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Redaktion   

Kære læser  
Dette særnummer af  GymPæd2.0 præsenterer det følgeforskningsprogram, ”Reform 2017”, 
som et hold forskere inden for uddannelsesvidenskab på Institut for Kulturvidenskaber, Syd-
dansk Universitet, sætter i gang i august måned.

Anledningen er den nye gymnasiereform, som træder i kraft ved dette års skolestart. Det hu-
manistiske Fakultet og instituttet har valgt at støtte iværksættelsen af  reformen gennem et 
følgeforskningsprogram.

På mere end 40 gymnasier og hf ’er over hele landet vil den første årgang elever under den 
nye gymnasiereform blive fulgt tæt af  et stort hold forskere. Hermed bygger vi videre på den 
erfaring, som universitetet siden 1998 har opbygget som førende inden for uddannelsesforsk-
ningen på gymnasieområdet. 

Forskningsprojektet, der ledes af  lektor Ane Qvortrup, gennemfører over de næste fire år 
løbende kvantitative og kvalitative undersøgelser på de mange skoler inden for følgende fo-
kusområder: Overgang og progression, Udvikling og fagsamspil, Skriftlighed, Digitali-
sering, Evaluering samt Skole- og kompetenceudvikling.  Målet med det omfattende og 
tværfaglige projekt er at forstå, hvordan reformen udvikler og udfolder sig såvel på det enkelte 
gymnasium som i gymnasiet generelt med henblik på at skabe konstruktive forbindelser mel-
lem viden og praksis.

Projekterne beskrives i nærværende nummer, som desuden indledes med en oversigt over Re-
formprocesser i gymnasiet. 

Som institutleder ved Institut for Kulturvidenskaber er jeg stolt af  denne projektsatsning og 
ser frem til, at vi de kommende fire år får mulighed for forskningsmæssigt på nærmeste hold at 
følge implementeringen af  reformen.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos lektor Ane Qvortrup, Institut for Kulturviden-
skaber, tlf. 93507304, email: anq@sdu.dk
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4 Om projekt gymnasiereform 2017
Projektets fokuseringer
Regeringen indgik 3. juni 2016 en aftale om styr-
kede gymnasiale uddannelser. Aftalen indebærer 
en reform af  de gymnasiale uddannelser, hhx, 
htx, stx og hf, som realiseres fra august 2017. Med 
et sigte om at styrke elevernes læring, trivsel og 
overgang til videregående uddannelser initierer 
reformen ændringer i blandt andet fag, fagsam-
spil, skriftlighed og evaluering. Dette kalder på vi-
den om implementering, dvs. hvordan reformens 
bestemmelser realiseres i gymnasiet, og viden om 
udvikling, dvs. hvordan reformen udvikler og ud-
folder sig såvel på det enkelte gymnasium som i 
gymnasiet generelt. Der er behov for viden om, 
hvad gymnasierne gør for at realisere reformen, 
hvad det betyder for gymnasiernes praksis, og 
hvad der kommer ud af  arbejdet, herunder hvor-
dan der arbejdes med reformens intentioner og 
retningsgivende mål.

Projektet baserer sig på følgende antagelser:

• Gymnasieskolerne i Danmark er meget for-
skellige, bl.a. hvad angår uddannelsespro-
grammer, organisering af  lærernes arbej-
de, elevgrundlag, grad af  digitalisering mv. 
Reformarbejdet og betydningen af  dette 
vil variere fra gymnasium til gymnasium.  

• De initiativer, der sættes i gang i reformarbejdet, 
påvirkes af  ledernes, lærernes og elevernes op-
fattelser af  disse initiativer og deres organisato-
riske og didaktiske muligheder. Forandring ska-
bes af  mennesker, ikke af  reformbestemmelser, 
som derfor påvirkes af  aktørernes opfattelser. 

• Fokusering på specifikke kontekster og kon-
krete udviklinger i perioden 2017-2021 er 
nødvendig for at kunne undersøge fremdrift 
og virkninger på den enkelte skole. Men for 
at producere et solidt vidensgrundlag, som 
aktører på alle niveauer af  gymnasierne kan 
lære af, må projektet også generaliseres. Såle-
des er det på den ene side nødvendigt at følge 
særegenheder på de gymnasiale uddannelser 
og konkrete skoler og på den anden side lige 
så vigtigt løbende og systematisk at foretage 
sammenlignende undersøgelser ved at anlægge 
komparative betragtninger på mange niveau-
er, fx sammenligne udmøntningen de enkelte 
initiativer på tværs af  de relevante gymnasiale 
uddannelser. 

Forskningsdesign 
Følgeforskningen vil bygge direkte videre på til-
tag og erfaringer med de tidligere reformer, der på 
den ene side forefindes på de deltagende skoler, og 

på den anden side er forankret i forsknings-, udvik-
lings- og evalueringsaktiviteter gennemført af  SDU. 
Dette giver en særlig mulighed for at reflektere 
sammenhængen imellem eksisterende forsknings-
baseret viden, de enkelte skolers erfaringer, visioner 
og praksisser og de politiske intentioner, som refor-
men er et udslag af. 

