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Modernitetsdiskurs og 
lærerbevidsthed

Denne artikel handler om erfaringer fra de seneste 5 års udviklingsarbejder 
på en række danske gymnasieskoler. Der sættes fokus på sammenhængen 
mellem moderniseringsdiskursen, bl.a. fremført af Undervisningsministeriet, 
og lærerbevidstheden, som den kommer til udtryk i en periode præget af 
politisk forandringsvilje. Artiklen opsummerer, diskuterer og perspektiverer 
på baggrund af to større undersøgelser, som artiklens forfatter har medvirket 
til, nemlig Elev/student – en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet 
studiekompetence (2002) og Udviklingstendenser i det almene gymnasium 
(2003). De benyttede citater stammer fra ovennævnte rapporter og bruges 
her til at eksemplificere de typiske positioner og diskurser, undersøgelserne 
har afdækket.

Den gymnasiale moderniseringsdiskurs

Gymnasiet skal være mere tidssvarende. Det siger universiteterne, 
politikerne, erhvervslivet og andre, som udtaler sig med vægt om 
den slags. Man kan diskutere detaljer om, hvad der nærmere skal 
ske, men at der skal ske noget, og at det haster, er der bred enighed 
om.

Den aktuelle moderniseringsdiskurs2 fik for alvor luft under vin-
gerne i begyndelsen af 90’erne3. Dens umiddelbare baggrund var 
gymnasiereformen fra 1988, hvis resultat var det såkaldte valg-
fagsgymnasium. Navnet skyldes, at eleverne fik flere individuelle 
valgmuligheder og nu kunne vælge mellem en række valgfag på 
mellemniveau og højniveau. Knap var 88-reformen imidlertid en 
kendsgerning, før der blev rejst kritik af gymnasiets nye indretning. 
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Kritikken gik på, at elevers spredning på diverse valgfag gav proble-
mer med at skabe sammenhæng og helhed i gymnasieuddannelsen 
og besværliggjorde læreres samarbejde om en klassens trivsel og 
undervisning. I begyndelsen af 90’erne kom der igen gang i forsøgs- 
og udviklingsarbejdet i gymnasiet, og i slutningen af 90’erne kom der 
for alvor tempo i arbejdet frem mod den reform, hvis store linjer nu 
er på plads, og som forventes vedtaget i efteråret 2003 med virkning 
fra august 2005. 

Året 1999 var i denne sammenhæng det store år. Her vedtog et enigt 
folketing Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser4, 
som siden har dannet ramme om forsøgsarbejderne på skolerne frem 
mod den kommende gymnasiereform. I Udviklingsprogrammet 
blev der udtrykt et ønske om en skærpelse af specielt det almene 
gymnasiums studieforberedende profil. Samtidig med at uddan-
nelsens høje faglige niveau skulle fastholdes, blev der lagt op til 
et mere systematisk arbejde med selvstændiggørende og studie-
forberedende undervisningsformer. Begrebet kompetence havde 
en central placering i Udviklingsprogrammet. Teksten opererede 
med faglige kompetencer (f.eks. faglig viden og faglige færdig-
heder), almene kompetencer (f.eks. analytiske evner, beherskelse af 
forskellige arbejdsformer, kommunikative færdigheder), personlige 
kompetencer (f.eks. selvstændighed, selvtillid, initiativ) og sociale 
kompetencer (f.eks. elevers evne til at deltage i demokratiske be-
slutningsprocesser, samarbejdsevne). Det blev således understreget, 
at undervisningen skulle udvikle både ‘hårde’ faglige kompetencer 
og ‘bløde’ personlige kompetencer. I Udviklingsprogrammet blev 
elevernes kompetenceudvikling koblet tæt til udviklingen af varie-
rede arbejdsformer, og eksplicit nævnes bl.a. projektarbejde og de 
større skriftlige opgaver som midler til at udvikle elevernes studie-
kompetence. Udviklingsprogrammet byggede på en omfattende 
vision om sammenhængen mellem organisationens dele. I teksten 
understreges det, at en ændret elevrolle kræver ændrede lærerroller, 
som igen forbinder sig med en ændret organisationskultur. Der 
lagdes således vægt på, at forudsætningen for den faglige og pæ-
dagogiske fornyelse er lærerudvikling, lederudvikling og skoleud-
vikling. Opsummerende kan man konstatere, at visionen i Udvik-
lingsprogrammet – den være sig nok så indpakket i den særlige 
stenografiagtige og indikative ministerielle diskurs – byggede på 
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forestillingen om ‘den lærende organisation’, hvor medarbejdernes 
individuelle kompetenceudvikling er dialektisk forbundet med 
organisationsudviklingen.

Det var også i 1999, at to andre vigtige bekendtgørelsesændringer 
blev lavet, og begge skal de ses som midler til at understøtte den 
moderniseringsdiskurs, som blev fremført i Udviklingsprogrammet. 
For det første ændredes reglerne for gymnasieskolen således, at man 
gik fra fast ugeskema (et bestemt antal timer pr. fag pr. uge) til årsnorm 
(faget har et bestemt antal timer om året, men det er op til den enkelte 
skole, hvordan man vil fordele timerne i løbet af året). Denne udvikling 
hang sammen med behovet for at kunne gøre undervisningsplanlæg-
ningen mere fleksibel og derved realisere en mere eksperimenterende 
tilgang til fagene. Samtidig ændredes bekendtgørelsen for gymnasiet 
således, at begrebet ‘helhed’ kom i centrum. Set i bakspejlet er det 
tydeligt, at dette var signalord for bestræbelsen på at ændre gymnasiet 
fra en ‘løst koblet’ kultur med fag og læreres metodefrihed i centrum 
til en mere ‘fast koblet’ kultur med lærersamarbejde, tværfaglighed 
og kompetenceudvikling i centrum.

Når Udviklingsprogrammet opfordrede skolerne til at tænke ‘nyt’, 
skal det ses som et opgør med mindst tre selvfølgeligheder indenfor 
gymnasielærerkulturen. For det første var teksten frontalt vendt mod 
forestillingen om, at en lærer blot er faglærer uden andre forpligtelser 
end at undervise godt i sit fag. For det andet lagde teksten op til et 
systematisk lærersamarbejde med henblik på at udvikle elevernes 
kompetencer og bevidsthed om, hvordan man lærer. For det tredje 
advarede teksten indirekte mod for meget klasseundervisning ved 
at pege eksplicit på, at lærerne skal blive bedre til at bruge varierede 
og elevselvstændiggørende arbejdsformer. Hermed bliver det og-
så tydeligt, hvad, der var under pres i den gymnasiale moderni-
seringsdiskurs, nemlig den traditionelle lærerkultur med udstrakt 
autonomi for den enkelte faglærer.

Den ministerielle moderniseringsdiskurs er naturligvis ikke opstået 
ud af den blå luft, men som et svar på en række problemstillinger, 
som mere eller mindre offensivt og med skiftende politisk toning er 
blevet rejst siden 70’erne. 

Gymnasiets rekrutteringsgrundlag har forandret sig radikalt de 
sidste 30-40 år. Hvor gymnasiet tidligere bidrog til kvalificeringen 
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af en meget beskeden procentdel af en ungdomsårgang til samfun-
dets elitestillinger, så forbereder skoleformen i dag til en bred vifte 
af videregående uddannelser og dermed jobs på arbejdsmarkedet. 
Derfor interesserer arbejdsmarkedets organisationer sig mere og 
mere for gymnasiet, og derfor bliver spørgsmålet om gymnasiets 
‘erhvervslivsforberedende’ og ‘studieforberedende’ karakter mere 
og mere presserende. Yderligere har globaliseringen og kravet om 
anderledes kompetencer i såvel arbejdsliv som civilsamfund i det 
hyperkomplekse samfund medført en kraftigere betoning af, at 
skolen ikke blot skal forberede eleverne på en verden, hvor man skal 
kunne noget bestemt, men også på en verden, hvor man skal kunne 
bevæge sig dynamisk og omstillingsparat. Uden at uddannelsesen-
treprenørerne måske helt ved, hvad det så nærmere vil sige at være 
et menneske, der kan den slags ting, så synes de at være ret sikre 
på, at gymnasiet bør gøre sit til at udruste de unge mennesker 
med den nødvendige fleksibilitet. I Udviklingsprogrammet te-
matiseres dette aspekt ikke mindst gennem udpegningen af de 
‘bløde’ personlige og sociale kompetencer som et væsentligt ind-
satsområde. 

