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Vidensdeling, reform og usikkerhed 

Artiklen diskuterer en række fund, der er gjort i forbindelse med et projekt om vidensdeling. De viser, at vidensdeling især 

forbindes med særfaglig ajourføring og administration og delvis med metoder, men ikke vedrører det særdeles krævende 

nye faglighedsbegreb, som gymnasiereformen introducerer. Dette forekommer umiddelbart paradoksalt. Set i et overordnet 

perspektiv foreslår forfatterne at forstå dette som usikkerhedshåndtering – at lærere i presset fra en ambitiøs reform be-

stræber sig på at sikre en vis genkendelighed og undervisning for dem selv og deres elever. 

variation, så sproglig kreativitet og interpersonel-

le ressourcer kan forløses. Og i forhold til det 

interpersonelle er det oplagt at arbejde med nuan-

ceringer af henvendelsesressourcer, stemmefø-

ring og positionering i tekster.  

 Det interpersonelle kan vise sig at være en 

væsentlig pædagogisk ressource der åbner for et 

større spillerum for en personlig stemme. Også 

det narrative er en udfordring faget må tage op. 

Og det er ikke en genintroduktion af ’Skriv om 

din sommerferie’ der er på tale, men fagligt og 

kompositionelt gennemførte narrativer der kan 

bringe fag, identitet, refleksion og indre og ydre 

virkelighed sammen – gerne som delelement af 

en opgave og ikke kun i fiktiv form.  

 At kunne skrive i genrer der åbner for realise-

ringen af en personlig stemme der også kan inter-

agere med et intenderet publikum, er del af dansk 

som både dannelses- og kompetencefag. 
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Vidensdeling er et buzzword i det private er-

hvervsliv. Det sættes i forbindelse med hurtigere 

teknologisk udvikling og ændrede produktions-

faktorer, der især bygger på den menneskelige 

ressource. Virksomheder skal i denne tankegang 

blive bedre til at optimere udnyttelsen af den 

eksisterende viden for at kunne leve op til nye 

globale konkurrencevilkår og det innovations-

pres, som følger heraf (Christensen 2009).  

 Vidensdeling angår imidlertid også den of-

fentlige sektor og indgår også i gymnasiers selv-

fremstilling – til tider endog i deres strategi for 

fremtidig udvikling. Er dette blot almindelig 

efterligning, eller er det et begreb, der beskriver 

en ændret praksis i gymnasiernes forsøg på at 

indrette sig på nye krav? 

 For at undersøge dette interviewede vi i 2011 

20 lærere og ledere fordelt på fire gymnasier ud 

over landet om, hvad værdifuld viden var for 

dem, hvad de forstod ved vidensdeling, og hvor-

dan og med hvilket formål, de delte viden. Ana-

lysen viste, at deres forestillinger om vidensde-

ling til dels kan forstås ud fra det pres, som den 

dobbelte gymnasiereform – indholdsreformen i 

2005 og selvejereformen i 2007 – udgør. Men 

den viste også, at disse forestillinger ikke blot 

kan forstås ud fra intentionerne i reformerne, 

men i lige så høj grad ud fra et behov for at kun-

ne håndtere den usikkerhed, som ligger i en re-

formeret hverdag – dvs. at oversætte pres og 

udfordringer til allerede kendte mønstre. 

 I det følgende nævner vi nogle hovedpunkter 

fra undersøgelsen og diskuterer dem til sidst som 

et spørgsmål om håndtering af usikkerhed.  

 

Viden af værdi? 

 

Det er et dominerende mønster i vore interview, 

at vidensdeling, der vedrører fagviden, har priori-

tet – fx. nye undervisningsforløb eller ny viden 

på bestemte fagområder. Og det er gennemgåen-

de, at faggruppen opfattes som den centrale en-

hed, når vi spørger til vidensdeling. Men det 

betyder ikke, at faggruppen er eneste sted, hvor 

der forekommer vidensdeling. Der peges tillige 

på teamene om klasserne. Men her er der tale om 

en anden type viden, en viden, der især udfylder 

teknisk-logistiske eller administrative behov. 
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Denne viden opleves nok som nødvendig, men 

ikke så værdifuld som den førstnævnte, og den 

ses nærmest som tidsrøvende i forhold til ’det 

egentlige’, det faglige – en tidsrøver, der kan 

forbindes direkte med refomens krav om øget 

koordinering. 

 Derimod giver vore data ikke anledning til at 

mene, at intentionen i reformen om fagligt sam-

spil som led i undervisningens kompetenceorien-

tering har skubbet til forståelsen af, hvad faglig-

hed er for en størrelse. I stedet for at skabe even-

tuelle ’ny- eller overfaglige konstruktioner’ – 

hvordan sådanne end kunne se ud – spaltes viden 

op i faglig viden og administrativ viden, og den 

sidste vedrører alene lærersamar-

bejde. En vidensdeling, der tillige 

udspiller sig på to forskellige 

arenaer: faggruppens og teamets. 

