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Du har her det første nummer af magasinet Gymnasieforskning, hvor vi præsenterer
aktuel forskning inden for de gymnasiale uddannelser.
Magasinet er en del af et nyt større projekt, der også indbefatter etableringen af en stor
database, der samler og formidler dansk gymnasieforskning fra alle landets forskningsinstitutioner. Du kan besøge databasen på www.gymnasieforskning.dk, hvor forskning i de gymnasiale uddannelser i form af artikler, afhandlinger og rapporter er direkte
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I dette nummer af Gymnasieforskning sætter vi fokus på, hvordan man skaber en
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hul på deres nye spændende gymnasieliv. Et andet fokus er problemer og potentialer med it og sociale medier i undervisningen. Det tredje tema er teamsamarbejde og
magasinet slutter med en kommentar til håndteringen af kompetenceudfordringen i
gymnasiet.
Magasinet udkommer to gange om året, næste gang i starten af 2014.
Gymnasieforsknings raison d’être er såre simpelt og handler om at skabe bedre betingelser for, at relevant gymnasieforskning kommer ud og arbejder, der hvor det hele
sker, nemlig ude i dagligdagen på de mange uddannelsessteder i Danmark. Til gavn for
lærere, ledere og elever.
Eftersom ingen kender de udfordringer og muligheder, som kendetegner de gymnasiale uddannelser anno 2013, bedre end gymnasielærere og –ledere, er vi naturligvis
meget interesseret i at høre, hvad du synes om både magasin og database og hvilke konkrete udfordringer, du mener, der er behov for at få sat fokus på.
Du er derfor meget velkommen til at give os dit input enten ved at skrive til
Gymnasieforskning på redaktionen@gymnasieforskning.dk eller på vores
Facebookside – facebook.com/gymnasieforskning. På Facebook-siden præsenterer
vi også løbende den seneste forskning, der er blevet gjort tilgængelig i databasen. Her
kan man også dele og anbefale relevant forskning til kolleger.
Vi er meget glade for, at udviklingen og driften af Gymnasieforskning bliver støttet af de
aktører, der også er med til at skabe og forme dagligdagen på de gymnasiale uddannelser, nemlig GL, Rektorforeningen, Lederforeningen for VUC, Undervisningsministeriet
og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
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Gymnasiekulturens skjulte dynamikker favoriserer bestemte
typer elever, og det må der gøres op med, når gymnasiet
er blevet for alle, mener gymnasieforsker Susanne Murning.
Hun fortæller, hvordan skoler og lærere kan og skal tage
ansvar for, at der skabes gode klasse-fællesskaber.
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70%

60%

– men de har ikke lige gode
forudsætninger for at
komme til at sidde dér.

50%

40%

39,6%

31,8%
30%

20%

17,7%

%-Andel af en ungdomsårgang,
der påbegynder en gymnasial
uddannelse.

1967
– HF bliver
oprettet

9,2%

10%

4

In k lusio n o g k l asserumskultur

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

0%

74,9%

69,8%

1995/1996
– De erhvervsgymnasiale
uddannelser (HHX
og HTX) blev gjort
3-årige i 1995, og
tilgangstal er medtaget
fra 1996. 1-årig HHX
samt adgangskursus
til Ingeniør fratrukket
denne kategori.

45,7%

Andelen af en ungdomsårgang, der går på
en gymnasial uddannelse er steget markant over
de sidste årtier. Det betyder, at gymnasiet skal
rumme en mere blandet elevgruppe. Knap 10
procent har anden etnisk baggrund end dansk,
en tredjedel har forældre med en erhvervsfaglig
uddannelse i bagagen og for syv procent har far
og mor aldrig fået andre eksamensbeviser end
det, der stammer fra grundskolen.
Kilde: Ministeriet for Børn og Under visning
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Kilde: Tilg angsfrekvensen er beregnet som den andel af en ungdoms årg ang, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i det pågældende
år. Ungdomsårg angen er beregnet ud fra de 15-17 årige i det pågældende år. Tilg angsfrekvenserne i perioden 1955-1988 er baseret på
tidligere beregninger i GL. Se Bryld et al. (1990): GL 100 - skole, stand,
forening for yderligere information. Øvrige udregninger er baseret
på data fra UNI- C Databank samt Danmarks Statistik
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Af Annette Haugaard

Lancier, orienteringsløb, tutorer,
hytteture og gallafester. Der bliver lagt
store kræfter i at skabe gode introforløb for de tusindvis af unge, som
netop er begyndt på stx, hf, htx eller
hhx, og eleverne selv knokler også
fagligt og socialt for at finde sig til
rette.
Men ny forskning peger på, at selvom alle er interesserede i, at flest mulige får hue på hovedet, afhænger succes på gymnasiet ikke bare af flid og færdigheder. Unge fra familier med studentereksamen har en
fordel frem for elever fra hjem uden boglig tradition,
og en del af forklaringen er gymnasiekulturens ideal
om elevernes frie valg, mener Susanne Murning, post.
doc. på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg
Universitet, København.
For når man selv må vælge samarbejdspartnere,
kammerater og pladser i klasselokalet, så grupperer
man sig med dem, man kender på forhånd, og det
selskab man tror, styrker ens individuelle muligheder
og ens muligheder for at finde sig til rette i sit nye
gymnasieliv. På kort tid er der skabt et hierarki ladet
med symboler, hvor alt fra ens stol til taletid i timerne kan udløse prædikater som ’seriøs’, ’doven’ eller
’stræber’. Ofte er det ydre rammer og usynlige koder,
som afgør, hvem der kan få lov at vise sig frem som
en god elev, og det må skoler og undervisere have
blik for i arbejdet med inklusion i gymnasiet, lyder
det fra Susanne Murning.
”Der skal gøres noget aktivt for at organisere klasserummet og deltagelsesformerne i undervisningen
anderledes, hvis man ønsker, at alle får mulighed for
at gøre sig gældende i gymnasiet. Ellers er eleverne
allerede efter få måneder låst fast i bestemte positioner, som de har svært ved selv at bryde uden hjælp,”
siger hun.
Hendes løsning er nogle helt enkle tiltag. Beslut
hvor eleverne skal sidde, indfør mere varierede
undervisningsformer og ryst eleverne sammen via
socialt faglige aktiviteter.

4 ud af 10 er fremmede
Behovet for at justere gymnasiekulturen hænger
sammen med en ændret elevsammensætning. I dag
vælger hele 7 ud af 10 unge en gymnasial ungdomsuddannelse, og mange har intet kendskab til det,
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de træder ind i. Syv procent af danske studenter
kommer nu fra hjem med grundskolen som eneste
eksamensbevis, og en tredjedel har forældre med en
erhvervsfaglig uddannelse bag sig.
”I en klasse vil mange være fremmede over for
gymnasiekulturen, og de kan ikke gå hjem og få svar
på, hvordan man begår sig, for deres forældre har
ikke prøvet det selv. Det kan få konsekvenser for, om
de overhovedet bliver inkluderet i gymnasiet,” siger
Susanne Murning, hvis ph.d. handler om, hvordan
særligt elever fra gymnasiefremmede miljøer finder
sig til rette i gymnasiet.
Observationer i fem klasser og interview med 45
elever viser, at de første måneder i høj grad handler
om at finde ud af, hvordan man gør sig gældende i en
skoleform, der er præget af værdier som selvstændighed og ansvar for egen læring.
”Eleverne oplever, at de ved at starte på gymnasiet selv har valgt deres uddannelse, og derfor
også selv skal kæmpe sig til en attraktiv position.
Gymnasiekulturen er præget af at skulle performe og
det gør eleverne ved at vise både sig selv, hinanden
og lærerne, at de er selvstændige, engagerede og gør
en indsats. Det falder nogle elever let og de vil boltre
sig som fisk i vandet, fordi de fagligt og socialt kan få
lov at vise, hvad de allerede kan og har med af social
bagage, mens andre har svært ved at bygge videre på
deres viden og erfaringer og dermed få adgang til at
lære det nye,” siger Susanne Murning.

Aktive og passive pladser
Kampen om den gode placering er helt bogstavelig.
Hvor det i folkeskolen typisk er lærerne, der fordeler
stolene, så vælger eleverne i gymnasiet typisk selv,
hvor de vil sidde ved de 3-4 borderækker vendt mod
tavlen og katederet, som står i de fleste gymnasieklasser. Men det er hverken tilfældigt eller ligegyldigt,
hvor man slår sig ned, for pladserne får symbolsk
betydning.
”Første række bliver typisk besat af dem, der fra
begyndelsen er mest sikre på gymnasiekulturen både
fagligt og socialt, og de belønnes paradoksalt nok
også med større faglige muligheder. Heroppe sidder
man tættest på læreren og kan bedst gøre sig gældende i den mest udbredte undervisningsform, hvor
læreren er i dialog med en enkelt elev af gangen. Og
det er ret vigtigt, fordi gymnasiet i høj grad anerkender elever, der tager ordet og deltager mundtligt i
timerne,” siger Susanne Murning.
Det er langt sværere at kunne fra gymnasiets mere
passive bagsæde.

RÅD NR. 1

RÅD NR. 2

RÅD NR. 3

Ved at fordele gymnasieklassens borde
i små øer eller stille dem op med form
som en hestesko, kan man ifølge post.
doc. Susanne Murning give langt flere
elever adgang til at sige noget i timerne.
Og hendes forskning viser, at mundtlig
deltagelse er alfa og omega i et uddannelsessystem, der ofte vurderer elevernes faglighed ud fra taletid.

Den typiske undervisningsform i gymnasiet er spørgsmål/svar-dialog mellem
læreren og en enkelt elev. Ny forskning
viser imidlertid, at det kun gør 5-6 elever
aktive i timerne, mens de øvrige kan
slumre hen bag computerskærmen, og
de passive elever er ofte dem, der er
fagligt usikre eller kommer fra ikke-boglige hjem.

”Bordopstillingen i en gymnasieklasse har stor betydning for elevernes
mulighed for både at lære og vise, hvad
de kan. Det handler om helt fysisk, at
give alle samme adgang til tavlen og
lærerens opmærksomhed, så man ikke
kan gemme sig eller slappe af i timerne
på samme måde, som hvis man sidder
på lange rækker. Man kan opnå samme
effekt ved at beslutte, hvor eleverne skal
sidde på rækkerne og have modet til at
flytte rundt på dem i stil med det, mange
folkeskoler praktiserer,” siger hun.

”Gruppearbejde eller samarbejde i
makkerpar kan få langt flere på banen,
fordi de får mod til at tage ordet, når
de ikke bare skal tale ud fra deres egen
viden, men ud fra, hvad de har snakket
om eller er blevet enige om i gruppen.
På samme måde kan flere elevoplæg i
gymnasiet også få flere til at deltage i undervisningen, fordi de føler sig mere sikre
på det, de har forberedt hjemmefra,”
siger post.doc. Susanne Murning.