Den anden problemstilling, som moderniseringsdiskursen tema-
tiserer, angår forholdet mellem på den ene side undervisningens 
form og indhold og på den anden side senmoderne unges motiva-
tionsstrukturer og tilgang til læring. I snart mange år har det været 
diskuteret, hvad man kan gøre for at motivere nutidens refleksive 
og individualiserede unge, og op gennem 80’erne og 90’erne har der 
været givet forskellige bud på, hvordan man organisatorisk kan bygge 
bro mellem gymnasiets mål og unge menneskers tilgang til under-
visning (jf. Peter Henrik Raaes artikel). I Udviklingsprogrammets 
indoptagelse af denne problematik spiller kompetencebegrebet en 
central rolle. Gennem en implicit påkaldelse af moderne læringsteori 
opfordres gymnasiet til at gøre meget mere for at udvikle elevselv-
stændiggørende arbejdsformer, hvor den enkelte elevs udvikling af 
kvalifikationer og kompetencer er i centrum: Projektarbejde er her 
et af nøgleordene. 

For at forstå reaktionerne fra lærermiljøet og arten af de udviklings-
arbejder, der gik i gang i tilknytning til Udviklingsprogrammet, 
skal man være opmærksom på, at teksten egentlig var udformet 
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som en række ‘store spørgsmål’, der lagde op til refleksion og 
udvikling på den enkelte skole. Moderniseringsdiskursen var – i 
hvert fald i udviklingsprogrammets ‘initialfase’ – udformet som 
nogle overordnede angivelser af mål og indsatsområder, de enkelte 
skoler kunne byde ind på ved at foreslå konkrete forsøgsarbejder. 
I den forstand opførte den ministerielle magt sig både ‘blødt’ (ved 
at stille spørgsmål) og ‘hårdt’ (ved at insistere på, at det var lige 
netop disse og ikke andre spørgsmål, der kunne søges midler til 
at svare på). 

At de enkelte skoler de senere år har skullet lære at stå på egne ben 
hænger endvidere sammen med, at Udviklingsprogrammet blev 
søsat på et tidspunkt, hvor de organisatoriske rammer i og omkring 
gymnasieskolen allerede havde undergået væsentlige forandringer. 
Styringsmæssigt har perioden været præget af New Public Manage-
ment5. Baggrunden herfor har været et ønske om at effektivisere den 
offentlige forvaltning ved at flytte styringen fra centraladministration 
til bl.a. amter og kommuner. Undervisningsministeriets styrings-
muligheder er hen ad vejen blevet kraftigt svækket, hvilket konkret 
har udmøntet sig i kraftige nedskæringer i ministeriets ansatte. I 
den forstand kunne Udviklingsprogrammet måske også ses som 
Undervisningsministeriets forsøg på at markere en offensiv politik i 
en situation, hvor Finansministeriet med dets økonomiske rationale 
stod i begreb med at reducere muligheden for at lave politikudvikling 
på det uddannelsespolitiske område betydeligt. 

For gymnasiets vedkommende har New Public Management be-
tydet en ændring fra regelstyring til mål- og rammestyring samtidig 
med, at flere ledelses- og beslutningsopgaver er blevet lagt over på 
den enkelte skole. Også ledelsesreformen fra 1992 skal ses i denne 
sammenhæng, for samtidig med, at den enkelte skole i stigende 
grad skulle stå på egne ben og dokumentere kvalitetsudvikling, 
blev der skabt en række mellemlederfunktioner, som skulle hjælpe 
skoleledelsen til at håndtere en mere kompleks skolekultur og træde 
i karakter som mere end ‘administration’, nemlig som pædagogisk 
ledelse. Også indførelsen af ny løn hænger i øvrigt sammen med 
New Public Management, idet der her introduceres et princip om, 
at rektorer kan stimulere lærere til kompetenceudvikling ved at 
honorere særligt dygtige medarbejdere (kvalitetsløn), som spiller 
en særlig rolle for skolens udvikling. 
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Organisationskultur og udviklingsarbejde: et analytisk 
perspektiv

Et er imidlertid den magtfulde moderniseringsdiskurs i og omkring 
gymnasiet og den sideløbende etablering af de politisk-økonomi-
ske magtstrukturer, som understøtter denne diskurs. Et andet er 
de organisationskulturelle konsekvenser af det pres, som omver-
denspresset medfører på den enkelte skole. Der er langtfra noget 
kausalforhold mellem det niveau, hvorfra en tekst skrives, og det 
niveau, hvorfra den af f.eks. lærere fortolkes og relateres til praksis i 
kraft af pædagogisk-didaktiske overvejelser6. Snarere er det sådan, at 
ledere og lærere ‘oversætter’ moderniseringsdiskursen, så den giver 
mening i forhold til den betydning, de i øvrigt tilskriver lærerarbejdet. 
Nogle ser muligheder i ‘det nye’, andre ser problemer, og andre igen 
forholder sig skeptisk afventende. 

Organisationskultur defineres her som en kombination af implicitte 
og eksplicitte antagelser, der deles af organisationens medlemmer. De 
implicitte antagelser er de mere eller mindre bevidste forestillinger 
om ‘rigtigt’ og ‘forkert’, der styrer handlingsgange, rutiner, vaner, 
kommunikation osv., og som i høj grad er med til at skabe den 
meningsfuldhed, som medlemmer af organisationen har taget til sig, 
og som nye medlemmer socialiseres til at overtage. De eksplicitte 
antagelser er de værdier, som organisationen officielt orienterer sig 
efter, og som, ofte gennem tilkoblinger til strukturelle forhold, ligger 
til grund for, hvordan man arbejder med løsningen af organisationens 
overordnede opgave. Den generelle definition kan og skal nuanceres 
på i hvert fald et punkt: Der kan indenfor organisationskulturer, 
specielt den slags, der – som gymnasiet – traditionelt er løst koblede, 
opstå en række subkulturer, der netop udmærker sig ved ikke at have 
noget fælles værdigrundlag. Organisationskulturer udfordres specielt 
i perioder, hvor de enten på grund af internt eller eksternt pres tvinges 
til at tydeliggøre deres grundlag eller ligefrem nyorientere sig. Vaner 
og traditioner, kort sagt kulturens opfattelse af, hvad der er naturligt, 
bliver pludselig meget tydelige, når de grundlæggende antagelsers 
‘naturlighed’ angribes. Dette er præcis, hvad der er sket op gennem 
90’erne, og med Udviklingsprogrammet blev ‘afnaturaliseringen’ af 
de kulturelle vaner og traditioner for alvor tematiseret.

Men moderniseringsdiskursen skabte også nye naturaliseringer (det 
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er på denne måde, at diskurser får hegemoni eller overherredømme). 
F.eks. er det tydeligt, at den har en tendens til at operere med en 
principiel konsensus mellem organisationens medlemmer (alle må 
eller bør principielt være interesserede i at udvikle ‘den lærende 
organisation’, og hvis der er afvigelser, så er det, fordi nogen har 
misforstået intentionerne eller er beskadiget i deres syn på under-
visning og læring). Idet moderniseringsdiskursen lukker sig om sit 
eget system af betydninger og disses indbyrdes relationer (læring, 
kompetence, udvikling, arbejdsformer osv.), kan der derfor let 
ske det, at diskursens bærere bliver blinde og døve overfor andre 
mulige positioner (herunder udviklingsmuligheder), ligesom mo-
derniseringsdiskursens magtfundering har en tendens til at blive 
fortrængt i en glidende og til tider umærkelig bevægelse mellem 
politik og viden(skab). Den aktuelle interesse for Michel Foucault 
og hans kritiske analyse af sammenhængen mellem magt og viden, 
også inden for den pædagogiske og uddannelsespolitiske forskning, 
vidner om et stort behov for at få udredt sådanne forbindelser.

I denne artikel anlægges et perspektiv på udviklingsarbejde, som 
hverken identificerer sig med lærernes hverdagskultur eller moder-
niseringsdiskursen, men som ser på samspillet mellem de interne 
og eksterne ‘stemmer’. I dette perspektiv bliver verden mere kom-
pleks, men også mere interessant for den, der interesserer sig for 
organisatoriske praksisformer og ikke blot de skueværdier, som mo-
derniseringsdiskursen og lærernes hverdagskultur på hver deres 
måde identificerer sig med. 

I det følgende vil jeg koncentrere mig om to typer af konflikter, som 
bliver tydelige i den proces, som mange gymnasieskoler har været 
igennem de seneste år og fortsat befinder sig i. Den ene angår forhol-
det mellem ledelse og lærere, og den anden forskellige lærergruppers 
divergerende interesser og forståelser af lærerarbejdet. 

