. 

Alligevel viser de, at der en stor spredning 

i, hvad man på de enkelte skoler opfatter 

som optimalt eller fornuftigt, hvad angår 

planlægningsproces, sekvenser og forløb. 

 

I forhold til skemalægningen er det 

tydeligt, at praksis er forskellig fra skole til 

skole. Mens man nogle steder laver en plan 

for hele året med forhåndsplacering af 

samtlige elementer, er dette på andre skoler 

langt mere åbent og foregår mere 

decentralt, ved at team eller individuelle 

lærere selv detailplanægger skemaet inden 

for en overordnet rammestyring. Som det 

fremgår af den indsatte citatboks, er man 

således langt fra enige om dette fra skole 

til skole.  

 

Balancegangen mellem styring og fleksibilitet løses altså forskelligt. Graden af centrale 

manualer og hjælpeværktøjer er meget forskellig fra skole til skole. Nogle skemalæggere 

ønsker ikke at ‟belaste‟ læreren med for mange tværgående planlægningsopgaver, hvorfor 

man fastlægger så meget af skemaet som muligt centralt, mens andre skoler primært 

producerer støttesystemer og ‟hjælp til selvhjælp‟, så team og lærere har mulighed for en høj 

grad af selvstyring. Flere skoler havde under konferencen desuden, ud fra allerede indhøstede 

erfaringer, planer om enten at stramme deres planlægning ved flere centrale procedurer eller 

skridtvis at delegere planlægningskompetencen til team og tovholdere med fokus på den 

faglige og pædagogiske udvikling. At finde den rette ‟snitflade‟ var et udbredt debattema, 

mens løsningerne svingede fra pragmatisk administrativ inddæmning og håndtering af de nye 

elementer i reformen via central planlægning og forenklede manualer til en meget omfattende 

planproces med høj involvering og nyudvikling af faglige og flerfaglige forløb såvel som 

integration heraf og indarbejdelse af nye metoder som portefolie, studieteknik mm. 

 

 

Gode råd om skemalægning 

 

 Lærerne bestemmer hvornår et 

flerfagligt forløb skal placeres, men 

de skal ikke lave skemalægningen 

selv. 

 Teamet melder ind, hvad de gerne vil 

have med i det rullende skema og 

skemalæggeren forsøger så at passe 

det ind. 

 Teamet lægger selv skemaerne, men 

de er ved at slå hinanden ihjel. 

 To skemalæggere laver grundskema, 

som placerer alle større forløb og 

indarbejder så løbende justeringer. 

 Ud fra et masterskema har 

klasseteam klare kommissorier og en 

tovholder for de tværgående 

projekter. 

 Vi har indført Lectio, hvilket giver 

mulighed for at team kan lægge 

skema og følge med i hvor mange 

timer den enkelte lærer har læst. Alle 

kan deltage. 

 

Figur 19. Gode råd om skemalægning 
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5.3 Hensyn, udfordringer og praksisstrategier i organiseringen af 

lærerteam 
Hvilke overordnede hensyn og udfordringer for organiseringen i lærerteam udpeger ledere 

og lærere i hhx? 

Organiseringen i lærerteam i hhx er udstukket som en overordnet ramme i hhx-

bekendtgørelsen, men det er op til skolerne selv at organisere, hvilke typer af team, hvordan 

de sammensættes, og at definere teamenes opgaver (Undervisningsministeriet 2008c, § 59). 

Bekendtgørelsen peger på, at skolens leder sammensætter et eller flere lærerteam for hvert 

grundforløb og for hver studieretningsklasse, og at ”skolens leder efter drøftelse med 

relevante lærerteam [fastlægger] en overordnet, kortfattet og overskuelig plan (studieplanen) 

for undervisningen. Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen, og 

studieplanen er udgangspunktet for lærerteamets fælles planlægning” 

(Undervisningsministeriet 2008c § 60 stk. 1). 

 

I rapporten fra dialoggruppen om lærernes administrative arbejde i stx (Monsterudvalget) 

anbefales det, ”at skolerne bliver mere bevidste om, hvordan teamarbejdet bedst organiseres, 

så der er klare opgave- og kompetencefordelinger samt klare rollefordelinger i teamet og i 

relationen mellem lærere, team og ledelse.” (Undervisningsministeriet 2007:8) Hhx har, som 

pointeret ovenfor, tilsluttet sig monsterudvalgets anbefalinger. 

 

Som vigtige hensyn i organiseringen i lærerteam fremhævede deltagerne på konferencen 

bl.a.: 

 At det tværgående samarbejde styrkes via team 

 At der er økonomiske og personalemæssige ressourcer til faglig udvikling 

 At der tages hensyn til faglig identitet 

 At der etableres forpligtende faggruppesamarbejder i nogle fag 

 At der er forståelse for hinandens faglige mål 

 At teamene bruges til erfaringsudveksling 

 

Af besvarelserne i spørgeskemaet fremgår det, at to tredjedele af besvarelserne har rangeret 

engagement, åbenhed og lydhørhed som et af de fem vigtigste karakteristika ved et vellykket 

teamsamarbejde. Desuden har mange skoler i deres besvarelser rangeret spørgsmålet om en 

professionel fælles lærertilgang højt. 
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Hvad kendetegner et godt/vellykket teamsamarbejde? Ranger fra 1 til 5, hvor 1 er af højeste 

betydning.  

 

Figur 20. Et vellykket teamsamarbejde 

 

I forhold til at tage disse hensyn og skabe vellykkede teamsamarbejder, udpegede deltagerne 

på konferencen nogle udfordringer under de nuværende rammer. I referaterne fra 

konferencen beskrives det eksempelvis, at: 

 ”Udfordringen er at finde fælleseje i teamet” 

 ”Det er en udfordring ikke at udvande faggrupperne” 

 ”Det er en udfordring at fastholde det gode samarbejde omkring klassen” 

 ”Det kan være vanskeligt at få folk at flytte team. De personlige relationer i teamet 

spiller en væsentlig rolle.” 

 ”Det skaber for meget løs snak, hvis teamet bliver for stort.” 

 

I besvarelserne på spørgeskemaerne peger skolerne på forhold, dels omkring parathed hos 

medarbejderne, dels omkring at styrke teamenes lederrolle, og endelig det vanskelige i at 

planlægge ud fra en flerfaglig vinkel. De peger på, at der er udfordringer i forhold til: 

 ”Styrkelse af det enkelte teams lederrolle” 

 ”Afgrænsning af lærerne i få team” 
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 ”Sikre ensartethed i team mht. faglighed, personlig kompetence og fagfordeling” 

 ”Koordineringen mellem de enkelte fag” 

 ”At få alle lærere til at være med til de tværfaglige aktiviteter” 

 ”Professionel tilgang til arbejdsopgaverne, at aftaler holdes” 

 ”Faglig stolthed – svært at lave flerfaglig planlægning” 

 

I debatterne på konferencen pegede diskussionerne om udfordringerne også i retning af disse 

temaer. Debatterne rejste spørgsmål om, hvordan man får alle lærerne engageret i teamene, 

hvordan man får lederrollerne i teamene til at fungere, samt hvordan man sikrer en 

planlægning ud fra en flerfaglig vinkel. 

 

I teamdrøftelserne kom en række erfaringsbaserede holdninger frem til den anvendte 

teamorganisering. Flere skoler havde efter de første års erfaringer med henholdsvis 

studieretnings- og klasseteam, valgt at justere modellen og kombinere team med 

tovholderfunktioner, faste og ad hoc udvalg. Som en deltager udtrykte det: ”Man opfinder 

den dybe tallerken i et team. Det er oldnordisk, at vi opfinder de samme systemer i flere 

team.” Og en anden sagde: ”Vi har ikke så meget teamorganisering mere, da det kørte helt 

skævt. Det gav lidt for fastlåste konstellationer. Derfor udgør i dag klassens lærere et team. 

Nu har vi i stedet nedsat ad hoc grupper til projekter og en koordinator for hver årgang.” En 

anden skole påpegede, at de i alt kun har tre lærerteam, der hver står for 6 klasser, fordelt på 

2 spor. Disse team indgår i en mødestruktur med stormøder, studieretningsmøder og 

klassemøder. Samtidig arbejder de med udelegering til undergrupper inden for et team. Det 

gælder fx en portefolie-gruppe, der også tager sig af det internationale område; en 

pædagogisk kompetencegruppe, der sørger for, at alle lever op til de formelle krav og 

deadlines ifølge studieplanen og endelig en ”social kompetence-gruppe”, der tager sig af 

omsorgen for teamet og for elever, elevsamtaler og klasserumskultur mv. 

 

En deltager fra en af de små skoler pegede til gengæld på, at der slet ikke er lærere nok til 

alle de koordinerende fora, hvorfor team først og fremmest skal skabe nogle faglige miljøer 

omkring studieretningerne. Jo mere decentralisering, jo mere kommunikation, lød 

argumentationen. En anden pegede på, at studieretningsteam var fravalgt efter de første 

indhøstede erfaringer: ”Vi har valgt klasseteam for at komme tættere på eleverne – og for at 

brede ansvaret for gymnasiereformens implementering mere ud. Det ser ud til at have den 

ønskede effekt”, lød argumentationen. 

 

Andre skoler havde valgt en høj grad af delegering til lærerteam. På nogle skoler er det 

således lærere, der varetager skemalægningen, men det rejser problemstillingen omkring, at 

nogle lærere delegerer opgaver til andre. Deltagerne fra en af skolerne pointerer, at ”det giver 

konflikter.” Der var flere, der pegede på, at det i det hele taget er vanskeligt at etablere et 

formaliseret samarbejde i teamene. Især er det vanskeligt at håndtere samarbejdet mellem de 

ansvarlige i teamet og de løsere tilknyttede lærere omkring, hvem der må delegere til hvem. 

 

En tredje skole peger på, at videndeling mellem teamene er en udfordring. De peger på, at 

lærerne helst ikke vil flytte sig til et nyt team, men at det betyder, at man kommer til at 

”opfinde de samme systemer i flere team.” Der er derfor behov for en mere fleksibel model, 

som sikrer større videndeling mellem team. 
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5.3.1 Praksisstrategier i organiseringen i lærerteam 

Hvilke værktøjer søger hhx at bruge for at imødegå de nye rammebetingelser for lærerteam? 

 

Af deltagernes besvarelser i spørgeskemaet fremgår det også, at den mest almindelige 

organisering i team på de 34 skoler er studieretningsteam. Desuden har omtrent halvdelen af 

skolerne etableret team for det internationale område (DIO) og klasseteam. Knap halvdelen 

af skolerne har etableret særskilte team for grundforløbet. 

 

Hvilke typer af team er der etableret på skolen? (sæt kryds)  

 
Figur 21. Fordelingen af lærerteam i de deltagende hhx 

 

De forskellige team har konkret forskellig status og er tillagt forskellige opgaver. Mens 

studieretningsteam og klasseteam er overordnede og som oftest har en høj grad af stabilitet, 

er DIO- og erhvervscaseteam oftest ad hoc team. Teamledelsesteam er enten udtryk for en 

teamkoordinatorgruppe eller slet og ret et ledelsesteam. På konferencen tegnede der sig et 

billede af, at lærerteamene i udgangspunktet har opgaver lige fra at lave almindelig 

fagudvikling, formulere, definere og udvikle den enkelte studieretnings profil, planlægge 

flerfaglige forløb i forhold til såvel indhold, pædagogiske metoder og progression, foruden et 

overfagligt fokus på studiekompetence, samt klasseteamets fokus på klasserumskultur og 

elevsamtaler mv. Hertil kom forskellige administrative opgaver og ansvaret for teamets mål 

og udvikling. Nogle deltagere pegede imidlertid på, at teamene havde fået for mange 

opgaver. En del skoler forklarede, at de har opgivet at arbejde med studieretningsteam. Nogle 

peger på, at teamsamarbejdet ”forsvinder”, fordi lærerne skal tage sig af de flerfaglige 

projekter. Andre peger på, at ad hoc team fungerer bedre end studieretningsteam. Dels fordi 

man undgår store studieretningsteam, og dels fordi lærerne flere steder beder om mere 

”styring” – en styring der kan tage form af ledelsens udpegning af ad hoc team. Nogle skoler 
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har dog gode erfaringer med studieretningsteamene som tovholdere for de flerfaglige forløb, 

hvilket har skabt mere kontinuitet og sammenhæng. Andre har studieretningsteamene som 

mødeforum, hvor de danner ad hoc team om faglige forløb. 

 

På konferencen diskuterede deltagerne teamenes størrelse, og der var en del tilkendegivelser 

om, at mange team var blevet for store, hvilket gik ud over ansvar og fokus. Ifølge 

spørgeskemaundersøgelsen er der mellem 3 og 8 personer i langt de fleste team, og den næst 

mest udbredte størrelse er 7-12 personer, mens der er enkelte skoler med enten meget store 

team på 11-20 personer eller små team på 1-4 personer. Hertil kommer mere uformaliserede 

samarbejder mellem lærere i fagteam eller omkring studieretninger, der ofte omfatter færre 

lærere, som oftest 2-4.  Debatten gik også på, hvor mange team en lærer kan indgå i, for at de 

fungerer bedst. En bemærkede, at de har erfaret, at hvis teamene er for store, bliver der talt 

om for meget, som ikke vedrører den enkelte. Andre påpegede, at ”møderne skal have 

kvalitet.” Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at en lærer oftest indgår i 2-3 

lærerteam, men et par skoler angiver, at lærerne dér typisk indgår i 6-9 forskellige team. 

 

 

Hvor mange lærerteam kan en enkelt lærer indgå i? 

