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hVilken Viden er Værd At dele?

– om vidensdeling som usikkerhedshåndtering

Peter Henrik Raae og Lars Frode Frederiksen

Implementeringen af komplekse reformer som den dobbelte danske 
gymnasiereform sætter udveksling af viden på dagsordenen for både 
lærere og ledere. Men den vidensdeling som tværfaglig, didaktisk 
innovation, gymnasiereformen intenderede, realiseres tilsyneladende 
kun sporadisk på skolerne. I stedet optræder vidensdeling både blandt 
lærerne og hos lederne som logistisk koordination og metodisk inspi-
ration, f.eks. i forbindelse med klasseledelse. Allerede etablerede faglige 
indholdsbestemmelser og almene praksisforestillinger sætter rammerne 
for, hvad der betragtes som værdifuld viden og som værd at dele. En 
rationel, top-down-orienteret forståelse af reformimplementering slår 
ikke til, når dette skal belyses. Den aktuelle vidensdelingspraksis kan ses 
som udtryk for en bestræbelse på at håndtere flertydighed og usikkerhed 
i en kompleks reform og skabe mening i arbejdet. En bestræbelse, der 
kan betragtes som en problematisk organisatorisk dekobling eller som 
en funktionel nødvendighed.

“Hvis jeg skal konkretisere det, så er det – og jeg tænker mine fag – at 
man deler den viden, som den enkelte lærer sådan er i besiddelse af. Og 
det kan være i form af undervisningsforløb, man laver, og i samfundsfag 
er det jo meget med, at vi søger aktuel viden. [Og så] er det jo noget 
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med, at vi koordinerer 1.g-undervisningen i grundforløbet, sådan så 
eleverne uden problemer kan skifte studieretningsklasse efter jul, men 
når vi så er nået dertil, så kører vi måske mere individuelt, vil jeg sige, 
men det betyder ikke, at vi ikke vidensdeler, fordi det gør vi i aller-
højeste grad …”

Gymnasielærer, 2011

2005- og 2007-reformerne af gymnasiet udgør en markant ændring af vil-
kårene for at ‘drive gymnasium’. Det er reformer, der ændrer såvel begre-
berne om fag og undervisning som skolernes styring – tilmed ikke engang i 
entydige retninger. Man må derfor forestille sig, at reformerne i det mind-
ste i en overgangsperiode, sandsynligvis permanent, bevirker en betydelig 
usikkerhed, og videre, at viden om og erfaringer med, hvordan de nye 
vilkår håndteres, vil være et væsentligt emne for skolerne. Vidensdeling er 
da også blevet et ord, der i stigende omfang bruges på skolerne, og som 
optræder i skolernes forskellige strategiudkast.
 Det spørgsmål, vi stiller i det følgende, lyder derfor: Hvordan kan man 
beskrive læreres og lederes forestillinger om viden, vidensdeling og videns-
delingspraksis som led i den implementering af reformerne, der har stået 
på siden reformernes vedtagelse?
 I 2011 undersøgte vi det ved en interviewundersøgelse. Vi spurgte tyve 
lærere og ledere på fire gymnasier – to stx’er og to hhx’er fordelt over landet 
– hvad værdifuld viden var for dem, hvad de forstod ved vidensdeling, og 
hvordan de praktiserede den og med hvilket formål. Flertallet af de inter-
viewede lærere havde en anciennitet, der betød, at vi kunne spørge dem, 
hvorvidt de havde oplevet et skifte i den viden, der forekom væsentlig, og 
som de gjorde til genstand for vidensdeling.
 Analysen af interviewene viser, at forestillingerne om vidensdeling og 
vidensdelingspraksis til dels – men ikke ganske – kan forstås i forlængelse 
af det pres, den dobbelte reform afsætter. Således er det tydeligt, at ratio-
nalisering og koordinering udgør vægtige begrundelser for vidensdeling. 
En hovedintention med indholdsreformen fra 2005 var at kompetence-
orientere undervisningen. Det vil sige, at frem for at tage udgangspunkt i 
fagenes aktuelle indholdsbeskrivelser – deres hvad – skulle udgangspunk-
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tet tages i, hvordan en problemstilling kan afgrænses og løses på flerfaglig 
grund. Viden er således ikke bare faglig viden. Med kompetenceoriente-
ringen lægges vægt på fagenes skabelse af ny viden sammen med andre fag. 
En intention med strukturreformen fra 2007 var tilsvarende, at skolerne 
gennem ‘frisættelse til markedet’ i højere grad skulle orientere sig efter bru-
gernes ønsker. Med udgangspunkt i såvel kompetenceorienteringen som 
markedsgørelsen kunne man forvente, at didaktisk innovation – en stadig 
fornyelse af ikke blot undervisningens hvad, men også dens hvordan og 
hvorfor – ville trænge sig på som spørgsmål for skolerne og være genstand 
for intern vidensdeling. Det kan vores empiri imidlertid ikke uden videre 
vise. Tværtimod synes den at vise, at reformpresset konsoliderer et begreb 
om faglighed som viden knyttet til det enkelte fag. I stedet for vidensdeling 
på tværs af fag og i stedet for at såvel indhold, undervisningsformer som 
begrundelser sættes i spil med henblik på at frembringe ny viden, synes 
vidensdeling som på den ene side ‘logistik’, dvs. administration af faglige 
elementer, og på den anden side ‘metodik’ forstået f.eks. som metoder til 
klassehåndtering at give mening for lærerne og lederne. Dette kan ikke 
forklares ud fra en forståelse af reformimplementering som en rationel top-
down-proces. Man må snarere ty til en forståelse af reformimplementering 
som en proces, hvor formulerede reformintentioner udsættes for oversæt-
telser og fortolkninger inden for eksisterende mentale modeller, herun-
der opfattelsen af foreliggende praktiske muligheder. Andre behov krydser 
reformintentionerne: Behovet for at overskue den turbulens, reformerin-
gen af fag og undervisning fører med sig. Dette behov forsøges dækket 
ved, at der deles viden om og erfaringer med, hvordan undervisning gøres 
tilstrækkelig genkendelig for både lærerne selv og eleverne. Det viser en 
praksis, der i et styringsperspektiv kan opfattes som en problematisk orga-
nisatorisk dekobling, men som også kan forstås som en meningsfyldt og 
funktionel nødvendighed (Orton & Weick 1990).
 I det følgende vil vi først analysere reformens dokumenter med henblik 
på tre afgørende forandringspres, som vi ser deri. Dernæst vil vi redegøre 
for mønstre, som har tegnet sig for os i lærer- og lederinterviewene. Vi 
finder en diskrepans mellem, hvad man ud fra en analyse af dokumenterne 
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vil forvente at finde, og så de fænomener, vi kan rekonstruere i empirien. 
Endelig vil vi se på, hvordan man kan forstå diskrepansen – nemlig som 
udtryk for lærernes og ledernes forsøg på at imødegå en ny flertydighed.

