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Kapitel 2 

Team, styring og frihed – 
organisering i gymnasiet

Lars Frode Frederiksen

De danske gymnasieskoler har på flere områder fået nye op
gaver og skal derfor indrette sig på nye måder. Lærerne skal i 
højere grad end hidtil arbejde sammen i obligatoriske team, der 
tildeles en række opgaver med henblik på at planlægge, afvikle 
og evaluere undervisningen. Sigtet for projektet har været den 
ændrede lærerrolle efter reformen, og vi har i denne sammen
hæng studeret lærernes holdninger og praksis i forhold til det 
obligatoriske teamsamarbejde og til den organisatoriske udvikling 
hen imod henholdsvis løse og dynamiske strukturer eller faste 
og stabile strukturer. 

Der er en stor variationsrigdom i de måder som regelsæt
tet og opgaverne er blevet fortolket på skolerne, og der findes 
mange forskellige løsninger, der er fremkommet på baggrund 
af forskellige principper og forskellige konkrete anledninger og 
muligheder. Én ting er sikkert: der har ikke været mulighed for 
ikke at foretage sig noget. Det vil i givet fald være et entydigt 
regelbrud, og det er tvivlsomt, om skolerne i de tilfælde ville 
kunne løse deres opgaver. 

Er de mange forskellige løsninger et udtryk for en tilsyne
ladende uendelig variationsrigdom? Det kommer an på, hvor
dan man zoomer med sit kamera. På mange af de ‘snapshots’, 
der er taget på de enkelte skoler, af de enkelte organisationsdia
grammer, i de enkelte interview, i de enkelte møder, i de enkelte 
undervisningsforløb mv. kan det umiddelbart se således ud. I 
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artiklen vil jeg søge at tegne nogle centrale spor for ud vik lin
gen. 

Holdninger til team

Gennem de to spørgeskemaundersøgelser i 2005 og i 2007 har 
vi afdækket lærernes holdninger til teamsamarbejdet. Der er 
mange facetter af teamsamarbejde, og det er vanskeligt enty
digt at være ‘for’ eller ‘imod’ team. I debatten herhjemme og i 
den internationale litteratur findes to modsatrettede tendenser 
i forståelsen af, om en øget grad af teamsamarbejde er en ond 
udvikling eller en god. I den ene tendens ses en bevægelse fra 
autonomi til kontrol. Gymnasielærere er specialister inden for 
deres område. Indblanding udefra – specielt fra ikkefagfæller 
– kan påvirke arbejdets omfang og kvalitet negativt, og man 
ønsker ikke at blive presset ind i bestemte samarbejdsmønstre. 
Samtidig betragtes de medfølgende koordinerings og registre
ringsopgaver som en beskæring af de primære opgaver og som 
udtryk for manglende tillid. Denne tendens ses som en negativ 
begrænsning i lærernes arbejdssituation. Den anden retning 
fokuserer på lærernes arbejdssituation, der ændrer sig fra isola
tion til kollegialitet. Skolernes opgaver og udvikling fordrer 
i mange tilfælde en fælles indsats fra forskellige lærere, og 
lærerne skal ikke længere i samme omfang være alene om nye 
udfordringer. Denne tendens ses som en positiv udvidelse af 
lærernes arbejdssituation. Vi har afdækket diversiteten blandt 
lærernes holdninger til det obligatoriske teamsamarbejde, og 
det generelle billede ses af tabel 1. 



37Kapitel 2

Tabel 1. Lærernes vurdering af teamsamarbejdet. 2005 og 2007. PDI

2005
n≈1600

2007
n≈2800

Teamsamarbejde medfører 
mere kontrol 

+10 -8

Teamsamarbejde giver flere 
 muligheder 

+24 +17

Bemærk: PDI = Procent Difference Indeks. En høj PDIscore udtrykker en høj grad 
af enighed. PDI udregnes ved at fratrække andelen af lærere, der har en lav grad 
enighed, fra andelen, der har en høj grad af enighed. En PDIscore på +10 i forhold 
til, om teamsamarbejdet medfører mere kontrol, betyder, at der er 10 procentpoint 
flere lærere, der i høj grad er enige i udsagnene i kontrolfaktoren, end lærere, der 
i lav grad er enige. 

Det overordnede billede er for det første, at man kan tilslutte 
sig begge synspunkter, nemlig at teamsamarbejdet både kan 
medføre mere kontrol, og at teamsamarbejdet kan medføre nye 
udviklingsmuligheder. For det andet kunne vi se, at lærerne 
generelt set har lidt større tilslutning til, at teamsamarbejdet 
vil give flere muligheder – håbet om ny udvikling er lidt større 
end frygten for nye begrænsninger i arbejdet. For det tredje er 
der for begge tendenser tale om et fald fra 2005 til 2007, hvor 
stadig flere lærere har haft deres egne erfaringer med team
samarbejde. Faldet er størst for kontroldimensionen. Denne 
udvikling kan tolkes således, at teamarbejdet efter reformen 
hverken er himmel eller helvede. Selv om teamstrukturerne 
langtfra har fundet deres endelige form, så er de positive eller 
negative tanker om team blevet mere afdæmpede et par år efter 
reformens indførelse. 