 
Figur 22. Antal lærerteam pr. lærer 

 

Omkring teamenes opgaver har en hhx-skole erfaret, at der kan være udfordringer ved at 

placere skemalægning i teamene, som vi også så i debatterne om planlægningen af 

undervisningen. Et sted har de organiseret det forskelligt i to afdelinger. I den ene afdeling, 

har de et ”rullende” skema, hvor teamet melder ind, hvad de gerne vil have med. Det er ikke 

nemt for skemalæggeren. I den anden afdeling lægger teamene skemaerne, og de er ”ved at 

slå hinanden ihjel.” En deltager bemærker, at teamene hos dem ikke tager sig af 

skemalægning, men først og fremmest skal skabe nogle faglige miljøer omkring 

studieretningerne og skabe goder historie om, hvad der foregår på skolen. På samme måde er 

der stor forskel på arbejdsdelingen mellem individuelle lærere og team. Hvor nogle skoler 

har store team, der stort set inddrager alle lærere om en klasse og arbejder med faglig 

planlægning og udvikling, så har andre færre og mindre team eller ad hoc team, hvilket 
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overlader flere opgaver til den enkelte lærer eller til mere uformelt samarbejde i 

faggrupperne.  

Skolerne har forskellige prioriteter, når det handler om at udvikle team- og lærersamarbejde. 

Nogle skoler har gode erfaringer med på pædagogiske dage at diskutere pædagogiske og 

praktiske problemstillinger omkring team. Andre med kurser i teamsamarbejde og med at 

afsætte tid til teamudvikling. Endnu andre har ansat en udviklingskoordinator, der skal danne 

bindeled mellem alle teamene og igangsætte udviklingsprojekter. 

På baggrund af materialet fra konferencerne fremstiller afsnittene nedenfor tre typer af 

organisering i team. Eksemplerne er udvalgt på baggrund af præsentationer og debatter om 

team under konferencerne, men beskrivelserne bygger samtidig på konferencedeltagernes 

beskrivelser i spørgeskemaerne. De tre eksempler drejer sig om skolernes praksisstrategier i 

forhold til organiseringen af team, og her er der forskellige måder at organisere sig omkring 

studieretningsteam. Et sted har de erstattet studieretningsteam med ad hoc team. Et andet sted 

fokuserer de på klasseteam snarere end studieretningsteam, og et tredje sted har de opretholdt 

studieretningsteamene, og har for hver studieretning nedsat tre kernelærere, der er ansvarlige 

for at tegne studieretningsprofilen. 
 

5.3.2 Første praksisstrategi: Ad hoc team frem for studieretningsteam  

Den første praksisstrategi for organiseringen i team tager udgangspunkt i et lille hhx med to 

studieretninger, hvor mange af lærerne underviser i to fag. Skolens leder har afskaffet 

studieretningsteam og i stedet indført ad hoc team. På grund af skolens størrelse ville mange 

lærere gennem studieretningsteam komme til at deltage som kernelærere i begge 

studieretninger og derfor have en stor mødeaktivitet i de to studieretningsteam. 

 

Lederen nedsætter selv ad hoc team, da hun ellers skulle tildele ressourcer for at få andre til 

at sammensætte dem. Lærerne bliver sat i team og deres møder bliver skrevet ind i 

kalenderen. Hun peger på, at det er en fordel, at hun nedsætter ad hoc teamene, fordi hun i 

medarbejderudviklingssamtalerne har fået ønsker fra lærerne, som hun alligevel skal tage 

hensyn til i time-fag-fordelingen.  

 

De typer af ad hoc team, der bliver nedsat af lederen er bl.a. et grundforløbsteam, et team for 

det internationale område, et team for young enterprise samt et team for erhvervscase. 

Lærerne omkring en klasse kaldes et ”klasseteam”, og det er lederens håb, at den tid, de får 

foræret ved ikke at have ansvaret for selv at nedsætte ad hoc team, vil blive brugt på at 

profilere skolens to studieretninger, så de bliver adskilte og markante. 

 

5.3.3 Anden praksisstrategi: Klasseteam frem for studieretningsteam  

Den anden praksisstrategi baserer sig på et uddannelsescenter, der er fordelt på to afdelinger. 

Tilsammen er det en stor skole, men den ene afdeling udgør for sig selv en større afdeling 

med 7 studieretninger. Afdelingen har sløjfet organiseringen i studieretningsteam, der er 

kendetegnet ved at gå på tværs af årgange. Årsagen var, at teamene var store, og man fik 

erfaring for, at omsorgen for eleverne og klasserumskulturen bedre kunne varetages i team 

omkring hver klasse.  

 

Nedlæggelsen af studieretningsteamene har imidlertid også omkostninger. I klasseteamet 

oparbejdes en viden, der ikke bliver delt med andre klasseteam, selvom lærerne typisk er med 

i flere klasseteam. Afdelingens leder peger på, at det til dels skyldes, at forskellige team 
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indretter sig og arbejder forskelligt, som de hver især finder det bedst. Nedlæggelsen af 

studieretningsteam betyder, at der ikke er noget organiseret forum for videndeling, men 

skolens leder ser det som det bedste af to onder. Hun ville gerne indføre studieretningsteam 

igen, men kun såfremt der samtidig kan findes en tilfredsstillende metode at varetage den 

enkelte klasses ”kultur” og omsorgen for den enkelte elev. Som det er nu, er der i hvert 

klasseteam en kontaktlærer (mellemled til studievejledning), hvis opgave det er at holde øje 

med den enkelte elevs fravær og tage samtaler i opløbet. Kontaktlæreren får ca. 10 timer pr. 

semester alt efter behovet i den enkelte klasse. 

Klasseteamet står selv for at danne ad hoc team. Denne opgave indgår i den almindelige 

forberedelsesfaktor, og ad hoc teamene aftaler selv møderne løbende, hvilket giver en stor 

grad af fleksibilitet.  

 

5.3.4 Tredje praksisstrategi: Studieretningsteam med kernelærere  

Den tredje praksisstrategi tager udgangspunkt i en lille afdeling, der hører under en stor 

skole, der foruden den lille afdeling består af en mellemstor afdeling. Den lille afdeling har 

tre studieretninger.  

 

Lederen her oplever, at studieretningsteam kan volde vanskeligheder i den lille afdeling, 

fordi hver lærer ville skulle være kernelærer i flere team med følgende stor mødeaktivitet. 

Hun har dog ikke sløjfet studieretningsteamstrukturen, men nøjes med tre kernelærere per 

studieretningsteam. Disse tre lærere tegner profilen for den enkelte studieretning og tager 

bl.a. initiativ til klassemøder.  

 

På skolen er der etableret både studieretningsteam, DIO-team, grundforløbsteam og 

teamledelsesteam. Et team består typisk af 1-4 personer, og det tilstræbes, at hver lærer kun 

indgår i 1-2 team. I forhold til at skabe et godt teamsamarbejde rangerer skolen i sin 

besvarelse et godt samarbejde mellem team og uddannelsesleder højst, dernæst 

selvomorganisering og selvudvikling, og endelig god elevkontakt. 

 

I øjeblikket er der ansat en uddannelsesleder, der nedsætter de nødvendige ad hoc team for 

det internationale område, studieretningsprojektet og erhvervscase, men på sigt skal denne 

opgave lægges ud i studieretningsteamene. 

 

 

5.3.5 Delkonklusion 

Gymnasiereformen har bekendtgørelsesfastsat, at skolerne skal arbejde med team, specielt 

omkring den enkelte klasse. Erhvervsskolerne har også før reformen arbejdet med team og 

teamsamarbejde. Alligevel vidner de deltagende skolers besvarelser om, at man oplever store 

udfordringer i forhold til at få de mange forskellige nye team og samarbejder til at fungere. 

De fleste skoler arbejder med flere forskellige typer af team, foruden en række underudvalg 

og tovholderfunktioner. Udfordringen ligger i at få de ofte mange team til at spille sammen, 

at få skabt ejerskab blandt lærerne og finde frem til den rette grad af delegering og opbakning 

af de enkelte team. 
 

Som de tre praksisstrategier illustrerer, er der tale om meget forskellige typer af 

teamorganisering på de enkelte skoler, både hvad angår sammensætning, opgaver og 

beføjelser. Selvom de fleste skoler har studieretnings- og/eller klasseteam, er det i praksis 

meget forskelligt, hvad dette vil sige, da den faktiske organisering varierer fra skole, ligesom 

den øvrige ledelses- og koordineringsindsats rundt om disse team. Der hvor man har valgt fx 
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team for det internationale område, team for erhvervscase eller ad hoc grupper om portefolie, 

klassekultur, skemaindberetninger og pædagogisk udvikling aflastes de formaliserede team. 

Til gengæld rejser det udfordringen om koordinering mellem de forskellige typer af team og 

udvalg. 

 

Sammensætningen af team er begrundet i en lang række hensyn, herunder især spørgsmålet 

om belastning af de enkelte lærere, fx ved at alle lærere skal være i team, samtidig med at 

antallet af team søges begrænset. Der arbejdes generelt på at gøre teamene mindre og mere 

velfungerende og relevante for deltagerne. Netop på grund af antallet af team og 

teamsamarbejder har det været et udpræget problem at få engageret og motiveret lærere til at 

tage aktivt del i teamsamarbejdet. De fleste steder er det ledelsen, der udstikker rammerne og 

sammensætter, dog gerne efter ønsker fra lærerne, mens der andre steder er tale om en turnus 

(så alle kommer med) og endelig for det tredje er der skoler, hvor sammensætningen i store 

træk er besluttet fra neden af lærerne selv inden for nogle få retningslinjer.  

 

Samlet set har der været tale om en balancegang mellem lærernes arbejdsbyrde og behovet 

for videndeling og koordinering fx gennem udpegning af teamrepræsentant i tværgående 

udvalg, hvilket til gengæld er meget mødetungt. En anden balancegang er forholdet mellem 

at skabe tryghed og udvikling og at undgå ‟fastgroning‟, dvs. at teamene lukker sig om sig 

selv. Flere skoler har forsøgt at skabe kompetenceudvikling af team gennem pædagogiske 

dage, teamudviklingssamtaler, personprofiler, coachkurser og konferencer. En sidste 

balancegang handler om teamenes grad af selvstyring og krav om selvstændige 

ledelsesfunktioner, herunder teamkoordinatorer og ledelse af kollegaer. Flere oplever, at 

lærere ikke vil påtage sig ledelsesopgaven, eller at denne kan være svær at håndhæve over for 

kollegaer. 

 

5.4 Hensyn, udfordringer og praksisstrategier for koordinering og ledelse 
Hvilke overordnede hensyn og udfordringer for koordinering og ledelse udpeger ledere og 

lærere i hhx? 

 

Dette og de følgende afsnit fokuserer på koordineringen mellem den enkelte lærer, team, 

administration og skolens ledelse i hhx. Afsnittet skitserer de hensyn og udfordringer, der 

blev udpeget på konferencen for hhx i forhold til, hvordan man skaber en overordnet 

sammenhæng på skoleniveau og på de besvarelser, som deltagerne fra konferencen har givet 

i spørgeskemaet. Afsnittene ser også på, hvilke ledelses- og koordineringsforaer, der 

udpeges, og hvilken rolle teamledelse spiller i de overordnede ledelsesmodeller. 

Bekendtgørelsen for hhx udstikker ikke principper for, hvordan koordineringen mellem 

lærer, team, administration og ledelse skal foregå. Det påpeges, at det er skolelederens ansvar 

at udstikke rammerne, fx i forhold til at nedsætte lærerteam: ”Lederen beslutter, hvilke 

opgaver der tillægges det enkelte lærerteam med hensyn til planlægning, gennemførelse, 

evaluering og udvikling” (Undervisningsministeriet 2008c § 59, stk. 2). Det er altså muligt 

for skolerne at tilrettelægge koordineringen af undervisningens planlægning, gennemførelse, 

evaluering og udvikling på forskellige måder. 

 

Som allerede nævnt fremhæver rapporten fra dialoggruppen om lærernes administrative 

arbejde (Monsterudvalget), at gymnasieskolerne afklarer rollefordelinger ”i relationen 

mellem lærere, team og ledelse” (Undervisningsministeriet 2007:8). Dette blev også pointeret 

i debatten på konferencen, hvor en af deltagerne pegede på, at: ”der skal være en præcis 
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arbejdsfordeling mellem lærere, ledelse og administration. Ingen ved, hvem der gør hvad. 

Ting opdages pludselig – hvem tager sig af det?” 

 

Som vigtige hensyn i koordineringen mellem den enkelte lærer, team, administration og 

skolens ledelse fremhævede deltagerne på konferencen b.la., at der er: 

 Præcis arbejdsfordeling mellem administration, ledelse, lærer, team. Hvem gør hvad? 

 Videndeling horisontalt og vertikalt. 

 Koordinering af det flerfaglige samspil.  

 Velfungerende koordinering internt i de to studieområder og mellem disse. 

 At det er muligt at have overblik over hele hhx-uddannelsen og uddannelsens mål. 

 

I forhold til at tage disse hensyn, udpegede deltagerne nogle udfordringer og dilemmaer 

under de nuværende rammer: 

 Et dilemma mellem ”detailstyring kontra fleksibilitet” 

 ”Høje ambitionsmål (for administration, lærere, team, ledelse) fra 

Undervisningsministeriet/bekendtgørelsen. Vi savner kompetencer til at udføre 

arbejde, samarbejde (mellem lærere og team).” 

 Der er udfordringer omkring ”den nye lederrolle” hvorvidt det skal være en 

”administrativ [eller] pædagogisk leder.” Og omkring ledelsesformer: ”Skal vi styre 

mere centralt eller udvikle og coache team til øget selvstyring?” 

 Der er ”stor kompleksitet, mange aktiviteter på alle tre årgange. Behov for at reducere 

kompleksitet.” 