Byt en bowling-tur i intro-forløbet ud
med socialt faglige øvelser i klassen, så
eleverne lærer hinanden at kende på
kryds og tværs igennem arbejdet med
noget fagligt. Så vil nye gymnasieelever få
lyst til at danne makkerpar i timerne med
andre end dem, de kender på forhånd
og fra frikvartererne. Sociale relationer
skaber tryghed, men her er det vigtigt,
at eleverne ikke fastlåser sig selv og hinanden i få relationer og kendte mønstre
– men at der gives plads til, at eleverne
også kan opbygge nye relationer og
(lærings-) fællesskaber.

- FORDEL PLADSERNE

- INVITER TIL DELTAGELSE

”På bageste række symboliserer pladserne faglig
usikkerhed og mindre seriøsitet omkring skolearbejdet, og hernede deltager eleverne væsentligt mindre
i undervisningen. De oplever, at det er sårbart at
sige noget, fordi de øvrige elever skal vende sig om
for at lytte til dem, og af angst for at fejle eller ikke
svare 100 procent korrekt vælger mange at tie,” siger
Susanne Murning.
Samtidig har dem på bageste række også vanskeligere vilkår for at holde koncentrationen i timerne. De
bliver let distraherede, når de skal kigge henover de
øvrige elevers computerskærme med spil og åbne facebook-profiler for at se, hvad der foregår på tavlen.
Ifølge Susanne Murning er problemet med pladsernes sociale orden, at det hurtigt låser eleverne fast
i stivnede roller.
”I begyndelsen af gymnasiet finder man typisk
sammen med dem, man kender i forvejen, eller dem
eleverne kalder deres egen type. Det får en selvforstærkende virkning, fordi dem man sidder ved siden
af også er dem, man samarbejder med og tilbringer

- KOMBINER FAGLIG OG SOCIAL

”Hvis jeg skulle vælge, ville jeg hellere
lade eleverne arbejde med temaer på
tværs af klassen end at sende dem ud at
ro i kajak, når de skal rystes sammen. Når
eleverne kender hinanden både fagligt
og socialt, fungerer de bedre sammen
både i og uden for timerne og vil være
mere tilbøjelige til at bryde vanen med
kun at finde sammen med dem, de ligner
mest. De vil også kunne lave gruppeog projektarbejde med nogle, hvor de
måske komplimenterer hinanden frem
for at have samme styrker og svagheder,”
siger post.doc. Susanne Murning.

frikvartererne med. Så jo mere, det er elevernes eget
valg, jo mere grupperer de sig efter, hvor de kommer
fra og hvad de har med af bagage, og så gavner det
frie valg primært dem, der kender og føler sig trygge
ved gymnasiets koder,” siger hun.

Den sociale orden fødes
Det sociale og faglige hierarki er med til at forme og
fastholde både elevernes og lærernes syn på seriøsitet og faglig indsats.
”Eleverne fortæller, at man skal gøre sig fortjent
til de gode pladser, så det er rimeligt, at ’de seriøse
og fagligt sikre’ sidder forrest. De accepterer gymnasiekulturens forestilling om, at mundtlig deltagelse
i timerne er et symbol på selvtillid, selvstændighed
og seriøsitet, og de sætter hurtigt mærkatet ’doven’
på sig selv og andre, der er mere tavse. Også selvom
de samtidig fortæller, at de forbereder sig meget til
timerne. Lærerne kan også genkende pladsernes
betydning, men de er tilbøjelige til at tænke, at elevernes placering er udtryk for en egenskab hos den
In klusion og kl asserumsku lt u r
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Læs mere:
På Gymnasieforskning.dk kan du bl.a. finde følgende om inklusion og gymnasiefremmed studerende.
ņņ ’Klassen spiller ind – Klasserumskultur, fællesskaber og deltagelse i gymnasiet’, som
er et fyldigt referat, Susamme Murning har lavet af sin afhandling.
ņņ ’Fra gymnasiefremmed til student - større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer’ af Lars Ulrich, Susanne Murning m.fl.
ņņ ’Social inklusion/eksklusion i tale og handling på HF & VUC’ af Dion Rüsselbæk
Hansen.

enkelte, så dem på forreste række faktisk er seriøse,
og de andre er dovne,” siger Susanne Murning.
Hendes pointe er, at elevernes roller i høj grad
vokser ud af den fysiske placering og undervisningsform, som den enkelte lærer vælger. For eleverne kan
ikke selv løbe af pladsen. Tøffelhelt var eksempelvis
reaktionen fra sidekammeraterne på bageste række,
da en dreng flyttede frem i lokalet for at blive bedre
til matematik ved at øge sin koncentration og kontakt
med læreren.
”Det bliver bemærket, hvis du gør noget anderledes,
fordi du også indirekte viser, at du vil noget andet end
dem fra din egen gruppering. Så ’det frie valg’ er ofte
ikke så frit, men snarere reguleret af forskellige mekanismer mellem eleverne,” siger Susanne Murning.

Taletid til mere end 5-6 elever
Helt konkret viser hendes observationer på forskellige gymnasier, at konsekvensen af pladsernes hierarki
er, at kun en brøkdel af eleverne overhovedet får
chancen for at gøre sig fagligt gældende.
”Det er ofte kun 5-6 stykker, der siger noget i en
time, og det er oveni købet ofte de samme elever,
som deltager mundtligt i alle de andre timer hen over
en dag. Man kan næsten spørge, hvorfor de andre
egentlig skal være der, for det er jo problematisk, når
gymnasiet ikke er et sted, hvor alle har mulighed for
at udvikle sig fagligt,” siger Susanne Murning.
Hun opfordrer derfor til, at gymnasierne i højere
grad tager ansvar for, hvordan gymnasiekulturen
former sig.
”Når man åbner op for, at så mange elever
kommer i gymnasiet i dag, må man også ændre kulturen ud fra en ambition om at de elever, der er der,
også lærer noget.”
Susanne Murning peger på lærerteamene som
et oplagt sted, at tage fat, når læringsmiljøerne skal
gøres mere demokratisk.
”Netop fordi problematikkerne langt hen af vejen
er indlejret i selve gymnasiekulturen og ikke i den
enkelte undervisers adfærd, kræver det at lærerne
samarbejder på tværs af fag og timer og ser på klas-
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sen i sin helhed. Gymnasielærere kan ikke længere
kun have fokus på det fag-didaktiske, men må også
arbejde med den pædagogiske organisering af klassen,” siger Susanne Murning.
Hendes anbefaling er, at man arbejder på at skabe
mest mulig variation for sine elever for eksempel
ved i en periode eller i bestemte timer at beslutte,
hvor og hvordan de skal sidde. Det kunne være at
tildele faste pladser, sætte bordene i hestesko eller
små grupper samtidig med, at man veksler imellem
forskellige undervisningsformer så som tavleundervisning, lærer-elev-dialog, gruppearbejde og elevfremlæggelser.
”Det kræver mod at ændre kulturen, og der vil
måske være elever, som opponerer mod at blive
flyttet fra dem, de har fundet sammen med på eget
initiativ. Men man skal huske, at alle elever lærer
mest ved at sidde på forreste række, det er bare ikke
alle, der har lige gode forudsætninger for at få de
pladser, og derfor må lærerne tage større ansvar for
den del.,” siger Susanne Murning.
Målet med de nye initiativer er at skabe et mere
demokratisk læringsmiljø i gymnasiet, der udvider
elevernes relationer og giver dem mulighed for at
indtage nye positioner i klassen.
”Godt nok har man i pædagogiske kredse erkendt,
at uddannelsessystemet også handler om at differentiere, men vi må stille spørgsmålstegn ved, hvilket
grundlag vi differentierer på. Ud fra det eleverne kan
i forvejen og har med hjemmefra, eller ud fra at give
dem en fair mulighed for at lære og tilegne sig det,
der skal til for at finde ud af, hvilken vej de skal efter
gymnasiet,” siger Susanne Murning. X

OM SUSANNE MURNING
Ph.d. fra Aarhus Universitet og post.doc. ved Center for
Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, hvor hun
forsker i unge og uddannelse med fokus på gymnasiet.
Forfatter til bl.a. ph.d. afhandlingen ”Social differentiering
og mobilitet i gymnasiet – kulturel praksis, sociale
positioner og mulighed for inklusion” Afhandlingen kan
købes på www.cefu.dk.
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Fokus på de
gymnasiale
uddannelser

gymnasiepædagogik
– didaktik eller ledelse

Master i gymnasiepædagogik er den eneste masteruddannelse, som
er målrettet direkte til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser.
Masteruddannelsen styrker dig fagligt og personligt og giver dig
fx kompetence til at:
❚ Analysere forandringer i elevkultur,
faglighed og skoleorganisation
❚ Diagnosticere problemer og formulere løsninger
❚ Iværksætte, gennemføre og evaluere udvikling
❚ Indgå i nye ledelsesfunktioner og teamsamarbejde
Kontakt
Sekretariatet på tlf. 65 50 14 75, e-mail: mig@sdu.dk
➜ sdu.dk/mig

Fo rsk ningsbas ErEt

EFtEru ddannEls E

In klusion og kl asserumsku lt u r

9

Frustrationen over spilog Facebook-forstyrrelser
i gymnasiet er stor, både
blandt lærere og elever. Men
de nye medier styrker også
undervisningen og skaber

Teknologiens
ulidelige lethed
nye samarbejdsformer.
Det viser et omfattende
forskningsprojekt om
brugen af it på gymnasiale
uddannelser.
10
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Af Camilla Mehlsen og Peder Holm-Pedersen

Husker du sidste årti, hvor gymnasieelever sad i klassen uden Facebook og
apps? Og husker du forrige årti, hvor
computere var tunge som tre bind af
Encyklopædien?
Det gør Helle Mathiasen, professor i it-didaktik ved Aarhus Universitet. Hun har arbejdet
med it og læring siden 1980’erne og har nøje
fulgt it-udviklingen i de gymnasiale uddannelser, siden hun var med som følgeforsker
på det første større it-projekt i gymnasiet
’Den elektroniske skole’ i 1995-1998. I tre
år fulgte hun to gymnasieklasser, hvor alle
elever og lærere havde fået udleveret en
bærbar computer.
”Jeg har nogle billeder fra dengang. Der
hang et hav af ledninger ned fra lofterne til
computere, der vel nærmere var slæbbare
end bærbare,” siger Helle Mathiasen.
Siden er der løbet mange bits gennem
kablerne og med tablets, smartphones, iPads
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og sociale medier har it for alvor gjort sit indtog i
gymnasierne og forandret den gymnasievirkelighed,
der møder lærere og elever anno 2013.
Helle Mathiasen betegner it-udviklingen som et
tveægget sværd.
”På den ene side rummer it-teknologierne mange
muligheder for at udvikle undervisningen og øge
læringen, men på den anden side giver de også nogle
gevaldige udfordringer for både lærere og elever, som
især handler om, hvordan man fastholder det faglige
fokus, når alting bare er et klik væk.”
Hun leder i dag et stort forskningsprojekt, der involverer næsten en tredjedel af de skoler i Danmark,
der udbyder gymnasiale uddannelser. Projektet
hedder ’Undervisningsorganisering, -former og
-medier – på langs og på tværs af fag og gymnasiale
uddannelser’ og udgør en omfattende undersøgelse
af, hvordan it bruges i de gymnasiale uddannelser og
de udfordringer og muligheder, det giver.