Er der bag det generelle billede bestemte grupper af lærere, 
der har bestemte holdninger? Der findes en række af intuitive og 
teoretisk begrundede områder, hvor der kunne tænkes at være 
markante forskelle. Fx høres en vending i retning af, at: »Det er 
blot et spørgsmål om tid, før de ældre lærere holder op, så vil 
de nye samarbejdsmønstre blive en naturlig del af hverdagen på 
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skolerne«. Eller også noget i retning af, at kvinder er bedre til at 
samarbejde end mænd, at det er de samfundsfaglige lærere, der 
tænker tværfagligt, at man på de erhvervsgymnasiale skoler har 
haft større traditioner for samarbejde etc.

Der har vist sig, at der var forskelle mellem generationer 
forstå et således, at de ældste grupper af lærere havde de mindste 
forhåb ninger og den største frygt i forhold til det kommende 
teamsamarbejde. Det er interessant, at udviklingen i løbet af de 
to år har medført en nivellering. De generationsmæssige forskelle 
er sim pelt hen blevet mindre. Det kan tolkes således, at i takt med, 
der dannes nogle fælles erfaringer, bliver de oprindelige forvent
ninger mindre afgørende. Desuden har vi set, at de kvindelige 
lærere havde større forventninger til mulighederne ved team end 
de mandlige, men forskellen var ikke så markant. Ligeledes var 
der for skelle mellem fakulteterne (de samfundsvidenskabelige 
har den største tilslutning til muligheder ved team), men også 
inden for fakulteterne findes store forskelle. Vi kan derfor ikke 
entydigt be kræf te gængse fordomme om lærernes vilje og evne 
til at samar bej de i team. Fordomme, der består i, at det blot er 
kvinderne/mæn de ne, unge/gamle, bestemte skoletyper, bestemte 
fag etc., der har bestemte holdninger til et så konkret reformtema 
som team samarbejde. 

Til gengæld kunne vi mere markant se en sammenhæng 
mellem lærernes værdier i forhold til undervisning og elever 
og deres holdning til team (værdierne i forhold til undervisning 
og elever kommer til udtryk gennem lærernes didaktiske posi
tioner; disse er behandlet i kapitel 1). De mønstre og forskelle, 
der vises i tabel 2, er betydeligt mere udtalte, end hvad vi ellers 
har observeret.
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Tabel 2. Lærernes holdninger til teamsamarbejdet i forhold til didaktisk 
position 2007. PDI

Individuelt 
o rienteret 

 objektivisme
n=98

Bådeog 
 pragmatisme

n=353

Socialt   orienteret
konstruktivisme

n=727

Teamsamarbejde med 
 fører mere kontrol 

+33 +4 27

Teamsamarbejde giver 
flere muligheder

43 +13 +41

Bemærk: Se bemærkning under tabel 1 for, hvad PDI er. 

De fundamentale og relativt stabile værdier i forhold til lærer
gerningen giver markant forskellige holdninger til team. De 
individuelt orienterede objektivister mener, at teamsamarbejdet 
virker meget begrænsende for deres hidtidige arbejde samtidig 
med, at de overhovedet ikke kan se nye muligheder i de nye 
strukturer. Omvendt mener de socialt orienterede konstruktivister, 
at teamsamarbejdet vil give masser af muligheder uden store be
grænsninger i form af kontrol mv. Bådeog pragmatikerne ligger 
et sted midt imellem. Disse mønstre forstærker og nærmest over
griber de andre forklaringer, idet de for en stor del går på tværs 
af fag og køn mv. Dvs. at lærernes holdninger til muligheder og 
begrænsninger ved teamsamarbejde repræsenterer muligheder 
og begrænsninger for deres undervisning. 

Disse forskellige holdninger danner udgangspunkt for sko
lernes organisering af team. Lærernes værdier kan blive til en 
‘værdikamp’, der kan blive en væsentlig del af lærernes ar
bejde, når de bliver konfronteret med andre læreres værdier i 
et forpligtende samarbejde. Det markerer overgangen fra det 
monokulturelle (sådan gør man som gymnasielærer) og det 
multikulturelle (vi er forskellige, men vi blander os ikke i an
dres arbejde) gymnasium til nogle rammer, der kan betegnes 
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som det interkulturelle gymnasium. Lærerne skal varetage flere 
funktioner, og de skal forholde sig til flere former for viden
skabelighed og flere pædagogiske arbejdsformer. Udviklingen 
er simpelthen betinget af samarbejde mellem forskelligheder. 
Dette kan samtidig være en barriere for udviklingen. Skolernes 
organisatoriske udvikling skal håndtere den ændrede lærerrolle 
i de ændrede samarbejdsmønstre. 