reformer og forandringspres

Når gymnasiet er en god case at studere, hænger det sammen med, at det 
sammenlignet med så mange andre uddannelser kun i ringe grad har været 
indholdsmæssigt udfordret i de seneste hundrede år. Især har det almene 
gymnasium som følge af en særlig institutionshistorie ligget styringsmæs-
sigt i læ i den periode, hvor store omstillinger inden for det offentlige i 
øvrigt har fundet sted (Raae 2008). Den forandring, som den dobbelte 
gymnasiereform bevirker, forekommer derfor særlig komprimeret.1 Vi hæf-
ter os ved tre aspekter af forandringspresset: Uddannelsens kompetence-
orientering, en decentralisering af styringen samt – sammenflettet med 
decentraliseringen – en fornyet centralisering. Vi viser, hvordan et fagligt 
rationale, et markeds- eller forretningsmæssigt rationale og et forvaltnings-
rationale samtidigt sættes i spil, hvilket betyder, at dynamik ikke blot er et 
overgangsfænomen, der kan knyttes til reformimplementeringen. I prin-
cippet er der tale om en permanentgørelse af dynamik, en dynamisering.

Kompetenceorientering og ny faglighed

Indholdsreformens kompetenceorientering betegner et brud med insti-
tutionaliseret forståelse af fag og undervisning. For gymnasier har det 
traditionelt været de enkelte fags videnskonstruktioner – med universitets-
fagene som forbilleder – der har styret indholdsudvælgelse og tilrettelæg-
gelse (fagets hvad). Dette søger reformen at ændre. Fagene skal nu arbejde 
sammen i helheder mod et samlet mål om elevernes kompetenceudvikling. 

1. Den ene halvdel af den dobbelte reform – selveje og aktivitetsafhængig 
finansiering – indføres i 2007 for det almene gymnasium. Dette skete alle-
rede i 1991 for handelsgymnasiet og teknisk gymnasium. I kapitlet her 
lader vi 5 og 7 være lige og taler om 2007-reformen som selvejereformen.
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At kompetence bliver målet, begrundes med videnssamfundets behov for 
innovativ problemløsning (Gleerup 2006, Jensen & Prahl 2000) – viden 
skal nu i højere grad ses som viden-under-tilblivelse end som noget allerede 
eksisterende (Christensen 2002). Det får såvel didaktiske som organisato-
riske følger. Det enkelte fag må nu indgå i udvikling af ‘tvær-’ eller ‘over-
faglige’ kompetencer, og væsentligt bliver, hvad man gør med faget. Med 
andre ord sættes fagets hvordan tydeligt på dagsordenen. Dertil kommer, at 
kompetenceorienteringen gør problemet og elevernes evne til at løse dette 
problem til centrum for den didaktiske interesse, hvilket betyder, at det 
ved hvert givet problem bliver relevant at tale om den gruppe af fag, som 
dette problem med føje kan involvere. Det stiller krav om løbende overve-
jelser over fagets hvorfor: Hvad gør det enkelte fag relevant og nødvendigt i 
samspillet med de andre? Didaktisk viden bliver med andre ord opskrevet, 
og løbende kommunikation om fag på tværs nødvendig – igen: Ikke blot 
som en overgang i forbindelse med reformen, men som et permanent træk 
(Krogh 2006).
 Således må man forvente, at viden af over- og tværfaglig didaktisk 
karakter bliver aktuel og gøres til genstand for deling – viden, som tydeligt 
overskrider fagets hvad og indbefatter, hvordan og hvorfor forskellige fag-
ligheder inddrages. Alt i alt betyder kompetenceorienteringen, at lærernes 
faglige rationale udfordres.

