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Undersøgelser af gymnasielæreres syn på gymnasiereformen viser et 

billede af fem grupper af lærere, som har hver deres særegne syn på 

læring. Og på elevernes kunnen. 

Gymnasielæreres 
syn på læring efter 
2005-reformen 
AF STEEN BECK OG MICHAEL PAULSEN 

Der har ikke været mange sekunders ro 

omkring den gymnasiereform, som så da-

gens lys i august 2005. Både i de nationale 

medier og i Gymnasieskolen har reformen 

ofte været diskuteret.  

Men hvad mener lærere som samlet 

gruppe egentlig om reformen? Vi vil i den-

ne artikel præsentere nogle svar på dette ud 

fra to kvantitative undersøgelser fra 2005-

06 og 2007-08. I undersøgelserne har vi sat 

fokus på, hvordan lærere fra alle fire gym-

nasiale uddannelser ser på en række re-

formrelaterede emner, og hvordan deres 

praksis har udviklet sig siden 2005.  

I denne artikel vil vi begrænse os til at 

præsentere, hvad undersøgelserne siger om 

forskellige didaktiske positioner hos lærer-

ne, og hvad disse forskelligheder betyder 

for vurderingen af elevernes faglige kunnen 

efter reformen.    

Velkommen til GymPæd 2.0 
 

GymPæd 2.0 er et nyhedsbrev til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser. Formålet med nyhedsbre-

vet er at formidle ny viden om de gymnasiale uddannelser. Populært sagt at tilbyde viden om livet og under-

visningen på de gymnasiale uddannelser.  

Afsenderen er Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR) ved Syddansk Universitet. 

Med GymPæd 2.0 ønsker instituttet i forholdsvis kort og overskuelig form at  

KALENDER FOR IFPR: 
 

20. juni:  Frist for tilmelding til den 

nye fleksible masteruddannelse. 

 

1. august: Start på ny pædagogi-

kumordning, hvor Syddansk Univer-

sitet samarbejder med Aarhus Uni-

versitet.  

 

26. august:  Mastereksamen (blandt 

emnerne er bestyrelse og ledelse, 

selveje og lederskab, ledelse og 

medarbejdertilfredshed). 

 

IFPR udbyder 54 efteruddannelses-

kurser inden for fagdidaktik, organi-

sation og læring. Læs om kurserne i 

GL-Es uddannelseskatalog. 
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formidle ny viden, som instituttet producerer om de gymnasiale uddan-

nelser. Og at relatere den til aktuel praksis. Det er artikler skrevet til læs-

ning på lærerværelset. Eller en ledig stund derhjemme – når man sidder 

ved computeren. 

Sådan distribueres GymPæd 2.0 

Nyhedsbrevet vil udkomme virtuelt på instituttets hjemmeside tre gange 

om året. Adressen er www. sdu.dk/gp2. En pdf-version af hele tidsskrift-

nummeret vil blive sendt til alle gymnasieskoler med ønske om at den 

printes og lægges på lærerværelset. Forsiden på tidsskriftet fremstilles 

som en plakat, som vi vil bede skolerne om at sætte op på lærerværelsets 

opslagstavle. Så kan man begynde at læse dér. 

Hvad handler GymPæd 2.0 om? 

GymPæd 2.0 ønsker at dække emner inden for fagdidaktik, organisation 

og læring på tværs af de fire gymnasiale uddannelser. 

Hvert nummer vil bestå af 4-5 artikler, som omhandler emner, der 

opleves som aktuelle i gymnasieverdenen. Disse emner belyses enten af 

en forsker eller af en master, som har beskæftiget sig indgående med 

emnet ud fra en forskningsvinkel. 

GymPæd 2.0 er støttet af Det humanistiske Fakultet ved Syddansk 

Universitet, hvilket økonomisk kan sikre, at tidsskriftet udkommer i tre 

år, altså med ni numre. Vi har masser af ideer til indhold og udvikling af 

nyhedsbrevet. 