 

Hvorfor vidensdeling? 

 

Tre begrundelser for vidensdeling 

lader sig formulere – rationalisering, koordine-

ring og – i mindre omfang – innovation (se også 

Christensen 2002). 

 Rationaliseringsbegrundelser er udbredte 

blandt lærerne. Man deler viden fra kurser, gode 

links og tekster – hvorfor opfinde den dybe taller-

ken forfra hver gang? som en lærer siger. Koordi-

neringsbegrundelser er lige så udbredte. Inter-

viewene giver – nu syv år efter indholdsreformen 

– stadig indtryk af et stort koordineringsarbejde, 

men ses til forskel fra rationaliseringsmotivet 

ikke som en ressourcemæssig investering, der 

giver tilsvarende afkast. 

 Samlet kan rationalisering og koordinering 

beskrives som konsolidering – dvs. konsolidering 

af ny praksisser, hvis endemål er foregrebet i og 

med reformen. Rationalisering og koordinering – 

altså de konsoliderende begrundelser – står dog 

ikke alene. Og en et tredje, dog ikke så hyppigt 

mønster forekommer, fornyelse eller nyskabelse.  

Følgende interviewcitat har vi læst som et udtryk 

for fornyelsesbegrundelsen: 

 

[…] Man hjælper hinanden til at nå frem til nog-

le ting, der fungerer, noget, der er spændende og 

sjovt. Men jeg tror også, at selvom det egentlig 

ikke direkte hører under vidensdeling, så forbin-

der 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 sidder 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 videndelingen også 

dér, hvor man løfter projekter højere ved at bru-

ge hinandens indspark. 

 

Hvor lærerne har fag og undervisning i tankerne, 

har de interviewede ledere skolen som en organi-

sation for øje. For lederne handler rationalisering 

om at sikre vigtig viden i en tid med kraftig ud-

skiftning, og koordinering skal sikre viden om og 

erfaringer med hverdagens samarbejde og den 

overordnede progression i uddannelsen. 

 

Vidensdeling, strategi og udvikling 

 

Ikke uventet er det lederne, der ser vidensdeling i 

et organisationsperspektiv. Især er lederne opta-

get af den organisatoriske sammenhæng mellem 

rationaliserings- og koordineringsspørgsmål. 

Man tilføjer og eksperimenterer således med nye 

organisatoriske koordinationsele-

menter – faggrupper suppleres med 

team om klasser, man går fra år-

gangsteam, dvs. på tværs af årgan-

gen, til studieretningsteam, dvs. 

team, som eksisterer over uddannel-

sens tre år, eller man danner kerne-

team som elementer i osv. osv. 

 Præcis på dette punkt, dynamisering, er der 

dog en forskel på de fire skoler. På tre af de fire 

skoler er fornyelsesbegrundelsen blandt lederne 

enten fraværende eller kun løst knyttet til de etab-

lerede team som forventninger om, at teamene 

stiller sig en fælles udviklingsopgave. Den fjerde 

skole udmærker sig ved en organisatorisk struk-

tur, der skal fremme innovativ vidensdeling. Her 

ses faggrupper og klasseteam som arenaer for 

konsolideringslæring, hvorefter man etablerer 

team om særlige udviklingsområder, der aftales 

mellem lærere og ledelse. De konkrete emner 

adskiller sig dog ikke: Kooperativ læring, super-

vision, innovationsmetode i undervisningen, 

klasserumsledelse, it i undervisning mm. 

 Resultatet kan umiddelbart give anledning til 

undren. Set på baggrund af buzzwordet vidensde-

ling som dynamo for innovation, synes fornyel-

sesdimensionen ringe eksponeret. Dertil kommer, 

at fornyelse eller nyskabelse i modsætning til, 

hvad man skulle forvente i lyset af reformen, ikke 

knytter sig til faglighed, dvs. til didaktik. Den 

knytter sig til pædagogisk metode – dvs. til, hvor-

dan klasserummet håndteres. Ved nærmere efter-

tanke er det dog ganske forståeligt – det kræver 

imidlertid en mellemregning. I det følgende gør 

vi rede for nogle begreber, der skal hjælpe os til 

forståelsen – først tre begreber for de dynamik-

skabende forhold, som vi henfører til reformen, 

derefter tre begreber for den afhængighed, der er 

en følge af dynamiseringen. 

 

Dynamoer og dilemmaer 

 

Den teoretiske del af vores analyse peger på tre 

helt overordnede forhold, der kan ses som 

’dynamoer’ for forandring i gymnasiet for tiden – 

kompetenceorienteringen af undervisningen, 
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decentralisering og ’frisættelse’ til marked og 

konkurrence samt centralisering i form af kvali-

tetssikring og resultatstyring. Disse tre forhold, 

som lægger tre forskellige pres på gymnasiet, har 

baggrund i den dobbelte reform. På godt og ondt 

virker de alt i alt destabiliserende på skole, fag og 

undervisning – hovedinstitutionerne i lærernes og 

ledernes hverdagsorganisering.  