Ledelsesstrategier

Rektor og ledende inspektor er funktionelt og ansvarsmæssigt både 
afgrænset fra og koblet til lærernes niveau. Lederne handler i for-
hold til lærergrupper, andre ansatte og elever, og skal desuden sikre 



16 Steen Beck

kommunikationen med omgivelserne (amt, bestyrelse, Uddannel-
sesstyrelsen). De skal med organisationsteoretikeren Edgar Scheins 
ord både skabe intern integration og ekstern tilpasning7. Lærerne 
arbejder på deres side primært med etablering af rammer for og 
indhold i elevernes faglige og personlige udvikling, og de kan – qua 
deres intense fokus på undervisningen, blandt lærere ofte kaldet 
‘kerneydelsen’ – have en tendens til at være mindre interesseret 
i den samlede organisations udvikling. En anden typisk kilde til 
konflikt mellem lærere og ledelse er, at lærere kan føle sig presset 
af, at eleverne tager afsæt i en selvbevidst ungdomskultur, der ikke 
i første omgang har fag og dannelse som højeste prioritet, mens 
ledelsen, netop fordi det er dens opgave at videreformidle eksterne 
interessenters interesser, kan have tendens til – det synes i hvert 
fald at være en typisk lærerholdning til ‘ledelse’ – at repræsentere 
tidens ‘popsmarte’ ord (kompetenceudvikling, helhed i uddannelsen 
osv.), uden at kunne medreflektere de åbenbare begrænsninger i det 
pædagogiske råderum, der konfronterer de smukke visioner med en 
mere grumset hverdagsvirkelighed. Der er således rig mulighed for 
konflikt mellem ledelse og lærere, ikke mindst i en tilspidset historisk 
fase som den nuværende, hvor skolerne presses til at nyformulere 
mål og værdier. 

I det følgende gives enkelte eksempler på ledelsesstrategier i en 
organisationstype, hvor magten ikke uden videre kan placeres 
et enkelt sted, og hvor ledelsesstrategi i høj grad handler om få 
lærerkollegiet ‘med’, vel vidende, at det skal lade sig gøre i en dybest 
set ledelsesfremmed kultur. 

En rektor, som gerne vil have ‘udvikling’ på sin skole, formulerer 
en ledelsesinteresse i udviklingsarbejde således: 

Udviklingsprogrammet kom som lidt af en gave. Vi stod – og 
står – med et lærerkollegium, som har den berømte gennem-
snitsalder over 50. Så lærerkollegiet er aldersmæssigt gammelt, 
og skolen har oplevet et enormt dyk på grund af de faldende 
ungdomsårgange. Folk har reageret med frygt, og den måde, 
man reagerer på, når man er bange, er, at man går i hullerne, 
og så sker der ikke en bjælde (…) I skolens begyndelse var vi 
en slags forsøgsskole, så i stedet for at vælge den defensive vej 
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kunne det være, at vi skulle tage den offensive vej. Så måske 
kunne vi få noget sjov ud af det, ligesom i de unge år, og måske 
kunne vi være med til at præge udviklingen – og så kunne vi 
skilte med, at vi eksisterede.

 
Samme rektor har imidlertid svært ved at skjule sin utålmodighed 
og må konstatere, at lærerne er »tunge at danse med«.

Nogle lærere, måske især ældre, har som en del af deres individua-
litetsprægede kulturgrundlag en udpræget skepsis mod ledelse, 
hvilket stiller ledelsen over for store udfordringer, specielt i en tid, 
hvor der faktisk lægges op til et øget ledelsesansvar også i forhold 
til skolers pædagogiske arbejde. En pædagogisk inspektor på en 
skole, hvor ledelsen er udpræget konsensusorienteret, fortæller om, 
hvordan man her forsøger at forene kulturelle normer og praktiske 
initiativer:

I 99-00 arbejdede såvel lærerrådet som elevråd – i to uafhængige 
fora – med et projekt om, hvorledes et moderne gymnasium 
skal se ud. Forsøget blev koordineret af pædagogisk udvalg og 
pædagogisk råd (…) På den måde fik man et fælles udgangs-
punkt, som alle havde sagt god for. Det var en fælles beslutning, 
og samtidig gik den ind i den kultur, der var på skolen, at ingen 
beslutninger om større forsøg, der involverede alle parter, blev 
taget ovenfra. De blev taget i lærerkredsen (…) Ledelsens opgave 
er at følge op på det, der er sat i gang. 

Det afgørende på en skole som ovenstående er, at lærerne føler 
ejerskab til udviklingsarbejdet, og det gør de kun, hvis de føler, at 
der er tale om ‘bottom-up’-processer, hvilket til gengæld synes at 
give ledelsen en noget ‘reaktiv’ funktion.

Når ledelsesstrategier som ovenstående kan komme på tale, skyldes 
det ofte frygt for og ligefrem erfaringer med, at en dominerende 
ledelse kan udløse en stærk modstand, der nemt konstituerer sig 
som oppositionelle subgrupper. En rektor formulerer på baggrund 
af erfaringer med denne side af organisationskulturen sin strategiske 
tænkning på den måde, at man kan være sikker på, at en god idé 
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vil blive stemt ned, hvis lærerne får færden af, at den hidrører fra 
ledelsen. Det handler derfor om at ‘‘få plantet tankerne andre steder, 
og som samme rektor lakonisk bemærker: »Sådan er kulturen«.

Lærerholdninger – og interesser

Også indbyrdes blandt lærere er der rige muligheder for konflikt 
og dekobling. På mange skoler eksisterer der uformelle magtcentre. 
Nogle grupper har i perioder overtaget kontrollen i f.eks. pædagogisk 
råd, mens andre grupper har følt sig marginaliseret. Nogle steder 
kan man se, at en gruppering har fundet en konstruktiv samlivsform 
med ledelsen, f.eks. fordi der har været fællesinteresser i forhold til 
at profilere og udvikleforsøg.

På flere skoler giver lærerne udtryk for, at et lavt søgetal (pga. de 
små ungdomsårgange) kombineret med pædagogiske overvejelser i 
forhold til moderniseringsdiskursen har været en væsentlig baggrund 
for forsøgsaktiviteterne og således givet fornyet optimisme i en tid, 
hvor man ellers ‘bare’ kunne se nedskæringer og fyringer i horisonten. 
En forsøgslærer udtrykker det sådan:

Muligheden opstod på en pædagogisk dag, hvor vi havde debat 
om forandringer med en løs listning af ting som personer og 
faggrupper brændte for. Der var ikke særlig mange spændende 
udsigter – men midt i trætheden opstod der en mulighed for at 
komme på banen. Så tog vi ejerskab og initiativ. Ledelsen ville 
gerne have (noget bestemt), og det havde de samlet ideer til. 
Det var vi meget uenige i. (…). Undervejs fandt vi en fornuftig 
samlivsform med ledelsen – og det har faktisk været en større 
proces at tale med ledelsen om hvordan vi præsenterede det for 
resten af lærergruppen. For der deler vandene sig på en eller 
anden måde. På det tidspunkt, i 99, der var skepsis udtalt og 
modstanden synlig. 

Problemet kan imidlertid blive, at udviklingsaktiviteter, som baseres 
på kun en del af lærergruppen, hurtigt kan møde modstand, fordi 
de opfattes som en del af et mere kompliceret magtspil. En lærer, 
som ikke har deltaget i udviklingsaktiviteterne og ikke følt sig inde 
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i varmen, opfatter det i høj grad som ‘os’ og ‘dem’. Konsekvensen 
kan blive en voldsom diskrepans mellem visioner og mangel på 
kommunikation lærerne imellem:

Det har været meget lukket, uenigheder har man holdt i gruppen 
(…) det kom ikke op i pædagogisk råd: »den diskussion har vi 
haft i vores forsøg«, hvis vi så diskuterede pædagogik, så har 
de haft et lidt tilbagelænet overlegent smil: »de er ikke klogere«, 
»vi har tilfredsstillet vores pædagogiske nysgerrighed et andet 
sted«. Den pædagogiske diskussion blev fuldstændig udvandet, 
ligegyldig.

Flere lærere, som ikke har været ‘inde i varmen’, kan ligefrem udvikle 
en vis angst for at mene noget andet og miste lyst til at engagere 
sig i et udviklingsarbejde, som ‘nogle’ har gjort sig til bærere af. 
En lærer på en udviklingsorienteret skole mener, at man kan blive 
helt bange for at blive karakteriseret som bagstræber, hvis man har 
indvendinger. Han mener, at der kan opstå en mangel på forståelse 
for, at ikke alle har det samme engagement, og at nogle måske er 
interesseret i andre aspekter af undervisningen end dem, der lige 
nu er sat på programmet. Konsekvensen kan blive, at ‘ildsjælene’ 
ikke får det modspil, de skulle have haft.

Hvor svært det kan være at skabe konsensus i en kultur, hvor der ikke 
er tradition for samarbejde og konfronterende fællesdiskussioner, vi-
ser følgende lille case, hvis baggrund er, at skolens lærere i tilknytning 
til et større udviklingsarbejde havde aftalt at lave fællesudtalelser i 
1.g på baggrund af et oplæg fra en gruppe lærere:

Man troede, at man kunne komme med en fælles udtalelse om 
elevernes kompetence på forskellige områder på tværs af fag. 
Vi startede kl. 16 og var færdige kl. 2 om natten! Det var en 
elefant, der barslede med mus. Der kom 1½ linje – som man 
til nød kunne blive enige om – om hver enkelt elev, og der var 
endda nogle, der meldte sig ud af foretagendet og sad og rettede 
opgaver. De kunne ikke acceptere, at man overhovedet skulle 
kunne bøje sig og høre på, hvad andre sagde. Det greb ind i 
deres egen opfattelse af, hvordan elever var, og de mente, det 
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var så karakteristisk for faget, at man ikke kunne skrive noget 
fælles. 