Indholdet i dette nummer 

Dette nummer indeholder to artikler om lærerroller, en af Steen Beck og 

Michael Paulsen med særlig fokus på lærernes syn på reformen og én af 

Lars Frode Frederiksen med fokus på teamsamarbejde. Som man kan 

høre, handler disse to artikler primært om organisation og læring. Men de 

griber også over til didaktikken. 

De to andre artikler handler primært om fagdidaktik, men griber om-

vendt også over mod især læring. Palle Veje Rasmussen har skrevet om 

matematikdidaktik, Aase Ebbensgaard har skrevet om æstetisk læring 

gennem tekstlæsning. 

Forhåbentlig vil alle lærere og ledere synes at mindst én artikel virker 

relevant for dem. Hvis ikke, kan det være at det kommer i de følgende 

numre. Vi hører meget gerne fra vores læsere om deres indtryk af første 

nummer og ideen med GymPæd 2.0. Skriv en e-mail; det er også web 2.0

-teknologi! 

Hvorfor GymPæd 2.0? 

Et kendt problem inden for forskning er at formidle og omsætte den ind-

samlede viden i praksis inden for de områder, der studeres. 

Inden for undervisningsområdet formidlede tidsskriftet Uddannelse, 

udgivet af Undervisningsministeriet, viden om forsknings- og udvik-

lingsprojekter, også inden for de gymnasiale uddannelser. Men Uddan-

nelse udgives ikke længere. 

Et andet tidsskrift er Gymnasiepædagogik, som lever i bedste velgåen-

de og udgives af Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Det 

findes også på Internettet. Gymnasiepædagogik afrapporterer større un-

dersøgelser i længere artikler, typisk 20-30 sider med mange noter og 

referencer. Vi véd, at lærere og ledere ikke har tid til at læse disse artikler 

i en travl hverdag. 

Det er derfor vi nu introducerer GymPæd 2.0. Den viden, der videre-

formidles gennem nyhedsbrevet, er skabt gennem instituttets forsknings-

projekter, gennem ph.d.-afhandlinger og endelig gennem de mange ma-

sterafhandlinger, som gymnasiets lærere har udarbejdet. Det er viden, der 

gerne vil ud og virke i en undervisningshverdag. Derfor den valgte form. 

 

Så god læsning – god praksis – og god eksamenstid. 

 

Venlig hilsen 

 

Marianne Abrahamsen 

Nikolaj Frydensbjerg Elf 

Anne Jensen 

Redaktion af GymPæd 2.0 

Marianne Abrahamsen, ph.d., ekstern lektor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.  

E-mail: marianne.abrahamsen@ifpr.sdu.dk 

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf, ph.d., post doc. ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.  

E-mail: nfe@ifpr.sdu.dk 

 

Anne Jensen (ansv.havende), ph.d., institutleder ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.  

E-mail: anne.jensen@ifpr.sdu.dk 
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Fortsat fra side 1... 

Didaktiske positioner 

Vore undersøgelser viser, at 

man med god mening kan frem-

hæve en række forskellige di-

daktiske positioner blandt gym-

nasielærere. Vi vil her fremhæ-

ve fem grupper, som hver har et 

særegent syn på læring. Tabel 1 

sammenfatter i procent, hvor 

mange lærere, der tilslutter sig 

de fem positioner.  

De lærere, som tilslutter sig 

en individuelt orienteret objekti-

visme, går ind for, at eleverne 

skal lære at tilegne sig eksiste-

rende viden gennem en indivi-

duel tilegnelsesproces. Eleverne 

skal ikke lære at skabe ny viden, 

og de skal ikke primært lære 

sammen.  

Gymnasielæreres syn på læring... 
Hos de lærere, som tilslutter sig 

en socialt orienteret objektivisme, 

findes den samme objektivisme eller 

orientering mod reproduktion af 

eksisterende viden, men modsat de 

individuelt orienterede mener denne 

gruppe af lærere, at gymnasieelever-

ne bør lære sammen og ikke hver for 

sig.  