Noget andet end sænke slagskibe
Forskergruppen bag projektet udgav i 2012 en hovedrapport med en række af deres resultater, bl.a. fra
en spørgeskemaundersøgelse, der tegner et tydeligt
billede af, hvad gymnasielærere ser som én af de
allerstørste udfordringer i forbindelse med de nye

”Hader dem. Er
meget forstyrrende.
Nogle elever spilder
fuldstændigt deres tid.”
Gymnasielærer om sociale medier

Lærerne
om ”Facebookforstyrrelser”

I hvilket omfang forstyrres
elevernes koncentration af
Facebook, spil eller anden
form for it-baseret ’tidsfordriv’
i timerne, mens eleverne...

Eleverne

om selvforskyldte
”Facebookforstyrrelser”

I hvilken grad forstyrres din
koncentration af, at du selv
bruger Facebook, spil eller anden form for it-baseret ”tidsfordriv” i timerne, mens du...
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Lærernes vurdering af it-værktøjers potentialer i relation til
feedback og
vejledning.

øget
elevaktivitet.
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lavede en fejl, og ikke 14 dage
efter at hun havde afleveret
sin opgave!!”.
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”Google Docs og generelt
web 2.0 funktioner, som
fokuserer på samarbejde, interaktion og elev-elev-læring
gør, at elevaktiviteten er væsentlig højere end en mere
lærerstyret undervisning”

En tænd- og sluk-knap
Undersøgelserne viser, at eleverne også selv vurderer,
at de bliver forstyrret af de nye medier. Ikke så meget
af klassekammeraternes it-brug som af deres eget.
”Eleverne er trætte af at være på 24/7 og kan ikke
styre det. De peger selv på, at det kræver stor selvdisciplin at kunne håndtere de nye medier og holde
fokus. En selvdisciplin, som flere også erkender, at
de ikke har,” siger Helle Mathiasen og fortæller, at
der faktisk er flere elever, der synes, at læreren skulle
have en tænd og sluk-knap til internettet, så de ikke
selv skulle bruge så meget energi og selvdisciplin på
at styre deres it-brug.
Den knap er dog ikke opfundet endnu.
Når både lærere og elever mener, at de moderne
medier forstyrrer for meget i gymnasiet, synes løsningen lige for. Et forbud.
It i u n d e r vis n i n g e n

Ved ikke

I meget høj grad

ne er det ikke bare tidsfordriv, men nogle helt andre
og mere forpligtende aktiviteter, de har gang i på de
sociale medier end den omgang ’sænke slagskibe’,
eleverne tidligere underholdte sig med i timerne”
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”Det ser ud til at ca. 2/3
dele af klassen bliver bedre.
Resten har stadig problemer
med fokus.”

Men det er ifølge Helle Mathiasen ikke den rigtige
vej at gå. For selvom historien om de nye mediers
indtog i gymnasiet kan lyde som ét stort problem,
så har det også givet en masse muligheder, og en
aktiv brug af it i undervisningen rummer ifølge Helle
Mathiasen et stort potentiale. Hun opfordrer derfor
til at anskue problematikken fra en anden vinkel.
”I stedet for at fokusere på at fjerne it-forstyrrelserne og mindske elevernes muligheder for at koble
sig af undervisningen skal vi aktivt bruge it-værktøjerne, så det øger elevernes muligheder for at koble
sig på undervisningen. Løsningen er ikke at klappe
computeren i.”
Ifølge Helle Mathiasen handler det også om, at
eleverne udvikler de nødvendige kompetencer.
”De nye medier har været en øjenåbner for både
lærere og elever i forhold til at se behovet for at
udvikle elevernes selvdisciplin og ansvarlighed. Og
omgangen med medierne er en god mulighed for
at udvikle de kompetencer hos eleverne modsat et
forbud, hvor det stadig vil være læreren, der står for
både disciplin og ansvar.”

For eleverne er det ikke bare tidsfordriv,
men nogle helt andre og mere forpligtende
aktiviteter, de har gang i på de sociale medier end
den omgang ’sænke slagskibe’, eleverne tidligere
underholdte sig med i timerne.
Elever facebooker fagligt
I forskningsprojektet har Helle Mathiasen og hendes
kolleger da også undersøgt og kortlagt de mange nye
undervisnings- og samarbejdsformer, der er vokset
frem med brugen af it. Forskerne skelner i deres undersøgelse mellem it brugt som det, de kalder henholdsvis delingsværktøj, kommunikationsværktøj,
produktionsværktøj, og digitale undervisningsmidler.
Deres undersøgelser peger på flere positive
muligheder i brugen af de forskellige medier (se
faktaboks).
Det gælder også Facebook, som eleverne ikke
kun bruger til tidsfordriv og pleje af deres sociale
relationer.
Helle Mathiasen fortæller, hvordan Facebook i
stigende grad spiller en rolle som delings- og kommunikationsværktøj i det faglige arbejde i skolen,
hvor eleverne – ofte på deres eget initiativ – opretter
Facebook-grupper om faglige aktiviteter og bruger
dem som samarbejdsplatforme.
”Det er forbløffende hvor meget faglig kommunikation, der foregår her. Elever beder hinanden om
hjælp til en matematikopgave, diskuterer en oversættelse eller deler data til en rapport. Nogle gange er
det også med læreradgang, så læreren kan byde ind
og vejlede, mens eleverne diskuterer og arbejder med
opgaverne.”
Helle Mathiasen fortæller, hvordan både elever
og lærere i undersøgelsen peger på flere af den slags
fordele ved brug af it-værktøjer i undervisningen.
”Hvis vi for eksempel ser på samarbejds- og delingsværktøjerne, hvor både elever og lærere deler og
arbejder i fælles dokumenter, så ser vi en tendens til,
at flere elever er aktive og bidrager til undervisningen. På den måde bliver elevernes bidrag også synlige
for læreren, og det kan være en motiverende faktor
− eleverne giver faktisk udtryk for, at læreren betyder
meget for dem. Og omvendt giver det også læreren
mulighed for at få en dybere forståelse af, hvad der
foregår, og hvordan eleverne arbejder med stoffet.”

Ingen nemme tricks
Én ting er it-teknologiernes potentiale. Noget andet
er at få det udfoldet og omsat til konkret undervis-

ningspraksis i dagligdagen. Helle Mathiasen er godt
klar over, at der kan være mange forhindringer på
vejen for den enkelte lærer. Fra computere og programmer, der ikke virker, når man skal bruge dem, til
spørgsmålet om, hvad man overhovedet skal stille op
med alle de teknologiske muligheder.
Og Helle Mathiasen har desværre ikke nogen
magisk silver bullet, der med ét kan overkomme udfordringerne og skabe den perfekte it-undervisning.
”Undervisning er et meget komplekst felt, og it
gør det ikke simplere, så der findes ikke nogen lette
løsninger eller simple tips og tricks.”
Desto vigtigere er det, understreger Helle
Mathiasen, at de forskellige initiativer og forsøg, man
gør med it i undervisningen, ikke forbliver små ”øer”
i organisationen.

Fakta om forskningsprojektet
Projektet ’Undervisningsorganisering, -former
og -medier – på langs og på tværs af fag og
gymnasiale uddannelser’ har fokus på anvendelsen af digitale ressourcer til at understøtte
kommunikation og læring. Formålet er at bidrage
til en kvalificering af den didaktiske udvikling på
de gymnasiale uddannelser. Projektet begyndte
i 2010 og afsluttes i 2014. Projektet er støttet af
Ministeriet for Børn og Undervisning.
I forskningsprojektet deltager forskerne:
Janus Aaen, Christian Winther Bech, Christian
Dalsgaard, Hans-Peter Degn, Claus Gregersen,
Mette B. Thomsen og Helle Mathiasen, Aarhus
Universitet
Forskningsprojektet har løbende udgivet rapporter fra deres undersøgelser. På gymnasieforskning.dk kan du bl.a. finde:
ጘጘ Hovedrapport 2. runde 2012: ‘Undervisningsorganisering, -former og -medier − på
langs og på tværs af de gymnasiale uddannelser 2. runde, 2011-2012’
ጘጘ Overbliksrapport 2. runde 2012: ‘Undervisningsorganisering, -former og -medier − på
langs og på tværs af de gymnasiale uddannelser 2. runde, 2011-2012’.
It i un der visni ng e n
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It i undervisningen
I det store landsdækkende forskningsprojekt ’Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og på tværs af fag og
gymnasiale uddannelser’ har en række forskere med professor Helle Mathiasen i spidsen undersøgt, hvordan it bruges i de
gymnasiale uddannelser og de udfordringer og muligheder, det giver.
17 skoleprojekter har deltaget i undersøgelsen, og 799 elever og 112 lærere har udfyldt spørgeskemaer, hvor de blandt
andet har svaret på, hvordan de anvender it i undervisningen.
Forskerne opdelte brugen af it i fire kategorier.

It som delingsværktøjer
Delingsværktøjer betegner de it-værktøjer, som
elever og lærere bruger til at dele indhold og filer. 70 procent
af eleverne og 49 procent af lærerne svarer, at de “ofte” eller
“nærmest hele tiden” bruger delingsværktøjer i undervisningen.
Delingen sker via systemer som Google Docs, Dropbox og
skolernes egne systemer som for eksempel Lectio, Fronter,
FirstClass eller Moodle. Det kan også være deling af videoer på YouTube eller af tekst på Facebook. At fildeling på
Facebook især bliver brugt til deling eleverne imellem og på
elevernes eget initiativ, kan forklare forskellen af brugen hos
henholdsvis elever og lærere.
Helle Mathiasen:
”Det har altid været muligt at dele at tekster, film og musik, men
teknologien har gjort det nemt og hurtigt, og eleverne deler
meget med hinanden og ofte også med lærerne. På den måde
kan teknologien være med til at understøtte udviklingen af det
sociale liv på skolen.
Vi ser også en tendens til, at brugen af delingsværktøjer i form
af eksempelvis fælles dokumenter, som elever og lærere kan
skrive i samtidig, medvirker til, at flere elever er aktive og bidrager
til undervisningen. Elevernes bidrag bliver også synlige for læreren, og det motiverer dem, fortæller eleverne. Og omvendt giver
det også læreren en dybere forståelse for, hvad der foregår, og
hvordan eleverne arbejder med stoffet.”