Den kritiske indstilling til projektet blandt nogle lærere fik ifølge 
en af lærerne konsekvenser for kvaliteten af arbejdet. Nogle lærere 
obstruerede simpelthen arbejdet ved at lave et stempel i kraft af tre 
standardformuleringer til eleverne. 

En af lærerne fra evaluerings-gruppen mener, at opgivelsen af den 
fælles udtalelse nok dækkede over nogle få reelle problemer med 
elever, som agerede meget forskelligt i forskellige fag, men som 
helhed kunne lærerne sagtens have lavet fælles udtalelser, hvor man i 
øvrigt tog hensyn til sådanne forhold, hvis viljen havde været der: 

Langt de fleste elever var der ikke de store vanskeligheder 
med at beskrive. Der var selvfølgelig faglige forskelle, men de 
kompetencer, de i øvrigt havde, viste de faktisk i langt de fleste 
fag. Så var der nogle enkelte elever, hvor det kørte helt op, hvor 
de kompetencer eleven viste, var knyttet meget til den faglige 
situation. Det havde vi ikke tænkt på forhånd. Den erfaring var 
god nok at få. Det, der ikke var så godt, var den måde det blev 
tacklet på. Men der var også lærere, også skeptiske, som gik 
virkeligt konstruktivt ind i det.

Resultatet var, at 1.g-lærerne efter en del diskussion gik bort fra 
den fælles faglige udtalelse og i stedet nøjedes med en fagspecifik 
udtalelse skrevet af den enkelte lærer. Syntesen skulle så ske i elevens 
hoved. 

Man kan fortolke dette begivenhedsforløb på flere måder. Den 
‘positive’ fortolkning er, at lærerne gennem forhandling og konflikt 
faktisk finder frem til en fælles kurs. Og måske finder de ligefrem 
frem til den rigtige, for det kan jo godt være, at de lærere, der hæfter 
sig ved elevernes forskellige kompetencer i forskellige fag og som 
derfor vægrer sig mod at lave en fælles udtalelse, faktisk har ret. Den 
‘negative’ fortolkning er, at lærerne frem for at diskutere og undersøge 
sagen tilsyneladende blev sure og knotne på hinanden, hvilket tyder 
på, at resultatet ‘en lærer, en udtalelse’ frem for ‘flere lærere, en 
udtalelse’ i et eller andet omfang er udtryk for en tilbagevenden til 
den lærerautonome position.
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Generel kompetenceudvikling

Kompetencebegrebet indtager en central plads i Udviklingsprogram-
met, og det samme er tilfældet i en række af de udviklingsarbejder, 
som er blevet gennemført siden 1999. I det følgende fremlægges 
nogle lærererfaringer i forbindelse med tre forsøgsarbejder om 
kompetenceudvikling, og bagefter diskuteres mere principielle 
sider af sagen.

Det første forsøg, Generel kompetenceudvikling, handlede om 
elevernes erhvervelse af generelle eller overfaglige kompetencer. I 
løbet af tre år skulle klassens elever have en række kurser, f.eks. i 
gruppedannelse, gruppedynamik, præsentationsteknikker osv. De 
blev undervist af lærere, som de ikke undervises af til daglig og af 
deres dansklærer. 

I den gruppe, der arbejdede med generel kompetenceudvikling (og 
som ikke var afsluttet deres arbejde, da vi lavede vores undersøgelse), 
fokuserede man bl.a. på elevernes sociale kompetencer, når de laver 
projektarbejde. Set i et lærerperspektiv er der mange gode grunde til 
at have dette fokus, for hvis eleverne skal arbejde mere selvstændigt, 
så kræves der metakognition og social indsigt, f.eks. i forbindelse 
med gruppedynamiske processer. I gruppen er der enighed om, 
at kurserne foreløbig virker efter hensigten, og at det faktisk er en 
fordel, at eleverne ikke til daglig har de lærere, som står i spidsen 
for kurserne. Som eksempel fortæller lærerne følgende historie: 

Eleverne skulle opstille kriterier for gruppedannelse, og så skulle 
de vælge princip for gruppedannelse. Da de skulle gennemføre 
det, kunne de ikke magte det. Og så ville de bruge lodtrækning. 
Så sagde en af os: »Inden I foretager lodtrækningen skal I vide, 
at I får karakter for projektet«. Det kan nok være det satte skub i 
foretagendet. Væk var lodtrækningen, og så skete der fantastisk 
asociale ting: hvisken og tisken, møder på gangen, lobbyarbejde. 
Man ville nu gerne finde sammen af lyst. De stærke elever 
forlangte pause, og så kom den stærke gruppe ind og havde 
fundet ud af, hvem de ville arbejde sammen med. Og dem, som 
ingen ville arbejde sammen med, kunne så være sammen. Slim, 
slam, slask – den demokratiske beslutningsproces var ophævet, 
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og herefter valgte de stærke emner. Herefter kunne vi så – for 
det var jo kun en øvelse i forbindelse med kursusundervisningen 
– gå ind og påpege alle fejlene, f.eks. at det der var foregået, var 
ren selvtægt. Målet var selvfølgelig at vise eleverne, hvad der 
skete med dem i sådan en proces. Det var en god formiddag. En 
anden lærer kommenterer: »Det er en fordel, at det er lærere, der 
ikke har dem, der laver disse kursusforløb. Den var lidt spids, 
den dér situation. Så er det godt at kunne stå udenfor og sige: 
»Det der kommer I ingen vegne med«. 

Det er kun den ene af de fire lærere, som har haft mulighed for at 
overveje, om kursusaktiviteterne slår igennem i undervisningen. 
Han mener, at det er svært at måle resultaterne: 

Vi har givet dem bevidsthed om noget, men om det er opera-
tionelt, er svært at måle (…) Jeg har i 1.x arbejdet meget med 
mundtlig fremlæggelse og præsentationsteknik – og det er helt 
tydeligt, at de bliver bedre og bedre til det, når de får lov at ar-
bejde med det. Det kommer jo ikke som nogen bombe.

På spørgsmålet om, hvem der ikke får noget ud af et projekt som 
dette, svarer dansklæreren, at man heller ikke her kan sige noget 
generelt. Nogle piger har lavet noget flot, mens nogle af drengene, 
som ellers er dygtige nok, har sprunget over, hvor gærdet er lavest. 
Med dansklærerens ord: »Man skal jo ud og sparke til dem«. Han 
konstaterer også, at det tydeligvis er ‘de dovne drenge’, der typisk 
bliver udskilt: »Der er ingen, der gider være sammen med dem, og 
de kommer med som det tynde øl«. 

Gruppen af arbejdsomme, men fagligt knap så stærke elever ac-
cepterer og værdsætter ifølge lærerne det systematiske arbejde med 
kompetenceudvikling. Dansklæreren nævner også, at det faktisk godt 
kan være, at de nye undervisningsformer i realiteten medfører, at 
de, der kan, bliver bedre, mens de, der ikke kan, ikke får noget ud 
af det. Han nævner også, at det store problem er ‘tiden’: både den, 
der går til kursusaktiviteterne, og den, der går til det opfølgende 
projektarbejde.

De øvrige lærere, som har mødt eleverne ved kursusarrangemen-
terne, er dog ikke i tvivl om, at de er blevet bedre. Eleverne har fået en 
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fælles hukommelse om nogle mekanismer, og deres opmærksomhed 
i forhold til nogle problemfelter af betydning er blevet skærpet. De 
er f.eks. blevet meget bevidste om, hvordan man danner en gruppe, 
og hvordan nogle kan manipulere andre. Ifølge dansklæreren er det 
dog en erfaring, at kurserne skal knyttes tættere til undervisningen. 
De, der underviser eleverne, skal placeres centralt i kursusaktiviteten, 
der skal være praksisorienteret og hæftet op på fagene. 

Evalueringsprojektet

Det andet forsøg, Evalueringsprojektet, fokuserede på vejledning 
og evaluering af elevernes personlige kompetencer. Skolen havde 
besluttet, at eleverne i 1.g i forbindelse med karaktergivning skulle 
have skriftlige udtalelser med fokus på deres personlige kompe-
tencer. Som baggrund herfor skulle en gruppe lærere undersøge 
kompetencebegrebet på teoretisk grundlag, og en anden gruppe 
skulle – bl.a. på baggrund af teorigruppens arbejde – stille forslag 
til, hvordan lærerne konkret skulle gribe udtalelserne an. 