Lærere med en både-og-

orienteret pragmatisk tilgang place-

rer sig midt imellem de forskellige 

poler. De mener, at man både skal væg-

te individuelle og sociale samt repro-

duktive og produktive former for læ-

ring, og der er altså ingen af de fire 

”ismer”, som de pragmatiske lærere 

prioriterer højere end de andre. Man 

skal både lære hver for sig og sammen. 

Man skal både tilegne sig eksisterende 

viden og lære at skabe ny viden.  

De lærere, som tilslutter sig en soci-

alt orienteret pragmatisme, går ligesom 

både-og-lærerne ligeligt ind for repro-

duktiv og produktiv læring, men mener 

i begge tilfælde, at læringen bør ske 

altovervejende som en kollektiv tileg-

nelsesproces – f.eks. gennem fælles 

dialog i klassen. Eleverne skal først og 

fremmest lære sammen – med hinanden 

og med læreren. Denne position har 

formentlig en stærk appel hos lærere 

med en hermeneutisk tilgang til læring. 

I hvert fald for så vidt, at en hermeneu-

tisk undervisning lægger op til en kom-

bination af reproduktiv læring 

(fortolkning af og gennem en tradition), 

produktiv læring (fortolkning som et 

aktivt og nyt meningsudkast) og social 

læring (fortolkning gennem et kvalifi-

cerende og dialogisk fortolkningsfæl-

lesskab).    

Endelig mener de lærere, som til-

slutter sig en socialt orienteret kon-

struktivisme, at eleverne primært skal 

lære at skabe ny viden gennem fælles 

læreprocesser. Der skal tænkes nyt og 

anderledes. Samtidig mener man, at 

nytænkningen skal ske i fællesskab.  

Læringssyn ikke forandret 

Tabel 1 viser, at den procentvise forde-

ling på de fem grupper har været rela-

tivt stabil fra 2005-6 til 2007-8. Lærer-

nes syn på læring har ikke forandret sig 

i nævneværdig grad. Den eneste signi-

fikante forandring er en bevægelse fra 

gruppen af socialt orienterede kon-

struktivister og både-og-pragmatikere i 

retning af en større tilslutning til de 

socialt orienterede pragmatikere.  

Man kan altså konstatere, at gymna-

siereformen indtil videre ikke har æn-

dret drastisk ved lærernes didaktiske 

positioner. Derimod er det troligt, at 

lærerne vurderer reformen på baggrund 

af relativt faste værdier, der er forskel-

lige for de didaktiske positioner.  

Elevernes kunnen  
Man kan måle gymnasielærernes opfat-

telser af reformen ved at se nærmere på 



 4 

deres vurderinger af, hvad elever-

ne kan efter reformen. Tabel 2 

viser dette for de fem udvalgte 

didaktiske grupperinger.   

Lærernes vurderinger af ele-

vernes faglige og sociale kunnen 

er i meget høj grad værdiafhængi-

ge. Hvad angår elevernes evne til 

at sætte sig ind i fagenes teorier, 

er der en forskel på hele 67 point 

mellem de individuelt orienterede 

objektivister og de socialt oriente-

rede konstruktivister. I forhold til 

at anvende fagene er forskellen 

endnu større, nemlig 75 point. Det 

må karakteriseres som en endog 

meget stor forskel. 

De individuelt orienterede 

objektivister er den gruppe, som 

på alle fronter kommer med den 

klareste udmelding om, at elever-

nes faglige niveau er blevet dårli-

gere. Gruppen er også den eneste, 

hvor flere lærere mener, at elever-

ne er blevet dårligere til at samar-

bejde, end der er lærere, som 

mener, at de er blevet bedre til 

dette. Det bekræfter, at de indivi-

duelt orienterede objektivister er 

meget utilfredse med betingelser-

ne for at bedrive undervisning i 

det nuværende gymnasium, som 

de opfatter som et forfald i for-

hold til tidligere. Gruppen fylder 

imidlertid 

ikke meget, 

nemlig kun 

fire procent, 

blandt gym-

nasielærerne.  