Kommunikationsværktøjer
Kommunikationsværktøjer bliver anvendt bredt på
alle skoler til undervisningsrelateret kommunikation mellem
lærere og elever og eleverne indbyrdes. Både i forbindelse med gruppearbejde og individuelt arbejde, hvor elever
bruger hinanden og udveksler viden.
Spektret af kommunikationsværktøjer dækker alt fra mail
og meddelelser i skolernes egne systemer og fora til synkron
kommunikation på TodaysMeet, Facebook eller anden chat.
Markant flere elever end lærere fremhæver brugen af
kommunikationsværktøjer. Næsten halvdelen af eleverne
svarer ”nærmest hele tiden” eller ”ofte” på spøgsmålet om,
hvor meget de bruger kommunikationsværktøjer i undervisningen. Kun en tredjedel af lærerne svarer det samme. Det
passer med, at en del kommunikation bliver til på elevernes
eget initiativ og foregår eleverne imellem.
Helle Mathiasen:
”Kommunikationsværktøjer åbner op for nye måder at samarbejde på. Både hvad angår elever og lærere. Det betyder blandt
andet, at grænserne mellem individuelt arbejde og gruppearbejde opblødes, når eleverne opretter Facebook-grupper og bruger
hinanden og stiller spørgsmål om en opgave, en aflevering eller
en rapport. Det handler ikke om snyd, men om at de hjælper
hinanden og deler deres viden.
Det giver også helt nye muligheder for vejledning og feedback
fra lærerne, når lærere og elever kommunikerer i real-time under

I stedet for at fokusere på at fjerne itforstyrrelserne og mindske elevernes
muligheder for at koble sig af undervisningen
skal vi aktivt bruge it-værktøjerne, så det
øger elevernes muligheder for at koble sig på
undervisningen. Løsningen er ikke at klappe
computeren i.
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gruppearbejdet. Eleverne kan få feedback med det samme og
ikke to uger efter, de har arbejdet med det, og lærerne kan samtidig følge og understøtte samarbejdsprocesserne.”

Produktionsværktøjer
Produktionsværktøjer dækker over både fysiske
værktøjer, programmer og nettjenester, som elever og lærere
benytter til at konstruere produkter som for eksempel præsentationer, videoer og afleveringer. 57 procent af eleverne
og 49 procent af lærerne svarer, at de bruger produktionsværktøjer “nærmest hele tiden” eller “ofte”.
Præsentationssoftware som PowerPoint, Prezi,
Screencastsoftware og Keynote dominerer, og PowerPointpræsentationen er stadig den mest almindelige måde at
arbejde med produktioner på. Men specielt mobiltelefoner
bidrager til en større variation i produktionerne, da det gør
det nemmere at producere video, og der kan spores visse
tendenser til et øget fokus på formidling via audiovisuelle
former som supplement til det rent skriftlige.
Helle Mathiasen:
”Vi har længe set præsentationsprogrammer brugt i ’tavleundervisningen’ af både lærere og elever. Det har ikke bragt megen
nytænkning med sig. Men nyere produkter som podcast, screncast og videocast inviterer til nytænkning. For eksempel kommer
den skriftlige og den mundtlige dimension i spil på nye måder
i elevernes arbejde med at producere eksempelvis en podcast,
hvor der ofte er en skriftlig dimension inden podcasten optages
på mobiltelefonen. Det kan også betyde, at fagligheden får nye
måder at manifestere sig på. Lidt firkantet kan man sige, at medievirkeligheden invitere til nye måder at se på den traditionelle
skelnen mellem mundtlighed og skriftlighed – og det kan på sigt
også få betydning for fag og indhold.”

”Erfaringer og undervisningsforløb skal deles og
udveksles lærerne imellem på gymnasierne. Og gerne
også i diverse mindre fagmiljøer på tværs af gymnasierne. Den erfarings- og videnudveksling ser jeg som
helt afgørende for den videre udvikling af brugen af it
i undervisningen ude på gymnasierne.”
Og så skal brugen af it først og fremmest være
pædagogisk og didaktisk drevet.
”Det handler ret beset ikke så meget om den konkrete teknologi, men om de pædagogiske og didaktiske refleksioner, man som lærer gør sig i forhold til,
hvordan man konkret bruger teknologien, så eleverne
får de bedste betingelser for at lære det, der kræves

Digitale undervisningsmidler
Digitale undervisningsmidler er meget udbredte.
77 procent af eleverne og 67 procent af lærerne svarer “nærmest hele tiden” eller “ofte” til anvendelsesgraden. Brugen af
digitaliserede tekster i pdf-format eller som e-bøger dominerer, men der bliver også udviklet digitalt undervisningsmateriale som led i klassernes aktiviteter – for eksempel i form af en
hjemmeside til et undervisningsforløb.
I undersøgelsen lægger både elever og lærere vægt på
de digitale undervisningsmaterialers allestedsnærværelse:
Lærerne skal ikke tænke på, om eleverne har bogen med, og
eleverne slipper for den tunge rygsæk.
Helle Mathiasen:
”Argumenterne for de digitale undervisningsmaterialer går meget
på de lavpraktiske problemer, som de kan løse, og mindre på
deres eventuelle nye læringspotentialer. E- og i-bøger produktudvikles stadig, og det er der også behov for. Der er i teorien nogle
oplagte muligheder for at tilgodese forskellige elevers tilgange
til det at tilegne sig ny viden, når film, animation, simuleringer og
diverse visualiseringsmuligheder kan kobles til en tekst. Yderligere
kan elever i fx fremmedsprogsundervisningen have glæde af at
kunne høre et ords udtale, at få en oversættelse af ordet, af sætningen og at få yderligere grammatiske informationer om ordet.”

i de enkelte fag. I sidste ende er det jo altid det, det
drejer sig om – elevernes læring.” X

Helle Mathiasen
Professor i it-didaktik ved Center for Undervisningsudvikling
og Digitale Medier (CUDIM), Aarhus Universitet. Hun har
siden 90’erne forsket i udvikling og nytænkning i relation til
undervisningsformer, undervisningsorganisering og digitale
medier.

It i un der visni ng e n
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Facebook, Twitter og andre sociale medier invaderer gymnasierne.
Glem forbud og løftede pegefingre og brug i stedet de nye
medier aktivt i undervisningen, lyder rådet fra medieforsker, der er
overrasket over, at det snarere er lærerkulturen end elevkulturen, der
spænder ben for, at sociale medier kan gavne undervisningen.

If you can’t
beat them,
join them!
Af Camilla Mehlsen

Hvad er mest interessant – at din
gymnasielærer fortæller om finanskrisen, eller at du tjekker, hvor mange
likes din seneste opdatering har fået
på Facebook? Spørger man en gymnasieelev i dag, er svaret givetvis
Facebook. I hvert fald hvis man ser
på, hvordan eleverne bruger sociale
medier i klasseværelset. Mange elever
kan ikke lade være med at tjekke
deres profil, sende sms’er, tweete og
spille – også selv om de sidder midt i
en undervisningstime.
Kampen om elevernes opmærksomhed har altid
været hård, men med indtoget af skærme i klasseværelset – og dermed nettets uendelige underholdningsmuligheder – er kampen taget gevaldigt til i

styrke. Sociale medier stjæler elevernes opmærksomhed og koncentration, og det går mærkbart ud
over undervisningen. Kan gymnasielærerne overhovedet vinde den kamp?
Ja, det mener Michael Paulsen, lektor i anvendt
filosofi ved Aalborg Universitet, der sammen med
Jesper Tække fra Aarhus Universitet står bag et
nyskabende forskningsprojekt om brug af sociale
medier i gymnasiet, Socio Media Education. Men det
kræver, at lærerne går aktivt ind i kampen og bruger
de sociale medier i undervisningen. Løftede pegefingre og forbud mod Facebook dur ikke. Til gengæld
viser forskningsprojektet, at det virker at ændre på
lærerkulturen, så lærerne i højere grad favner mediernes nye muligheder.

Lærerkultur spænder ben
Da forskerne gik i gang med projektet Socio Media
Education, havde de forventet at skulle fokusere på
gymnasieelevernes mediebrug. De har tidligere lavet
en undersøgelse af, hvordan it og sociale medier
først og fremmest fungerer som opmærksomhedsafledere fra undervisningen i klassen (se bl.a. Om den
socia l e m e die r
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uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystem).
Men da de gik i gang med de nye undersøgelser,
tiltrak lærerne sig hurtigt forskernes opmærksomhed.
”Vi troede, vi skulle lave et projekt om elevkultur,
men det er i højere grad blevet et projekt om lærerkultur. Vi havde troet, at mange af problemerne med
de sociale medier var på elevsiden. For eksempel
bliver elevers opmærksomhed afledt af Facebook og
spil, nogle bliver udsat for digital mobning osv. Men
det viste sig, at et lige så stort ”problem” var lærerne. Når lærerne skulle lave eksperimenter med nye
medier, var reaktionen i begyndelsen per automatik:
’det vil vi ikke’. De var utilpasse. I projektet er det
blevet tydeligt for alle parter, hvor stor en indflydelse
læreren har på, om sociale medier forstyrrer eller
fremmer undervisningen,” siger Michael Paulsen.
I tidligere undersøgelser fandt forskerne da også
frem til, at det har en god virkning på eleverne, hvis
lærerne går foran i medieudviklingen i stedet for at
forbyde medierne eller ignorere dem.

”Det hjælper hverken at forbyde eller lade stå til,”
siger Michael Paulsen.
For det første er et forbud umuligt at håndhæve,
forklarer han. I dag har alle elever adgang til både
smartphones, tablets og computere, og tit er det ligefrem et krav, at eleverne gør brug af dem i undervisningen. At de har et matematikprogram åbent, er på
nettet eller læser i en i-bog.
”Og så vil de jo også altid kunne få adgang til
Facebook, Instagram og Twitter, hvis de vil.”
Derfor vil et forbud ikke løse problemet, men i
stedet skabe mistillid og konflikter lærere og elever
imellem, når læreren hele tiden skal tjekke elevernes
brug.
”Den dårlige relation vil i sidste ende betyde
faldende motivation og engagement i undervisningen. Nogle af vores casestudier viser også, at et
forbud nemt får en faglig slagside i den forstand, at
det typisk er de fagligt svage, der sætter sig bagerst i
klassen og bruger en masse energi på at finde ud af,
hvordan de kan snyde,” siger Michael Paulsen.
”Men det mest afgørende er nu for mig at se, at et
forbud forhindrer, at elevernes brug af de her medier

Fakta om Socio Media Education Experiment
Socio Media Education er et
aktionsforskningsprojekt, som
medieforskerne Michael Paulsen
fra Aalborg Universitet og Jesper
Tække fra Aarhus Universitet står
bag. Målet er at skabe god undervisning med sociale medier som
fx Twitter og Facebook. Forskerne er gået sammen med Skive
Handelsgymnasium for at finde
ud af, hvordan elever og lærere
kan bruge de nye sociale medier
til at skabe en god it-kultur i
klasseværelset.
Forskerne følger en gymnasieklasse i tre år – fra 1.g til 3.g.
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Eleverne dimitterer som studenter i foråret 2014. Ifølge forskerne
er det unikt, at man følger en
klasse og klassens brug af it så
tæt.
Forskerne har opstillet to
overordnede regler, som klassens
lærere skal følge i tre år:

Twitter- og wiki-påbud:
Lærerne skal bruge elevernes
sociale medieforbrug aktivt i
undervisningen. Lærere i alle fag
skal få eleverne til at sende korte
tekster via Twitter (mikro-blogging), og eleverne skal opdatere
og dele deres viden via wikis, som
er et redskab til at dele noter.