Tendenser i organisatoriske positioner

De mange forskellige positioner rejser spørgsmålet om, hvordan 
skolernes organisering kan tilpasses til både disse positioner og 
til at varetage de opgaver, som skolerne bliver stillet og føler sig 
stillet. Det er fortrinsvis rektorerne eller tilsvarende ledere, der 
er ansvarlig for at udvikle en ny struktur. 

Kan vi udlede tendenser for organisering af gymnasieskolerne? 
Til at sortere og filtrere i det mangfoldige liv på skolerne tager 
jeg udgangspunkt i en ramme og et begrebsapparat, der af Peter 
Henrik Raae er udledt gennem en undersøgelse af rektorernes øn
sker, holdninger og forestillinger om den fremtidige organisation. 
Gennem undersøgelsen blev tre modeller for skoleorganisering, 
set fra rektorernes perspektiv, udledt. Den flade struktur, den re
bureaukratiserede model og ledelse via midten. De tre modeller 
er udledt på baggrund af skolernes organisationsstruktur og af 
rektorernes forestillinger om den bedste organisation til at løfte de 
givne opgaver. Den flade struktur er betegnelsen for den model, 
hvor der søges en udstrakt grad af pædagogisk autonomi for læ
rerne, der til gengæld ikke får nogen ledelsesmæssige beføjelser. 
Den øverste ledelse bliver faktisk mere centraliseret, og der søges 
ved modellen en klar skelnen mellem de administrative opgaver 
hos ledelsen og de pædagogiske opgaver hos lærerne. Den rebu
reaukratiserede model er kendetegnet ved, at den tydeliggør en 
organisatorisk klarhed gennem formelle autoritetsniveauer og 
entydige ansvars- og kommandoveje. Endelig findes der ledelse 
via midten, der forudsætter bredere medarbejderinvolvering og 
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udstrakt bemyndigelse til fora ‘i midten’, i team og udvalg mv., 
evt. med formel ledelsesrepræsentation. Det centrale er, at initia
tiver kan komme fra forskellige steder, og beslutninger kan blive 
truffet forskellige steder, der ikke er fastlagt på forhånd.

Hvordan aktørerne, ledere og lærere med hver deres ansvars
områder håndterer de holdninger, der er dominerende i forhold 
til de centrale dilemmaer, er på mange måder bestemmende 
for, hvordan de på skolerne har organiseret en teamstruktur og 
hvilke principper, der er styrende for hele skolens organisering. 
Gennem vores skolebesøg og interviews med lærere og ledere 
er det blevet tydeligt, at det langt fra er entydige holdninger, 
der er repræsenteret på skolerne. Vi kan bagved en myriade af 
varianter se tre dominerende par af tendenser, der tegner sig i 
holdninger og positioner. Disse illustrerede tendenser er eksem
plariske generaliseringer, der dækker det meste af spektret af 
holdninger og ønsker. 

Den første hovedtendens findes, hvor lærerønskerne i hoved
sagen peger op mod den flade struktur, mens ledernes forestil
linger i højere grad peger mod ledelse via midten. 

Figur 1. Tendenser i lærernes og ledernes positioner. Lærere mod den 
flade struktur og ledere mod ledelse via midten

Den rebureaukratiserede Ledelse via midten
model

Den flade struktur
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Det vil sige, at ingen af parterne ønsker en for detaljeret struktur 
og for mange formelle (nye) organer på skolerne. Der er bare ikke 
overensstemmelse mellem de gensidige forventninger til hinan
dens roller og opgaver på skolerne. Lærerne ønsker en tyde lig ad
skillelse mellem de administrative og de pædagogiske opgaver.

En anden variant kan findes, hvor både lærer- og lederpilen 
hælder mod aksen mellem den rebureaukratiserede model og 
ledelse via midten. Men der er alligevel forskel på retningen, 
idet lærerpilen peger mod den rebureaukratiserede model, og 
lederpilen peger mod ledelse via midten. Der er ingen af grup
perne, der ønsker bibeholdelse af den flade struktur. Det er 
hovedtendensen blandt lærerne, at der i dagens gymnasium er 
flere opgaver for lærerne end tidligere. De forskellige opfattelser 
blandt ledere og lærere drejer sig primært om vigtigheden af at 
reducere usikkerheden og at have klare retningslinjer for arbejds 
og ansvarsfordelingen. 

Figur 2. Tendenser i lærernes og ledernes positioner. Lærere mod den 
rebureaukratiserede model og ledelse mod ledelse via midten

Den tredje variant findes, hvor begge pile peger hen imod den 
rebureaukratiserede model. Både lærere og ledere (og ofte gennem 

Den rebureaukratiserede Ledelse via midten
model

Den flade struktur
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et vink med en vognstang fra eleverne) har efter de første år, der 
kunne opfattes som lidt for megen eksperimenterende og lidt for 
megen ‘starten forfra’, ønsket at danne tydeligere strukturer og 
en mere entydig arbejds og ansvarsfordeling. 

Figur 3. Tendenser i lærernes og ledernes positioner. Lærere og ledere 
mod den rebureaukratiserede model

Det er kendetegnende, ingen af lederpilene peger mod den flade 
struktur, og der er ingen af lærerpilene, der peger mod ledelse 
via midten. Den eneste model, der har begge pile pegende mod 
sig, er den rebureaukratiserede model. 