Decentralisering – ‘frisættelse til markedet’

Efter strukturreformen i 2007 overgik samtlige gymnasier til selveje. Finan-
sieringen er herefter i vidtgående omfang aktivitetsafhængig (taxameter-
baseret), hvormed skoleoverlevelse knyttes til elevrekruttering. Det betyder 
for skolerne øget konkurrenceudsættelse. Konkurrencens betydning for 
skoledriften varierer, men især i områder med stor gymnasietæthed og 
udviklet infrastruktur vil der være oplagte incitamenter til at fremme sko-
lens elevattraktion. På det punkt spiller selvejet sammen med 2005-refor-
men. For med de studieretninger, gymnasierne ifølge indholdsreformen 
skal udbyde, er der opstået nye muligheder for faglig og undervisnings-
mæssig profilering. Dynamiseringen, som kompetenceorienteringen ind-
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førte i det faglige rationale, forstærkes nu tillige af et markedsrationale: 
Den enkelte skole må forny sig for at kunne overleve på et foranderligt 
(kvasi-)marked.
 Man må derfor i tillæg til den over- og tværfaglige vidensdeling af 
didaktisk karakter forvente et behov for, hvad man kunne kalde strategisk 
udviklingsviden – dvs. vidensdeling med hensyn til den enkelte skoles stra-
tegiske innovation.

Centralisering – kvalitetssikring og resultatstyring

Samtidig repræsenterer strukturreformen en stærk ambition om målret-
ning med henblik på at gøre uddannelsen til genstand for mere præcis og 
dokumenteret resultatstyring. Studieplaner for hver enkelt klasse, evalue-
ringsplan og kvalitetssystem skal koble mellem undervisning, skoleorga-
nisation og uddannelsens mål og profil i det samlede uddannelsessystem. 
Uddannelsesstyrelsen scanner skolerne for deres dokumenterbare præsta-
tioner, og der er knyttet såvel incitamenter i form af præstationsløn som 
sanktioner fra det centrale tilsyn til (Hjort 2008, Raae 2011).
 Med baggrund i reformkompleksets centraliseringstendens må man 
forvente et behov for viden og vidensudveksling på skolerne om, hvor-
dan gode og målelige præstationer kan frembringes og dokumenteres med 
henblik på sammenligning – hvordan gør skolen sig tilgængelig for en 
sådan måling og kontrol? Vi taler her om viden inden for en forvaltnings-
fornuft. Det er dog paradoksalt nok med reference til indholdsreformens 
vidensforståelse en fornuft, der vil måle på kendte størrelser – for hvor-
dan applicere disse kendte størrelser på endnu ikke afklarede forhold som 
‘viden-under-tilblivelse’ (se også kapitel 10, Qvortrup og Hansen)?
 Kompetenceorientering, markedsorientering og resultat- eller præsta-
tionsorientering udgør hvert sit forandringspres, som i sig selv er interes-
sant. Men det er yderligere interessant, at de rationaler, de indeholder, og 
som sættes i spil samtidig, er konkurrerende og konfliktende. Det øger 
flertydigheden og sætter på sæt og vis pres på skolerne om at prioritere og 
vælge fokus. Man må derfor forvente, at der på den enkelte skole vil være 
et behov for beslutninger, der kan modvirke den fragmentationstrussel, 



165

8 hVilken  Viden er Værd At dele?

som de konfliktende rationaler kan skabe – beslutninger, der kan samle 
opmærksomheden et sted mellem det faglige, det forretningsmæssige og 
det forvaltningsmæssige pres.
 Men hvad blev vi så fortalt på de fire skoler? Vi vil koncentrere os om 
tre forhold. Dels vil vi se på, hvad lærerne og lederne anser for værdi-
fuld viden. Dels ser vi på, hvad de angiver som begrundelser for videns-
deling. Og endelig vil vi se på (leder)forestillinger om vidensdeling i et 
organisations perspektiv.

Viden af værdi

Det er helt dominerende i interviewene, at viden for lærerne umiddel-
bart ækvivalerer med viden inden for det enkelte undervisningsfag. Viden 
omtales overalt i relation til undervisningsfaget, og her er det evident, at 
det er det didaktiske hvad, der dominerer. Yderligere er det et dominerende 
træk, at vidensdeling ækvivalerer med udvikling. Tilsammen betyder det, 
at væsentlig vidensdeling, som lærerne ser det, er at formidle (eventuelt 
ny) fagviden for eleverne. Eksempler er undervisningsforløb, der behand-
ler aktuelle faglige problemstillinger, eller som vurderes at kunne formidle 
faget på nye måder. Der er i empirien ingen tydelige spor, der indikerer 
opfattelser af viden og vidensdeling i tvær- eller overfaglig retning, sådan 
som man kunne vente i forlængelse af reformintentionen. Det er tilfældet 
på trods af, at skolerne alle har etableret tværfaglige team om klasserne. De 
tværfaglige team opfattes endog indimellem som en barriere for videns-
udvikling, fordi det er noget andet, der foregår dér. I et interview svarer en 
lærer således på spørgsmålet om, hvor den pågældende lærer oplever vigtig 
vidensdeling:

Det er mest i engelskgruppen […] Det er ikke så meget [i klasseteamet], 
fordi det er jo meget på tværs af fag og sådan noget, så der er det jo 
mest hvis man har lavet nogle dokumenter til tværfagligt arbejde – for 
eksempel hvis dansk og matematik kan lave noget tværfagligt.
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I citatet slås det fast, at vidensdeling primært foregår i faggruppen. Sam-
tidig antydes det, hvilken type viden det er, der trænger sig på i de tvær-
faglige team: En viden, der angår koordinering. Der refereres generelt i 
materialet til et stort koordineringsarbejde især i forbindelse med refor-
mens faglige nydannelser, Almen studieforberedelse og Studieområdet. 
Specielt giver lærere med en anciennitet, der giver dem mulighed for at 
sammenligne, udtryk for et stærkt øget pres på koordinering efter ind-
holdsreformen. Deling af en sådan koordineringsviden opfattes især som 
et teknisk-logistisk eller administrativt forhold, et spørgsmål om at sam-
menbringe de enkelte fagelementer og styre deres rækkefølge i under-
visningsforløbene. Dette opfattes i øvrigt ikke altid som uproblematisk, 
fordi det knap ses som professionel viden. Det kan eksempelvis lyde som 
følger:

Vi er jo alle sammen inde over, når 1A laver det og det lige for tiden eller 
de skal derhen på deres 1. års studietur og så videre, så vi ved hele tiden 
hvor klasserne er henne, det er rigtig godt, synes jeg […] Til gengæld så 
har vi nogle gange diskuteret om det bliver alt for meget administration, 
det bliver sådan – hvad skal vi sige – struktur og ‘Hvad laver I’ […], så 
pædagogikken bliver måske nedtonet for meget.

Interviewene som helhed fremviser en tendens, hvor kravene om fagligt 
samarbejde ikke afgørende har skubbet til opfattelsen af, hvori værdifuld 
viden består. I stedet opleves kravene til arbejdet nærmest adderet i den 
forstand, at der til den værdifulde viden om undervisningsfaget og dets 
stadige ajourføring lægges et krav om koordinering af fagelementer (det-
te uddyber vi nedenfor). Lærersamarbejde synes som en tendens i vores 
empiri at være et forhold ‘ved siden af det egentlige faglige arbejde’; et sam-
arbejde, der kalder på administration, og som opleves som konkurrerende 
med den værdifulde faglige viden.
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Begrundelser for vidensdeling

Vi spørger lærerne om, hvorfor det er vigtigt at vidensdele. Tre begrun-
delser for vidensdeling lader sig formulere inden for den helt generelle 
begrundelse om udvikling, som vi før omtalte.
 Én omhandler rationalisering. Rationalisering er, når man formidler 
viden fra et kursus, lægger gode links, udarbejder kompendier eller en plan 
for et udviklet undervisningsforløb på skolens intranet. Hvorfor, som én 
siger, opfinde den dybe tallerken forfra hver gang? Med rationalisering som 
begrundelse bliver vidensdeling et spørgsmål om ressourcemæssig investe-
ring med forventning om et afkast – tidsmæssigt eller fagligt. Det kan lyde 
som følger:

Ja, [vidensdeling] bliver et ekstra led, men det er jo klart, at det gerne 
skulle kunne give mig tid i den anden ende, fordi så kan jeg gå ind og 
kigge på noget af det, de andre har lavet.

En anden begrundelse er koordinering, jævnfør tidligere. Det, at reformen 
ikke lugede ud i fagrækken og samtidig tilføjede kravet om fagligt samarbej-
de, betyder på det logistiske niveau et stort koordineringsarbejde. Koordine-
ringsbegrundelsen er et massivt mønster i interviewene og fremstår til forskel 
fra rationaliseringsbegrundelsen ikke som et valg eller en særlig investering. 
Koordinering er en nødvendighed i den reformerede uddannelse.
 Rationalisering og koordinering er de hyppigst og mest massivt fore-
kommende begrundelser. De er dog ikke udtømmende for vores materiale. 
Også en tredje begrundelse optræder, om end ikke så ofte eller så klart 
beskrevet. Vi har kaldt den innovation for at kunne skelne den fra den 
form for udvikling, der kan ligge i de to foregående: Rationalisering og 
koordinering kan meget vel medføre didaktisk og organisatorisk udvik-
ling, men det er udvikling i form af perfektionering eller konsolidering af 
kendte løsninger. Den tredje begrundelse, innovation, gælder udvikling af 
nyt – nye og ofte overraskende løsninger (jf. Ellström 2004). I intervie-
wene er innovation til tider nærmest omtalt som en mangel eller et pro-
fessionelt savn i hverdagen (som f.eks. når karakteren af ‘administration’ 
tager overhånd i teamenes arbejde, jf. citatet ovenfor s. 166. Når der gives 
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eksempler på innovation, beskrives den positivt og som en aktivitet, der er 
knyttet tæt til samarbejde. Det kan eksempelvis lyde sådan:

[…] Man hjælper hinanden til at nå frem til nogle ting, der fungerer, 
noget, der er spændende og sjovt. Men jeg tror også, at selvom det 
egentlig ikke direkte hører under vidensdeling, så forbinder jeg det med, 
at man er nogle stykker, der så at sige løfter tingene højere op, end man 
gør, når man sidder alene og skriver. […] De ideer jeg får, når jeg sid-
der derhjemme, er slet ikke på niveau med de ideer, jeg selv får, når jeg 
sidder sammen med nogle andre og har det der ping pong, så for mig er 
en del af vidensdelingen også dér, hvor man løfter projekter højere ved 
at bruge hinandens indspark.

Hvad motiver for vidensdeling angår, ligner de interviewede lærere og lede-
re hinanden – også med hensyn til fordelingen. Koordinering er den mest 
dominerende begrundelse for lederne, men tillige anføres rationalisering. 
Ikke så klart markeret er innovation – dog med én undtagelse, som vi 
vender tilbage til. Men i andre henseender adskiller mønstrene i lærer- og 
lederinterviewene sig. Det gælder det perspektiv, som begrundelserne ses i, 
og det gælder den regulering, som vidensdeling underkastes.
 Lærerne har fag og undervisning som perspektiv for vidensdeling. Når 
lærerne omtaler rationalisering, taler de om det som middel til besparelse 
af tid og anstrengelse ved det individuelle undervisningsarbejde og som 
en fornuftig genvej til faglig fornyelse af undervisningen. Koordinering 
overskrider det individuelle perspektiv og ses som nødvendig for at opfylde 
reformens krav om fagligt samarbejde. Innovation fordrer gensidig aktivi-
tet og beskrives som ‘noget ekstra’, noget ud over det almindelige.
 Lederne har i højere grad skolen som (enkelt-)organisation som perspek-
tiv. Det kommer for eksempel til udtryk på den måde, at rationalisering ses 
som middel til at bevare og sikre vigtig viden i organisationen (f.eks. i for-
bindelse med job- eller generationsskifte) og som middel til ikke-erfarne 
læreres ‘overlevelse’ o.l. Koordinering ses eksempelvis ud over et fagligt 
perspektiv i et kontrolperspektiv – det handler først og fremmest om at få 
styr på den komplekse planlægning af det faglige samarbejde og den pro-
gression i uddannelsen, som er forudsat i indholdsreformen.
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 Men også med hensyn til regulering af vidensdeling adskiller gruppen 
af lærere og ledere sig. Lærerne taler om vidensdeling som horisontalt regu-
leret. Det er processer, der udspiller sig ved frivillighed, og som fortrinsvis 
kommer i stand på baggrund af mere eller mindre individuelt etablerede 
og forventet gensidige relationer. Lederne taler om vidensdeling i sam-
me perspektiv, men tillige i et organisatorisk instrumentelt perspektiv – 
vidensdeling som et gode for organisationen og dens ‘samlede viden’ – og 
de taler om den som vertikalt reguleret (ved opgaver knyttet til organisato-
riske enheder såsom team) og som værende baseret på kollektive princip-
per. Denne forskel er ikke overraskende, men dog et udtryk for en særskilt 
ledelsesprofessionalisering, dvs. at lederne indtager et særligt perspektiv på 
de professionelle – en anden fornuft end blot den faglige, hvad enten den 
nu skal ses i et forvaltnings- eller markedsperspektiv.

Vidensdeling og beslutning

Når det gælder lederne, ses vidensdeling som sagt tillige i et organisations-
perspektiv. Først og fremmest og mest fremtrædende omtales initiativer, 
der skal fremme rationaliserings- og koordineringsviden. Med hensyn til 
rationaliseringsmotivet peger lederne på teknologiske løsninger i form 
af udbygning af skolernes intranet samt på behovet for at skabe rutiner 
for deling af undervisningsmateriale og undervisningsforløb og af viden 
fra individuel efteruddannelse. Med hensyn til koordineringsviden peger 
lederne på strukturelle initiativer, som er taget med henblik på at under-
støtte tilrettelæggelsen af og progression i den samlede undervisning. Disse 
initiativer tilføjer nye elementer: Skolernes faggrupper suppleres med de 
flerfaglige lærerteam omkring klasserne, og man har omlagt eller er i færd 
med at omlægge team fra årgangsteam til team, der følger samme klasse 
gennem de tre gymnasieår. Det er initiativer, der skal optimere forudsæt-
ningerne for at leve op til de krav, som de nye kontrolelementer stiller 
(f.eks. studieplanen, jf. tidligere). Ud over de dominerende rationaliserings- 
og koordineringsmotiver ses også innovationsbegrundelser, som knyttes til 
teamene. Også disse tager en ‘adderet’ (og mere løs) form – der er tale om 