Forbud mod medieforbud:
Lærerne må ikke forbyde brugen
af computere, tablets eller smartphones, heller ikke Facebook eller
spil. Lærerne må heller ikke være
ligegyldige over for elevernes
mediebrug.

Region Midtjylland har bevilget
3,4 mio. kr. til forskningsprojektet.
Det samlede budget er 4,7 mio. kr.
Læs mere på www.smee.dk

Nogle af lærerne har fortalt, at deres måde
at undervise på har ændret sig radikalt – og
de vil aldrig gå tilbage. De har fået et nyt
tillidsforhold til eleverne.

bliver gjort til genstand for læring og dannelse. Hvis
man på forhånd har forbudt mediebrug, som elever
ellers finder meningsfuld, kan man ikke tale frit
om det og udvikle elevernes egen refleksion over,
hvordan de lever med de nye medier. Både i skolen,
derhjemme og ude i samfundet.”
Omvendt er det heller ikke en løsning med en
laissez faire-tilgang, hvor lærerne ikke forholder sig
til elevernes mediebrug.
”Den strategi er lige så håbløs som et forbud.
Den løser ingenting. Og igen: man gør ikke brugen af
medierne til genstand for fælles refleksion og læring
med henblik på at hjælpe eleverne til at blive digitalt
dannede.”

Twitterklassen
I det nye projekt Socio Media Education handler det
om at finde løsninger på, hvordan sociale medier
kan gavne undervisningen. Sammen med kollegaen
Jesper Tække følger Michael Paulsen en gymnasieklasse på Skive Handelsgymnasium, fra de begyndte
i 1.g i 2011, til de bliver studenter i 2014. Forskerne
har givet alle klassens lærere to retningslinjer: De må
ikke forbyde sociale medier, og de skal inddrage to
slags nye medier i undervisningen, Twitter og wikis.
Twitter er mest tænkt som små sekvenser af nogle
minutters varighed i hvert fag. Læreren i international økonomi kan for eksempel bruge Twitter i undervisningen ved at stille eleverne spørgsmålet: ’Hvad er
årsagerne til finanskrisen?’ Eller dansklæreren kan se
’Den kroniske uskyld’ med klassen og stille eleverne
spørgsmål undervejs, ’Beskriv fortælleren Janus med
tre ord’. Det giver en masse svar, og i stedet for at
tage udgangspunkt i lærebogen handler det om argumenter og dialog, forklarer Michael Paulsen.
Twitter-kommunikationen gør det muligt for hele
klassen at byde ind med svar i stedet for, at det er de
samme hænder, der ryger i vejret hver gang. Projektet
afsluttes først i 2014, men de foreløbige resultater
viser, at elevernes sociale og faglige engagement er
steget, og stemningen i klassen er bedre. Desuden

har undervisningen allerede ændret sig, i hvert fald
for nogle af lærerne.
”Nogle af lærerne har fortalt, at deres måde at
undervise på har ændret sig radikalt – og de vil aldrig
gå tilbage. De har fået et nyt tillidsforhold til eleverne.
Eleverne behøver ikke længere at skjule skærmen,
men kan i stedet tale med læreren om, hvad fx et
godt pausespil er. Lærerens rolle bliver i højere grad
at støtte og hjælpe eleverne frem for at være én, der
holder taler i timen,” siger Michael Paulsen.
Det er dog ikke alle lærere, der er lige begejstrede.
For de fleste lærere er det grænseoverskridende at
gå væk fra forbud og bruge bestemte nye medier. Og
nogle står næsten helt af, fortæller Michael Paulsen.
Han kalder denne gruppe for ’romantikere’. Dygtige
undervisere, men på gamle præmisser.
I den nye medietid betyder det så, at ’romantikerne’ taber kampen om opmærksomhed?
”Både ja og nej. Det er godt med forskellige typer
af lærere, men i værste fald taber de fuldstændig
eleverne. I bedste fald er de åndehuller fra den øvrige
undervisning,” siger Michael Paulsen.
Så selv om der er plads til enkelte åndehuller uden
Twitter og digital kommunikation i gymnasieklassens skema, må de fleste lærere nok gøre sig klar til
kampen – eller til at kæmpe sammen med de sociale
medier om at skabe en god undervisning. Eller sagt på
nudansk: If you can’t beat them, join them. X

Michael Paulsen
Lektor i anvendt filosofi ved Institut for Læring og Filosofi,
Aalborg Universitet. Han forsker bl.a. i digital dannelse,
it-didaktik og brug af medier i skoler og gymnasiale
uddannelser og har skrevet en lang række artikler og
bogkapitler om emnet. Han har taget initiativ til projektet
Itdidaktik, som er et 4-dages kursus om itdidaktik og digital
dannelse i gymnasiet.
Læs mere: www.michaelpaulsen.dk, www.itdidaktik.dk

socia l e m e die r

21

Teamsamarbejdet bliver nemt til en masse møder, hvor der snakkes
og snakkes og træffes en masse ikke-beslutninger. Men sådan
behøver det ikke være, siger Thomas R. S. Albrechtsen, der har
undersøgt teamsamarbejdets opstartsvanskeligheder.

Mellem
lighed og
ledelse

– problemer og potentialer
i teamsamarbejdet
Af Bjarke Skærlund Risager

Én føler sig illoyal over for sine kolleger og synes i det hele taget, at samarbejdet i
hans team er mere destruktivt end konstruktivt. En anden beklager, at medlemmerne
af hendes team ikke forbereder sig og læser de dokumenter, hun sender rundt inden
deres møder. Hun synes, hun trækker hele læsset, uden at nogen bemærker det. En
tredje afslutter mødet med spørgsmålet ’hvad gør vi nu?’
Spørgsmålet får lov at stå ubesvaret hen.
Det er Thomas R.S. Albrechtsen, der gengiver situationen. Han er postdoc ved
Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik på Syddansk Universitet
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Gruppen af teamledere på et handelsgymnasium holder
møde. Inden har de hver især holdt møde med deres respektive team, og senere skal de mødes med skolens ledelse. Efter at
have overstået et par praktiske punkter på dagsordenen giver
de luft for deres frustrationer omkring rollen som teamledere.
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På et af de her teammøder var det for eksempel kun under
punktet planlægningsdag, at teamkoordinatorerne traf noget, der
mindede om beslutninger. Det handlede blandt andet om, at der
skulle bestilles mad.

og har undersøgt, hvordan teamsamarbejdet og
teamledelsen har fungeret i praksis, efter at det blev
indført med gymnasiereformen i 2005.
Ifølge ham er det manglende svar på afslutningsspørgsmålet karakteristisk for den afmagt, teamledere kan føle i forbindelse med deres arbejde.
”Problemet er, at det på mange gymnasier ofte er
uklart, hvad man vil med teamsamarbejdet, hvad de
enkelte teams kan beslutte og ikke mindst, hvilken
rolle teamlederen skal spille.”

Ideen er god nok, men …
Thomas R.S. Albrechtsen er ellers grundlæggende
positiv over for teamsamarbejde og de argumenter,
der lå bag indførelsen. Det skulle forbedre lærerprofessionalismen og øge kvaliteten af undervisningen
ved at sætte større fokus på samspil mellem de forskellige fag og skabe større sammenhæng i gymnasieuddannelserne.
”Megen forskning viser da også, at det kan være
konsekvensen af et velfungerende teamsamarbejde,”
siger Thomas R.S. Albrechtsen.
Han understreger samtidig, at indførelsen af lærerteams ikke i sig selv er nogen garanti for succes.
”Det er ikke gjort med en beslutning om, at nu
arbejder vi i lærerteams, for det handler selvfølgelig
om, hvordan man samarbejder.”
Og på det punkt har hans forskning påpeget nogle
knaster, som betyder, at teamsamarbejdet på landets
gymnasier har været præget af opstartsvanskeligheder.

Kollegial lighedstænkning
Thomas R.S. Albrechtsen peger blandt andet på kulturen blandt gymnasielærere som en af årsagerne til,
at teamsamarbejdet kan være svært at få til at køre
på skinner.
”Kulturen er præget af en ’kollegial lighedstænkning’. Man ønsker ikke et hierarki kollegerne imellem. Mange lærere har en modvilje mod at lede og
blive ledet af kolleger. De vil være ’i øjenhøjde’ med
hinanden, som en af lærerne i mine undersøgelser
udtrykker det.”
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Af samme grund vælger mange gymnasier også at
bruge betegnelsen ’teamkoordinator’ frem for ’teamleder’, fortæller Thomas R.S. Albrechtsen.
”Det er meget symptomatisk, man forsøger
ligesom at skjule det her element af ledelse, men
lighedstænkningen skaber en uklarhed omkring
teamkoordinatorens rolle i teamsamarbejdet.”
Thomas R.S. Albrechtsen henviser som eksempel til teamkoordinatorer, der oplever manglende
engagement fra de øvrige teammedlemmer og gerne
vil have kollegerne mere på banen og være med til at
trække læsset.
”En af de teamkoordinatorer, jeg interviewede, efterlyste beføjelser til i den slags situationer at kunne
stille krav og hvis nødvendigt tvinge de lærere, der
tøver i samarbejdet, ind i de rette baner.”
Men samtidig vil teamkoordinatorerne også gerne
forblive accepterede medlemmer af lærergruppen,
forklarer Thomas R. S. Albrechtsen.
”Man skal jo også være sammen med folk dagen
efter, som den samme teamkoordinator udtrykte
det.”
Det er den balancegang mellem kollegial lighed
og ledelse, som mange teamledere har svært ved
at finde sig til rette med, fortæller Thomas R.S.
Albrechtsen.