I Evalueringsprojektet fokuserede lærerne på vejledning og evalue-
ring af elevernes personlige kompetencer. Skolen havde besluttet, 
at eleverne i 1.g i tilknytning til karaktererne skulle have skriftlige 
udtalelser med fokus på deres personlige kompetencer. Som bag-
grund herfor skulle en gruppe lærere undersøge kompetencebegrebet 
på teoretisk grundlag, og en anden gruppe skulle – bl.a. på baggrund 
af teorigruppens arbejde – stille forslag til, hvordan lærerne konkret 
skulle gribe udtalelserne an. På trods af de intense diskussioner i 
lærergruppen, som er blevet citeret tidligere i denne artikel, er det 
de interviewede læreres indtryk, at eleverne faktisk var meget glade 
for udtalelserne: 

Det mest spændende var reaktionen fra den klasse, som var 
involveret i det. Det var simpelthen en utroligt positiv tilbage-
melding, og det fik os til at rejse hovedet lidt igen efter alle de 
drag, vi havde fået over nakken. Vi fik både skriftlige evalue-
ringer og var oppe og tale med klassen. Deres melding tilbage 
var, at de synes bestemt ikke, vi havde gået dem får nær, der var 
nogen, der havde været meget bange for det, tværtimod mente 
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de godt, vi måtte gå endnu hårdere til dem. Der var mange, der 
var forbløffede over så meget vi havde gennemskuet, og nogen 
var glade for at blive gennemskuet. De havde en meget bedre 
forståelse af, hvordan vi opfattede dem, og en meget bedre 
forståelse af, hvordan de kunne komme videre på både den 
ene og den anden måde.

Lærerne mener, at det er blevet lettere at komme i dialog med eleverne 
i forhold til deres lærestrategier. En siger, at »den store styrke er, at 
du kommer i dialog, det gør du ikke med en karakter«. Og en anden 
siger: »Eleverne læser dem. Og mange vil diskutere dem«. Et andet 
aspekt er, at forældrene var så glade for lærernes ‘interesse’ for deres 
børn, at de kvitterede ved at møde op til forældrekonsultationen i 
større tal end ellers.

På spørgsmålet om, hvorvidt eleverne har kunnet bruge evaluerin-
gerne, svarer en lærer: 

Der var nogle, der valgte nogle andre valgfag, end de oprindeligt 
havde forestillet sig efter den samtale, vi havde, og hvor de her 
udtalelser jo var en del af samtalen. Der var nogle, som skiftede 
spor, som var kommet ind på en uhensigtsmæssig måde at gå 
i skole på. 

En anden konstaterer, at nogle af dem, der får at vide, at de ikke er 
konstruktive i gruppearbejdet, beslutter sig for at gøre noget ved 
deres adfærd, og så bliver resultatet faktisk en forøget koncentration 
om det faglige. 

En lærer konkretiserer via følgende historie: 

Jeg skrev en udtalelse til en elev om, at det så ud som om, 
hun havde givet fuldstændigt op, og at det var synd, for hun 
havde faktisk gode evner i faget, viste meget gå-på-mod og stor 
selvstændighed. Jeg sagde også, at hun havde nogle faglige 
problemer, som hun kunne overvinde, hvis hun brugte de 
egenskaber, hun i øvrigt havde. Ved samtalen var forældrene 
meget imponerede over, at jeg havde set det, for hun var kommet 
hjem hver dag og klaget sig over, at nu gad hun snart ikke mere, 
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alle de andre er meget bedre end jeg er osv.. Det blev konstruktivt, 
for jeg kunne sige: »Du skal da ikke give op, bare fordi andre 
får bedre karakterer end dig, det er ikke det samme som, at du 
er dårlig«. Det fik hende på banen igen, og det betød, at hun 
lod være med at droppe helt ud af det der fag, fordi jeg kunne 
sige: »Du har det og det i dig«.

På spørgsmålet om, hvorvidt det nu også er ‘alle’, der kan bruge disse 
udtalelser, foreslår en af lærerne, at eleverne som udgangspunkt 
snarere betragter udtalelserne som en hjælp til selvrefleksion end 
som en ‘udtalelse’. Som en lærer lakonisk siger: »De kan bruge det 
der, hvor de har besluttet sig til at bruge det«. 

Hvad angår forsøgsarbejdets videre skæbne på skolen, siger én af 
lærerne, at »det har giver os et arbejdsredskab som lærere, hvis vi 
f.eks. har en umulig klasse«. En anden lærer mener, at det er ved at 
»sive ind« blandt skolens lærere, at man er nødt til at se på eleverne 
som hele personer og ikke bare som fagpersoner. En tredje lærer 
mener, at forsøget med de personlige kompetencer har haft en vis 
betydning for udviklingen af arbejdsformer på skolen. 

Kompetenceudvikling: et helskoleforsøg

Det tredje forsøg, Kompetenceprogrammet, handlede bredt om 
elevernes kompetence i relation til en række nærmere angivne 
områder, som lærere og elever skulle koncentrere sig om med hen-
blik på at styrke elevernes kompetenceudvikling. Der var tale om 
et helskoleforsøg, hvilket betyder, at alle skolens lærere principielt 
var med i det. Det skal dog nævnes, at det hurtigt blev klart for 
evalueringsgruppen, at forsøget i realiteten blev ‘styret’ af en stærk 
gruppe lærere, og at man derfor ikke uden videre kan tale om et 
fælles værdigrundlag for skolens lærere. 

Det var tydeligt, at mange af lærerne var i tvivl om, hvorvidt de 
elev- og lærerhenvendte papirer, som beskriver kompetencerne og 
hvordan man udvikler dem, egentlig fungerede. En lærer formulerer 
det således:

Vi kan jo ikke vide, om de gør, som vi foreslår. Vi ved jo ikke, 
hvad de gør derhjemme, men de skal lære, hvordan de skal 
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læse en tekst, mere effektiv læsning. Jeg tager det op i klassen: 
»Har I nu fokuseret på de rigtige ting«, f.eks. når de læser 
understregningerne op, så skal det fortælle de væsentligste 
ting i teksten, eller de kan skrive et kort referat. Ellers kan vi 
prøve igen; det er kun noget jeg gør i 1.g, jeg tager det ikke op 
igen, det burde man måske nok gøre. Jeg ved ikke, om de har 
lært det, jeg kontrollerer dem ikke. 

Det er tydeligt, at forsøgslærerne ‘går ind for projektarbejdet’, som 
dermed får en fremtrædende placering som den arbejdsform, der 
skal skabe sammenhæng i Kompetenceprogrammet. En lærer, der 
er ‘for’, siger: 

Projektarbejdet er måske det, vi lægger vægt på. Det er det, der 
er i verden, de skal lære det, men for at komme til det, skal du 
kunne lave dine lektier, lave referater af dit arbejde (…). Der er 
derfor i Kompetenceprogrammet en strategi og en vision for, 
hvordan vi så kommer til det egentlige, til projektarbejdet.

På mange måder er lærernes udtalelser for og imod Kompetence-
programmet i høj grad et spørgsmål om deres forhold til projektar-
bejde. Blandt lærerne argumenteres der forskelligt for arbejdsformen. 
En af lærerne argumenterer ud fra et omverdensargument: Man 
anvender arbejdsformen i det virkelige liv, derfor skal man også 
gøre det i skolen, og han ser arbejdsformen som mere væsentlig 
end fagets indhold: »Om de arbejder med det ene eller andet stof 
er ikke så afgørende«. En anden lærer argumenterer mere ud fra et 
læringsmæssigt synspunkt. Når eleverne har redskaberne, skal de læ-
re at vælge og anvende disse, og det gøres fint i projektarbejdsformen. 
Under interviewet giver flere lærere udtryk for, at så meget fylder 
projektarbejdsformen jo altså heller ikke i forhold til mere traditionelle 
undervisnings- og arbejdsformer, ikke mindst klasseundervisningen. 
Denne gruppe af lærere mener ikke, at projektarbejdsformen og 
Kompetenceprogrammet hænger så nøje sammen, som andre synes 
at mene, idet det er deres opfattelse, at eleverne måske indgår i ét 
eller to projekter om året. 

Nogle lærere synes, at projektarbejdsformen er en god og in-
teressant arbejdsform, men det er ikke ensbetydende med, at de 
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synes, at arbejdsformen er anvendelig i gymnasiet. Der er stort set 
to synspunkter. Det ene er, at projektarbejdet er en god arbejdsform 
i arbejdslivet, hvor det er reelle problemstillinger, der skal løses 
af medarbejdere med forskellige faglige kompetencer. En sådan 
situation kan ikke skabes i en undervisningssituation, og derfor 
støder det tidligere nævnte omverdensargument på problemer. Det 
andet synspunkt knytter sig til en vurdering af arbejdsformen og 
konkrete undervisningsfags mål og indhold, og det repræsenteres af 
lærere – specielt inden for de naturvidenskabelige fag og sprogfagene 
– som ikke mener, at projektarbejdsformen egner sig til indlæring 
af basale faglige kvalifikationer.