Et flertal 

af de socialt 

orienterede 

objektivister, som i 2007-08 ud-

gjorde syv procent af lærerne, 

forholder sig også negativt til 

elevernes faglige udvikling efter 

reformen, men mindre massivt 

end de individuelt orienterede. 

Også i vurderingen af elevernes 

evne til at samarbejde adskiller de 

to objektivistisk orienterede grup-

per sig, idet de socialt orienterede 

objektivister er langt mere posi-

tivt stemt over for elevernes evne 

til at samarbejde.   

Både-og-pragmatikerne, som 

tæller 14 procent af lærerne, be-

finder sig mellem de to ydergrup-

per. Det forekommer os logisk, at 

det er tilfældet, for gruppen består 

jo netop af lærere, som kombine-

rer sider af den tænkning, som 

findes mere rendyrket på de to 

yderfløje. Det er imidlertid slåen-

de, at mellemgruppen har et fler-

tal af lærere, som på alle tre fag-

lighedsparametre har et ”flertal”, 

som forholder sig negativt til 

elevernes faglige udvikling efter 

reformen.  

De socialt orienterede prag-

matikere, som med deres 24 pro-

cent i 2007-08 er den næststørste 

gruppe blandt lærerne, udmærker 

sig ved, at de i forhold til elever-

nes evne til at samarbejde og til at 

anvende fag er tættest på de soci-

alt orienterede konstruktivister, 

mens de i forhold til fordybelse er 

tættere på både-og-pragmatikerne 

og de socialt orienterede objekti-

vister. De anerkender, at eleverne 

er blevet bedre til at samarbejde, 

og en del af dem, nemlig 27 pro-

cent, mener ligefrem, at eleverne 

er blevet bedre til at anvende 

fagene. Men i modsætning til de 

socialt orienterede konstruktivi-

ster, med hvem de deler lærings-

værdier, hvad angår det sociale 

aspekt af læringen, så vurderer de 

socialt orienterede pragmatikere, 

at eleverne er blevet væsentligt 

dårligere til at fordybe sig i det 

faglige. Dette må anses 

for at være en afgørende 

problemstilling for de 

socialt orienterede prag-

matikere, i og med at 

disse lærere også kan 

tolkes som hermeneutike-

re, der qua deres høje 

præference for en dialo-

gisk undervisning lægger vægt på 

netop fordybelse. 

De socialt orienterede kon-

struktivister, som med deres 29 

procent i 2007-8 udgør den største 

gruppe i gymnasiet, forholder sig 

mindre negativt til elevernes fag-

lige udvikling end alle andre. Det 

vil dog være en overdrivelse at 

sige, at der i denne gruppe er 

decideret jubel i forhold til refor-

men. Hvad angår spørgsmål, som 

retter sig mest mod en traditionel 

form for faglighed, nemlig det der 

handler om elevernes evne til at 

sætte sig ind i fagets teori, synes 

socialkonstruktivisterne, trods et 

snævert flertal i retning af et ne-

Steen Beck er lektor, ph.d. 

på IFPR, Syddansk Univer-

sitet. 

Email: 

steen.beck@ifpr.sdu.dk 

 

 Michael Paulsen er ligele-

des lektor, ph.d. på IFPR, 

Syddansk Universitet. 

Email: paulsen@ifpr.sdu.dk 

 

De benyttede data stammer 

fra rapporten Forandring og 

stabilitet, som er 3. delrap-

port i projektet Lærerroller i 

gymnasiet efter 2005-

reformen, som foruden 

artiklens to forfattere gen-

nemføres af Lilli Zeuner og 

Lars Frode Frederiksen. 