Organisatorisk praksis

De forskellige udviklingstendenser kan ikke alle blive til virkelig
hed – på samme tid. Og vi kan se udvikling af ganske forskellige 
former for praksis, der på forskellig vis søger en ‘passende’ måde 
til at løse skolens opgaver. Med passende menes, at forskellige 
former for praksis og strukturer på hver deres måde kan være 
egnede til forskellige skoler, og at det vil være ganske vanskeligt 
at udpege den ‘bedste’ organisationsstruktur som svar på de nye 

Den rebureaukratiserede Ledelse via midten
model

Den flade struktur
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udfordringer. Det har heller ikke været vores intention, og der 
vil være forskellige kriterier for at vurdere graden af succes med 
den valgte organisatoriske praksis. 

Det nok mest centrale organisatoriske krav og den nok mest 
organisatoriske udfordring har været indførelsen af en teambase
ret struktur. Udvikling af teamstrukturen har haft en høj prioritet 
på alle skoler, og lokale løsninger er udviklet på flere og vidt 
forskellige måder. Det skyldes til en vis grad, at reglerne – de 
gældende – ikke er særlig entydige, men at det netop er overladt 
til en lokal tolkning af de konkrete gyldige og mulige løsninger. 
Der findes forskelle i forhold til sammensætning og størrelse, og 
den vel nok mest iøjefaldende sondring i forhold til teamopga
verne vedrører, om ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af 
de større (og stadig nye) interdisciplinære aktiviteter er lagt ind 
i de enkelte team eller bliver varetaget af et fælles centralt organ 
på skolen. Med reformerne og de mange opgaver, der fulgte, 
blev der naturligvis tvivl om, hvordan de nye opgaver skulle 
tilrettelægges og udføres. Hvor bundne rammer skulle lærerne 
have under de nye betingelser?

Den organisatoriske praksis bevæger sig hovedsageligt om
kring et balancepunkt mellem faste og løse strukturer. På den 
ene side søges den ændrede og mere komplekse virkelighed 
imødegået ved at sørge for tydelig opgavefordeling og arbejds
deling mellem de forskellige niveauer, grupper og personer på 
skolen. Dette svarer til den rebureaukratiserede model. Det skulle 
medvirke til en aflastning af lærerne. På den anden side findes 
de mere løse strukturer, der dog ikke entydigt skal forveksles 
med den traditionelle autonomi for lærerne. Når vi betragter 
den vanskelige balancegang mellem autonomi og kontrol, her 
repræsenteret ved, om holdningen til teamarbejdet vil betyde mere 
kontrol eller flere muligheder i arbejdet, så bliver det tydeligt, at 
specielt for mulighedsaspektet er der flere veje at gå. Hvad der vil 
blive opfattet som muligheder for nogle lærere, vil blive opfattet 
som begrænsninger for andre. Der udvikles forskellige former for 
autonomi. Der er en form for autonomi, der passer til den flade 
struktur og den traditionelle gymnasieskole, og der vil muligvis 
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udvikles en ny form for autonomi, der kan blive repræsenteret 
i ledelse via midten. Men den sidstnævnte mulighed indebærer 
netop en voldsom udvidelse af lærerrollen. 

Skolerne har haft forskellige udgangspunkter for at tage disse 
udfordringer op, idet de forskellige holdninger er dybt indvæ
vede i de enkelte typer af lærere og skoler. Skolerne bevæger sig 
både via aktørernes holdninger og via indhøstede erfaringer fra 
praksis. Nedenfor synliggøres de erfaringer, der kommer frem 
gennem observationer på skolerne og gennem samtaler med læ
rere og ledere. Samtalerne handler om hverdagserfaringerne med 
den nye teamstruktur og med de nye opgaver, som lærerne skal 
varetage. De kredser meget om det overordnede organisatoriske 
dilemma mellem kreativitet og autonomi på den ene side, og mel
lem orden og struktur på den anden. Et af de centrale konkrete 
omdrejningspunkter for dette dilemma er, i hvor høj grad det 
bliver lagt ud til de nye team at planlægge og gennemføre nogle 
af de større tværgående forløb, fx AT på stx.

En praksis mod mere styring
Et eksempel på en udvikling af praksis hen imod fastere ramme 
kommer fra en skole, hvor udgangspunktet var en stor grad af 
uddelegering og en stor åbenhed over for kreativitet fra lærersta
ben. Erfaringerne var, at tilrettelæggelsen af de nye forløb, hvor 
de havde prøvet sig frem med forskellige modeller, krævede for 
meget arbejde. Processen giver et indtryk af, at de frie mulighe
der bevirkede et for kaotisk forløb, hvor der fra lærerside blev 
efterspurgt fastere rammer for sådanne omfattende elementer af 
gymnasieuddannelsen.