Har Kompetenceprogrammet så haft nogen effekt på undervisnin-
gen? Også her er meningerne delte. En lærer udtaler på en bevidst 
ikke-definitiv måde, at »vi ved, at nogle af eleverne arbejder på den 
her måde«. En anden lærer siger: 

Min 3.g siger: »I snakker så meget om det der Kompetence-
program«. Men de svarede egentlig på spørgsmålene ( i forårets 
evaluering) på en måde, som viste, at de godt forstod, hvad 
programmet går ud på. De kunne formulere, hvad de gerne 
ville træne noget mere i. 

En lærer hæfter sig ved, at kollegerne udtaler, at klassen er dygtig 
til gruppearbejde: De ved, hvordan man skal arbejde, og de går 
i gang uden så meget snak. En af lærerne ser en sammenhæng 
mellem daglig praksis og eksamensformerne og konkluderer, at 
f.eks. synopsiseksamen har forbedret mange elevernes præstation 
til eksamen. Hun fortæller også, at de mindre gode elever ikke klarer 
sig bedre, snarere tværtimod. Mens de tidligere kunne få et 6-tal, 
vil de måske nu få et 5-tal. Det er svært for denne gruppe elever 
at arbejde selvstændigt og problemformulere – det er naturligvis 
nemmere at reproducere lærerens tavlegennemgang. En af lærerne 
konstaterer, at »man kommer jo stadig ind i klassen, hvor en tredjedel 
ikke har læst«. 

En anden lærer supplerer: 

Det her er et forsøg på at give nogen nogle indlæringskompeten-
cer, men for nogle er det spild af tid. Det er ikke dér, de er, og 
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hvis man ser på læring overordnet, så er det her bare en lille 
inspiration eller en lille blomst. 

Endelig er der de lærere, som mener, at nogle kan bruge Kompe-
tenceprogrammet, mens andre ikke kan: 

Jeg tror, at vi rammer en middelgruppe, som bliver bedre til at 
læse lektier, jeg tror ikke, at vi rammer de dårlige elever. Og de 
dygtige, de har deres egen systemer inde i hovedet.

Lærerrefleksioner i forhold til kompetencebegrebet

Det er tydeligt, at arbejdet med kompetenceudvikling giver an-
ledning til forskellige overvejelser hos gymnasielærere. Ikke bare 
har kompetencediskursen en provokatorisk og polariserende virk-
ning på mange lærerkollegier, men også hos dem, der som udgangs-
punkt finder kompetencedagsordenen både interessant og nødven-
dig, opstår der en ‘oversættelsesproblematik’ i feltet mellem mål- og 
middeldiskussioner, der bringer pædagogisk-didaktiske grundlags-
diskussioner på banen. Man kan opdele overvejelserne i tre kate-
gorier. For det første er der en etisk-psykologisk problemstilling, der 
handler om lærernes forpligtelse og ‘habitus’ i forhold til at arbejde 
med de bløde kompetencer. For det andet er der en praktisk-didaktisk 
problemstilling, der handler om forholdet mellem elevers tænkning om 
fagligheden og deres faglige gøren. Og for det tredje er der en politisk 
problemstilling, der handler om kompetencebegrebets omfangslogik 
og status i debatten om gymnasiets formål. 

Hvad angår den etisk psykologiske problemstilling, kan følgende 
lille interviewuddrag illustrere problematikken:

Interviewer: Er opdragelse og uddannelse det samme?
Lærer 1: Vi ønsker ikke at være opdragere.
Interviewer: At udvikle elevernes evne til empati – er det ikke 
opdragelse?
Lærer 1: Jo, og det er det problematiske.
Lærer 2: Vi er ude i et opdragelsesprojekt, uanset hvad vi gør.
Lærer 1: Jeg vil gerne selv praktisere opdragelse med henblik 
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på det faglige. Det er ikke opdragelse for opdragelsens egen 
skyld.
Lærer 3: Som lærer skal man da bekymre sig om, hvorfor elever 
blokerer. Man kan ikke tænke den opdragende funktion væk 
fra at være lærer. Det er opmærksomhed, det her handler om.
Lærer 2: Jeg er nok meget tilbageholdende.
Lærer 1: Det er vigtigt at understrege, at vi som lærerpersonlig-
heder er meget forskellige. Vores opdragelse skal forholde sig 
til det faglige, og det kan vi nok alle klare. Og så er der nogle, 
der kan magte mere end andre. Man kan være empatisk på 
mange måder, også i en faglig sammenhæng. Det er ikke alment 
medmenneskelig empati, det handler om. Det er meget vigtigt, 
at vi hele tiden holder fast i, at eleverne skal blive bedre til det 
faglige.

Lærere kan, som citatet med al tydelighed viser, have forskellige 
psykologiske forudsætninger og opfattelser af ‘nærhed’/‘distance’ 
i forhold til eleverne. Der er indenfor gymnasielærerkulturen en 
tendens til at mene, at så længe det drejer sig om hårde faglige 
kompetencer, taler man om kerneydelsen, som den enkelte lærer er 
forpligtet i forhold til. Men så snart man begynder at tale om bløde 
personlige og sociale kompetencer og om nødvendigheden af at 
italesætte elevers bevidsthedsmæssige tilgang i en vejledningsmæssig 
sammenhæng, så begynder forskellighederne og forskellige læreres 
tilgang til problemstillingen at vise sig. Dette skyldes, som det 
tydeligt fremgår af ovenstående interview, at forskellige lærere har 
forskellig tilgang til deres eget lærerarbejde. Mangfoldigheden af 
‘følelsesstrukturer’, eller hvad man nu vælger at kalde den enkelte 
lærers mere emotionelle register i kommunikationen med elever, 
udmønter sig i selvforståelser, som får betydning for evne og lyst 
til at arbejde med de bløde kompetencer hos eleverne. Den gang 
positivt ladede ord som ‘metodefrihed’ og ‘lærerautonomi’ kunne 
skabe en beskyttet diskurs omkring den enkelte lærers ret til at 
undervise i overensstemmelse med sin egen habitus, var dette ikke 
et problem. I dag, hvor både kravet om samarbejde og kravet om, 
at lærere skal arbejde systematisk med ikke bare elevernes faglige, 
men også deres personlige og sociale kompetencer, opstår der en 
række stærke reaktioner og vægringer mod en uddannelsespolitisk 
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dagsorden, som synes at operere med en ‘ideallærer’, som måske ikke 
findes – og som i allerhøjeste grad udfordrer traditionelle læreres 
selvforståelse og ‘følelsesstruktur’. 

Tæt på, men alligevel adskillelig fra det problemkompleks, der 
handler om læreres forskellige følelsesstruktur, rejser sig spørgsmålet 
om, hvor meget lærere skal forholde sig til elevers psykologiske 
udvikling. Med en af lærernes ord: 

Når vi kommer til at tale om personlige kompetencer, taler vi 
om noget, der for den enkelte elev er privat. Grænsen er hårfin, 
for man kan komme meget tæt på. Det var ikke en situation, 
vi ønskede at komme i, og derfor ville vi som udgangspunkt 
undersøge noget, vi kunne magte.

En tredje lærer sammenføjer de to perspektiver:

Vi er jo ikke psykologer, det er slet ikke det, det handler om. 
Derfor skulle vi heller ikke ind og lave en eller anden psyko-
analyse af dem. Vi skulle gribe fat i nogle karakteristika ved 
den enkelte, som vi mente var noget, der enten kunne være 
konstruktivt for deres videre arbejde, eller som kunne virke 
modsat. Det var eleven som elev og ikke som menneske. 

I forhold til kompetencebegrebet rejses her en etisk problemstilling, 
der handler om, hvor meget gymnasielærere egentlig skal involvere 
sig i elevernes personlige udvikling. Problemet bliver af flere lærere 
spidsformuleret således: På den ene side er det tydeligt, at elevers 
evne til at koncentrere sig og samarbejde hænger sammen med dybe 
lag i deres tilgang til sig selv og omverdenen, og i en af grupperne gik 
man ligefrem så vidt som til at mene, at kompetencekurserne måtte 
forholde sig til elevernes evne til at tænke empatisk, dvs. med en hvis 
indsigt og indføling i forhold til klassekammerater. På den anden side 
er det ligeså tydeligt, at elevers forskellige tilgang til skolearbejdet 
hænger sammen med deres skoleeksternt determinerede baggrund. 
Spørgsmålet bliver derfor, om skolen skal give alternativer til den 
skoleeksterne ‘socialkode’, eller om man bliver nødt til at respektere 
elevdiversiteten.