 Det er vanskeligt at etablere et ”fælles beslutningsgrundlag, [men det] skal fungere.” 

 

I debatten fremgik det, at der var et ønske om at balancere det administrative arbejde. Det 

skolerne peger på som et dilemma mellem detailstyring og fleksibilitet, sætter nogle 

udfordringer i forhold til at koordinere og placere administrative opgaver. En deltager 

pointerede, at ”udfordringen for lærerne er ujævn arbejdsbelastning, fordi der er så mange 

store projekter. Ministeriet udstikker nogle rammer, teamene udmønter dem, men det er ikke 

altid tingene kan lade sig gøre – det resulterer i frustration. Der er et ‟clash‟ mellem central 

styring og atomiseret styring.” 

 

I forlængelse af dette pegede en deltager på, at ”vi skal være bedre på det kollegiale plan. Vi 

har kastet for meget ud til team og lærere.” Omvendt pegede en anden i 

spørgeskemabesvarelsen på, at ”det er en udfordring at få lagt ansvar ud i teamet, så de bliver 

mere selvkørende.” En tredje deltager formulerede udfordringen som et spørgsmål om ”de 

mange regler og begrænsede ressourcer, der begrænser mulighederne for reel uddelegering.” 

Endelig stillede en spørgsmålet, om hhx har ”forvaltet rammerne rigtigt?” Han mente, at der 

er ”opbygget et monster af styringssystemer, friheden [er] ikke forvaltet godt nok.” Måske 

skal vi bare blive bedre til at skabe vores egne rammer og prioriteringer på skoleniveau, 

mente en anden. 

 

Omkring ledernes rolle efter reformen bemærkede en deltager: ”Det er ikke nok at være en 

dygtig administrativ medarbejder, der er behov for et højere refleksionsniveau, dvs. 

ledelsesopgaven bliver at have overblik, så lærerne kan få ro til at lave det, de skal. Lederen 

skal bære kompleksiteten. Problemet er, at alle tror, de skal beskæftige sig med alt.”  

 

En anden deltager pegede på, at ”samarbejdet er det springende punkt, alle er hårdt belastet. 

[Det er] svært at træffe beslutninger, fordi det fælles beslutningsgrundlag ikke er på plads.” 

Mange koordinationsopgaver bliver ikke løst, selvom man ideelt kan se et behov for det. 
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Derfor vælges en pragmatisk administrativ løsning, som kan aflaste kompleksiteten og 

udsætte kravet om via møder og dialog at udvikle nye mål, manualer, 

kompetencebeskrivelser etc. 

 

Omkring hensynet til at videndele og koordinere med udgangspunkt i det faglige samspil, 

pegede en deltager i besvarelsen på spørgeskemaet på, at ”det er en udfordring at få delt 

viden horisontalt og vertikalt.” En anden bemærkede, at ”koordinering internt i de to 

studieområder og mellem disse, specielt DIO [det internationale område] er en stor 

udfordring.” En anden peger i sin besvarelse på, at det er en væsentlig udfordring at opnå 

”forståelse for hinandens faglige mål.” Endelig pegede nogle deltagere på konferencen på, at 

ikke blot ”planlægningen af tværfaglige forløb”, men også ”ressourcetildelingen” i forhold til 

denne planlægning er vanskelig. I tråd med dette skriver en deltager i spørgeskemaet, at det 

er vanskeligt ”at optimere ressourceforbruget med ujævne holdstørrelse og blandede 

studieretninger.” 

 

Flere har i spørgeskemaerne peget på, at der ligger en udfordring i forhold til at skabe 

overblik. En peger på, at det er en udfordring ”at skabe overblik over hele hhx-uddannelsen 

[og] uddannelsens mål” og en anden at ”skabe overblik over de meget komplicerede 

sammenhænge og forskellige forløb på alle årgange” og en tredje ”at få overblik over, hvad 

der foregår hvornår i hvilke klasser.” 

 

Temaet omkring koordinering og placering af ansvaret, peger dermed både i retning af de 

rammer, der opstilles i bekendtgørelsen, som kræver nye former for koordinering og på de 

konkrete ledelses- og kommunikationsformer, der skal til for at sikre en jævn 

arbejdsbelastning, ansvarsplacering, videndeling og overblik. Der er enighed om, at 

kompleksiteten er høj, men uenighed om, hvordan man tager kompleksiteten på sig, og 

hvorvidt og hvordan man involverer henholdsvis lærere, team, teamkoordinatorer og 

ledelsesteam i ledelse og koordination.  

 

Det næste afsnit vil udpege nogle af de praksisstrategier, skolerne har gjort brug af for at 

imødegå nogle af disse udfordringer. 
 

 

5.3.1 Praksisstrategier for koordinering og ledelse  

Hvilke værktøjer søger hhx at bruge for at imødegå de nye rammebetingelser? 

 

Dette og de følgende tre afsnit handler om praksisstrategierne for koordineringen mellem den 

enkelte lærer, team, administration og skolens ledelse i hhx. Skolerne har forskellige 

praksisstrategier for i hverdagen at skabe en overordnet sammenhæng på skoleniveau. Det 

udmønter sig i forskellige ledelses- og koordineringsforaer og forskellige beslutninger om 

lærerteamenes rolle i den overordnede ledelsesmodel.  

 

Koordineringen mellem lærere, team og skolens ledelse udmønter sig på forskellige måder på 

de forskellige skoler. I spørgeskemaet svarer størstedelen, at det primære forum for 

koordinering foregår gennem mødevirksomhed. Den enkelte lærers engagement udpeges 

også samlet set som et væsentligt aspekt for koordinering, mens knap en tredjedel rangerer 

skolernes overordnede planer højest i forhold til sikringen af koordineringen.  
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Hvordan sikres koordination mellem den enkelte lærer, team og skolens ledelse? 

 
 

Figur 23. Sikring af koordination mellem lærer, team og ledelse 

 
De forskellige koordinerende tiltag er grundlæggende udtryk for forskellige praksisstrategier, 

der enten, for det første, støtter sig til central og formaliseret planlægning, for det andet til en 

stor grad af selvbeskrivelse i form af strategier, planer, indsatsområder og manualer eller, for 

det tredje, møder og kommunikation. Der er samtidig forskel på, hvilke møder og fora, der 

lægges mest vægt på – er det faggrupperne og pædagogisk råd, eller er det team og en ny 

teamledelsesstruktur, der spiller hovedrollen? I spørgeskemaet rangerer deltagerne på 

konferencerne ‟teammøder‟ højst som det vigtigste koordinerende forum for faglig 

koordinering og undervisningsplanlægning.  
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Hvilke er de vigtigste koordinerende fora vedr. faglig koordination og 

undervisningsplanlægning? 

 
Figur 24. Vigtigste koordinerende forum for faglig koordination og undervisningsplanlægning 

 

Af deltagernes besvarelser i spørgeskemaerne fremgår det, at skolerne har fundet forskellige 

måder at imødegå de forskellige udfordringer, som de udpeger under de nuværende rammer. 

En måde at imødegå det en skole kalder ”ændringer og for høje ambitioner” er at gennemføre 

en ”stram planlægning med en fast struktur” og en høj grad af ”uddelegering.” Flere søger at 

skabe overskuelighed gennem planlægning i god tid, og en skole har udviklet en ”kompas-

manual” for alle forløb i næste skoleår. Den indeholder tidsplaner og ansvarsfordeling. Andre 

har gode erfaringer med at udarbejde manualer til de flerfaglige forløb i første del af 

studieområdet, det internationale område og studieretningsprojektet. Team og lærere tilbydes 

herved nogle støtteværktøjer og standarder, der gør ”at de ikke skal opfinde den dybe 

tallerken ved hvert eneste forløb”, som en deltager udtrykker det. 

 

Omkring kommunikationens betydning for koordinering og ledelse påpeger en skole i sin 

besvarelse, at det er vigtigt at kommunikere til medarbejdere og elever i god tid. Flere siger, 

at det er afgørende at involvere lærerne tidligt, når der planlægges. Og på linje med dette 

pointerer en anden skole, at de har gode erfaringer med at inddrage medarbejderne i 

beslutningsprocesserne. En tredje skole peger på, at det er vigtigt, at ledelsen har mod til 

”ledelsesstyring” og ”dialog.” 

 

En skole peger i sin besvarelse på, at de har haft gode erfaringer med en løbende og åben 

dialog og erfaringsudvekslinger med andre gymnasier om både teamorganisering og andre 

måder at koordinere flerfagligt samspil. 
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De tre praksisstrategier, der præsenteres nedenfor er 1) Den planlæggende ledelse 2) Den 

dialogbaserede ledelse, og 3) Den udviklende ledelse. 

     

5.3.2 Første praksisstrategi: Den planlæggende ledelse  

Den første praksisstrategi omkring koordinering og ledelse baserer sig på et mellemstort hhx, 

der er placeret på tre undervisningssteder. Det karakteristiske ved denne strategi er, at 

koordineringen i høj grad knytter sig til planlægningen af skoleåret. Skolen betoner 

planlægning i god tid og har udarbejdet en ”kompas-manual” for alle forløb i næste skoleår. I 

denne ”kompas-manual” indgår tidsplaner og fordeling af ansvar og arbejdsopgaver, idet der 

udpeges ”snorholdere” for alle forløb. 

 

Skolen svarer i spørgeskemaet, at de først og fremmest sikrer koordineringen mellem den 

enkelte lærer, team og skolens ledelse gennem skolens overordnede planer. Desuden gennem 

mødevirksomhed og faggruppeledernes løbende indsats. 

 

De vigtigste koordinerende fora, der varetager faglig koordinering og 

undervisningsplanlægning, udpeger de til at være de pædagogiske møder, de overordnede 

ledelsesmøder og teammøderne. Skolen har nedsat studieretningsteam på tværs af årgange, 

hvilket understeger den fælles tværgående planlægning. 

 

Skolen peger i sin besvarelse på, at ledelsen bør overveje sit ambitionsniveau nøje i forhold 

til ”hvor meget nyudvikling lærerværelset som helhed kan holde til. Hver gang en sej gruppe 

nyudvikler, skal andre kunne følge med.” ”Det vigtigste er (stadig), at eleverne oplever god 

undervisning og undervisere, der er interesserede i, at det går eleverne godt i deres 

uddannelse.” Helheden og sikringen af en fælles god standard, skal altså ikke ofres for 

enkeltstående prestigeprojekter. 

 

For at udvikle team- og lærersamarbejdet har skolen haft kursus i teamsamarbejde og møder, 

men de bemærker, at de kunne gøre endnu mere. Som vigtige punkter for et vellykket 

teamsamarbejde, udpeger de, at der skal være veldefinerede og meningsfulde opgaver, stor 

lærermedbestemmelse og en kompetent teamleder. 

 

 

5.3.3 Anden praksisstrategi: Den dialogbaserede ledelse  

Den anden praksisstrategi for koordinering og ledelse tager udgangspunkt i et mellemstort 

hhx. Skolens leder peger på, at et væsentligt hensyn er at få organiseringslagene til at spille 

sammen og samtidig sørge for videndeling, erfaringsudvikling, og for at alle grupper har 

adgang til at påvirke beslutningerne. Ud fra mottoet ”overblik, indflydelse og fleksibilitet” 

skabes en høj grad af involvering og videndeling. Gennem møder i forskellige fora på tværs 

af skole, team, fag og elevniveau, søges skolens organiseringslag koblet sammen i en helhed.  

 

Skolen har nedsat studieretningsteam på tværs af årgange. Hver lærer indgår kun i et team, 

og teamene består af 6-8 lærere. Teamet kobles på helheden, og teamene erfaringsudveksler 

med hinanden via teamkoordinatormøderne med rektor og teamkoordinatorerne. 

 

I kontaktlærermøder på tværs af teamene, skabes der erfaringsudveksling og påvirkning af 

planlægningen gennem fælles beslutninger. Den enkelte elevs trivsel og klassens sociale 

miljø tages op på klassemøder i teamet. 
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I faggruppemøderne, der går på tværs af teamene, er der fokus på fagene. Her sker 

videndeling om fagene og klasserne, og i disse møder, er der mulighed for at påvirke 

planlægningen og tage fælles beslutninger, idet rektor deltager. 

 

Møder fastlægges og sættes i den enkelte lærers skema for et semester ad gangen. De 

overvejelser, der ligger bag møderne, formulerer skolen således: 

 Fokus på helheden understøttes gennem to fælles møder for alle lærere. 

 Koordinering mellem helheden og teamene understøttes gennem 4-6 

teamkoordinatormøder. 

 Et fokus på helheden i det faglige understøttes gennem et faggruppeledermøde. 

 Et overordnet fokus på elevernes trivsel understøttes gennem 2-3 kontaktlærermøder. 

 Teammøder aftales af teammedlemmerne i det enkelte team (ofte skemalagt). 

 Et fokus på trivslen for den enkelte elev i den enkelte klasse understøttes gennem 

klassemøder, der aftales af teammedlemmerne (ofte ad hoc). 

 Et fokus på fagenes udvikling søges gennem faggruppemøder, der aftales af gruppens 

medlemmer (ofte ad hoc). 

 

For at skabe overblik udvikler skolens ledelse fælles årsplaner for hver årgang. Årsplanen 

fastsættes ved løbende evaluering af foregående års plan med teamkoordinatorgruppe, 

faggruppe og kontaktlærergruppe. I årsplanen fastlægges placeringen af studieområdet i 

grundforløbet, samt det internationale område, studieretningsprojektet, erhvervscase, dansk 

og samtidshistorieopgave og studieture, introforløb. Indholdet varetages i det enkelte team. 