Fra følt kaos til fælles struktur
I en samtale med en lærer blev processen tydeliggjort med 
denne udtalelse:
 »Det første år var AT jo sådan noget, hvor vi prøvede 
alle sammen, der havde en 1.g. Vi lavede det samme gang 
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Det er ikke kun i forbindelse med de større tværgående forløb, 
at der har været et ønske om mere strukturel klarhed. På de 
fleste skoler har førsteprioriteten for strukturændringer været 
dannelse af team og kommissorier for disse team. Til gengæld 
har de efterfølgende udfordringer været de organisatoriske pro
blemstillinger mellem team. Det gælder både den horisontale 
koordinering og de vertikale kommandoveje. Hvem deltager i 
hvad, hvem beslutter hvad og ikke mindst: hvem ved hvad? 

En praksis mod mindre styring
Et andet billede peger i en noget anden retning. De nye opgaver 
har bevirket en markant forøgelse af kompleksiteten for lærernes 
arbejde og hverdag på skolerne. Kompleksiteten er søgt redu
ceret gennem klare opgavefordelinger, ansvarsområder og faste 
rammer for de nye aktiviteter. Det kan imidlertid medføre, at 

efter gang de tre første forløb. Og vi fandt ud af, at det var 
et fuldstændig håbløst monstrum at få til at fungere. Der 
var alt for mange mennesker, og ja, der skulle noget mere 
struktur på. Vi har jo valgt enigt, og topstyret kan man 
sige, at vi udpeger nogen, som så sørger for at lægge en 
masterplan og sørger for, at der bliver udpeget tovholdere, 
og at der bliver lagt en struktur.«

Og det var ikke kun fra lærerside, at strukturelle stramninger 
blev efterspurgt. Fra lederside var indtrykket det samme. 
En leder fra samme skole udtaler om processen:
 »Og det var simpelthen, fordi vi kunne se, at der ville 
opstå et øget behov for koordinering oppefra. Og lærerne 
har også været glade for, at der har været øgede ressourcer 
fra administrationen og ledelsens side til at varetage og 
koordinere nogle af de opgaver, som går på tværs af den 
enkeltes undervisning.«
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mange lærere føler deres egen autonomi begrænset. På en skole 
har man i høj grad inddraget lærernes ønsker om en høj grad af 
selvstædighed i forhold til at tilrettelægge og afvikle de nye og 
tværgående forløb, der kræver samarbejde mellem lærere. 

Rammer, der risikerer at stramme
En lærer udtaler om denne proces:
»Jeg har en ide om, at her på NNgymnasium ville det ikke 
fungere, hvis man gik til den enkelte lærer og sagde, du skal 
gøre sådan, og du skal lave dét forløb. Men der er også behov 
for at forenkle tingene og lave nogle rammer omkring det 
meget praktiske: Her har vi AT. Vi har måske også bestemt, 
at der er et overordnet tema i 1.g, der hedder noget med 
bæredygtig udvikling, men I må i øvrigt selv bestemme, 
hvordan I udfylder de ramme, vi har sat. Folk ville stejle, 
hvis der ikke var den frihed til dog at bestemme, hvad de 
måtte putte ind som indhold. Det er en balancegang. I Pæ
dagogisk Råd forsøger vi at finde ud af, hvornår hjælper vi 
ved at give en ramme, som forenkler ting, og som hjælper os 
og ikke går ind og bestemmer nogle ting, som irriterer.«

»Folk ville stejle« bliver der sagt. Udgangspunktet for udviklin
gen forekommer at være lærernes tilgang til organiseringen. Og 
det bliver netop understreget, at der er tale om en balancegang. 
Der ønskes ikke den absolutte frihed, der ville opfattes i retning 
af kaos. Rammerne og temaerne for team er emner for møder 
i Pædagogisk Råd, og ønsket er øjensynligt forenkling og ikke 
irritation.

Lærere som ledere
En anden dimension i udviklingen af den organisatoriske praksis 
gælder de kollegiale relationer mellem lærere og de ledelsesfunk
tioner, der på forskellig vis kan blive uddelegeret til forskellige 
niveauer og personer på skolerne. 
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Indflydelse er fint at tilstræbe, men hvis den kan få konse
kvenser for de kollegiale relationer, vil det i høj grad udfordre 
lærerrollen og kan virke som en barriere for en af ledelsen tilsigtet 
organisatorisk udvikling. I forlængelse af en strukturel tydelig
gørelse af koordinering og beslutninger, er der med den nye 
teamstruktur kommet et væsentligt nyt element i lærerrollen i 
forbindelse med det arbejde, som man skal tilrettelægge i team. 
Lærere på tværs af fag og ofte med vidt forskellige didaktiske 
holdninger skal planlægge og gennemføre større og mindre un
dervisningsforløb. Disse forløb indvirker naturligvis på lærernes 
egen individuelle arbejdsgang, og somme tider indvirker det også 
på lærere, der slet ikke er medlemmer af pågældende team. 