Problemet med at systematisere arbejdet med specielt de bløde 
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kompetencer og at omsætte dette arbejde i konkrete undervisnings- 
og evalueringsformer, synes grundlæggende at være, at lærerens 
funktion mellem uddannelses- og opdragelsesopgaver fortolkes 
meget forskelligt af lærerne. Problemstillingen accentueres givetvis 
af, at lige netop gymnasiets elevgruppe befinder sig et sted mellem 
‘barn’ og ‘voksen’: Derfor er det ikke tydeligt, om gymnasielærernes 
virke skal vise tilbage mod folkeskolens udvidede forståelse af 
interaktionen mellem lærere og elever eller frem mod videregående 
uddannelsers mere afgrænsede forståelse. I den ene lejr findes lærere, 
der mener, at skolen bliver nødt til at påtage sig opgaver, som familien 
ikke længere påtager sig, så som at lære eleverne social adfærd og 
give dem ‘selvtillid’. I den anden lejr er der lærere, som henviser 
opdragelsesproblematikken til familien og melder hus forbi, når 
spørgsmålet om elevernes personlige og sociale kompetencer er 
på tale. Sådanne forskelligheder bliver endog meget synlige, når 
spørgsmålet om lærergruppens forpligtelse i forhold til udvikling 
af klasserumskultur og elevselvstændiggørende arbejdsformer 
kommer på tale. Historisk er der vel sket det, at gymnasielærerne 
tidligere har kunnet læne sig op ad en universitetsfaglighed, der ik-
ke nødvendigvis forholder sig til pædagogiske problemstillinger, 
men spørgsmålet er unægtelig, om ikke det ændrede elevgrundlag 
og forandrede socialisationsmønstre gør det tvivlsomt, om denne 
tilgang til gymnasielærerarbejdet kan fastholdes.

Hvad angår den praktisk-didaktiske problemstilling er spørgsmålet, 
‘hvordan’ kompetencer udvikles. De fleste er enige i, at man med 
kompetencebegrebet peger på evner, dispositioner, paratheder, 
som den enkelte elev skal kunne aktivere for rationelt at kunne 
arbejde med viden. At være kompetent er at ‘kunne noget’, men 
det er også at ‘vide’, hvordan man ‘kan kunne’. I en skolemæssig 
sammenhæng bliver det store og interessante spørgsmål, hvordan 
man kan arbejde systematisk med kompetenceudvikling ud fra en 
viden om, hvordan sådan nogle bevidsthedsmæssigt genereres og 
videreudvikles. Udvikles kompetencer bedst ved at blive artikuleret 
og bevidstgjort i forskellige typer metaaktiviteter eller ved at blive 
udviklet i en praksis, som sætter bestemte undervisningsmæssige 
aktiviteter i centrum og tager relevante problemstillinger op i til-
knytning hertil. 
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I de forsøg, som er analyseret i de rapporter, der danner grundlag 
for denne artikel, er konklusionen entydig, selv om den måske også er 
ret banal. Det har været en gennemgående opfattelse hos såvel lærere 
som elever, at arbejdet med kompetenceudvikling står og falder med 
en tydelig relation mellem metakognition og de faglige aktiviteter. 
Både lærere og elever peger på, at løsningen på dette problem består i 
at knytte arbejdet med kompetencer og delkompetencer tæt til faglige 
aktivitetsformer. Disse skal rumme elementer, hvor en bred vifte af 
kompetencer udfordres, men samtidig skal det også være muligt at 
standse op og reflektere og sætte sprog på det, man har lært. 

Eksisterer denne kobling ikke, er der fare for, at ‘oversættelsen’ af 
kompetencesproget til undervisningsaktiviteter mislykkes. Enten 
fordi eleverne ikke kan gennemskue meningen med de kompeten-
cefremmende aktiviteter, fordi de ikke opfatter sammenhængen 
mellem faglige aktiviteter og metasproget. Eller fordi de socialiseres 
til at formulere sig i et sprog, som er udvendigt i forhold til den 
faglige praksis. De lærer med andre ord at afkode en ‘ny’ gymnasial 
sprogkode, som ikke nødvendigvis beriger deres faglighed. Og lærer 
dermed et ‘dobbeltsprog’.

Hvad angår den politiske problemstilling er spørgsmålet, hvilke 
interesser kompetence-diskursen tjener. Det synes at være en ud-
bredt opfattelse blandt gymnasielærere, at kompetencebegrebet 
sætter en dagsorden for den gymnasiale formålsdiskussion, der vil 
knytte gymnasiet tættere til arbejdsmarkedet end nogensinde før og 
derved nedbryde faglighedsbegrebets sammenhæng med faglige 
diskurser, således som de traditionelt har været defineret, nemlig 
som en universitetsfaglighed, der skal formidles ‘en etage ned’. At 
den aktuelle skelnen mellem fag og faglighed faktisk hænger sammen 
med et forsøg på at adskille gymnasie- og universitetsfaglighed, 
vil moderniseringsdiskursens tilhængere nok ikke erklære sig helt 
uenige med deres kritikere i. Uenigheden vil snarere handle om, 
hvorvidt konsekvensen en forringet eller en forbedret uddannelse. 
En lærer siger:

Personligt er jeg meget på vagt over for den der kompetencesnak. 
Der ligger en instrumentalisering i det. Jeg så i Gymnasieskolen, 
at ministeren (daværende undervisningsminister Margrete 
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Vestager, sb) var bange for ‘pensumitis’, og at hensigten med 
udviklingsprogrammet var, at man ville styrke fagligheden på 
bekostning af faget. Den skelnen mellem faglighed og fag tror 
jeg ikke på. Jeg tror godt, jeg ved, hvad hun mener, men det, hun 
vil, er præcis det, man ikke kan. Så kommer der noget pjat ud af 
det. Man kan ikke tilegne sig faglighed uden fag, for fagligheden 
udspringer af arbejdet med faget og den disciplinering, der 
ligger der. 

Det synes at være ‘færdighedsdimensionen’ i kompetencediskursen 
samt dens udpegning af overfaglige kompetenceniveauer, der kan 
give anledning til bekymring. Samtidig fremføres en mere traditionel 
fag-faglig tankegang, der ser en fare i, at kompetencetænkningen 
knyttes til fag-opløsning. Indvendingen her er, at forestillingen om, 
at man kan arbejde med brede kompetencemål skaber faglig for-
ringelse. Altså at moderniseringsdiskursen i realiteten gør regning 
uden vært.

En anden lærer siger i tilknytning til kompetencediskussionen og 
udviklingen af elevselvstændiggørende arbejdsformer, at dem, der 
drager i felten og agiterer for mere projektarbejde med udgangspunkt 
i samfundets interesse, er ‘dogmatikere’, og han fortsætter:

Man kan ikke sige, at det er helt nødvendigt ude i det store 
samfund, for man kan i virkeligheden legitimere utrolig mange 
ting ved at pege på det store samfund. For det store samfund 
er netop stort. Hvad angår studiekompetence bør det indgå på 
linje med så mange andre ord. Der er nogle ting, det kan, og der 
er nogle ting, det ikke kan. Jeg mener ikke, at det kan give den 
dybe refleksion, for selv om man taler om projektarbejde som 
fordybelse, så er der altså tale om elever på samme niveau. De 
er lærlinge, som kun kan udfordre hinanden så og så langt – dog 
der stopper det, om jeg så må sige. Når man ikke kan udfordre 
hinanden yderligere, kan der opstå en form for tilfredshed: »Det, 
vi har gjort, må være godt, fordi vi har gjort det«.

I ovenstående citat vender læreren sig mod to ting. Dels betvivler han, 
at ‘man’ uden videre kan sige, at samfundet har brug for det, som 
kompetencediskursen peger på, dels sætter han spørgsmålstegn ved 
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det læringsbegreb, der knytter sig til forestillingen om, at bestemte 
arbejdsformer kan udvikle studiekompetence.

Hvor skal vi hen, du?

I det foregående har pointen været, at relationen mellem moderni-
seringsdiskursen og gymnasiale skolekulturer langtfra er enkel. I 
(sprog)spillene mellem den officielle diskurs og hverdagsdiskurserne 
på skolerne eksisterer allehånde muligheder for dekobling og mere 
eller mindre subtile modstandsstrategier. Men der eksisterer også 
muligheder for at oversætte det uddannelsespolitiske sprog til 
hverdagens didaktisk-pædagogiske praksisformer og dermed give 
relevante og nuancerede svar på omverdenens spørgsmål. 

Det er naturligvis helt perspektivløst at bruge usikkerhed, kon-
flikter og uenigheder i gymnasieverdenen som argument for at 
lade udviklingen gå i stå. Ingen, og slet ikke lærere og ledelser, kan 
være tjent med en gymnasieskole, der ikke forholder sig sensitivt 
og dynamisk til den samfundsmæssige udvikling. En sådan skole 
ville hurtigt blive tvunget til at dreje nøglen om, enten på grund af 
manglende søgetal eller på grund af politikernes berettigede ængstel-
se for et uddannelsessystem, der var gået i selvsving og ikke længere 
kunne reagere produktivt på omverdenspresset. Som udgangspunkt 
må man sige, at gymnasieskolen er pinedød tvunget til at forbinde 
et højt vidensniveau med evnen til at give gymnasieeleverne kom-
petencer og en dannelse, som er brugbar i videnssamfundet, det 
hyperkomplekse samfund, det refleksivt moderne, eller hvad man 
nu vælger at kalde det samfund, vi begynder at ane konturerne af. 