Der anlægges såvel et historisk perspektiv som nu-
tidigt perspektiv. Det historiske perspektiv foku-
seres gennem en analyse af  reform- og lovtekster 
og med reference til tidligere forskningsprojekter 
på området (jf. artiklerne i tidsskriftet). Det nuti-
dige perspektiv forankres via panel- og casestudier 
baseret på en flerstrenget, forandringsteoretisk til-
gang, der undersøger en række forskellige initiati-
ver i alle de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, 
hf  og gymnasial supplering (VUC)) og på forskel-
lige skoler med fokus på en række aktører (elever, 
lærere, ledere og bestyrelse).

Der vil være fokus på at undersøge forandringer af, 
hvordan reformens bestemmelser realiseres i gym-
nasiet, hvordan reformen udvikler og udfolder sig i 
det enkelte gymnasium og i gymnasiet generelt samt 
hvilken betydning det har for gymnasiet, skolen og 
de forskellige aktører. 

Projektet arbejder metodisk med afsæt i mixed met-
hods, som kombinerer kvantitativ og kvalitativ data-
indsamling og –analyse: surveys, observationer, in-
terviews, dokument- og tekstanalyser, etc.  Gennem 
observationer af  undervisning vil forskerne kunne 
danne et billede af, hvorledes reformen implemen-
teres i de forskellige typer af  gymnasiale uddannel-
ser. Her er det uddannelsesadfærden vi kan under-
søge. Samtidig vil vi gennem interview med elever, 
lærere, ledere og bestyrelsesmedlemmer få en ide 
om, hvordan de reagerer på reformkravene. 
Endelig vil vi gennem longitudinelle surveyunder-
søgelser blandt de samme respondentgrupper kun-
ne registrere ændringer i aktørernes holdninger til 
forskellige typer af  undervisning, samarbejdsfor-
mer og fagligt indhold. Her vil det specielt være de 
forskellige respondentgruppers erfaringer og værdi-
er, der vil være i fokus. 

Den valgte tilgang og kombinationen af  metoder 
giver mulighed for et nuanceret indblik i gymnasi-
ereformens realisering og virkninger, og den giver 
samtidig mulighed for at belyse de problemer og 
muligheder, der opleves i konkrete gymnasieprak-
sisser. Den gør det muligt at producere viden om 
iværksatte initiativer, som er kontekstuelt bestemt 
af  en række fremmende og/eller hæmmende mo-
deratorer i såvel det nære skole-, undervisnings- og 
læringsmiljø som den brede omverden. 
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Projektet handler således om at undersøge virkning 
i en bred optik: Hvad virker for hvem, hvordan og 
under hvilke omstændigheder (Pawson & Tilley, 
1997; Dahler-Larsen, 2009). Samlet set skaber det 
således pålidelig og robust viden om reformens ud-
foldelse og de danske gymnasiale uddannelsers prak-
sis og udvikling. 

Forskergruppe 
Følgeforskningsprojektet gennemføres af  en række 
forskere fra det uddannelsesvidenskabelige fagom-
råde ved Institut for Kulturvidenskaber, som har 
mange års erfaring og er nationalt førende inden for 
gymnasieforskning, herunder forskning i arbejdet 
med de tidligere reformer og i relevante fokuserin-
ger som fagdidaktik og almendidaktik, fagudvikling, 
fagsamspil, skriftlighed, evaluering, overgange, le-
delse og organisationsudvikling. 
  
Leder af  projektet er lektor, Ane Qvortrup, som 
understøttes af  sekretariatschef  Christina Bruun 
Levinsen. Med henblik på løbende dialog og videns-
udveksling er der nedsat en referencegruppe med 
repræsentanter fra Danske Gymnasier, Gymnasie-
skolernes Lærerforening, Danske Erhvervsskoler 

og -Gymnasier og VUC’s Lederforening. I refe-
rencegruppen indgår desuden institutleder, Anne 
Jensen, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk 
Universitet. 

Projektet gennemføres af  stærke faglige teams 
med lektor Ane Qvortrup, professor Ellen Krogh, 
lektor Camilla Kølsen, lektor Nikolaj Elf, lektor 
Torben Spanget Christensen, lektor Peter Hobel, 
lektor Tina Høegh, lektor Anke Piekut, lektor Pe-
ter Henrik Raae, lektor Lars Frode Frederiksen og 
lektor Lilli Zeuner. Der er tale om forskere, som 
i mange år har beskæftiget sig med de fokuserin-
ger, som står centralt i reformen: reformerings-
processer, overgange,  samspil mellem fagene og 
fagdidaktisk udvikling, , skriftlighed, digitalisering, 
evaluering, skole- og kompetenceudvikling. Der er 
således tale om et stærkt og tværfagligt forsknings-
samarbejde. 

I kan læse mere om de enkelte fokuseringer i de  
følgende artikler i dette særnummer af  GymPæd 
2.0. 
Referencerne til de enkelte artikler fin-
des bagest i hæftet.
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Læs mere på
www.sdu.dk/detskerpaaikv

29/30. august  
Konference mm: Summer Screen Play School / Screenwriting in the future

15.-16. september 
Konference: Art and Presence

Den 3.-4. oktober  
Konference: Universiteternes Gymnasiedage 

Den 30. november - 1. december
Konference: NNMF 6: Grænsegængere - Elevers muligheder for adgang til og 
engagement i de nordiske modersmålsfag

Læs mere på
www.sdu.dk/detskerpaaikv

 
Det sker på Institut for Kulturvidenskaber