Lærere som ledere?
En lærer udtaler om ledelsesrelationer til andre lærere:
 »Vi havde ganske stor frihed til at planlægge hele ugen, 
og så går vi så hen til inspektorerne og siger »Vi har brug 
for sådan og sådan. Kan I finde lærere, der kan det og 
det?«, fordi det jo ikke er os som lærere, der skal bede vores 
fagkolleger om at komme på arbejde eller rette opgaver og 
sådan noget. Så vi tager os af det pædagogiske, og så må 
inspektorerne bede folk, om de kan være der, og hvordan de 
kan mingeleres rundt. Eller nogle gange skal der indkaldes 
ekstralærere, eller andre lærere, som slet ikke har klassen, 
skal ind og være med i projekterne. Og det vil jeg sige, det 
er en ledelsesopgave og ikke en læreropgave. Altså, vi vil 
godt styre det pædagogiske selv, men vi vil på ingen måde 
bede hinanden om at arbejde mere eller mindre eller sådan 
være hinandens arbejdsgivere.«

Der er principielt to områder, hvor lærere kan få ledelsesbeføjelser 
over for hinanden. Det kan være en form for faglig og didaktisk 
vurdering af hinandens arbejde, og det kan være i forhold til 
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at bestemme over hinandens tid. I nogle tilfælde er den ene 
dimension det største problem, og i andre tilfælde er det mest 
den anden dimension. Ofte virker den sidste – den tidsmæssige – 
mest grænseoverskridende, da den forekommer mest entydig: 
»styrer du min tid eller gør du ikke?« 

Et andet billede ses i holdningen fra lederside, hvor det har 
været mange lederes hensigt og forventning, at en ledelsesmæs
sig beføjelse ville blive overtaget af lærere, hvis den blev afgivet 
af de formelle ledere. 

Lederens opfattelse af lærere som ledere
Det følgende er et uddrag af et interview med en rektor.
 I: »Som jeg har forstået det, har disse teamkoordina
torer ikke så meget formel magt. De er mere administra
torer.«
 Rektor: »Det er ikke helt tilfredsstillende svaret. Ha ha. 
De skal jo være med til at planlægge og italesætte den 
måde undervisningen foregår i en klasse. På kryds og 
tværs. Over et treårigt forløb. Det er dem, der skal kunne, 
at netop i denne studieretningsklasse er der en mening 
med, at vi gør sådan og sådan. Det håndterer man selv
følgelig forskelligt fra lærer til lærer. Der er nogle lærere, 
der finder meget det naturligt, en kollegial ledelsesform. 
Andre er lidt mere uvant med det. Men jeg synes, at det 
er sådan, det burde være. Mens jeg var vicerektor, sad 
jeg med en koordination af alle teamkoordinatorerne. Så 
kunne der være nogen, der kom og sagde, nu har vi sagt 
to gange til lærer x, at vil du ikke nok få gjort ditten og 
datten, og hun gider ikke reagere på det. Ok, du er ikke 
formel leder, og så overtager vicerektor og påtaler det. 
Men i starten er det den enkelte teamkoordinator, der går 
hen til læreren og siger hør: en teamkoordinator er det 
samme som en projektleder.«
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Der eksisterer simpelthen en generel modsætning mellem ledere 
og lærere i forhold til, hvordan ledelsesopgaver og ledelsesmu
ligheder vil være efterspurgt blandt lærere. Hvis der skal være 
beføjelser, skal de være i forhold til en klar og velafgrænset op
gave, sådan at lærerne ikke er ledere, men måske i nogle tilfælde 
kan repræsentere ledelsen i specielle sammenhænge. Modsæt
ningen afspejles både i praksis og i de forskellige fortolkninger 
af praksis. 

Handlemuligheder, dilemmaer og perspektiver

Tendenserne og spændvidden i de ovenstående citater illustrerer 
på mange måder de overordnede mønstre, som vi kunne udlede 
på baggrund af de to runder med spørgeskemaer i projektet. Vi 
ved fra de kvantitative undersøgelser, at holdningerne til konkrete 
organisatoriske spørgsmål varierer meget og deler vandene blandt 
lærere i forhold til, om det er en ønskværdig udvikling eller ej. 
Og vi ved, at når disse forskelle skal forklares, er det i høj grad 
lærernes grundlæggende værdier i forhold til undervisning og 
elevernes læring, der er den betydende variabel. I langt højere 
grad end ‘synlige’ baggrundsvariable som køn, anciennitet, fag 
og skoletype. Det kan have som konsekvens, at lederne på skoler
ne ikke blot kan vente på, at de ‘gamle’ holder op, og at en ny 
kultur tager over. I stedet skal udviklingen tage udgangspunkt i, 
at de for skellige kulturelle værdier eksisterer på kryds og tværs 
på sko ler ne.

En anden variabel med stor betydning er størrelsen på skolen. 
De mindre skoler har de samme forpligtelser og opgaver som 
de større skoler, men når der er færre mennesker, foregår en stor 
del af samarbejdet og koordineringen under mere uformelle 
rammer. Mange formelle udvalg eller team når dårligt at træde 
sammen, inden sagerne er afklaret i lærerværelset. Men selv på 
mindre skoler optræder dilemmaet mellem de løse og de faste 
strukturer.