De undersøgelser, denne artikels forfatter har været med til at lave, 
viser imidlertid, at der synes at være et skisma mellem behovet for 
dynamiske organisationer og det ligeså store behov for en stærk og 
støttende kultur, der kan danne ramme om tidens eksperimenter. 
Det synes at være en helt afgørende opgave både for skoleledelser 
og for lærerne at udvikle en stærk samarbejdskultur, hvor ansvaret 
ikke enten isoleres til ekskluderende enklaver eller gøres til noget, 
‘de andre’ kan tage sig af. Jo større omverdenspresset er, jo mere 
nødvendigt forekommer det at have et forum, hvor lærere og ledelse 
kan diskutere og udforme skolens mål og midler, uden at debatten 
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havner i ideologiske polariseringer, som i virkeligheden forhindrer 
lyst til at eksperimentere, reflektere og diskutere mulige veje at gå. 
I en tid, hvor det flyder med ‘flydende betegnere’, som langtfra 
rummer den præcision og didaktiske afklaring, der skal til for at 
kunne omsættes til virkelighed, er der nok at tage fat på: Hvordan 
tilvejebringes ‘progression’? Hvad betyder ‘studiekompetence’? 
Hvad er ‘almendannelse for en størrelse nu om stunder? Hvad 
kan f.eks. projektarbejde bruges til, og hvad kan det ikke bruges 
til? Hvordan håndterer man læreprocesser med refleksive og indi-
vidualiserede elever? Hvordan kan man som lærer arbejde med 
elevernes kompetenceudvikling uden på den ene side at overskride 
de psykologiske og etiske grænser og på den anden side fortrænge 
skolens opdragende opgave? Hverken balkaniserede skoler eller 
skoler præget af konstrueret kollegialitet er stærke nok til at etablere 
et forum, hvor disse omfattende konkretiseringer er mulige. De er 
hverken i stand til at implementere omverdens krav eller til at skabe 
værdier, som kunne blive skoleverdenens livsduelige korrektiv til 
systemverdenens tiltagende kolonisering af den undervisningsmæs-
sige dagligdag. 

Kompetence-diskussionen kan igen fungere som eksempel. Når 
man begynder at tænke i progression, systematisk udvikling af 
bestemte arbejdsformer og metakognition, så opstår der et behov 
for et fælles forum (teamet, de pædagogiske dage etc.), hvor man 
kan udvikle fællesstrategier og tale sig frem til et fælles sprog, som 
forhindrer misforståelser, både lærere imellem og mellem lærere og 
elever. Omvendt er det lige så rigtigt, at man ikke kan organisere 
sig ud af en problematik, der står og falder med den enkelte lærers 
evne til at navigere meningsfuldt i forhold til de fælles beslutninger. I 
dette perspektiv er det ikke lærere, der strategisk og taktisk besidder 
evnen til at indordne sig i forhold til den for øjeblikket hegemoniske 
diskurs på skolen eller i samfundet, der er brug for, men lærere, der 
kan udnytte de fælles diskussioner og beslutninger som tænksomme 
individualister i deres praksis alene og sammen med andre.. 

Udviklingen af en læreroffentlighed med et fælles rationale kræ-
ver en vilje til at sætte den refleksive praksis og en dertil knyttet 
individuel og kollektiv refleksion i centrum. Og man kan kættersk 
spørge, om den tidstypiske skelnen mellem ‘løst’ og ‘fast’ koblede 
organisationskulturer, som benyttes i feltet mellem uddannelsespoli-
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tik og institutionsforskning, giver mening i et sådant perspektiv: Den 
løst koblede organisationstype er groft sagt den traditionelle gymna-
sieskole, som præges af en flad struktur, lærerindividualisme og fag-
lærere, som er forpligtet på deres eget ‘fag’ og elevernes dygtiggørelse 
i forhold til enkeltfaget. Den løst koblede gymnasieskole opstod og ud-
viklede sig i en historisk epoke, hvor elevernes faglige kvalifikationer 
og de universitetsuddannede læreres faglige kompetencer var i høj 
kurs. I en situation, hvor teamsamarbejde og kompetenceplaner er 
i centrum, bliver det den fast koblede organisation, som udpeges til 
at kunne løse problemerne. 

Denne variant af teorien om ‘den lærende organisation’ forekommer 
mig at have fat i nogle væsentlige pointer. Skoler, som er for løst 
koblede og ikke gør koordinering, samarbejde og fælles diskussioner 
mulige, stivner i organisationstyper, hvor stilstand og isolation 
hersker og paranoide forsvarssystemer vil have god grobund. Men 
idealet om den fast koblede organisation kan også vise sig at være 
mangelfuldt, ikke blot fordi det giver en misvisende beskrivelse 
af, hvordan individer faktisk fungerer i organisationer, men også 
fordi idealet kan være med til at fremme praksisformer, som ikke 
kan generere udvikling. Sagen er nemlig, at hvis organisationer 
bliver for fast koblede og udvikler ‘for’ kommunitaristiske ideer 
om det frugtbare i, at konflikt og ambivalens opløses til fordel for 
en march i fælles takt, så forsvinder muligvis også den kreativitet og 
innovation og de skæve tilganges praksis, som genererer udvikling 
og fornyelse. Ledelsesstrategier og skolekulturer, som ikke stimulerer 
lærerindividualiteten, men som tværtimod ser andre synspunkter som 
truende og utidssvarende forstyrrelser, kan måske nok i dag virke 
som om, de er ‘foran’, men man kan have sin tvivl om, hvorvidt de 
også vil være foran i morgen, for måske kan man i forsøget på at finde 
frem til mindste fællesnævner komme til at udgrænse muligheder, 
som måske var mere fremsynede, end man troede. 

Vi lever i et samfund, som man kan kalde ‘det refleksivt moderne’. De 
store fortællinger, som tidligere gav mening til uddannelsessystemet, 
forekommer ikke længere så overbevisende, og skoleverdenens 
aktører – lærere, elever og ledelse – må leve med en vis usikkerhed 
om, hvilken vej, der er den rigtige. Man må så at sige eksperimentere 
sig frem for at finde ud af, hvilke fag, undervisningsformer og 
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kompetencer, der matcher fremtidens samfund. Den generelle usik-
kerhed og behovet for at finde svar skaber en omfattende refleksion, 
ikke fordi vi nu pludselig alle sammen har fået ‘lyst’ til at være 
enormt tænksomme, men fordi vi lever i en epoke, hvor individet 
– med en let omskrivning af Jean-Paul Sartres berømte formulering 
om friheden – er ‘dømt til refleksion’. Gymnasieverdenen befinder 
sig i en periode, hvor den må leve med en vis usikkerhed om, hvad 
det rigtige svar er og med frimodighed prøve sig frem for at finde ud 
af, hvordan moderne elever kan lære ‘det’, de skal i en verden, der 
forandrer sig med voldsom hast. Skolelivet i det refleksivt moderne 
kan – som det har vist sig på de skoler, som denne artikels forfatter har 
været med til at undersøge – fremkalde både kreativ opfindsomhed 
(for hvis intet længere er beskyttet af traditionen, er der frit slag for 
pædagogisk innovation) og udviklingsskepsis (for hvad er egentlig 
målestokken i en epoke, hvor moderne fremskridtsoptimisme er afløst 
af postmoderne usikkerhed om retning og bedømmelseskriterier 
for, hvad der er ‘god’ og ‘dårlig’ udvikling?). En ting er dog sikker: 
Hvis en skole skal kunne klare de diskussioner og eksperimenter, 
som livet i det refleksivt moderne fører med sig, så kræves det, at 
viljen til fornyelse kombineres med en grundlæggende tryghed og 
tillidsfulde samarbejdsmønstre. Der fordres lærere, som er gode 
symbolanalytikere, opfindsomme individualister og samarbejdende 
fagspecialister. Intet mindre!

Noter

1. Steen Beck og Birgitte Gottlieb: Elev Student – en teoretisk og 
empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence, Gymnasie-
pædagogik 32 og 33, Syddansk Universitet 2002 (rapporten 
findes på www.dig.sdu.dk). Steen Beck, Erik Damberg, Jens Do-
lin, Åse Lading og Karin L. Svejgaard: Udviklingstendenser i det 
almene gymnasium, hæfte 36 a og b, Uddannelsesstyrelsen 2003 
(rapporten findes på www.uvm.dk). I disse to skrifter findes 
litteraturhenvisninger til relevant teoretisk litteratur, som ikke 
skal gentages her.
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