Herudover arbejdes der i de forskellige fora på grundlag af skolens overordnede strategi, mål 

og kvalitetsplan, samt på det flerfaglige og overfaglige niveau med fælles årsplaner, 

studieplan, elevhæfte og teammålsætning, samt på fagligt og elevniveau med 

undervisningsplaner og kontaktlærer-årshjul. Dette er levende dokumenter, som 

indholdsudfyldes i de forskellige mødefora. 

 

 

5.3.4 Tredje praksisstrategi: Den udviklingsorienterede ledelse  

Den tredje praksisstrategi baserer sig på et stort hhx, der er fordelt på fire afdelinger. Hhx‟et 

har en uddannelsesleder samt seks mellemledere, der ikke arbejder som ledere på fuld tid. 

Hhx‟et lægger vægt på udvikling, og peger på, at denne udvikling søges skabt gennem 

indsatsområder som handlingsplaner, evalueringer med opfølgning og budgetlægning. 

Konkrete indsatsområder for hhx er fx ‟det studieforberedende sigte‟, ‟vækst og mindsket 

frafald‟, ‟en vellykket fusion (mellem flere institutioner og uddannelsesprogrammer), 

‟dygtige, glade og udviklingsorienterede elever og medarbejdere‟. 

 

Ud fra en nogle overordnede værdier om ”samarbejde, glæde, udvikling og resultater” 

pointerer skolen, at videndeling, evaluering og læring er afgørende for skolens ledelse og 

sammenhængskraft.  Frem for at de håndterer reformens mange krav om evalueringer som 

partielle og funktionsopdelte, søges det set i sammenhæng og gjort til grundlag for fælles 

udviklingsmål. Der gennemføres evalueringer, hvor elever og medarbejdere evaluerer skolen; 

elever evaluerer undervisningen, lærere evaluerer eleverne, og også andre forhold som kurser 

og studieture evalueres. Hhx‟et peger på, at evalueringerne er gennemsyret af tillid og 

respekt, og at de fører til ændringer, dvs. både ”benchmarking og bench-learning.” 

 

Skolen lægger altså vægt på lokale fortolkninger, kultur og erfaringer. Udvikling af praksis 

sker gennem evalueringer, der bruges til at ændre praksis. Samspil mellem dagligdag og 
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studieområder søges gennem en kombination af central og decentral planlægning ud fra 

devisen ‟gør det du er bedst til‟. 

 

Som væsentlige udfordringer peger skolen imidlertid på, at der mangler tid til den enkelte 

elev og kollega, at lærerne mangler tid til at planlægge, og at administrationen generelt er 

blevet mere tidskrævende. Skolen planlægger bevidst med for mange timer for at tage hensyn 

til arbejdsbelastningen hos både lærere og elever. De peger på, at det for elevernes udbytte er 

afgørende, at der er tid til individuel vejledning og klasse-/skolekulturen. 

 

Skolen lægger foruden evaluering og læring vægt på klar information gennem gode oplæg, 

da de vurderer, at det er vigtigt for både elever og lærere. Ved at planlægge i god tid 

tilstræber skolen en stabilitet, og udvikling sikres gennem en fortsat evaluering og justering. 

 

 

5.4.5 Delkonklusion 

Som det fremgår af de tre udvalgte praksiseksempler, tager skolernes koordinering mellem 

ledelse, team og lærere udgangspunkt i forskellige opfattelser af, hvordan man sikrer den 

bedste sammenhæng og koordinering i den overordnede planlægning, opgaver og 

udviklingsinitiativer. Nogle skoler har mere pragmatiske tilgange og peger på, at man må 

have forståelse for, hvor meget nyudvikling en lærergruppe kan holde til. Andre vægter en 

høj grad af involvering gennem kommunikation og videndeling på tværs af 

organisationsniveauer som det væsentlige, mens andre igen skaber udvikling gennem 

evaluering og peger på erfaringsudveksling som det væsentligste aspekt af koordinering og 

ledelse. 

 

Praksisstrategierne kan herved ses som bud på, hvordan man imødegår de mange 

udfordringer, som deltagerne i deres notater formulerede omkring temaet ledelse og 

koordinering. Af gode råd nævnes det her og i debatterne, at overblik og klarhed kan skabes 

gennem en høj grad af skriftlighed– eksempelvis gennem årskalendere, timefordeling og 

manualer for de flerfaglige forløb. En skole har eksempelvis gode erfaringer med at 

planlægge studieområderne før skoleårets start: ”Mål og indhold er nøje beskrevet, og den 

tidsmæssige placering er fastlagt inden skolestart.” 

 

På nogle skoler vægtes det, at der er en stor grad af fleksibilitet, men det kan også give 

usikkerheder omkring, hvem der er ansvarlige for hvad. Her har nogle gode erfaringer med at 

sætte tovholdere på alle opgaver. Andre peger dog på, at de administrative opgaver bør tages 

væk fra lærerne, så de kan fokusere på den faglige og pædagogiske opgave. I debatterne 

peger flere på, at det er vigtigt, at ledelsen kan skære igennem, så der ikke opstår for mange 

fortolkningsmuligheder og beslutningsanledninger, fx om hvilke fag, der skal indgå i 

flerfaglige forløb. En skole peger eksempelvis på, at det er vigtigt, at der er ”mod til 

ledelsesstyring og dialog.”  

 

Når skolerne i stigende grad anvender team og teamsamarbejde som en del 

ledelsesstrukturen, stiger behovet for koordinering. Udfordringen ligger i at skulle navigere 

mellem koordinering gennem mødevirksomhed og gennem regler og instrukser. Det kan 

være vanskeligt at samle lærere til møder, og det rejser et væsentligt dilemma, idet det strider 

mod den decentralisering, der ligger i teamtankegangen, hvis ledelsen udstikker regler og 

instrukser for, hvordan tingene skal fungere. Med den tradition, der er på skolerne omkring 

team og teamorganisering har ledelsen en stor udfordring i forhold til at få gjort samarbejdet i 

de enkelte team endnu mere effektive. Udfordringerne her er at skabe engagement og 
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professionalisme, så de opgaver, et team skal løse, løftes inden for de aftalte rammer. En 

anden udfordring i forhold til teamarbejdet handler om kompetenceafklaring og 

arbejdsdeling. Her kan en mulighed være at lave turnusordninger, så ansvaret bliver fordelt 

jævnt mellem lærerne. Noget tyder på, at det for lærerne, der i disse år efterspørger ”mere 

styring” er vigtigt, at ledelsen tydeliggør forventninger og krav. 

 

Spørgsmålet om pædagogisk ledelse over for administrativ ledelse blev også rejst i 

debatterne. Reformen kan her anskues som en anledning til at tænke i kompetenceudvikling 

og udvikling af skolens profil og faglighed. Dermed kan der skabes mening med reformen 

lokalt og udvikles fælles visioner for ledelse, der peger i retning af pædagogisk udvikling, 

snarere end et rent administrativt blik. De store skoler med flere ledere på samme niveau kan 

med fordel bruge hinanden i sådan et udviklingsarbejde. Disse skoler har muligheder for at 

fordele opgaver og kompetenceområder mellem lederne. Det kan være 

personaleledelsesopgaver som stresshåndtering, coaching af team mv. Derved kan man aktivt 

anvende det udviklingspotentiale, der ligger i at skulle implementere en reform. Andre skoler 

har gode erfaringer med at sørge for en ”løbende og åben dialog og erfaringsudveksling med 

andre skoler.” 

 

Reformens krav til dokumentation kan ligeledes bruges aktivt, som på et hhx, hvor de har 

erfaringer for, at ”systematiske evalueringer efter hvert forløb sikrer, at 

uhensigtsmæssigheder rettes op inden næste gennemløb.” Flere indlæg på konferencerne 

indeholdt gode råd om, hvad der er vigtigt rent ledelsesmæssigt. På den ene side handler det 

om at sikre ledelsesopbakning til at arbejde med kerneydelsen og værne medarbejderne og 

skabe ro omkring implementeringer af reformens mange nye tiltag. Eksempelvis gennem et 

fokus på planlægning og klarhed. På den ene side bliver der peget på, at en stor involvering 

af lærerne samt aktiv deltagelse fra ledelsen i teamene er vigtig. Ledelsen skal altså sikre en 

stabilitet og undgå at overbelaste lærere og elever med for mange møder og krav om 

udvikling og dokumentation, samtidig med at den skal være synlig og aktivt bruge de 

udviklingspotentialer, der er på den enkelte skole.  

 

 

5.4 Sammenfatning  
Hhx-skolerne har generelt mødt gymnasiereformen positivt og med stor selvsikkerhed i 

forhold til at overkomme de udfordringer, som den indebærer. Trods mange års selveje og en 

vis erfaring i flerfaglige forløb, er der dog ingen tvivl om, at uddannelsens nye faglige 

strukturer og organiseringsformer har indebåret helt nye krav til planlægning og til 

samarbejdet mellem lærerne og mellem ledelse, team og individuelle lærere. Kompleksiteten 

er blevet kraftigt forøget.  

 

Overordnet ser det ud til, at kompleksiteten er blevet håndteret på noget forskellig vis. Mens 

nogle skoler har valgt at tage den øgede kompleksitet på sig gennem en høj grad af 

involvering, udvikling af en omfattende ledelses-, team- og mødestruktur, synes andre at 

have forsøgt at aflaste kompleksiteten for lærere (og elever) gennem lokale manualer, 

kompas og minilex, kombineret med centrale, pragmatiske planløsninger og præcise 

uddelegeringsmekanismer. De fleste skoler benytter selvfølgelig deres egen blanding af disse 

to grundstrategier.     

 

Ser vi på, hvad hhx-skolerne generelt har udpeget som de væsentlige udfordringer i deres 

arbejde med reformen, handler det da heller ikke overraskende om ”overblik og 
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kompleksitet”, ”tidsstyring”, ”økonomi og rammer” samt ”samarbejde og kommunikation”, 

samt ”flerfagligt samspil.” Af de vigtigste hensyn i planlægningen af undervisningen peges 

der først og fremmest på effektiv ressourceudnyttelse, sammenhængende forløb og dernæst 

jævn arbejdsbelastning for lærere og elever. Skolerne har derfor dels haft et stort fokus på 

tidsstyring, herunder fordeling af lærer- og elevtid, dels på at sikre skemaflow og en fornuftig 

placering af flerfaglige forløb og endelig på at udvikle team og fagligt samspil. 

 

Med hensyn til praksisstrategierne for planlægning af undervisning bliver hensynet til dels at 

sikre pædagogisk udvikling, dels at udvikle nye undervisnings- og arbejdsformer, samt at 

skabe godt fagligt samspil fremhævet som de vigtigste i skolernes besvarelser. På 

konferencerne blev der til gengæld sat mest fokus på den praktiske planlægning og 

tidsstyring. Det blev pointeret, at det giver store udfordringer at sikre et godt skemaflow og 

samtidig optimere ressourceforbruget med ujævne holdstørrelser og blandede studieretninger. 

Specielt koordineringen mellem de to studieområder og DIO volder vanskeligheder. Det 

samme gælder spørgsmålet om at harmonere den enkeltfaglige planlægning med flerfaglige 

aktiviteter. Endelig peger flere skoler på, at de er dårligt klædt på, hvad angår 

studieadministrative systemer både til time-fagfordeling, skemalægning, løbende justeringer, 

og som kommunikationsplatform i forhold til lærere og elever, samt at de udbredte systemer 

ikke kan kobles med deres økonomistyringssystem. 
  
Konkret har skolerne valgt forskellige strategier både med hensyn til planlægningshorisont 

og med den konkrete placering af de flerfaglige forløb. Mens en del skoler i deres besvarelser 

plæderede for tidlig og præcis planlægning fx via ‟kompas-manual‟ for alle forløb og med 

klar tidsplan og ansvarsfordeling, så pegede andre på 3-årige oversigtplaner og 

rammestyring, der skulle indholdsudfyldes af lærerteam. Andre igen arbejdede med en højere 

grad af fleksibilitet og uddelegering, hvilket til gengæld gav større forskellighed fra forløb til 

forløb og rejste udfordringen om videndeling mellem team, og fra lærer til lærer. Omkring 

flow og placering af forløb kan de største forskelle konstateres omkring grundforløb og det 

internationale område. Nogle har opdelt grundforløbet i klumper for at koncentrere uroen, 

andre har valgt afsluttende temauger, og andre igen har valgt at udstrække grundforløbet med 

indlagte ‟blokdage‟ i 2. semester. På samme måde har skolerne valgt forskellige placeringer 

af henholdsvis det internationale område og studieretningsprojektet. Der var på konferencen 

enighed om at holde de to forløb adskilt. Til gengæld slutter nogle skoler med 

studieretningsprojektet, som eleverne opfatter som ‟kronen på værket‟, mens andre skoler 

slutter med DIO ud fra et argument om den rette studieprogression.   

 

Omkring teamorganisering oplever skolerne generelt, at det byder på store udfordringer at 

udvikle et godt teamsamarbejde. Deltagerne på konferencen pegede bl.a. på, at det var svært 

at sikre ensartethed med hensyn til faglighed, personlige kompetencer og fagfordeling. Men 

også spørgsmålet om at sikre en professionel tilgang til arbejdsopgaverne, og i det hele taget 

at motivere lærerne til at være med i de flerfaglige aktiviteter. Det handler om den store 

omstilling, det er at udvide lærerens ansvar for de enkelte fag til også at rumme den samlede 

uddannelse og progressionen heri. Omvendt pegede nogle på, at det kunne være svært at 

fastholde det gode samarbejde omkring en klasse, eller at de mange nye team kunne risikere 

at udvande faggrupperne.  