Teamstrukturen på de enkelte skoler er formet af rammer 
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som skolens størrelse og opgaver, af ledernes ønsker, fortolk
ninger og forventninger til skolens udvikling og af lærernes 
holdninger til og fortolkninger af de opgaver, som et team 
forventes at løse og til det forpligtende samarbejde med  andre 
lærere. De vidt forskellige holdninger er dybt indvævet på 
størsteparten af skolerne, og de er et udgangspunkt for, at sko
lens ledere kan lægge puslespillet for gymnasieskolen af i dag. 
Skolerne har på mange måder udviklet sig i forskellige retnin
ger ud fra deres forskellige udgangspunkter og erfaringer. Der 
fin des – stadig – ikke nogen dominerende model, man kan 
ar bejde sig hen imod. 

Der vil i længden ikke være plads til frit valg på alle hyl
der for den organisatoriske udvikling. Det skyldes flere for
hold. Det ene er, at de strukturelle ændringer ikke kun skyldes 
 gymnasiereformen, men for stx’s vedkommende i høj grad og
så strukturreformen, hvor skolerne gradvist overgår til selveje, 
så der bliver en parallel til de erhvervsgymnasiale skoler. En 
 organisatorisk konsekvens af disse ændringer bliver, at den 
 flade struktur ikke har lang tid igen på de danske gymnasie
skoler. Man vil ikke i længden kunne adskille de pædagogiske 
og de administrative opgaver, da der i den pædagogiske plan
lægning af undervisningen – i fx et team – vil være betydelige 
økonomiske forudsætninger og konsekvenser. Det gælder også 
for lærerne, at eleverne i højere grad er blevet kunder i butik
ken. 

Hvilke handlemuligheder kan vi se ud fra disse tre udvik
lingstendenser, og specielt hvilke udviklingsmuligheder kan vi 
finde for de skoler, hvor pilene peger forskellige veje? Vi undla
der at pege på hvilke løsninger, der måtte være de ‘bedste’. Best 
practice kan afgøres ud fra mange forskellige kriterier. Men med 
handlemuligheder menes der dels at pege på forudsætninger for 
den ønskede udvikling og dels at pege på, hvornår det ikke er 
muligt at omfatte så mange organisatoriske principper uden at 
‘bukserne sprækker’. De mange holdninger, der på samme tid 
findes i det interkulturelle gymnasium, skal kunne bruges hver 
for sig, men i høj grad også sammen. 
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Valget mellem de organisatoriske modeller
De tre forskellige tendenser omtalt ovenfor – den flade struktur, 
den rebureaukratiserede model og ledelse via midten – repræsen
terer hver for sig værdier, muligheder, begrænsninger, konflikter 
på baggrund af de enkelte læreres og lederes værdier. De giver 
forskellige handlemuligheder og udgør forskellige dilemmaer. 

Det forventes fra omverdenen, at der bliver udviklet strategier 
for skolerne, og at de udvikler et idégrundlag med vision og mis
sion for skolerne. Strukturen skal jo passes ind i de overordnede 
ønsker og mål for skolerne, da organisering næppe bør være et 
mål i sig selv, men det kan være et middel til noget andet.

Det vil i praksis være vanskeligt at udvælge det, man måtte 
mene er de ‘bedste’ elementer fra de tre modeller, idet der for alle 
tre linjer i trekanten vil være dilemmaer, der ikke umiddelbart 
er forenelige. Mellem den flade struktur og den rebureaukrati
serede model findes uomgængeligt spørgsmålet om adskillelse 
eller integrering af faglige og pædagogiske opgaver på den ene 
side og administrative og ledelsesmæssige aktiviteter på den 
anden side. Det vil være muligt at kombinere de to modeller, 
hvis strukturen bliver så tydelig, at der kommer særskilte ‘rum’ 
for lærerne, der kun omfatter undervisning, fag og elever, mens 
der er tætte skotter til andre ‘rum’, der indeholder administrative 
funktioner. 

Konflikt mellem den flade struktur og ledelse via midten 
består i, at lederne venter på, at lærerne påtager sig de ekstra 
lederopgaver, der også kan omfatte personalerelationer. Lærerne 
vil i stor udstrækning bibeholde den selvstændige autonomi og 
ønsker ikke at blive pålagt administrative opgaver. De føler, at 
teamarbejde er blevet en øget administrativ byrde. 

Som anført ovenfor vil det sandsynligvis i længden være 
vanskeligt at bibeholde den flade struktur. Derfor vil dilemmaet 
for den tredje af linjerne efter alt at dømme blive det centrale. 
Konflikten mellem den rebureaukratiserede model og ledelse 
via midten består i, at der i den rebureaukratiserede struktur er 
mulighed for forskellige rum for lærerne med hver deres tilhø
rende rollesæt. I ledelse via midten vil disse roller oftest blive 
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sammenblandet, særlig i form af temporære ledelsesfunktioner. 
Det ligger i grundlaget for denne model, at der er indbygget en 
for lærerne opdragende funktion, så derfor vil denne model sand
synligvis betyde den største ændring af lærerrollen. Samlet om 
valget mellem de to udviklingsretninger kan det siges, at ledelse 
via midten symboliserer det nye og innovative og følger nogle af 
de centrale intentioner med reformen, men det er samtidig den 
organisationsform, der i det væsentligste udfordrer den hidtidige 
lærerrolle. Den rebureaukratiserede model kan fremme effektivitet 
og reducere usikkerhed for både lærere og elever. 