170

der styres for vildt

fokuspunkter, som teamene opfordres til at være opmærksomme på, eller 
som de forpligtes på sideløbende med koordinationsopgaven.
 På dette punkt adskiller den fjerde skoleledelse sig. Skolen udmærker sig 
ved at have en formuleret strategi for vidensdeling, der ses som en del 
af skolens markedsmæssige ‘branding’. Man har etableret en alternativ 
struktur, som skal fremme innovativ udvikling. Særlige team er etableret 
om bestemte udviklingstemaer, som er valgt gennem forhandling mellem 
teamlederne og skolens ledelse. Målet er at bidrage til en samlet kollegial 
kompetenceudvikling og at føre skolen ud over ‘almindelig god undervis-
ning’:

Jeg mener, at det er en rigtig god ting både at have nogle fagteam, som 
har den opgave [dvs. den gode undervisning], og som fungerer socialt så 
godt, at det er muligt at have overskud til at gå hen og sige ‘Jamen hør nu 
her, jeg synes, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal gøre 
det, her kunne du eller I hjælpe mig?’ Det andet skud i bøssen, det er så 
de team, vi har nu, som er organiseret omkring et samarbejdsfokus. Det 
samarbejdsfokus udspringer af skolens strategiplan, hvor det sådan set er 
ledelsen og teamlederne, der sammen melder fokus ud. [Denne struktur] 
går helt på tværs af fællesskabet omkring klasser og studieretninger.

Man afskaffer således klasseteamene og indfører en særskilt koordinator-
funktion knyttet til den enkelte klasse med henblik på at flytte ressourcer 
til og sætte fokus på nye, innovative fora, der også har strategisk funktion.
 På denne fjerde skole kan sporene ses af en ikke blot adderende, men 
omprioriterende beslutning, der skal modvirke det fragmenterende pres og 
den flertydighed, som de føromtalte rationaler bringer med sig til skolerne.
 Det er værd at bemærke, at skønt denne skole blandt de fire adskiller sig 
ved at have udviklet en decideret (og strukturelt understøttet) strategi for 
innovativ vidensdeling, er de emner, skolerne tager op som fokusområder 
for innovation, stort set af samme slags. Emnerne er, hvad man kunne 
kalde generelpædagogiske metodikker – kooperativ læring, supervision, 
innovationsmetode, klasserumsledelse, it-integration etc. Det er interes-
sant, set i lyset af reformens ambition om at skabe fokus på tvær- og over-
faglig didaktik.
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Vidensdeling mellem intention og realitet

Vores spørgsmål om vidensdeling på skolerne gav os således et vist indblik 
i, hvordan de nye krav til praksis opleves. Vi kunne konstatere, hvordan 
værdifuld viden stadig ses som viden knyttet til det enkelte fag og dets 
formidling på trods af det flerfaglige pres, indholdsreformen indeholder. 
Ligeledes kunne vi konstatere, at reformens konstante dynamiseringspres 
især synes håndteret ved vidensdeling om koordinering og rationalisering.
 Vi skrev før, at reformens kompetenceorientering som noget nyt satte 
tværfaglig didaktisk viden på dagsordenen; en viden, der forventeligt måt-
te gribe ind i den hidtidige tænkning af fag og faglighed med sin vægtning 
af viden som emergerende.
 På det punkt støder vi imidlertid som vist på en interessant modsigelse. 
Den viden, der forekommer lærerne værdifuld, synes ikke at have foran-
dret sig afgørende. Og den viden, lærerne og lederne ser som innovativ 
viden, er ikke den tværfaglige didaktiske viden, som man måtte forven-
te ud fra reformen. Derimod er det gennemgående mønster, at innova-
tiv viden opfattes som viden om og erfaringsudveksling vedrørende nye 
generel pædagogiske metodikker. Hvorfor det?
 Vi mener, at denne modsigelse kan forklares i lyset af den kompleksitet 
og flertydighed, som de reformerede vilkår udgør. Vi vil derfor beskrive 
forskellige organisatoriske afhængighedsformer, der kan sammenholdes 
med de motiver for vidensdeling, som vi har fundet i det empiriske mate-
riale, for dermed at kunne diskutere en sammenhæng mellem afhængig-
hedsform og usikkerhed. Vores argument er, at de motiver, der angives for 
vidensdeling, og det vidensindhold, der faktisk deles, skal ses i lyset af et 
påtrængende behov for usikkerhedshåndtering.
 De tre motiver for vidensdeling, som vi rekonstruerede i lærerinter-
viewene – rationalisering, koordinering og innovation – korresponderer 
med tre typer af procesafhængighed, som er beskrevet i organisations teori: 
Aggregeret afhængighed, sekventiel afhængighed og gensidig afhængig-
hed (Thompson 2004). Aggregeret afhængighed (pooled interdependency) 
kommer på tale, når en proces, der bidrager til det samlede resultat, 
foregår isoleret fra de andre. Denne afhængighedsform koordineres gen-
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nem regler og rutiner for hver enkelt delproces. Sekventiel afhængighed 
betegner det forhold, at den enkelte delproces er afhængig af foregående 
handlingers udfald. Koordinationen er derfor vanskeligere og fordrer 
planlægning af rækkefølger, sådan at den enkelte handling kan korrige-
res. Sekventiel afhængighed er mere ressourcekrævende end aggregeret 
afhængighed, men vil på den anden side kunne håndtere mere kompli-
cerede og tilpasningskrævende opgaver. Gensidig afhængighed er den mest 
komplicerede af de tre former. Her foregår koordineringen løbende, dvs. 
i den samlede handling, hvad der stiller store krav til den organisatoriske 
relation mellem aktørerne. Således er det den mest omkostningstunge 
afhængighedstype. Den er nødvendig, hvis problemet forandrer sig, mens 
det bearbejdes.
 De tre afhængighedsformer omfatter forskellige grader af dynamik. 
Hvor aggregeret afhængighed forudsætter en vis stabilitet, giver sekventiel 
afhængighed mulighed for at håndtere en omverden præget af relativ enkel 
eller forudsigelig forandring (det er her, planlægning kommer ind i bille-
det). Gensidig afhængighed giver mulighed for at håndtere en procesform, 
hvor såvel målet som midlerne kan forandres under processen, f.eks. efter-
hånden som man får mere viden om eller erfaring med opgaveløsningen. 
Gensidig afhængighed er med andre ord den procesform, der kommer på 
tale ved innovation – eller, vil vi tilføje, ved problemløsninger, der skal 
tage højde for dynamiserede vilkår, dvs. situationer, hvor konkurrerende 
og konfliktende kræfter er involveret, og hvor en given opgaves løsnings-
vilkår ofte er uforudsigelige. I organisationsteorien hæfter man sig ved, 
at omkostningerne ved de tre afhængighedsformer tiltager i den nævnte 
rækkefølge.2 Her vil vi udvide perspektivet til at omfatte omkostning i 
mere generel forstand som stigende belastning, bl.a. som følge af stigende 
usikkerhed om løsningsudfaldet.