 

Generelt var der enighed om, at det tværgående samarbejde bør styrkes via lærerteam, og 

engagement, åbenhed og lydhørhed blev udpeget som de vigtigste karakteristika ved 

teamsamarbejde. Til gengæld mente mange skoler, at omfanget af team måske var gået for 

vidt, idet mange team bliver for store og uarbejdsdygtige, og lærerne drukner i for mange 
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møder. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er studieretningsteam den mest udbredte teamtype. 

Herefter følger team for det internationale område og klasseteam.  

 

På konferencerne kom det imidlertid frem, at der var mange lokale modeller for anvendelse 

af disse team. Flere skoler har, efter de første års erfaringer med henholdsvis studieretnings- 

og klasseteam, valgt at justere modellen og kombinere team med tovholderfunktioner, faste 

og ad hoc udvalg. Typisk har man valgt at holde fast i enten studieretnings- eller klasseteam, 

og kombineret det med fx en koordinator for hver årgang; en portefolie-gruppe, der også 

tager sig af det internationale område; en pædagogisk kompetencegruppe, der sørger for, at 

alle lever op til de formelle krav og deadlines ifølge studieplanen; og en ”social kompetence-

gruppe”, der tager sig af omsorgen for teamet og for elever, elevsamtaler og 

klasserumskultur. Hvad der skal være kernen i teamet, og hvad der skal lægges ud til enten 

centrale tværgående udvalg eller delegeres til underudvalg for de enkelte team, er der ikke 

desto mindre meget forskellige strategier for. Fælles for dem er, at de er et forsøg på at 

balancere hensynet til både faggrupper, tværgående forløb og samlet progression samt 

opbakningen om klassen og den enkelte elev. Samtidig er de forskellige svar på, hvordan 

lærerteam kan påtage sig et større ledelsesansvar, og hvordan man samtidig undgår at få 

læreren spredt på for mange team, så ejerskabet forsvinder.  

 

Vender vi os mod det tredje tema, nemlig koordinering mellem den enkelte lærer, team, 

administration og skolens ledelse, peger skolerne også på store og væsentlige udfordringer. 

Deltagerne på konferencen peger bl.a. på, at der skal udvikles en præcis arbejdsfordeling 

mellem administration, ledelse, lærer, team, så man ved hvem der gør hvad; at der er opstået 

et nyt stort behov for videndeling både horisontalt og vertikalt; at der skal sikres koordinering 

af de flerfaglige forløb og en velfungerende koordinering internt i de to studieområder og 

mellem disse og sidst, men ikke mindst; at det samtidig er muligt at have overblik over hele 

hhx-uddannelsen og uddannelsens mål. I forhold til at tage disse hensyn, udpegede 

deltagerne nogle udfordringer og dilemmaer under de nuværende rammer fx mellem 

detailstyring og fleksibilitet, reformens høje ambitionsniveau i forhold til de faktiske 

kompetencer til at udføre arbejdet og skabe det fornødne samarbejde på tværs af lærere og 

team; mellem administrative og pædagogiske ledelsesformer og løsningsmodeller. Og 

endelig pegede de på udfordringen i at reducere kompleksitet og etablere fælles 

beslutningsgrundlag på tværs af ledelse, team og individuelle lærere. Desuden mente nogle 

deltagere, at skolens grundlæggende udfordring er at håndtere det ”clash mellem central 

styring og atomiseret styring”, som reformen indebærer og den frustration, der opstår på 

grund af højt ambitionsniveau og begrænsede ressourcer og mulighed for uddelegering. 

 

Af skolernes besvarelser fremgår det, at man har forskellige måder at imødegå disse 

udfordringer på. Mødevirksomhed, den enkelte lærers engagement og skolens overordnede 

planer udpeges som de tre væsentligste koordinerende tiltag. Disse og andre koordinerende 

tiltag er grundlæggende udtryk for forskellige praksisstrategier, der enten støtter sig til, for 

det første, central og formaliseret planlægning, for det andet, en stor grad af selvbeskrivelse i 

form af strategier, planer, indsatsområder og manualer eller, for det tredje, møder og 

kommunikation. Der er samtidig forskel i hvilke møder og fora, der lægges mest vægt på – 

det svinger fra fortsat at være faggrupperne og pædagogisk råd til overvejende at være 

lærerteam og en ny teamledelsesstruktur, der spiller hovedrollen.  

 

Som eksempler på typiske praksisstrategier vedrørende koordinering og ledelse, har vi 

kunnet identificere henholdsvis ‟den planlæggende ledelse‟, ‟den dialogbaserede ledelse‟ og 

‟den udviklingsorienterede ledelse‟ 
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Den første praksisstrategi har fokus på central og tidlig planlægning gennem detailstyring og 

klare krav til team og lærere vedrørende undervisningsplanlægning. Det kræver stor 

skriftlighed i form af fx årsplan, fælles studieplaner, samt præcise manualer og 

funktionsbeskrivelser. Kompetenceafklaring, klar arbejdsdeling og fx turnus tydeliggør 

forventninger og krav. Det giver en klar arbejdsdeling og synlige tovholderroller, og skaber 

herved bedre overblik for både administration, lærere og ledelse. Argumenter for denne 

ledelsesform er fx: ”Ledelsen skal kunne skære igennem, da man aldrig kan få et helt 

lærerværelse til at blive enige. Ellers er der for stor fleksibilitet, for mange 

fortolkningsmuligheder, og beslutningsanledninger.” Eller som en anden deltager påpeger: 

”Administrationen skal tages væk fra lærerne, der så kan fokusere på den faglige og 

pædagogiske opgave.” 

 

Den anden praksisstrategi har fokus på involvering og dialog. Her lægges vægt på at udvikle 

team og teamsamarbejde som en del af en samlet ledelsesdialog. Skolen ses her som en 

samlet organisme med forskellige ledelseslag, der hænger sammen i en helhed. Alle grupper 

har adgang til at påvirke beslutningerne lige fra elever, lærere, team og teamkoordinatorer, 

der afstemmer med hinanden gennem forskellige mødefora. Ledelsesformen indebærer en 

høj grad af ‟medledelse‟ fra team og individuelle lærere, der alle skal bidrage til at få indhold 

og organisering til at hænge sammen. Fordelen er en høj grad af ejerskab og videndeling 

mellem de forskelllige lag og på tværs af team. Udfordringen er hele tiden at skabe 

engagement og professionalisme, samt at få gjort samarbejdet i de enkelte team og 

samarbejdet på tværs heraf effektivt. Det kræver stor synlighed og deltagelse fra ledelsens 

side, der både får en koordinerende og en superviserende rolle. 

 

Den tredje praksisstrategi har fokus på den pædagogiske ledelse og på at skabe udvikling 

omkring reformens hovedelementer, de flerfaglige forløb, studieretningerne og den nye 

faglighed og kompetencetænkning. Mantraet her er, at reformens skal bruges som en 

anledning til ”kompetenceudvikling” og ”produktudvikling.” Det gælder om at skabe lokal 

mening med reformen og udvikle en fælles visionær ledelse. Om man skal være med i det 

hele afhænger af bl.a. skolens størrelse. De store skoler med flere ledere på samme niveau 

bør bruge hinanden mere, måske ligefrem fordele opgaver og kompetencer. Ledelsesformen 

kræver en høj grad af omstillingsparathed og medledelse fra lærere og team. Det gælder også 

personaleledelsesopgaver, som der måske ikke er kompetencer til, fx stresshåndtering. Det at 

udvikle og coache team, udvikle ledelses- og udviklingskompetence i team og skabe en 

generel evalueringskultur og aktivt anvende evalueringer i den fortsatte udvikling ses her 

som den afgørende ledelsesopgave.  

 

I praksis anvender de enkelte skoler flere af disse ledelsesformer i deres egen kombination og 

forsøger at balancere styring i forhold til fleksibilitet, udvikling i forhold til drift og 

administrative løsninger i forhold til udvikling af pædagogik og nye arbejds- og 

undervisningsformer. Som en deltager udtrykte det på konferencen: ”Ledelsen bør overveje 

ambitionsniveauet nøje, hvor meget nyudvikling 'lærerværelset' som helhed kan holde til. 

Hver gang en sej gruppe nyudvikler, skal andre kunne følge med. Det vigtigste er (stadig), at 

eleverne oplever god undervisning og undervisere, der er interesserede i, at det går eleverne 

godt i deres uddannelse.” 
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6. Konklusion 
 

Gymnasiereformen er for alle ungdomsuddannelserne en omfattende og kompliceret reform 

og indholdsmæssigt formodentligt den mest vidtgående i de tre ungdomsuddannelsers 

historie, som denne rapport omhandler, nemlig stx, hhx, 2-årigt hf og hf-enkeltfag. 

Reformens nytænkning af faglighed og dannelsesbegreb, kompetencemål og 

evalueringsformer, kombineret med obligatoriske flerfaglige forløb, studieplaner og nye 

opgave- og udprøvningsformer stiller store krav til såvel planlægningsindsats som 

samarbejde og koordineringstiltag på de enkelte skoler og kurser. Reformen er ikke blot et 

spørgsmål om nye krav til skolens ledelse og administration om en teknisk rationel 

implementeringsproces. Som det fremgår af skoler og kursers udpegning af udfordringer og 

hensyn i den faglige planlægning, sætter reformen også spørgsmålstegn ved skolens 

grundlæggende ydelse og organisation, lærerens faglige identitet og relationer både til 

elever/kursister og til skolens ledelse. Uddannelsernes nye faglige strukturer og 

organiseringsformer indebærer helt nye krav til lærerrollen, til planlægning og til samarbejdet 

mellem lærerne og mellem ledelse, team og individuelle lærere. Kompleksiteten er blevet 

kraftigt forøget.  

  

De igangværende reformprocesser kan ses som udtryk for de tre skoleformers tilpasning til 

det aktuelle vidensamfund, der siden 1990´erne, og ikke mindst med globaliseringsreformen, 

er gjort til et helt afgørende referencepunkt for uddannelsespolitikken. Frem for at fremhæve 

et bestemt referencepunkt, reducere gymnasiereformen til et simpelt paradigmeskifte, eller se 

den som entydig tilpasning til internationale reformtrends som fx Schooleffectiveness-

bevægelsen, har vi i denne rapport valgt et mere åbent afsæt og i stedet spurgt ind til, 

hvordan man på henholdsvis  stx-skoler, VUC‟er og hhx-skoler oplever, fortolker og 

håndterer de nye reformkrav.  Vores udgangspunkt er, at vi herved har fået indblik i en kort 

sekvens af en længerevarende transformationsproces, hvor de tre ungdomsuddannelser og 

skoleformer er ved at ‟genopfinde‟ sig selv, som noget andet end de var før. Denne rapport 

leverer således et indblik i vigtige momenter af den omfattende og igangværende 

reformproces ved at sætte fokus på den lokale reformvirkelighed, som de nye rammevilkår 

har sat for de enkelte skoler og kurser, hvordan de forstår og fortolker disse vilkår, og 

dernæst hvilken planlægningspraksis, teamorganisering, ledelse og koordination, der 

udfoldes og udvikles lokalt for at møde de mange nye udfordringer. 

 

Vores overordnede ambition for rapporten var at indfange, fastholde og videreformidle lokale 

fortolkninger af reformens rammevilkår og eksempler på god praksis, når det gælder 

henholdsvis planlægning, teamorganisering, ledelse og koordination. Problemstillingen lød: 

Hvad virker, hvad forstyrrer og hvad kan vi gøre bedre? 

 

Som de forrige kapitler viser, er der tale om mange lokale fortolkninger og oplevelser af de 

rammevilkår som gymnasiereformen sætter for de tre skoleformer, ligesom der er mange 

gode råd til ministeriet om både at forenkle, stramme og løsne bestemmelser i 

bekendtgørelser og vejledninger. Kommentarer og ønsker viser en række konkrete eksempler 

på, hvad der opleves som praktisk uhensigtsmæssigt i forhold til den lokale planlægning og 

organisering. Men de udtrykker samtidig forskellige holdninger til reformens grundlæggende 

vision og begreber, hvilket svinger fra modstand og ønsker om (delvis) tilbagevenden til den 

klassiske sammenhæng mellem fag-lærer-undervisning og udprøvning, over forskellige 

pragmatiske løsninger eller mere forenklede udgaver af reformens studieforberedende og 
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flerfaglige forløb - til positive tilkendegivelser og opbakning til reformens visioner om ny 

(fler)faglighed, kompetencetænkning, teamorganisering og studieprogression. Disse 

forskellige grundindstillinger afspejler sig også i de praksisstrategier, som skoler og kurser 

har udviklet, når det gælder såvel planlægning, teamorganisering som ledelse og 

koordinering. Uden på nogen måde at kunne påpege en lineær eller simpel sammenhæng, så 

kan der aflæses et klart skel mellem en overvejende pragmatisk og administrativ håndtering 

af reformens krav og en mere idébåren og strategisk forholden sig til reformens begreber om 

ny faglighed, kompetencer, lærings- og organiseringsformer etc. Groft sagt kan man sige, at 

vi har skoler og kurser, der i den ene ende af en bred skala har bevaret sin eksisterende 

planlægningsform, fag- og klasseorganisering, ledelsesstruktur mv., mens vi i den anden 

ende har skoler og kurser, der har oversat og udviklet stort set alle reformens nye begreber til 

ny lokal praksis, ny ledelsesstruktur, fora og samarbejdsformer mv. De fleste skoler og kurser 

befinder sig dog et eller andet sted mellem disse to yderpunkter. 