 Kompetenceorienteringen skubber således 

afgørende til faglighedsbegrebet ved at sætte 

fokus på fagenes gøren og elevernes erfaring af 

viden som tæt forbundet med konkret problem-

løsning.  

 Decentralisering sætter fokus på gymnasier-

nes evne til at gribe ’markedets’ flygtige interes-

ser – at gøre skole og undervisning attraktiv for 

eleverne.  

 Centralisering fokuserer på skolens præstation 

– diverse målepunkter såsom gennemførelse, 

karakter m.m. Hvor det første pres direkte vedrø-

rer skolens kerneprocesser og stiller krav til ny-

udvikling af dem, sætter de to øvrige så at sige 

turbo på pressene ved at stille krav til overvejel-

ser over forhold, der kan forekomme at stride 

mod hinanden: Skal vi satse bredt eller skal vi 

’brande’ os på særlige kvaliteter? Går vi efter 

elevinvolverende undervisning eller efter klassisk 

målelige præstationer? Alt i alt stiller det øgede 

krav til den internt-organisatoriske 

afhængighed.  

 Reformpressene stiller krav om 

en ny afhængighed mellem skolens 

aktører. Skolens lærere er i langt 

højere grad bundet op på hinanden 

end tidligere, ligesom skolens lede-

re er afhængige af lærerne, hvis 

reformimplementering skal lykkes, 

endsige hvis der skal ske strategisk 

fornyelse. 

 I organisationsteori taler man om tre slags 

afhængighed i de organisatoriske processer: ag-

gregeret afhængighed, som forekommer, når 

processer, der bidrager til det samlede resultat, 

kan foregå isoleret fra hinanden. Sekventiel af-

hængighed, som forekommer, når den enkelte 

proces er afhængig af de foregående processers 

udfald, hvilket forudsætter koordinering og plan-

lægning, og endelig gensidig afhængighed, der 

forudsætter gensidig løbende koordinering og 

udvikling i selve processen (Thompson 2004). 

Den sidste afhængighedsform, den gensidi-

ge afhængighed, er den, der kommer på tale 

ved innovation – nemlig når processerne 

udvikler sig ’hen ad vejen’. Den er klart 

den mest ressourcetunge, og er også bela-

stende som følge af den usikkerhed, som 

ligger heri. Når skolerne frem til det resultat, 

som de gerne skulle i spændingen mellem 

en kompetenceorienteret faglighed, en mar-

kedsbaseret attraktivitet og en forvaltnings-

baseret præstationskontrol? 

 

Reform og virkelighed 

 

Her er vi ved kernen i vores forsøg på at 

forstå vore fund. De forestillinger og den 

praksis vedrørende vidensdeling, som vi har 

registreret, angår (især) rationalisering og 

koordinering. Det er begrundelser, der kan 

indeholdes i de to førstnævnte afhængig-

hedsformer, aggregeret og sekventiel af-

hængighed. I det omfang, vi ser fornyelse – 

der lægger op til den gensidige afhængig-

hed, og som det er tilfældet ved al egentlig 

nyt er behæftet med usikkerhed – sker det 

på områder, der er fraspaltet den faglighed, 

der ellers sættes i fokus af reformen. I stedet 

angår fornyelse først og fremmest i under-

visningens metoder, dvs. 

for nu at sætte det på spid-

sen tips og tricks. 

 Det er på samme tid 

paradoksalt og alligevel 

ikke ganske ukendt. Fak-

tisk kan resultatet under-

støttes af anden forskning 

i lærerpraksis: Et gennem-

gående resultat er, at lære-

re gør det, der giver mening og som gør 

undervisning tilstrækkelig genkendelig både for 

sig selv og for deres elever (Lortie 2002, Arfwed-

son 1994, Olson 1996). Det kan paralleliseres til 

de træk, som vi stødte på: Det særlige vidensde-

lingsmønster, som vi så, hopper så at sige ’rundt 

om’ det væsentlige, nemlig den faglighedsforny-

else, som overgangen fra stof- til kompetenceori-

enteringen indebærer, og forskydes til at omhand-

le metodeudvikling. Det reducerer usikkerheden 

over for, hvad fag nu er i lyset af reformen, men 

sikrer på den anden side, at hverdagen faktisk 

fungerer. 

 En reform skulle egentlig betegne en brudag-

tig udvikling. Meget tyder imidlertid på, at reali-

teten ikke er slet så brudagtig. Kan den vidensde-

ling, som projektet viser, forstås som håndtering 

af usikkerhed, kan to perspektiver tegnes: At 

reformimplementeringen går i stå eller at vores 

fund skal ses som tegn på mekanismer i en nød-

vendig affjedring, der gør implementeringen 

mulig – blot over tid. 
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