2. ‘Because the three types of interdependence are, in the order indicated, 
more difficult to coordinate, we will say that they are more costly to coordi-
nate, noting that measurement of such costs is far from perfect.’ (Thomp-
son 2004: 55)
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 Her er vi ved kernen i vores problemstilling. Rationalisering og koor-
dinering og de processer, der knytter sig hertil, henholdsvis aggregeret og 
sekventiel afhængighed, kan ses som forsøg på at håndtere det turbulente 
og flertydige – at håndtere en usikkerhed – ved at opsamle viden og plan-
lægge, så hverdagen bliver mere forudsigelig og beregnelig. Hvorimod 
innovation og gensidig afhængighed peger den modsatte vej ved at gøre 
udfaldet af praksis uforudsigeligt og usikkert.
 Denne pointe understøttes af det andet bemærkelsesværdige resultat, vi 
fandt: At værdifuld viden først og fremmest forbindes med det enkelte fag 
og dets formidling og ikke med de fag- og tværfagdidaktiske spørgsmål til 
praksis, som reformen stiller. Den innovative viden, vi ser omtalt, retter 
sig netop ikke mod de nye didaktiske felter, men mod innovative bud på 
håndtering af klassen – det, vi tidligere omtalte som generelpædagogiske 
metodikker. Altså at man for at kunne håndtere den usikkerhed, som den 
tværfaglige kompetenceorientering tilføjer faget, så at sige retter udvik-
lingsfokus et andet sted hen, mod relationen lærer og klasse.