 

Bag de mange forskellige positioner og holdninger til reformens indhold, ligger imidlertid en 

mere eller mindre udbredt erkendelse af, at reformen både indebærer en række nye krav og 

en række nye friheder, som det er op til skoler og kurser selv at udfylde.  For nogle har det 

måske været et ‟strategisk wake-up call‟, at reformen i den grad kræver lokal strategi, 

planlægning, ny organisering og ledelse, mens det for andre har været en mere kærkommen 

mulighed for at tegne en ny fremtid for gymnasiet eller kurset. I hvert fald tyder 

nedenstående udtalelser fra skoler og kursers indsendte notater på, at de ser noget forskelligt 

på reformens rammevilkår og hvad der skal til for at sikre succes i den videre reformproces: 

 

 Reform-ro i mindst 5 år! 

 En vis grad af genbureaukratisering er nødvendig for at sikre ensartede vilkår! 

 Begræns det frie valg – mere fælles overordnet planlægning! 

 Lær af ministeriets fejl – undgå et lokalt skolebureaukrati! 

 Vi har realiseret studieretningerne – nu handler det om at løsne i tide og åbne op for 

at lærerne selv kan udfolde sig! 

 Vi har overlevet reformimplementeringens første år, hvor der har været fokus på 

organisering. Nu er det tid til at løfte blikket og drøfte indhold! 

 Skab lokalt lederskab, der forbinder profession og strategi! 

 Gymnasiereformen er et eksperiment – et stor–skala forsøg! 

  

 

Som mange skoler og kurser selv giver udtryk for, så opfatter de på ingen måde reformen 

som en let overkommelig og afgrænset implementeringsopgave, der er overstået på hverken 

et eller to skoleår. De opfatter reformen som både omfattende og kompleks, og deres 

kommentarer til reformens rammevilkår viser samtidig, at styringen indebærer en paradoksal 

dobbelthed, hvor der den ene side stilles større krav til skolernes egen styring og ledelse, og 

på den anden side detailreguleres omkring en række forhold, der tidligere har været overladt 

til skolernes eller lærernes egen planlægning og praksis. 

 

Ser vi på de mange lag af styringsdokumenter, der dels er produceret centralt politisk og 

administrativt (love, bekendtgørelser, vejledninger, ministerielle planer og politikker), dels 

produceres lokalt på skoler og kurser (værdier, studieplaner, undervisningsbeskrivelser, 

studierapporter, kompetencekataloger, evalueringsplaner, kvalitetssystemer mv.), så bliver 

denne styringsmæssige dobbelthed tydelig. Gymnasiereformen trækker – i lighed med en 

række parallelle reformer af den danske velfærdsstat – på en såkaldt neoliberal 

styringsfornuft eller ‟avanceret liberalisme‟, hvormed menes den særlige moderne form for 
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‟styring af styring‟ (Foucault 2000, Dean 2006/1999), hvor central styring sammenkobles 

med selvevaluering og selvstyring på en måde, så de enkelte aktørers frivillige involvering er 

en forudsætning for at styring lykkes. Neoliberal styring er altså, at der styres på andres 

frihed til at styre sig selv. Den politiske styring bliver derfor dobbelttydig. Som Janet 

Newman udtrykker det, er der ofte tale om: ”Tensions and oscillations between ‟self steering‟ 

and repeated cycles of political intervention” (Newman 2006:9). I internationale governance-

debatter omtales disse tendenser i politisk og offentlig styring som ‟re-regulation‟, hvormed 

der menes en ny form for indirekte styring som fx mål- og rammestyring, evalueringsformer, 

akkreditering, standarder, overvågning samt nye krav om selvstyring (lokale selvbeskrivelser 

af profil, ydelse, kvalitet, planlægning, organisation og ledelse etc.).  

 

Ser vi ned over de styringstiltag, der iværksættes eller fremmes med gymnasiereformen og 

parallelle reformer, tyder det således på, at re-regulering og selvstyring følges ad som de to 

afgørende styringsstrategier. På den ene side er der en række centrale krav og regulering af fx 

uddannelsestid, flerfaglige forløb, studieplaner, kompetencekatalog, evaluerings- og 

udprøvningsformer etc.). På den anden side kræver de fleste tiltag udvikling af lokalt 

formulerede studieretninger og beskrivelser af studieprogression, samt planlægning og 

indholdsudfyldelse af introforløb, almen studieforberedelse, flerfaglige forløb mv., hvilket 

kræver en høj grad af autonomi til selv at indholdsbestemme, tilrettelægge og organisere 

uddannelsesforløb, evaluering og opfølgning. Frem for en udskiftning af et regelsystem med 

et andet eller afbureaukratisering og ‟mindre styring‟, er der snarere tale om flere nye lag af 

styring, som øger den interne differentiering og kompleksitet i den offentlige sektor 

(Pedersen, 2008). 

 

Konceptuelt må vi definere styringsformen som en ny form for kontekststyring, hvorigennem 

der sker en formning af rammer, forventninger, gensidige forpligtigelser, evaluering og 

måling, samtidig med, at styringen søger at forlænge eller overskride sig selv via implicitte 

forventninger om opbygning af organisatorisk og ledelsesmæssig kapacitet i bæredygtige 

driftsenheder. Driftsenheden, i dette tilfælde gymnasiet eller kurset, får (eller rettere 

pålægges) med gymnasiereformen frihed til at beskrive sig selv på nye måder og udvikle ny 

praksis, samtidig med at de tilskyndes til eller forpligtes til evaluering og refleksiv 

selvkontrol.  Sammenlignet med den tidligere hierarkiske eller fagbureaukratiske styring, er 

der tale om en radikal form for frihed til offentlige organisationer og ledelser. Den lokale 

organisation afkræves en strategi for prioritering af egne mål og midler, egen udvikling og 

fremtid.  Administration, regelstyring, faste rutiner og planer er ikke længere tilstrækkeligt. 

Der stilles krav om selvomstilling, strategisk og pædagogisk ledelse, samtidig med at den 

nyvundne ledelsesmæssige autonomi fordrer en refleksiv (selv)kontrol via stadig flere 

selvbeskrivelsesværktøjer, planlægnings-, evaluerings- og kvalitetsstyringssystemer. Eller 

som en deltager på en af planlægningskonferencerne udtrykker det: ”Implementeringen af 

gymnasiereformen har igangsat en strategisk udviklingsproces på mange skoler. Skolens mål 

og visioner er styrende for den lokale organisering og planlægning.” 

 

De reformopfattelser og de praksisstrategier for planlægning, organisering og ledelse, som vi 

har beskrevet i de foregående kapitler handler altså i høj grad om, hvordan man på de enkelte 

skoler har valgt at forvalte den nyvundne autonomi, som gymnasiereformen fordrer og 

forudsætter. Som det har været påpeget i andre studier af skoleledelse under 

decentraliserende reformtiltag, er det et spørgsmål om, hvorvidt; ”de hierarkiske skoler er 

modne til at agere i den påtvungne autonomi?” (Granstrøm 1996:180). 

Planlægningskonferencerne viser tydeligt, at skoler og kurser oplever en øget intern 

differentiering og kompleksitet samt et øget krav om både ledelses- og lærerdeltagelse i 
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reformprocessen. Det er samtidig tydeligt, at såvel reformens nye diskurs (om ydelse, 

organisering mv.) som specifikke krav til den faglige planlægning er blevet fortolket, oversat, 

tilpasset og håndteret på forskellig vis.   

 

Nogle skoler har valgt at tage den øgede kompleksitet på sig gennem en høj grad af 

involvering, udvikling af en omfattende ledelses-, team- og mødestruktur, og således via 

intern dialog forsøgt at ‟mægtiggøre‟ både ledelse, administration og lærere til at påtage sig 

den nye autonomi og det forøgede ansvar, som følger hermed. På andre skoler har ledelsen i 

højere grad forsøgt at aflaste kompleksiteten for lærere (og elever) gennem lokale manualer, 

kompas og minilex, kombineret med centrale, administrative planløsninger og præcise 

uddelegeringsmekanismer, hvilket så at sige ‟skærmer‟ lærere og team mod en måske alt for 

overvældende kompleksitet og ‟frihed‟ til selv at tage ansvaret for den fulde uddannelse på 

sig. Det samme kommer til udtryk i forskellige strategier omkring den faglige planlægning, 

hvor vi groft sagt kan skelne mellem skoler, der vægter henholdsvis; en ‟tidlig central 

planlægning‟, ‟en rammestyring af planlægning i team‟ og en ‟fleksibel og decentral 

planlægning‟, hvor ikke to uger er ens og lærerne i stort omfang selv er med til at lægge 

skemaet.  

 

Således forvaltes eller ‟genforhandles‟ skolens nye autonomi på forskellig måde ud fra lokale 

opfattelser af ‟good practice‟, afvejning af forskellige hensyn og synspunkter og måske også 

gode fornemmelser for skolens kultur og organisatoriske forudsætninger.  Bag de forskellige 

praksisstrategier ligger derfor også skoler og kursers egne oplevelser af dilemmaer mellem 

detailstyring og fleksibilitet, reformens høje ambitionsniveau i forhold til de faktiske 

kompetencer, mellem administrative og pædagogiske ledelsesformer og løsningsmodeller og 

mellem integration og differentiering internt på skolen. At reducere kompleksitet og skabe et 

fælles beslutningsgrundlag mellem ledelse, team og individuelle lærere er brolagt med 

sådanne dilemmaer, og der findes ikke nogen simpel facitliste eller et gyldent 

ligevægtspunkt, som passer til alle, eller som med et slag ophæver disse dilemmaer, synes 

konklusionen at være. 

   

Men hvor peger reformprocessen så hen? Hvad opstår der i spændet mellem ydre reformkrav 

og lokale praksisstrategier for planlægning, organisering og ledelse? Som vi var inde på i 

indledningen, så har reformen sat spørgsmålstegn ved tidligere opfattelser af 

gymnasieskolens indhold, planlægnings-, organiserings- og ledelsesformer. Vi kunne 

planoptimistisk spørge: Hvordan går det så med implementeringen af ‟den ny faglighed‟ og 

‟den tværfaglige nytænkning af almendannelsen‟ – i hvilket omfang har gymnasier og kurser 

fundet frem til de planlægningsformer, den teamorganisering og ledelse, der bedst 

understøtter de nye visioner med reformen?  Men netop på grund af reformens neoliberale 

styringsfornuft – at styre på skolernes autonomi og frihed til selv at fortolke og realisere 

reformen – giver dette spørgsmål ikke mening. Reformen har godt nok sat en ny horisont og 

nogle nye rammer for, hvordan vi skal udvikle de gymnasiale ungdomsuddannelser, men den 

har samtidig åbnet for en række konstitutive kampe om, hvordan man lokalt kan og vil 

definere og dermed genopfinde stx, hf og hhx i dette billede.  Frem for en fælles model bliver 

der snarere tale om forskellige hybrider, der udgør hver deres bud på god praksis i den lokale 

reformvirkelighed og i spændet mellem reformens fortid og fremtid i det øjebliksbillede af 

lokale reformopfattelser og praksisstrategier, som planlægningskonferencerne har kunnet 

indfange.  

 

Lad os derfor vende tilbage til de reformpres, som vi udpegede allerede i rapportens 

indledning og se på, hvilken spændvidde af fortolkninger og definitioner, vi kan udlæse af 
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skoler og kursers reformopfattelser og praksisstrategier for planlægning, teamorganisering og 

ledelse. 

 

Det første reformpres kalder vi for et øget selvbeskrivelsespres i forhold til gymnasiets 

ydelse, der i udgangspunktet omdefineres via reformens nytænkning af almendannelsen og 

kravet om styrket faglighed via grundforløb, flerfaglige forløb, studieretninger (profilering), 

fagpakker, samt øget krav til beskrivelse af undervisningsformer, progression, 

studiekompetence mv. Der er ingen tvivl om, at vi her har fat i reformens kerne og 

grundspørgsmål, nemlig hvordan skal vi beskrive den viden, som gymnasieskolen skal 

formidle og forløse i sin undervisning og dernæst de kompetencer, som må forventes at 

komme ud af det jf. hele debatten om vidensamfund og kompetencetænkning.  

 

Set i et styrings- og ledelsesperspektiv handler det imidlertid også om, at skoler og kurser 

pålægges et nyt krav om selvbeskrivelse og selvrefleksion af egen faglig og pædagogisk 

profil, egne værdier, aktiviteter, mål og resultater. Hvad der tidligere lå fast gennem centrale 

fagbekendtgørelser og prøvebestemmelser og kunne administreres og planlægges lokalt ud 

fra logikken: ‟fag-lærer-undervisning-eksamen‟, er nu blevet et spørgsmål om ‟fagligt 

samspil-team-læringsformer-kompetencer‟. Skoler og kurser har derfor i vidt omfang taget 

det nye ansvar på sig og formuleret hver deres version af grundforløb, almen 

studieforberedelse, studieretninger, fagpakker, pædagogiske former, kompetencekatalog etc. 

Ud fra skoler og kursers planlægningspraksis er der dog store forskelle på, hvor langt man er 

nået i graden af selvbeskrivelse, dens indhold og form. Mens nogle skoler og kurser har en 

høj grad af selvbeskrivelser via visioner, ledelsesværdier, strategier, planer, indsatsområder 

og manualer, så har andre overladt meget af dette til team og individuelle lærere. Samtidig er 

der store forskelle på, hvorvidt man stiller krav om, at lærerteam producerer sådanne 

beskrivelser, og om man på forhånd udstikker manualer herfor. Et dilemma her er, at det at 

kunne beskrive fx kompetencer i forlængelse af en studieplan kan risikere at ende i ren 

‟labeling‟ dvs. at begreber klistres på uden dybere overvejelser om sammenhængen mellem 

undervisning og studieprogression eller omvendt, at man ikke kan få afklaret diskussionen og 

ender med ikke at have en klar beskrivelse. Selvbeskrivelsespresset handler altså om, hvor 

meget og hvordan man kan belaste den lokale kommunikation om planlægning og samtidig 

fremstå som handlingsduelig i forhold til reformens imperativer om at kunne beskrive fx 

studieprogression og kompetencer.  