Manglende beslutningskompetencer
Et andet problem, som Thomas R.S. Albrechtsen er
stødt på i sine observationer, handler om sammenhængen mellem indholdet af teamsamarbejdet og
teamenes beslutningskompetencer.
Han fortæller, hvordan teammøders dagsorden
ofte domineres af administrative spørgsmål, selvom
de enkelte team og teamledere sjældent har egentlige
beslutningskompetencer, når det kommer til den
slags spørgsmål.
”Det resulterer nemt i lange møder, hvor der diskuteres frem og tilbage om ting, som enten allerede
er blevet besluttet af ledelsen, eller som teamlederne
alligevel bliver nødt til at sende videre til ledelsen,
for at de kan træffe den endelige beslutning. Der

bruges meget tid og energi på ikke-beslutninger,”
siger Thomas R.S. Albrechtsen.
Han kommer med et eksempel fra et teammøde,
hvor en teamkoordinator skulle viderebringe en
beslutning om arbejdsopgaver fra ledelsen.
”Det udløste en stor diskussion i teamet om, hvad
man ’får timer for’. Spørgsmålet er selvfølgelig relevant, men man må også spørge, om et teammøde er
det rette forum for den slags diskussioner. Resultatet
blev da også, at der ikke kom noget ud af diskussionen, og teammedlemmerne gik nedtrykte fra mødet,”
fortæller Thomas R.S. Albrechtsen.
Han har mange andre eksempler på teamsamarbejdets ikke-beslutninger. Han fortæller, hvordan
nogle teams for eksempel havde fundet ud af, at man
gerne ville give en udtalelse i et fag i stedet for en
karakter. Andre teams havde et ønske om, at man
ikke sendte gymnasieklasserne det samme sted hen
på studierejse.
”I mange af den slags tilfælde bliver teamkoordinatorerne nødt til at gå videre med ønskerne til ledelsen. De kan ikke selv træffe beslutninger om det.”

Husk at bestille mad
Så selvom man har indført teamorganisering på
gymnasierne, er det stadig den centrale ledelse, der
træffer de store beslutninger. Og ifølge uddannelsesbekendtgørelserne er det da også ledelsen, der sætter
rammerne for teamsamarbejdet, forklarer Thomas
R.S. Albrechtsen.
”Problemet er, at det ofte er meget få beslutningskompetencer, skoleledelsen har overdraget teamene.
Især når det kommer til administrative spørgsmål.”
Derfor omhandler det ofte lavpraktiske forhold,
når de enkelte teams og teamkoordinatorer endelig
træffer beslutninger.
”På et af de her teammøder var det for eksempel
kun under punktet planlægningsdag, at teamkoordinatorerne traf noget, der mindede om beslutninger.
Det handlede blandt andet om, at der skulle bestilles
mad,” siger Thomas R.S. Albrechtsen.

Det velfungerende
teamsamarbejde:
• tager udgangspunkt i fælles formulerede mål
og visioner
• bakkes op af gymnasiets ledelse
• giver teammedlemmerne medejerskab i beslutningsprocessen
• har en reel teamleder og ikke bare en ’budbringer’.

”Og så kan man måske også godt forstå, hvorfor
der er nogle teammedlemmer, der i en travl hverdag
ikke prioriterer forberedelserne til teammøderne
allerhøjest.”

Budbringer-ledelse
Mens lærerteamene på den måde nemt bliver kørt
ud på et sidespor i den administrative beslutningsproces, bliver teamlederen et kommunikationsled
mellem skoleledelsen og de øvrige teammedlemmer.
”Teamlederen reduceres til det, jeg kalder en
’budbringer’. Budbringeren kommunikerer til ledelsen, hvad der tales om på teammøderne, og bringer
besked tilbage til teamet om, hvad ledelsen har
besluttet,” siger Thomas R.S. Albrechtsen.
Det har en paradoksal konsekvens:
”Det, der var tænkt som et decentraliserende
initiativ, bliver med denne budbringer-ledelse til
et kommunikationsværktøj for ledelsen, og derved
recentraliseres styringen af gymnasiet,” forklarer
Thomas R.S. Albrechtsen.
For både teamkoordinatorerne og teammedlemmerne kan budbringer-ledelsen fremmedgøre dem
over for teamsamarbejdet.
”Når teamkoordinatorerne opfattes som budbringere af ledelsens beslutninger, anerkendes de ikke
altid af deres kolleger for det store arbejde, de rent
faktisk gør. Og de føler måske heller ikke selv, at de er
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Teamlederen kunne i stedet se sig selv
som pædagogisk dirigent, der skal få
teammedlemmerne til at spille sammen

med til at sætte deres præg på noget,” siger Thomas
R.S. Albrechtsen.
”Generelt er det et problem for teammedlemmerne, hvis de ikke føler medejerskab i beslutningsprocessen. Og det føler de ikke, hvis de bare må lytte til
teamkoordinatorens beretning om, hvad gymnasiets
ledelse har besluttet.”

Hvad vil I med jeres team?
Trods problemerne, mener Thomas R. S. Albrechtsen
stadig, at teamorganiseringen er den rigtige vej at gå.
Og så kan man jo passende stille ham de frustrerede teamkoordinatorers spørgsmål fra indledningen:
Hvad gør vi så nu?
Hvad skal der til, hvis lærerteamenes potentialer
skal realiseres?
”For det første må man i fællesskab på det enkelte
gymnasium finde ud af hvilken type lærerteam, man
ønsker sig: Skal det være et praktisk eller pædagogisk
samarbejde eller noget helt tredje? At have de rigtige
forventninger til samarbejdet er en forudsætning for,
at alle involverede parter får noget ud af det og føler
medejerskab,” siger Thomas R.S. Albrechtsen.

Læs mere:
På gymnasieforskning.dk findes blandt andet
følgende artikler om teamledelse:
ņņ Albrechtsen, Thomas R. S., ‘Kan man lede
uden at være leder?: Teamkoordinatorer som
budbringere af beslutninger i det nye gymnasium’ fra bogen Der styres for vildt - Om
paradokser i styring af pædagogik (Aarhus,
Klim, 2012)
ņņ Bøje, Jakob Ditlev, ’Mellem kreativitet og
instrumentalisering: Om professionalisering og
handlestrategier i undervisningen’, Gymnasiepædagogik, nr. 66, s. 69-93
ņņ Danmarks Evalueringsinstitut, Teamorganisering: En evaluering af teamorganisering
og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale
uddannelser, evalueringsrapport (2012)
ņņ Pedersen, Dorthe og Maria Ryberg,
’Faglig planlægning, organisering og ledelse
efter gymnasiereformen’ (Undervisningsministeriet, 2008)
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”Og så er det vigtigt, at der er ledelsesmæssig
opbakning omkring de mål og visioner, man sætter
for teamsamarbejdet. Herunder at teamene gives de
nødvendige beslutningskompetencer.”

Fra budbringer til dirigent
Thomas R.S. Albrechtsens eget bud på et velfungerende teamsamarbejde har det pædagogiske
arbejde som omdrejningspunkt.
”Jeg mener, at man må forsøge at sætte selve
undervisningen, elevernes læring, ja egentlig også
lærernes læring, i centrum for teamsamarbejdet. Man
bør tænke lærerteamet som et ’professionelt læringsfællesskab’, hvor det enkelte teammedlem deler ud
af sin praksiserfaring fra dagligdagen og gør den til
genstand for refleksion i teamet.”
Dermed kan man undgå fremmedgørelsen over
for teamsamarbejdet, forudser han.
”Teammedlemmerne vil på den måde få medejerskab i en række pædagogiske beslutninger, som de
efterfølgende kan tage med sig ud i undervisningslokalerne,” siger Thomas R.S. Albrechtsen.
”Det kræver selvfølgelig en en vis åbenhed fra
teammedlemmernes side, og at de er med på den og
vil gøre deres undervisning til genstand for kollektiv
debat i et lærerteam. Det vil nok være udfordrende
for nogle, der måske stadig ser sig selv som den traditionelle, ’privatpraktiserende lærer’.”
Thomas R.S. Albrechtsen så gerne, at teamlederen
blev tildelt rollen som leder i kraft af en pædagogisk
ekspertise. Det ville formentlig også gøre teammedlemmerne mere villige til at blive ledet, forklarer han.
På den måde ville teamlederen kunne fralægge sig
budbringerrollen.
”Teamlederen kunne i stedet se sig selv som pædagogisk dirigent, der skal få teammedlemmerne til
at spille sammen,” siger han. X

Thomas R.S. Albrechtsen
er ph.d. og postdoc ved Center for Naturvidenskabernes
og Matematikkens Didaktik på Syddansk Universitet.
Han har skrevet ph.d.-afhandling om lærersamarbejde
efter gymnasiereformen og har netop udgivet bogen
Professionelle Læringsfællesskaber – teamsamarbejde og
undervisningsudvikling (Frederikshavn, Dafolo, 2013).

7 forlag – én fælles portal
Ny funktion i i-bogen:

Visuel navigation
og sidetal
Nu er det let og enkelt at overskue og
navigere i i-bogen.

Tag fat i skyderen og træk den til siden.
Nu vises et billede af den side, man
kommer til, når skyderen slippes.
Derudover har hver side fået et sidetal,
man kan referere til i undervisningen.

Bliv præsenteret for Gymportalen

Alle fag
Alle forla
g
Alle bogt
yper

Vi tager gerne ud – og inviterer gerne ind til en præsentation af
Gymportalen. For nærmere information kontakt info@lru.dk.
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På Gymportalen finder du:
• e- og i-bøger fra 7 forskellige forlag
• foreløbig ca. 250 forskellige digitale titler til 23 forskellige fag
• veldefinerede funktionaliteter, som er identiske på tværs af fag og forlag
• mulighed for redidaktisering og elevdifferentiering
• kun én kode pr. bruger uanset titler, fag og forlag
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Det
store

Kompetencer er blevet kodeordet i gymnasiet, hvor det ikke
længere handler om, at eleven kan sin Shakespeare, men
snarere om, hvad eleven kan gøre med sin viden. Men om man
vil det eller ej, så spiller dannelse stadig en rolle, lyder det fra
idéhistoriker Jens Erik Kristensen.

kompe
tence
boom
28
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Af Camilla Mehlsen

En mand vælter på cyklen og slår sig halvt bevidstløs.
Umiddelbart kommer han ikke til skade. Alligevel
kommer styrtet til at ændre hans liv. Det får ham til at
sige farvel til sin kompetente familie, sit kompetente
job og den alt for kompetente civilisation – og goddag
til et mere inkompetent liv i en norsk skov. For som
han siger:
”Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence…
Jeg har åndet kompetence og gradvist mistet mit liv.”
Det er måske tillokkende at drage ud i skoven, langt fra kompetencesamfundet, sådan som hovedpersonen gør det i den norske roman ’Doppler’.
’Doppler’ er en humoristisk og karikeret civilisationskritik, men romanen
slår hovedet på sømmet i beskrivelsen af det altomfattende kompetencesamfund.
I dag er det ikke længere nok at vide noget; i en foranderlig verden skal
du kunne bruge din viden og indhente ny relevant viden i alle situationer.
Med andre ord: Du skal være kompetent.