Vidensdeling som usikkerhedshåndtering

Alt i alt står vi her med et paradoks. På den ene side en dobbeltrefor-
mering, der tilsigter at føre dynamik ind i uddannelserne som et perma-
nent forhold. På den anden side en håndteringspraksis, der i forsøget på 
at håndtere usikkerheden og skabe kendt kvalitet går i en ganske anden 
retning. Hvor dynamiseringen synes at kalde på et begreb om viden som 
noget, der bliver til, synes håndteringen især at pege i retning af en forestil-
ling om viden som noget, der allerede eksisterer.
 Fænomenet usikkerhedshåndtering er ikke ukendt fra teori om organi-
sationer i flertydige omgivelser. Det er tværtimod kendt og velbeskrevet, 
at organisationer søger opskrifter på ny organisation for netop at håndtere 
omverdensflertydighed (Cohen, March & Olsen 1972, March & Olsen 
1976, Røvik 1998). Vidensdeling i sig selv kan opfattes som en organisati-
onsopskrift, der skal tøjle usikkerhed gennem vidensudvikling. Det specielt 
organisatoriske islæt er forestillingen om, at man ved systematisk kombi-
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nation af tilgængelig erfaring via særlig tilrettelæggelse af organisatoriske 
relationer fremmer organisationens samlede kapacitet (Christensen 2002).
 Vi har argumenteret for, at man i gymnasiereformeringens tilfælde med 
god ret vil kunne tale om kraftigt øget kompleksitet i forventningerne til 
skolernes opgaveløsning, der fører til stor usikkerhed. Vi har vist, hvordan 
den dobbelte reform endog sætter turbo på en række krydspres. Overord-
net er det målet, at den reformerede faglighed skal sætte elever i stand til at 
beherske innovativ problemløsning. Det skal ske i organisationer, der sam-
tidig er stillet over for nye krav om målelige, dokumenterbare og derfor 
på forhånd definerede præstationer. Endelig har man med konkurrence-
udsættelsen indført et element af dynamik, der tilsiger, at organisationerne 
skal forny sig i en kun vanskelig forudsigelig, markedslignende omverden. 
Vi har beskrevet, hvordan det sker endog under komprimerede betingel-
ser. Det danske gymnasium har, som vi skrev, frem til omkring årtusind-
skiftet eksisteret bemærkelsesværdigt indholdsmæssigt og styringsmæssigt 
uudfordret og har gennem sin praksis oparbejdet betydelig legitimitet 
(gymnasiet i dag rekrutterer omkring 60 procent af en ungdomsårgang). 
Dette øger perceptionen af det problem, reformen definerer for gymnasiet: 
Hvori består egentlig ‘den brændende platform’? Den både komplekse og 
komprimerede situation gør det rimeligt at forvente, at presset på hånd-
tering af usikkerhed såvel som håndteringsopskrifter – vidensdeling, men 
også hvad der deles viden om og hvordan – vil øges.
 De mønstre, vi har konstrueret i empirien, vil kunne ses som sådanne 
former for lærernes og ledernes usikkerhedshåndtering – at reduktioner af 
kompleksitet sker ved at ‘oversætte’ til kendte mønstre. At usikkerheden 
ved kravet om tværfaglig innovativ didaktisk viden søges tranformeret til 
administrerbar viden. At begrænse processuel belastning, der kendetegner 
gensidig afhængighed, ved at omsætte processen til planlægning af eksiste-
rende elementers sammenkobling. At reducere den didaktiske usikkerhed 
ved at transformere og spalte dens trehed – hvad, hvordan og hvorfor – til 
det enkeltfaglige hvad (vidensdeling om ny faglig viden) og et generel-
pædagogisk hvordan (vidensdeling om håndtering af klasserum). Alt i alt 
– at imødegå den usikkerhed, som en forandret faglig praksis fremkalder 
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for ledere, lærere og også for eleverne, ved i videst muligt omfang at gøre 
undervisning genkendelig.

komplekse reformer og håndtering af usikkerhed

Alt i alt demonstrerer denne case, hvordan forståelse af implementerings-
processer – specielt når det gælder komplekse reformer – kun mangelfuldt 
kan forstås som en top-down-proces (jf. Matland 1995). Karakteristisk for 
fagprofessionelle organisationer er således den særlige relation til klienten. 
For skolens vedkommende er det først og fremmest eleverne. Kernen i 
lærertilfredsheden ligger ifølge Lorties klassiske sociologiske skolestudier i 
oplevelsen af have nået sine elever, mere end den er knyttet til kriterier, der 
udefra lægges ned over undervisningen. Underlagt flertydige kriterier ser 
Lortie endog en tendens til, at læreren følger egne kriterier for vellykket-
hed (Lortie 2002: 210). Olson udbygger dette argument for den tilsyne-
ladende ‘ustyrlige professionelle’ ved at beskrive, hvordan praksis, mening 
og professionel identitet kobles sammen i lærerens rutiner:

Teachers have well-established practices for conducting life in their 
classrooms which allow the business of the class to be done, which says 
something about who the teacher is and about the significance of what 
is done. Routines embody meaning. They express things. Routines are 
more complex than we think. 

Olson 1992: 26

Når jagten på viden-i-tilblivelse paradoksalt bliver til forøget søgen efter 
eksisterende viden og praksisser, der fremme den, kan det åbenbart forstås 
i dette lys: Lærere gør det, der giver mening, og som gør deres praksis til-
strækkelig genkendelig for dem selv og deres elever.
 Angående implementering pointerer Bowe og Ball derfor, at reformers 
policy ikke blot modtages og implementeres. I stedet hævder de, at man 
hellere skal tale om policy-genskabelse, hvor kontekst for praksis tildeles lige 
så stor indflydelse som magt og magtfulde diskurser (Bowe & Ball 1992). 
Forandringer anskues i deres model som resultat af ‘oversættelser’ eller 
transformationer til, hvad der er meningsfyldt for de implementerende:
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Practitioners do not confront policy texts as naive readers, they come 
with histories, with experience, with values and purposes of their own, 
they have vested interests in the meaning of policy. Policies will be 
interpreted differently as the histories, experiences, values, purposes 
and interests make up any arena differ. The simple point is that policy 
writers cannot control the meanings of their texts. 

Bowe & Ball 1992: 22

Et sådant perspektiv på reformimplementering og vidensdelingspraksis 
indrømmer institutionaliseret praksis en ret. På den ene side kan videns-
deling ses som led i skolernes aktive forsøg på at implementere en reform 
og dens komplekse pres på praksis. På den anden side kan den ses som 
skolernes – til tider i et implementeringsperspektiv paradoksale – forsøg 
på at give reformen mening.
 En sådan reformimplementering kan som sagt ses som en uhensigtsmæs-
sig organisatorisk dekobling, der løsriver den faktiske reformpraksis fra refor-
mens intentioner og den styringsstrategi, den forudsætter. Men den kan også 
ses som en meningsfuld – og måske ligefrem funktionel – nødvendighed.
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