 

Det andet reformpres, er det dokumentationspres, som følger af at evalueringsbegrebet 

omdefineres eller fordobles med gymnasiereformen, idet kurser og skoler gøres ansvarlige 

for selv at udforme og iværksætte omfattende og ofte komplicerede evalueringsprocedurer af 

kvalitet, kompetencer og resultater på både elev-, undervisnings- og skoleniveau. Selv-

evalueringsprocedurer og kvalitetsstyringssystemer kombineres med generelle målinger som 

fx studentereksamenskvotienter og gennemførselsprocenter, der direkte påvirker skolens 

budget via taxameterstyringen eller efterfølgende følges op af politiske initiativer. 

Fordoblingen af evalueringsbegrebet består i, at der lægges op til flere konkurrerende 

evalueringsregimer om, hvad der skal anses som relevant viden om skoler og kursers ydelse. 

Lærernes og elevernes erfaringsbaserede viden om undervisningen, suppleres af et 

videngrundlag, der kan dokumenteres skriftligt, og hvis effekter kan påvises numerisk. 

Kontekstafhængig eller specifik viden udfordres således af krav om ideelt set 

kontekstuafhængig eller generaliserbar viden, der kan anvendes komparativt og instrumentelt 

(Hjort 2008). 
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I et styringsperspektiv er der med dokumentationskravet i høj grad tale om ‟styring af 

selvstyring‟, hvilket med al tydelighed understreges i bekendtgørelsen om kvalitetsudvikling 

og resultatvurdering, der ikke fastlægger en bestemt metodik for selvevaluering og 

kvalitetsudvikling. I stedet opstilles nogle generelle krav om, at institutionerne skal kunne 

dokumentere deres kvalitetssystem over for Undervisningsministeriet, ligesom den metodik 

og det beskrivelsesniveau, som den enkelte skole vælger at arbejde med skal leve op til nogle 

generelle hensyn: ”På den ene side skal systemet være sikret en solid forankring i skolens 

kultur, værdier og historie og dermed være praktisk anvendeligt i hverdagen (…) På den 

anden side må systemet være beskrevet så uddybende, at kommende elever og kursister, 

arbejdsgivere og forældre og andre eksterne interessenter kan danne sig et retvisende billede 

af skolen og dens kerneydelser og dermed sammenligne med tilsvarende skoler” 

(Undervisningsministeriet 2006b). Som det fremgår, er der indbygget en vigtig 

dobbelttydighed i reguleringen, hvilket giver skoler og kurser autonomi til at fastlægge deres 

eget evaluerings- og kvalitetsstyringssystem, men på en sådan måde, at der skabes mulighed 

for ekstern kommunikation og sammenligninger på tværs af skoler og kurser, hvilket igen 

åbner for efterfølgende politiske og økonomiske styringsinitiativer og hermed for, hvordan 

dokumentationen sidenhen kan anvendes. Internt skabes ligeledes et nyt styringshierarki 

mellem studieplaner, evalueringsplaner og kvalitetsstyringssystem, som skaber nye 

koblingsmuligheder mellem undervisning og ledelse.  

 

I forhold til skoler og kursers planlægningspraksis har især gennemførselsprocenter og den 

samlede studieprogression været fremhævet som væsentlige hensyn. Til gengæld har 

udviklingen af nye evaluerings- og dokumentationsformer ligget langt nede på listen over 

reformens vigtigste udfordringer i skolernes notater og besvarelser, hvilket kan skyldes, at 

mange skoler og kurser (endnu) ikke opfatter det som vigtig planinformation, eller måske 

snarere ser det som det næste trin i reformens realisering. Flere deltagere gav således udtryk 

for, at det at udvikle nye evaluerings- og kvalitetsstyringsformer, er noget at det man har 

svært ved at finde tid til. Enkelte stx-skoler har dog etableret et lille netværk med andre 

skoler med henblik på at udvikle nye kvalitetsstyringsformer i et ‟indefra‟ perspektiv, altså 

med henblik på at udvikle målinger, som giver mening og kan anvendes i den interne 

udvikling af skolens praksis. Og en enkelt skole med både hhx og stx arbejder bevidst med 

udvikling af en evalueringskultur ud fra devisen ”evalueringer, der fører til ønskede 

ændringer!” Evalueringskulturen bliver her set som en integreret del af skolens 

strategilægning, idet indsatsområder og handleplaner systematisk bliver evalueret med 

henblik på både ‟benchmarking og ‟bench-learning‟.  Samlet set er det dog de færreste 

skoler, der har udviklet intensivt på deres interne kvalitetsudviklingssystem og 

resultatvurdering. Kvalitetskoncept, evalueringsformer og metodeudvikling er til gengæld 

temaer, som mange deltagere på konferencerne udpegede som fremtidige indsatsområder.  

 

Det tredje reformpres er planlægningspresset, der med reformen mangedobles via øget fag- 

og tidspres bl.a. på grund af krav om målstyring og uddannelsestid, mange typer forløb, 

fleksibel planlægning i tid og rum, forskellige planlægningsværktøjer, sekvenser, processer 

etc.  Som det fremgår af de foregående kapitler, opleves det både på, stx-skoler VUC‟er og 

hhx-skoler som en stor udfordring at styre tiden, såvel uddannelsestid, som elev- og lærertid, 

ligesom alle finder det udfordrende at harmonere den enkeltfaglige planlægning med de 

flerfaglige aktiviteter, endda i en sådan grad, at det i nogle tilfælde er svært at leve op til 

bekendtgørelsens krav.  

 

Set i et styringsperspektiv er der tale om omfattende oversættelsesprocesser mellem valgte 

modeller for studieprogression (sammenhæng mellem grundforløb, studieretninger, opgaver 
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og udprøvning) og så den praktiske planlægning af time-fagfordeling, skemaflow, 

overskuelige planlægningshorisonter og effektive planlægningsværktøjer. Som det fremgår 

ovenfor, er skoler og kurser dog langt fra enige i, hvordan reformens nye faglighed og krav 

til studieprogression oversættes til rationel, faglig fornuftig og legitim planlægningspraksis. 

Konkret har skolerne valgt forskellige praksisser både med hensyn til planlægningshorisont, 

den konkrete skemalægning og placering af flerfaglige forløb, projekter og opgaver. Mens en 

del skoler plæderer for tidlig og præcis planlægning fx via fast årshjul med et normalskema 

over faste forløb og fag, og med klar tidsplan og ansvarsfordeling, så peger andre på 

oversigtplaner og rammestyring, der indholdsudfyldes af lærerteam, mens andre igen 

arbejder med en højere grad af fleksibilitet og uddelegering. En central og tidlig 

forhåndsplanlægning står i modsætning til en løbende og fleksibel korttidsplanlægning. 

Planlægningspraksis afspejler desuden forskellige opfattelser af, hvorvidt og hvordan man 

skal styre og koordinere det flerfaglige samspil, der udpeges som en afgørende udfordring af 

både stx-skoler, VUC‟er og hhx-skoler. Mens nogle skoler laver standarder og manualer, 

lader andre det være helt op til team og individuelle lærer at tilrettelægge forløbene og 

beslutte, hvilke fag, der skal spille sammen ud fra en begrundelse om høj lærerinvolvering og 

stor fleksibilitet i forhold til lærerønsker. Hvilken autonomi lærerne ønsker, og hvordan dette 

afvejes i forhold hensynet til administrativ enkelhed og overskuelighed, er der tydeligvis 

forskellige oplevelser af og traditioner for på forskellige skoler. Endelig afspejler 

praksisstrategier for skemaplanlægningen forskellige opfattelser af reformens flerfaglige 

elementer og didaktiske diskurs, idet man enten så at sige pragmatisk forsøger at inddæmme 

de nye flerfaglige elementer, der ‟stjæler tid‟ fra den ‟rigtige faglighed‟ eller omvendt, man 

forsøger bevidst  at skabe   øget fagintegration og progression i det samlede 

uddannelsesforløb. Mange skoler og kurser befinder sig dog et sted mellem disse to 

yderpunkter. 

 

Bag de mange afvejninger i håndteringen af den faglige planlægning udpeges dog tre forhold 

som de mest afgørende, nemlig spændingen mellem ministerielle krav til faglige forløb, 

opgaver og udprøvning, dernæst studieprogression og udbytte for elever og kursister og 

endelig belastningen af lærere, herunder jævn arbejdsbelastning over tid og mellem 

forskellige lærere og lærergrupper.  Afvejninger mellem disse hensyn begrunder ofte 

konkrete løsningsmodeller og praksisstrategier.  

 

Det fjerde reformpres har vi kaldt for et samarbejdspres, begrundet i reformens krav om 

lærersamarbejde og teamorganisering omkring klasser, studieretninger, flerfagligt samspil, 

undervisningsplanlægning, administration, tutorordning og elevkommunikation, pædagogisk 

udvikling mv. Med reformen ændres lærerrollen fra at være den privatpraktiserende lærer 

med fokus på faget til at være teamlæreren med ansvar for uddannelsen og elever og 

kursisters læring og kompetenceudvikling. Lærerne bliver med reformen et kollektiv, der 

skal arbejde ud fra fælles kompetencemål udviklet på tværs af fag og ved hjælp af nye 

læringsformer og metoder. Gymnasiet ændrer arbejdsorganisation. 

 

Set i et styrings- og ledelsesperspektiv, er der tale om en voldsom udvidelse af lærernes 

organisatoriske ansvar. Hvor den privatpraktiserende lærer primært var ansvarlig for sit eget 

fag, fagplanlægning, undervisning og udprøvning ud fra fagbekendtgørelse og 

karakterbekendtgørelse, så gøres teamlæreren til sparringspartner og teamspiller, der får 

ansvar for både overfaglighed og flerfaglighed, studieplaner og kompetencemål – foruden at 

indgå i et fornuftigt teamsamarbejde med sine kollegaer på tværs af fag og fakulteter og her 

påtage sig opgaver lige fra tværgående undervisningsplanlægning, elevkommunikation, 

pædagogisk udvikling til evaluering, kvalitetssikring og administration. Lærerens suverænitet 
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og professionsidentitet udfordres af et organisatorisk og ledelsesmæssigt rationale, hvori det 

er sparringspartner- og medlederrollen, der forventes. Lærerens klassiske faglige suverænitet 

afløses af, hvad der ofte beskrives som en autoritetskrise eller ‟loss of agency‟, eller hvad vi 

på dansk kunne kalde en manglende anerkendelse som faglig kyndig og handlingsduelig 

alene ud fra faglig autoritet og professionsmedlemskab. Jill Blackmore taler om, at denne 

form for autoritet med de aktuelle reformer af uddannelsesinstitutioner afløses af et krav om 

tværfagligt samarbejde og ”interagency collaboration” (Blackmore 1998).  Skiftet indebærer 

samtidig en ny form for organisatorisk indtrængen, en identitetsledelse, fokuseret på selve 

opgaven eller projektet og de selvudviklingsmuligheder, som det indebærer (Maravelias 

2007). Professionens klassiske standardisering og solidaritetsprincipper udfordres af krav om 

kreativ nytænkning, projektorientering og udvikling af opgavevaretagelsen ud fra 

organisatoriske værdier. Principielt handler det om at skabe en organisationsforståelse blandt 

kollegerne, der både skaber større offentlighed (åbner døren til klasselokalet) og involverer 

læreren mere i organisationen, idet den enkelte lærers dispositioner, engagement og 

udvikling får større konsekvenser for organisationen, hvilket paradoksalt nok får lærerne til 

at føle, at deres indflydelse på undervisningen er under pres. 

 

På konferencerne gav skoler og kurser da heller ikke overraskende udtryk for, at det gav store 

udfordringer at udvikle et godt teamsamarbejde. De pegede bl.a. på, at det er svært at sikre en 

professionel tilgang til arbejdsopgaverne, og i det hele taget at motivere lærerne til at være 

med i de flerfaglige aktiviteter og den tværgående pædagogiske udvikling. Det opleves 

hermed også i praksis som en stor omstilling at udvide lærerens ansvar for fag til også at 

rumme den samlede uddannelse og progressionen heri. Samtidig pegede flere på, at det kan 

være svært at fastholde det gode samarbejde omkring en klasse, eller at de mange nye team 

og temaer for samarbejde og koordination risikerer at udvande faggrupperne.  

 

Generelt var der enighed om, at det tværgående samarbejde bør styrkes via lærerteam og 

andre samarbejdsformer, samt at engagement, åbenhed og lydhørhed er helt afgørende for at 

få samarbejdet til at lykkes. På den anden side mente mange deltagere imidlertid, at omfanget 

af team måske er gået for vidt, fx ved at mange team er blevet for store og uarbejdsdygtige 

eller ved at lærerne er med i for mange team og koordinationsgrupper og derfor drukner i 

møder. Dilemmaet består i, at man ønsker at engagere lærerne både via fx klasseteam, 

studieretningsteam, årgangsteam og diverse koordineringsgrupper, samtidig med at man har 

svært ved at sikre koordineringen mellem de forskellige typer af team og udvalg, og oplever, 

at lærerne i øvrigt klager over, at de mangler tid til faglig og pædagogisk udvikling. 

  

Både omfanget og typer af team, samt dannelsen og sammensætningen af team er i praksis 

foregået meget forskelligt fra skole til skole. En væsentlig forskellighed er, om teamene så at 

sige dannes ‟fra oven‟ eller ‟fra neden‟. Den første model indebærer en stram styring fra 

ledelsen, der udpeger teamkoordinatorer (evt. efter turnusordning), laver 

funktionsbeskrivelser og stiller krav til, hvad teamet skal producere af planer og 

tilbagemeldinger mv. Her har man bevidst valgt en central styring af team og med 

teamkoordinator, der er et mere eller mindre formaliseret bindeled mellem team og ledelse. 