Kompetencer bliver kodeordet
Udviklingen mod et kompetencesamfund har haft kolossal betydning for
uddannelsesinstitutionerne. Faglighed og færdigheder er ikke længere
omdrejningspunktet. I dag er kompetencer kodeordet og vilkåret, lyder det
fra Jens Erik Kristensen, lektor i idéhistorie ved Institut for Uddannelse og
Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Han har længe forsket i, hvordan
bestemte ideer igennem tiden har formet vores uddannelsespolitik og den
pædagogiske praksis. Han mener, at alle institutioner fra vuggestuer og frem
er blevet til kompetenceudviklings-institutioner.
”Det kan i dag ikke starte tidligt nok med at organisere læring og kompetenceudvikling. Det matcher forestillingen om, at samfundet er blevet
en vidensøkonomi, hvor det gælder om at kompetenceudvikle nationens
menneskelige ressourcer fra spædbarnsalderen. Alle pædagogiske indsatser
vurderes til syvende og sidst ud fra, om de bidrager til udvikling af kompetencer,” siger Jens Erik Kristensen.
Også gymnasiet har gennem det seneste årti været vidne til et skærpet fokus på kompetencer fremfor faglighed, pensum og færdigheder.
Det begynder konkret med, at udtrykket ’studiekompetence’ finder vej til
ændringen af Gymnasiebekendtgørelsen i 1999, men kommer først for alvor
til udtryk i gymnasiereformen fra 2005. Det fortæller Jens Erik Kristensen,
der har studeret politiske debatoplæg, artikler og rapporter forud for og i
kølvandet på gymnasiereformen.

”Gymnasiereformen satte turbo på viljen til kompetenceudvikling. Med reformen skulle faglige mål
formuleres som de konkrete handlekompetencer,
som en bestemt faglighed fremmer. Kompetencer er
bredere end færdigheder. Det er evnen til at bruge
sin viden i en given situation og til at bruge viden
fra én kontekst i en anden. Kompetencer er først og
fremmest et handleberedskab,” siger han.

Kompetencefag
Hermed flytter fokus sig fra de klassiske faglige
færdigheder til de studieforberedende kompetencer.
Kompetencebeskrivelser af fagene skal erstatte de
tidligere emne- og pensumorienterede beskrivelser.
Det at kunne bruge og kombinere sin viden vurderes
højere end det at have stor almen viden eller dannelse.
Denne udvikling kommer fx til udtryk i, at kreativitet
og innovation er kommet ind i gymnasiets formålsbeskrivelse, fortæller Jens Erik Kristensen. Tanken er,
at også gymnasiet skal udvikle de kompetencer, der
kræves i en global videns- og innovationsøkonomi.
Med kompetencebeskrivelserne bliver alle gymnasiets fag mere ’praksisorienterede’, og nye praksisorienterede fag opstår.
”Mange af de nye fag, der er opstået i gymnasiet,
bærer præg af at være kompetencefag. Gymnasiet
skal i dag fremme den enkelte elevs udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer. Det handler
i stigende grad om, hvad du kan gøre med det, du har
lært,” siger Jens Erik Kristensen.
Kompetencebegrebets popularitet sætter med
andre ord den enkeltes læring og udvikling i centrum. Fokus flyttes fra faget og lærerens gennemgang
af stoffet til den lærendes udbytte af undervisning.
Det handler ikke så meget om, hvorvidt eleven kan
tale med om Shakespeare, men snarere om, hvad
eleven kan bruge sin viden om Shakespeare til. Det
betyder dog ikke en anfægtelse af gymnasiets fagopdeling.
”Man kan ikke slippe af med fagligheden, men
fokus forskydes til de faglige kompetencer, som
arbejdet med et bestemt fagligt stof udmønter sig i
hos den enkelte elev. Tidligere var der faglærere, som
ihærdigt forsøgte at få gymnasieeleverne til at leve sig
ind i deres faglighed. Men forestillingen om, at der er
da n n else og komp e ta nc e
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en faglighed, som en elev måles på, har fortonet sig,”
siger Jens Erik Kristensen.
Han peger på den nye karakterskala som et eksempel på, at gymnasieundervisningen sigter efter, at
eleverne lever op til bestemte kompetencemål.
”Den nye karakterskala er svaret på, hvordan man
nu skal måle eleverne i forhold til de prædefinerede
kompetencemål, som er opstillet for hvert enkelt
fag. Ved eksamen måler man ikke længere, hvad og
hvor meget eleven ved, men snarere om og hvordan
vedkommende er i stand til at bruge sin viden.

Pædagogikkens machiavellisme
Idehistoriker Jens Erik Kristensen kalder også tidens mantra om
kompetenceudvikling for ’pædagogikkens machiavellisme’ og
hentyder dermed til den italienske renæssancefilosof Niccolò
Machiavelli, der i sin berømte og berygtede bog Fyrsten fra 1513 beskrev, hvordan en fyrste bedst bærer sig ad med at bevare sin magt.

I ’kompetencegymnasiet’ skal læreren ikke længere
kun være faglærer. Hun eller han skal også være
coach eller vejleder, der skal rådgive og servicere eleven i dennes læringsforløb. Samtidig lagde
reformen op til et større tværfagligt samspil mellem
de enkelte fag. Det tydeligste eksempel på dette er
indførelsen af Almen Studieforberedelse (AT). Ifølge
Jens Erik Kristensen et godt eksempel på bevægelsen
mod et kompetencegymnasium, hvor tværfaglighed
med henblik på problemløsning er kommet i højsædet.
”Der lød nærmest et ramaskrig, da gymnasielærerne hørte om AT. Ingen ville da heller stå fadder til
konceptet i ministeriet, men egentlig handler det blot
om, at eleverne skal udvikle tværfaglige problemløsningskompetencer som en del af deres studieforberedelse. De skal lære at se problemstillinger i flere
faglige perspektiver, men som kompetencemål forudsætter dette netop et øget fagsamarbejde mellem de
enkelte gymnasiefag og gymnasielærere, og det var
man jo ikke vant til,” siger Jens Erik Kristensen.
”Det nye påbud om øget tværfaglighed og fagsamarbejde var for mange klassiske gymnasielærere en
udfordring. Konkret betyder det jo, at matematiklæreren og dansklæreren skal sætte sig sammen og
diskutere, hvad de har til fælles,” siger han.
Men er det så godt eller skidt? Ifølge Jens Erik
Kristensen er der ingen tvivl om, at de tværfaglige
intentioner bag AT var rigtige.
”Men ordentlig tværfaglighed forudsætter stærke
fagligheder – ellers bliver det til pjat. Og netop hvad
faglighed og det faglige niveau angår, kan man jo
godt have sine tvivl, når man tager i betragtning, at
gymnasieskolen i dag rekrutterer omkring 60 % af en
ungdomsårgang. Spørgsmålet er, om det overhovedet
er muligt at få så stor en del af en ungdomsårgang op
på et så højt akademisk niveau, som gymnasiet har
som sit ideelle formål.”
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Tværfaglighed som udfordring

”I analyserne af den kloge fyrste, taler Machiavelli om ’virtù’, der
betyder duelighed og handlekraft. Han foregriber hermed, hvad
det moderne kompetencebegreb dybest set handler om: at vi alle
gennem fortløbende kompetenceudvikling skal udstyres - ikke med
egenskaber og kundskaber, men med et strategisk og fleksibelt
handleberedskab, der sætter os i stand til at møde fremtidens uforudsete, omskiftelige og truende udfordringer. Ligesom Machiavellis
fyrste må vi i dag afskalle dyden, altså den moralske dannelse og
fuldkommenhed, til fordel for det strategiske beredskab: Vi skal
være beredt på alt og klar til omstilling.
”Det er det, kompetenceudvikling i uddannelsessektoren
handler om i dag: at udstyre folk med et beredskab i form af kompetencer, som var vi alle små fyrster eller entreprenører for vores
egen human kapital. Det sker som led i en generalmobilisering af
nationens menneskelige ressourcer i kampen for at overleve i den
globale økonomi. Derfor skal vi kompetenceudvikle.”

Konkurrencestaten
Når kompetencebegrebet vinder frem, hænger
det sammen med et politisk ønske om at målrette
uddannelser efter de aktuelle behov på arbejdsmarkedet. Dette har været på dagsordenen siden midten
af 1990’erne, hvor transnationale organisationer som
OECD og EU har talt for en snævrere erhvervsretning
af uddannelser.
”Udviklingen mod et kompetencegymnasium sker
derfor ikke bare af hensyn til elevernes lyst til selvrealisering og selvudvikling,” siger Jens Erik Kristensen.
Det handler snarere om, at alle uddannelsesinstitutioner fra vuggestuer og frem i dag bliver betragtet som
led i den såkaldte ’konkurrencestats’ bestræbelse på
at mobilisere og optimere nationens ’menneskelige
ressourcer’ med henblik på arbejdsmarkedet og den
nationale konkurrenceevne i den globale økonomi.
Formlen for denne mobilisering hedder ’livslang
kompetenceudvikling gennem læring’ – og det er
nærmest blevet en borgerpligt for alle individer.
For andre uddannelsesinstitutioner – daginstitutionen, skolen og universitetet – har omstillingen til
kompetencemiljøer ikke afstedkommet den store
kamp. Ord som ’pasning’, ’opdragelse’, ’omsorg’,
’undervisning’ og ’kvalificering’ bliver i stigende grad
afløst af lærings- og kompetencetermer.
”Men i gymnasiet har man ikke uden videre villet
lade almendannelsen afløse eller opløse af kompetenceudvikling,” siger Jens Erik Kristensen og
forklarer, at gymnasiet siden 1850 har stået på to ben:
Gymnasiet har i mere end 150 år både skullet være
almendannende og samtidig studieforberedende. I
det nye årtusinde er de to opgaver nærmest blevet
klappet sammen under termen kompetenceudvikling.
Jens Erik Kristensen er en af dem, der mener, det
er vigtigt at holde fast i dannelsesbegrebet og ikke
bare ofre det på kompetencesamfundets alter. For
selv om vi holder op med at tale om dannelse, kan vi
ikke afskrive begrebet.
”Man har forsøgt at sætte parentes om dannelsesbegrebet i de seneste 20 år. Dannelse er blevet et
forkætret begreb, som man hverken kan bruge – eller
undgå at bruge. Nogle uddannelsesforskere vil også
sige, at det er et forældet begreb. Min pointe er, at
uanset hvor meget man sætter parentes om dannelsesbegrebet, er der altid implicitte dannelsesforestillinger på spil, både i folkeskolen og gymnasiet. Du vil
altid kunne finde de implicitte dannelsesidealer, der
afslører, hvad det er for en type person eller men-