Den homogene eller fragmenterede skole
Skolerne er med de to reformer blevet selvstændige enheder, der 
skal profilere sig i forhold til hinanden i en konkurrence under 
markedslignende forhold. De er blevet til organisationer frem for 
at være enheder under den fælles gymnasieskole. Paradoksalt 
nok har mange aktører på skolerne oplevet, at skolen forekom
mer mindre sammenhængende nu end før. Tidligere fælles fora, 
specielt Pædagogisk Råd, har ikke længere samme position og er 
i praksis nedlagt mange steder. Et dilemma for skolerne er stærke, 
men spredte team i forhold til en fælles udvikling af skolen. Det 
handler om strukturen mellem team. 

Mange møder, indflydelse og fællesskab
En lærer udtaler om konsekvenserne af den ændrede struk
tur og rammer for beslutninger:
 »På et tidspunkt var der kritik af, at der var alt for mange 
møder herude, og der skete en voldsom reduktion i antallet 
af møder, og de møder, der så var, var sådan nogle i team
regi, der heller ikke rigtigt fungerede, og hvor de rigtigt 
interessante ting strengt taget heller ikke blev diskuteret. 
Så sådan skete der, over en årrække, en forskydning, så 
lærernes indflydelse simpelthen blev mindre. Men det har  
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Citatet rummer et ønske om at ‘genoprette’ nogle fora, som de 
var bekendte med og som sikrer mere entydige koordinations og 
informationsveje. Det betyder, at der efter den første proces med 
at få de enkelte team på plads, er opstået nye organisatoriske 
problemstillinger. På en stor del af skolerne bliver der arbejdet 
med udfordringerne med den øvrige horisontale koordinering, 
dvs. mellem team og sikring af de samlede kommunikations 
og informationsstrømme på tværs i organisationen. Der findes 
rundt på skolerne en stor variation af koordinerende udvalg. 
Tilsvarende bliver der arbejdet med at sikre teamets plads i den 
vertikale kommandostruktur og med leder og koordineringsrol
lerne i de enkelte team.

Et andet område, hvor der givetvis var tiltænkt en større 
fragmentering, gælder den pædagogiske refleksion og læring. 
I mange af teambeskrivelserne og i teamkonsulenternes oplæg 
skulle udviklingen af team føre frem mod ‘det lærende team’. Det 
lærende team eller læring i eller via team kan ikke siges at være så 
udfoldet som i reformstartens im og eksplicitte ambitioner, men 
deraf kan vi på ingen måde slutte, at der ikke foregår læring og 
udvikling på skolerne. Skolerne har ‘valgt’ andre lokale løsninger. 

selvfølgelig også noget at gøre med, hvem der sidder som 
leder, men ikke kun. Så derfor har der været en frustration, 
at beslutninger, der vedgik alle, blev besluttet ved andre 
borde, blandt andet sådan et faggruppemøde, hvor rigtigt 
mange vigtige beslutninger om vores hverdag blev truffet. 
Og det førte så til, at for 1 – 1½ år siden blev der truffet 
beslutning om at genoprette det pædagogiske udvalg, 
som så tilrettelægger uddannelsesmøderne. Og det har så 
kørt i halvandet år. Det gør vi så i samarbejde med uddan
nelseslederen og teamkoordinatorerne, men reelt er det 
os, der tilrettelægger, hvad der skal på. Og vi prøver så at 
tage udgangspunkt i, hvad der rører sig i lærergruppen, 
og hvad de vil have, vi tager udgangspunkt i.«
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Læring foregår for en stor del i andre (mindre) fora eller ikke 
mindst for skolerne som helhed. Det er et af de områder, hvor 
hele skolen opfattes som den rette enhed. Mange af behovene 
for kurser, uddannelse eller pædagogiske dage om specifikke 
pædagogiske emner opstår som regel tæt på undervisningen eller 
i forbindelse med forberedelse af undervisninger, også i team, 
men problemstillingerne vurderes ligeledes som regel at være 
relevante for alle på skolen, hvorfor den formelle læring bliver 
fælles for skolen. Dette forekommer at være det mest oplagte, 
og ligger tæt op ad de traditioner, der gennem årene har været 
udviklet på skolerne. 

Der forestår derfor et valg for skolernes ledelse mellem at be
vare og udvikle en fælles udvikling og bevidsthed eller bevidst 
udvikle forskelligheder på skolerne, hvor alle ikke udvikler de 
samme kompetencer eller er inddraget i de samme udviklings
projekter. 
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