Begrundelserne er overskuelighed og ensartethed, administrativ aflastning af teamet samt høj 

grad af koordination på tværs af team. I den anden model vælger man en mere frivillig og 

delvist rammestyret udvikling af teamsamarbejde og måske også at acceptere store forskelle 

i, hvordan de enkelte team fungerer, hvad de producerer, og hvordan de i det hele taget griber 

opgaverne an. Denne løse styring og store differentiering er i tråd med traditionen for den 

‟privat-praktiserende lærer‟, der selv planlægger sin undervisning, og ikke bryder sig om 

indblanding fra ledelsen eller om tvungent samarbejde med andre lærere, faggrupper og 
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fakulteter. Som forudsætning for at få det til at fungere godt, fremhæver man en stærk fælles 

kultur og en høj grad af uformel koordinering. Til gengæld har man i begge modeller den 

udfordring, at de fleste ikke ønsker at påtage sig ledelsesfunktioner over for kollegaer. Stor 

lærermedbestemmelse og høj grad af selvstyring synes her at stå i modsætning til 

”veldefinerede opgaver” og ”kompetent teamleder.” 

 

Det femte og sidste reformpres handler om pres for mere ledelse i form af et øget krav 

skolernes målstyring, kvalitetsudvikling og øget selvstyring, hvilket indebærer en række nye 

koordinerings- og kommunikationstemaer, nye lederroller, med- og mellemlederfunktioner.  

Med reformen forventes der både et strategisk, fagligt og pædagogisk lederskab. Ledelse i 

gymnasiet udvikles både strukturelt og konceptuelt. Fagbureaukratiets kombination af 

kollegakultur og regelstyring, bureaukrati, inspektion/opsyn afløses tendentielt af et 

strategisk og aktivt pædagogisk lederskab, med fokus på mål, resultat og kvalitet, team, 

supervisions- og netværksledelse, hvilket stiller helt nye krav til en flerhed af lederroller og i 

det hele tager omfanget af ledelsesressourcer på skoler og kurser.  

 

I et styringsperspektiv skabes der et nyt rum for ledelse. Der er dog ikke tale om nye formelle 

positioner med reference til givent lovgrundlag. Der er snarere tale om et ledelsesrum, der 

primært skabes gennem ‟selvkonstitution‟, og dermed også lægger op til en fortsat 

konstitutionskamp om selve rummet, dvs. ledelses- og beslutningsrettens udstrækning, 

ledelsesgrundlag (værdier, mål, planinformation, fortolkninger af regler og standarder mv.) 

og sidst men ikke mindst spørgsmålet om udviklingen og karakteren af de lokale 

ledelsesrelationer. Ud over de formelle ledelsespositioner med ‟magt over‟ i form af fx 

bestyrelse, rektor og vicerektors formelle beføjelser, handler det nye strategiske, faglige og 

pædagogiske lederskab i høj grad om, hvordan der lokalt kan skabes professionel 

ledelsesautoritet og ‟magt til‟ at udvikle strategi, (fler)faglighed og pædagogik, som bliver 

kollektivt bindende for såvel ledelse, team som individuelle lærere (Pedersen, 2004: 120).  

 

Ud fra såvel indsendte besvarelser som fremlæggelser på konferencerne fremgår det tydeligt, 

at der på de enkelte gymnasier og kurser arbejdes med at udvikle lokale ledelsesformer på det 

strukturelle plan med nye lederpositioner, mødefora og kommunikationsplatforme, men også 

på det processuelle plan, der handler om at skabe nye samarbejdsrelationer og roller i form af 

større med- og selvledelse i team og hos de individuelle lærere. Skolens overordnede 

strategier og planer, mødevirksomhed og dialog samt den enkelte lærers engagement udpeges 

som vigtige elementer i den lokale ledelse og koordination. Disse og andre koordinerende 

tiltag er grundlæggende udtryk for forskellige praksisstrategier, der enten støtter sig på 

central og formaliseret planlægning, møder, dialog og kommunikation eller for det tredje, en 

stor grad af strategisk ledelse og selvbeskrivelse i form af strategier, indsatsområder, handle- 

og evalueringsplaner. 

 

Omformuleret til arketyper kan de forskellige praksisstrategier vedrørende koordinering og 

ledelse ses som ledelsesmodeller, der befinder sig på et kontinuum mellem den klassiske 

hierarkiske og kollegiale ledelse og så en ny virksomhedsorienteret model med fokus på 

strategisk ledelse og nye ledelsesstrukturer. 

 

Den første model kan vi kalde for ‟den planlæggende kollegiale ledelse‟. Fokus er her på 

central og formaliseret styring fra den administrative ledelse via tidlig planlægning gennem 

detailstyring og klare krav til team og lærere vedrørende undervisningsplanlægning. Det 

kræver stor skriftlighed i form af fx årsplan, fælles studieplaner, studiebog, 

kompetencekatalog samt præcise manualer og funktionsbeskrivelser. Skolen opfattes fortsat 
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som et kollegium, og man viderefører i vid udstrækning det traditionelle gymnasiums 

struktur, hvor pædagogisk råd og den individuelle lærer spiller en hovedrolle. Den formelle 

ledelsesrolle er at oversætte reformens krav til overskuelige planer, standarder og rutiner og 

herved reducere kompleksiteten, samt sikre en klar arbejdsdeling og tydeliggøre 

forventninger og krav til team og lærere. Den høje grad af central planlægning, formalisering 

og standardisering betyder, at inddragelsen og medledelsen fra team og lærere kan begrænses 

til fordel for fastholdelse af en udbredt kollegakultur. En kendt struktur med faste roller og 

ansvarsfordeling mindsker samtidig konflikter og aflaster team og lærere fra en række 

administrative og ledelsesmæssige opgaver, så de i højere grad kan fokusere på den faglige 

og pædagogiske opgave, lyder argumentet ofte. Skolens nyvundne autonomi forvaltes altså 

her gennem formelle og kendte ledelsespositioner, en formalisering af ledelsesgrundlaget via 

lokal regel-oversættelse og standardisering og endelig en fortsat adskillelse af den hierarkiske 

(administrative) og kollegiale ledelse, der overlader et stort råde- og handlerum til lærerne, 

kollektivt og individuelt. 

 

Den anden model, er ‟den dialogbaserede ledelse‟, som indebærer en høj grad af 

lærerinvolvering, samarbejde og dialog. Her lægges vægt på at udvikle team og 

teamsamarbejde som en del af en samlet ledelsesdialog. Mantraet er, at det gælder om at 

skabe lokal mening med reformen og udvikle en fælles visionær pædagogisk ledelse. Skolen 

ses som en samlet organisme med forskellige ledelseslag, der hænger sammen i en helhed. 

Alle grupper har adgang til at påvirke beslutningerne lige fra elever, lærere, team, 

teamkoordinatorer og ledelse, der afstemmer med hinanden gennem forskellige mødefora, 

koordinationsgrupper og team. Ledelsesformen indebærer en høj grad af ‟medledelse‟ og 

selvledelse fra team og individuelle lærere, der alle skal bidrage til at få indhold og 

organisering til at hænge sammen. Fordelen er en høj grad af ejerskab og videndeling mellem 

de forskellige lag og på tværs af team. Udfordringen er hele tiden at skabe engagement og 

professionalisme, samt undgå ‟møde-døden‟ og at få gjort samarbejdet i de enkelte team og 

samarbejdet på tværs heraf effektivt. Modellen kræver ikke bare en administrativ ledelse, 

men også et fagligt og pædagogisk lederskab, der deles på tværs af lærere, team og den 

formelle ledelse, der både får en koordinerende og en superviserende rolle. Skolens 

nyvundne autonomi forvaltes her gennem udvikling af nye formelle og uformelle 

ledelsespositioner (fx uddannelsesledere, teamkoordinatorer, koordinationsgrupper)), et 

‟flerstemmigt‟ ledelsesgrundlag med mange referencer og endelig involverende og 

dialogbaserede ledelsesrelationer.  

 

Den tredje og sidste model, kan vi kalde ‟strategisk ledelse‟.  Her udvikles en ny formaliseret 

struktur fx i form af funktionsopdeling og på store skoler en divisionaliseret organisation. 

Der etableres hermed en ny form for hierarkisk ledelse med et strategisk niveau (chefgruppe), 

et stabsniveau (afdelingsledere, økonomi, personale mv.) samt et operativ niveau 

(uddannelsesledere, teamledere, teamkoordinatorer og team). De forskellige lag får hver 

deres ansvarsområder og reelle ledelsesfunktioner. Hvor omfattende og divisionaliseret 

strukturen bliver, afhænger i høj grad af skolens størrelse. De store fusionerede skoler med 

flere ledere på samme niveau har mulighed for at fordele opgaver og kompetencer og 

anvende hinanden i sparring om udvikling af ledelsesroller. Mantraet er, at reformens skal 

bruges som en anledning til strategiudvikling, profilering, kompetenceudvikling og 

produktudvikling. Skolen skal kunne profilere sig ud af til og kunne styre og udvikle sig selv 

indadtil. Særfaglige interesser, kollegakulturen eller ‟juntaen‟ på lærerværelset træder i 

baggrunden til fordel for strategier, indsatsområder og handleplaner, der evalueres og følges 

op. Fordelen er en høj grad af intern styrbarhed, organisationsudvikling og ledelseskapacitet. 

Til gengæld kræver ledelsesformen en stor omstillingsparathed, med- og selvledelse fra 
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lærere og team. Det gælder også personaleledelsesopgaver, coaching, dokumentation og 

feedback. Det at udvikle og coache team, udvikle ledelses- og udviklingskompetence i team 

og samtidig forholde sig til strategisk ledelse, kvalitetsstyring og evalueringsplaner, samt 

aktivt anvende evalueringer i den fortsatte udvikling bliver afgørende ledelsesopgaver. 

Skolens nyvundne autonomi forvaltes altså her gennem udvikling af nye funktionelle og 

ansvarstagende ledelsespositioner, et strategisk, dokumenterbart og kalkulerbart 

ledelsesgrundlag, og endelig udvikling af professionelle ledelsesrelationer, synlig 

personaleledelse og strategisk kommunikation, internt og eksternt. 

 

De tre modeller er ikke identiske med konkrete skoler og kursers selvbeskrivelse, men de 

inddrager forskellige træk herfra og sætter dem på spidsen. De tydeliggør, at skoler og kurser 

har valgt at tage gymnasiereformen på sig på forskellig vis gennem deres egne fortolkninger, 

oversættelser, modstrategier og genfortællinger af reformens rammevilkår og krav. Samtidig 

tegner de udfoldede praksisstrategier, når det gælder såvel faglig planlægning, 

teamorganisering som ledelse og koordination ikke noget statisk og fasttømret billede af 

reformens realisering. Som det fremgår ovenfor er der i praksis tale om mange hybrider af 

fremhævede planlægningsmodeller, organiserings- og ledelsesformer, udviklet ud fra lokale 

forudsætninger, opfattelser, hensyn og nødvendigheder.  

 

Skal vi afslutningsvis ud fra de i denne rapport fremlagte erfaringer og selvbeskrivelser, 

alligevel pege på nogle kritiske momenter i den videre reformproces, må et hovedspørgsmål 

være, hvordan kerneydelsen, og dermed lærerne og deres professionelle samspil kan gøres til 

krumtappen i den fortsatte udvikling af det flerfaglige, almendannende og 

kompetenceskabende gymnasium? Helt afgørende er det, at både ledelses- og lærerrollen 

udvikles, så øget ansvar fører til nye handlemuligheder.  Frem for påtvungne abstrakte 

styrings- og ledelsesmodeller, ligger svaret i at tillade forskellige og lokalt forankrede 

planlægnings-, organiserings- og ledelsesformer, der tager udgangspunkt i netop gymnasiets 

kerneydelse og både ledelse og læreres mulighed for at agere  fagligt forsvarligt, visionært og 

effektivt  på egen reformvirkelighed. Det handler om at udvikle lokal praksis, engagement og 

nødvendige kompetencer, samt undgå at nye (eksterne) effektivitets- og styringskrav fører til 

nyt internt bureaukrati, handlingslammelse og fragmentering, der fortrænger det faglige og 

pædagogiske lederskab.  

 

Og heri ligger måske denne rapports grundlæggende anbefaling. Gymnasiereformen fordrer 

et aktivt og fornyet fagligt og pædagogisk lederskab. Hvilke planlægningspraksisser, 

teamorganisering og ledelsesmodel, der bedst sikrer udviklingen og udfoldelsen heraf, er 

imidlertid et lokalt spørgsmål. Der findes ikke ‟one best way,‟ hverken når det gælder 

planlægning, organisering eller ledelse. Men der findes mange eksempler på god praksis, 

som denne rapport har forsøgt at videreformidle. Hvilken praksisstrategi, der virker (eller 

forstyrrer) afhænger i høj grad af, hvilke målsætninger og udfordringer, som man lokalt 

vælger at fokusere på og dernæst, hvilke særlige forudsætninger – organisatorisk, kulturelt og 

markedsmæssigt – der kendetegner den enkelte skole eller det enkelte VUC. De ovenfor 

beskrevne reformpres mødes forskelligt, i forskellige tempi og med forskellige 

forudsætninger, men der er ingen tvivl om, at skoler og kurser er i færd med at ‟genopfinde‟ 

sig selv i en langvarig og omfattende reformproces. 

 

Det tager tid at genopfinde gymnasiet og udvikle god praksis.  Der arbejdes ihærdigt på 

sagen! 
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