Her kan man læse mere 

om datagrundlaget og an-

dre analyser af lærerarbej-

det siden 2005. Den 3. del-

rapport kan ligesom de to 

første erhverves gennem 

henvendelse på tlf. 65 50 

36 61 eller downloades fra  

instituttets hjemmeside. 

De individuelt orienterede 

objektivister er den grup-

pe, som på alle fronter 

kommer med den klare-

ste udmelding om, at 

elevernes faglige niveau 

er blevet dårligere.  

FAKTA: 
Lærerroller 

I efteråret 2009 udkommer 

lærerrolleprojektets 4. delrap-

port, hvor de to forfattere følger 

op på den her præsenterede 

kvantitative analyse af didakti-

ske positioner med en kvalitativ 

analyse af gymnasielæreres 

meningshorisonter og praksis-

refleksioner i relation til didakti-

ske spørgsmål. 

gativt svar, at være delte. Mere enty-

digt negative er gruppens medlemmer, 

hvad angår elevernes evne til faglig 

fordybelse. I forhold til anvendelses-

aspektet er konstruktivisterne – og det 

er bemærkelsesværdigt – den eneste 

gruppe, som ender med en samlet 

positiv vurdering. I den udstrækning, 

anvendelsesaspektet hænger tæt sam-

men med kompetencetænkning, kan 

man konkludere, at en stor del af kon-

struktivisterne formentlig har taget 

kompetencetankegangen til sig og i 

reformen ser muligheder for at virke-

liggøre en undervisning i overens-

stemmelse hermed. Af Tabel 2 frem-

går det også, at konstruktivisterne er 

den gruppe, der i størst udstrækning 

tilslutter sig synspunktet om, at elever-

ne er blevet bedre til at samarbejde.  

Det kan konkluderes af den foregå-

ende analyse, at de didaktiske positio-

ner har stor betydning for gymnasielæ-

reres reformvurderinger. Synspunkter-

ne strækker sig, hvad angår elevernes 

faglige udbytte af undervisningen efter 

2005, fra meget negative vurderinger, 

specielt blandt de individuelle objekti-

vister, over forholdsvis negative vur-

deringer blandt midtergrupperne til 

blandede og på enkelte punkter positi-

ve vurderinger i gruppen af socialt 

orienterede konstruktivister. Hvad 

angår elevernes evne til at arbejde 

sammen, ser der ud til at være bred 

enighed om, at eleverne er blevet bed-

re. Undtagen i gruppen af individuelt 

orienterede objektivister, som også her 

har flest lærere, som synes, at det går 

tilbage. 

 

Steen Beck  
og Michael 

Paulsen 
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AF AASE EBBENSGAARD 

Hvor er det tilladt i gymnasiets fag at erkende ved 

hjælp af det narrative, det empatiske, det affekti-

ve og det kontrafaktiske? Det burde i hvert fald 

være oplagt i de tekstorienterede humanistiske 

fag. Blot er det ærgerligt, at mange af disse tek-

ster skal læses som lektier. Læselektier er sjæl-

dent lystlæsning. 

    Kan man lære eleverne at forvente og erken-

de, at tekster også kan provokere og på anden vis 

afgive en uventet personlig mening? Kan man 

lære eleverne, at mange tekster – også selvom de 

er lektier – måske kan blive til det, som filosoffen 

Ole Thyssen og andre kalder for ‟æstetisk kom-

munikation‟? En pointe i æstetisk kommunikation 

er, at sansning afgiver mening og mening fører til 

sansning (Thyssen 2000). 

   Denne artikel, som bygger på et studie af 

historiefagets didaktik, handler om, hvad der skal 

til, for at man måske kan fremme elevernes lyst til 

at læse – også inden timen! Det er ikke en pæda-

gogisk opskrift, der kan følges, men nogle fagdi-

daktiske tanker, som også kan udnyttes på tværs 

af fag og i de faglige samspil, der findes i visse 

tekstlæsningsfag. 