På Gymnasieforskning.dk kan du af Jens Erik
Kristensen bl.a. finde artiklerne:
ņņ ’Almendannelse og studieforberedelse i kompetenceudviklingens æra’
ņņ ’Gymnasiereformens modernisering af almendannelsen’

neske, man via uddannelsen vil fremme,” siger Jens
Erik Kristensen.
Han mener, at gymnasiedebatten er kendetegnet
ved en både-og-strategi, hvor man både vil have kompetenceudvikling og almendannelse. Men i denne
kamp er den svage part altid dannelse, for hvordan
måler man lige dannelse i målingens tidsalder?
”Modsat kompetencemål kan man hverken
undervise eller eksaminere i dannelse. Man kan ikke
sammenligne resultaterne af Susannes eller Peters
dannelsesniveau efter 1.g. Dannelsen er, hvad den
altid har været: Det er det, der står tilbage, når man
har glemt alt det, man har lært. Det interessante er
ikke dannelse eller ej, men hvilken dannelse, det er,
der har aflejret sig,” siger Jens Erik Kristensen.
Kampen om almendannelse handler i høj grad
om, hvorvidt der i dag overhovedet er noget ’alment’,
forstået som en vis mængde af viden eller fællesmenneskelig kulturarv, eller om almendannelsen
snarere er en del af det enkelte menneskes livslange
kompetenceudvikling. Med andre ord: Går vejen
til det almene gennem faget eller personen? Her
er vægten tippet over til personen. Men kan den
udvikling fortsætte, eller kommer gymnasiet ud af
balance? Det spørgsmål kan kun fremtiden besvare.
Men spørger man den norske mand, der forlod civilisationen, er der ingen tvivl om, at kompetencerne
har taget overhånd. Derfor trækker han sig helt. Som
han siger et sted i romanen ’Doppler’:
”Jeg vil dø inkompetent, og jeg vil aldrig nogensinde forsøge at præstere noget igen, så længe jeg lever.
Jeg har præsteret for sidste gang, og jeg har været
kompetent for sidste gang.” X

Jens Erik Kristensen
Lektor i idéhistorie, Institut for Uddannelse og Pædagogik
(DPU), Aarhus Universitet. Han har udgivet flere artikler
om udviklingen i dansk uddannelsespolitik og pædagogisk
praksis og er bland andet medredaktør på en udgivelse om
’Pædagogikkens Idéhistorie – i et dansk perspektiv’.
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Udpluk
fra databasen

Er det den sociale
orden der dømmer
ude eller inde?
ņņ Social inklusion/eksklusion i tale og
handling på HF&VUC
Dion Rüsselbæk Hansen

Fagligt samspil
- men hvordan?
Fire tekster giver hvert
deres bud og anviser didaktiske veje
ņņ Udfordringer for det tværfaglige
samspil i gymnasiet
Stinne Hørup Hansen

ņņ Samspillet mellem matematik og de
andre fag i gymnasieskolen
Claus Michelsen, Steffen Iversen

ņņ Tværfaglige samspil mellem
matematik og historie i gymnasiets
studieretningsprojekt (SRP)
Rasmus Bjering Søby Jensen

ņņ Gymnasieskolen imellem fag
og sag – flerfaglighed i Almen
Studieforberedelse
Søren C. Sørensen, Ole R. Christensen,
Diana Stentoft & Paola Valero

Ledelse

”Hvor meget skal vi så at sige investere i og tro på, at medarbejder-indflydelsen er vigtig, eller hvor
meget skal vi sige, at vi lige så godt
kan gå ind først som sidst, fordi det
sikkert ender sådan alligevel? ”
Sagt af leder i gymnasiet. Dette og andre ledelsesdilemmaer
kan du læse om i bogen
ņņ Implementeringsledelse
Peter Henrik Raae

Læs for eksempel også
ņņ Medarbejderindflydelse, kommunikation og roller
på Gefion Gymnasium
Dion Rüsselbæk Hansen

Fokuserer på hvordan medarbejdere og ledelse forholder sig
til deres roller og diskuterer de mulige konsekvenser heraf.
ņņ Faglig planlægning, organisering og ledelse efter
gymnasiereformen
Dorthe Pedersen & Marie Ryberg

Rapport, der tager udgangspunkt i temaerne tidsplanlægning; organiseringen af arbejdsprocesser i lærerteam; faglig
planlægning og koordineringen mellem den enkelte lærer,
team, administration og skolens ledelse; og brugen af hjælpeværktøjer.
Hvordan håndterer ledelsen de nye vilkår og de etiske problemstillinger, som ligger i den nationale konkurrencestat
–kompetenceorientering, resultatvurdering og kommercialisering?
ņņ Mellem solospil og solidaritet
Katrin Hjort og Peter Henrik Raae
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www.gymnasieforskning.dk er en database, der samler og formidler dansk gymnasieforskning.
Alt materiale er direkte og gratis tilgængeligt. Databasen bliver løbende opdateret med ny forskning.
På facebook-siden facebook.com/gymnasieforskning kan du holde dig opdateret om den nyeste
forskning i databasen og anbefale og dele den med dine kolleger.

Innovation og kreativitet
– tidens kompetencer
Læs blandt andet:
ņņ Når innovation og fagligt samspil sætter fag under pres

ņņ Gymnasiereform
2005: Udvikling eller
retraditionalisering?
Jakob Ditlev Bøje og
Kristian Delica

Peter Hobel

ņņ Innovation i gymnasiet 1, 2, 3-4
Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Michael Paulsen

ņņ Læringspotentialet ved
anvendelse af spil- og
rollemetaforer i virtuelle
3D-verdener
Jørgen Bang, Christian
Dalsgaard, Arne Kjær, Danni
Veng

Skal I på
museum?
ņņ Den gode historie som
støtte for læring på museer
Mai Murmann

ņņ Kropslige øvelser i
fysikundervisning
Jesper Bruun

Fysisk udfoldelse kan
hjælpe eleverne til
forståelse af fysiske
principper.

ņņ Narrativer kan være
effektfulde – brugt rigtigt
Niels Bonderup Dohn

ņņ Oplevelsen og udbyttet af
skolebesøg på teknik- og
naturvidenskabscenter

ņņ Hvad er problemet? Fire
konkurrerende diskurser
om gymnasiereformen
Jakob Ditlev Bøje, Katrin
Hjort, Peter Henrik Raae og
Lene Larsen

Ved at sætte lys på
de forskellige definitioner af ”gymnasiets
problem” i perioden
omkring reformens
tilblivelse, vil man
kunne finde svaret
på nogle af vanskelighederne med
implementering af
gymnasiereformen

Nana Quistgaard

”Ansvaret for det skriftlige arbejde, og
herunder specielt ansvaret for elevernes skriftlige kompetenceudvikling, er
landet i lidt af et tomrum.”
ņņ Ny skriftlighed? Hvem har ansvaret?
Ellen Krogh, Torben Spanget Christensen, Kirsten Hjemsted
fi n d det på gymn asiefor skn i ng .dk
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Udpluk

”Tesen er, at hvor eleven før gerne har skullet vise sig i teksten
som klog, moralsk habil og velvillig, da skal han nu tillige vise sig
som original.”
ņņ ’At læse elever – Hvordan værdsættes personen i
teksten i det gymnasieskriftlige?’
Signe Pildal Hansen

ņņ Projektarbejde på htx – erfaringer og
udfordringer i projektvejledningen
Lars Ulriksen & Henriette T. Holmegaard

Hvor ligger vanskelighederne? Og hvilke handlemuligheder
er der for læreren?

”Jeg kan lide at finde på ét eller
andet nyt om morgenen. Der
må gøres lidt, så forundringen
vækkes. Man hænger fx et
billede med et klæde op på
væggen, så billedet er skjult.
Hvad da? Nogen kigger i smug
under klædet. I frikvarteret
bliver det ordentlig studeret.
Nu ser de det, og vi kan tale om
det.” En lærer f ra 1 9 5 0.
fra
ņņ Mærkværdiggørelse som en
litteraturpædagogisk strategi
Helle Rørbech
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Køn og
naturfag

Hvordan fordeler unges
interesse i faget og de
naturfaglige uddannelser
sig imellem køn og fag,
og hvordan denne viden
kan bruges didaktisk?
Læs om det i teksterne
ņņ Unges interesse for naturfag –
hvad ved vi, og hvad kan vi bruge
det til?
Rie Troelsen

ņņ Læringsmiljø og naturvidenskab
på htx
Lars Ulriksen, Henriette T.
Holmegaard & Birgitte Simonsen

ņņ To uforenelige verdener?
Til- og fravalg af tekniske og
naturvidenskabelige fag og
uddannelser
Cathrine Jespersen Jensen

ņņ Rigtige piger går ikke på htx,
men piger er glade for at gå
der – et kvantitativt blik på køn,
oplevelser og interesser
Lars Ulriksen og Henriette Lind
Holmegaard

ET PUST AF FORNYELSE TIL DIN
HVERDAG OG KARRIERE

FORSKNINGSBASEREDE MASTERUDDANNELSER
FRA AALBORG UNIVERSITET
FORSKNINGSBASERET

MASTER I
PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET

FORSKNINGSBASERET

MASTER I LEDELSES- OG
ORGANISATIONSPSYKOLOGI

MASTER I ORGANISATORISK
COACHING OG LÆRING

FORSKNINGSBASERET

MASTER I LÆREPROCESSER
– UDDANNELSE I FORNYELSE

MASTER I
PÆDAGOGISK
LEDELSE

MASTER I LEDELSESOG ORGANISATIONSPSYKOLOGI

MASTER I
ORGANISATORISK
COACHING OG LÆRING

MASTER I
LÆREPROCESSER

Til dig, der er leder eller arbejder
med ledelse af en folkeskole,
ungdomsuddannelsesinstitution,
dagtilbud m.v.

Til dig, der som leder eller
konsulent arbejder med
ledelses-, medarbejder- og
organisationsudvikling.

Til dig, der arbejder med HR,
procesledelse og forandringsledelse.

Til dig med erfaring inden
for undervisning, medarbejderudvikling mv.

Omdrejningspunktet er team- og
medarbejderledelse, institutionsudvikling, pædagogisk udvikling
og ledelse i forhold til børn/ elever,
forældre og myndigheder.

Du opnår en bred indføring
i de dele af læringsteorien
og psykologien, som har
særlig relevans for ledelse og
organisationsudvikling.

Omdrejningspunktet er coaching
som samtalebaseret læreproces.

Du vil styrke og forny dine pædagogiske kompetencer, og du vil
fordybe dig i viden om læring og
forandring.

Seminarerne finder sted i
Aalborg og København.

Seminarerne finder sted i
Aalborg.

Seminarerne finder sted i
Aalborg og København.

Seminarerne finder sted i
Aalborg.

www.evu.aau.dk/master/mpl

ww.evu.aau.dk/master/loop

ww.evu.aau.dk/master/moc

www.evu.aau.dk/master/mlp

Du opnår redskaber til at udvikle
læringskulturer og til at igangsætte
og fuldføre organisatoriske
forandringsprocesser.

- Flere specialiseringsmuligheder.
- Mulighed for enkeltfag.
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