  Æstetisk læring er måske først og fremmest 

at sætte ord og forklaring på det, som lærere til 

alle tider har haft som ideal for (dele af) en god 

dialogisk undervisning. Med æstetisk kommuni-

kation er det gjort stuerent at tale om mening og 

sansning uden at ende i føleriets sump. 

Indsigt i æstetisk læring kan derfor udnyttes 

som modtræk mod læsemodvilje. 

Den mentale referencekonstruktion 

Normalt vil fortolkningsarbejdet af litterære tek-

ster eller historiske kilder i undervisningen bi-

bringe eleverne faglig forståelse gennem arbejdet 

med teoretiske metoder og analysemodeller. Må-

let er her at fremme en bevidst kognitiv erkendel-

se i form af tydning og tolkning. Elevernes forstå-

else skal i skolen gerne være af en sådan karakter, 

at den lader sig videregive i mundtlig eller skrift-

lig form og derved udsættes for andres reaktion 

og måske også bedømmelse. 

Men hvad sker der egentlig i ens bevidsthed, 

når man læser en litterær eller historisk tekst? 

Elever ved bedre end andre, at man kan læse 

meget forskelligt. Man kan for eksempel ‟se på 

det‟, læse (hen)over og skimme. Dog – på den 

Når læselektier giver 
mening- tanker om  
tekstlæsning  
og æstetisk læring 
Kan man lære eleverne, at lektielæsning også kan give oplevelser, der fører til 

sansning, som fører til mening? 

Aase Ebbensgaard 

Aase H.B. Ebbensgard er ph.d. og gæ-

steforsker ved IFPR, Syddansk Universi-

tet. 

Email:  

aase.ebbensgaard@ifpr.sdu.dk 

 

 

Tidligere lektor på Odense Katedralsko-

le. Ebbensgaard har arbejdet med histo-

riedidaktik, læringsteori og gymnasieele-

vers kultur i og uden for skolen. 

Artiklen bygger blandt andet på resulta-

ter fra forfatterens ph.d.- afhandling fra 

2006: At fortælle tid. Danske gymnasie-

elevers liv med fortidsrepræsentationer 

set i et didaktisk perspektiv udgivet på 

Syddansk Universitetsforlag. 

Værdipluralisme i gymnasiet      
Hvad kan man så lære af det? Didaktisk 

diversitet synes at være et vilkår, som en 

reform ikke – i hvert fald ikke på kort 

sigt – kan forandre. Når reformen samti-

dig ser ud til at give mere plads for nog-

le didaktiske positioner og mindre for 

andre, så er det ikke så underligt, at der 

opstår stor diskussion og hos nogle også 

en positiv vurdering af de tider, hvor 

man med henvisning til ”metodefrihed” 

kunne undervise i overensstemmelse 

med sine værdier og ikke behøvede at 

stå til ansvar for andre i forhold til disse. 

Én udfordring for gymnasiet ser ud 

til at være at skabe en organisationskul-

tur, hvor man samarbejder med ud-

gangspunkt i didaktiske forskelligheder. 

Den organisationskultur, som kan favne 

disse forskeligheder og alligevel skabe 

udvikling og forandring, er ikke mono-

kulturel i den forstand, at alle lærere 

skal mene nogenlunde det samme. Den 

er ej heller multikulturel i den forstand, 

at lærerne blot kan mene noget forskel-

ligt og så gå hver til sit uden forpligtel-

ser i forhold til samarbejde og fællesdis-

kussioner. Måske ligger gymnasiets 

fremtid i det, vi vil kalde den interkultu-

relle organisationsform. Her accepteres 

værdiforskelle i relation til undervisning 

og læring, og man søger mod dialog og 

diskussion. Målet er at bruge forskellig-

hederne produktivt og udvikle en dyna-

misk kultur, hvor det er legitimt at kom-

me med nye ideer, hvad enten disse 

befinder sig inden for den ene eller den 

anden af de fem didaktiske positioner.    

 

 


