
8 Vejen til reformen 2017 - reformeringsprocesser i gymnasiet
Inden for en årrække på 10 år har der været me-
get stor politisk og samfundsmæssig fokus på 
gymnasiesektoren, som har gennemgået en større  
reformeringsproces, efter at især det almene gym-
nasium har levet en ellers bemærkelsesværdigt be-
skyttet tilværelse i snart 100 år (Raae 2011; EVA 
2011; Zeuner, Beck, Frederiksen og Paulsen 2007; 
2008; 2010). Den store gymnasiereform (2005) 
blev gennemført med afgørende konsekvenser for 
indholdet af  gymnasiernes undervisning, og dertil 
kommer strukturreformen (2007), som har haft af-
gørende indflydelse på gymnasiernes ejendomsfor-
hold, optagelsesprocedurer etc. 

Den nye reform 2017 og reformeringsprocesser-
ne på skolerne må forstås i lyset heraf, og i lyset 
af  den række af  udviklingsprogrammer, love og 
handleplaner, som har rettet sig enten mod ud-
dannelsessystemet bredt eller gymnasiet specifikt, 
og som direkte eller indirekte har været med til at 
igangsætte reformeringsprocesserne. Reformer får 
sjældent lov at udspille sig som isolerede, dvs. af-
grænselige størrelser (Raae 2011), og det samlede 
antal udviklingsprogrammer og reformer må med-
tages som referenceramme for følgeforskningen 
på den nuværende reform, da de på forskellig vis 
ser ud til at interagere med og indvirke på hinanden 
(Raae 2011). 

Den meningsskabelse, der sker på skolerne, forlø-
ber ikke lineært, men konstrueres og rekonstrue-
res over en lang periode (Raae 2011, EVA 2014a). 
Hvor det i teori om implementering er almindeligt 
at operere med forskellige faseindsnit – fx skelner 
en almindeligt brugt inddeling mellem oprindelse 
eller udspring, antagelse, implementering og re-
sultat (Levin 2001) – er det i forbindelse med re-
formerne en vigtig pointe at overskride en sådan 
enstrenget og snæver vinkel på implementering.  
Det kræver en flerstrenget tilgang at følge det kom-
plekse reformarbejde både longitudinalt over tid 
og anskuet i en række forskellige perspektiver: de 
politiske ideer samt skolens, bestyrelsens, ledelsens, 
lærernes og elevernes (Bove, Ball, S.J., & Gold, A., 
1992). Evalueringer af  de tidligere reformer viser, 
at reformernes kompleksitet og de til tider kon-
kurrerende og konfliktuerende reformelementer 
påvirker det lokale implementeringsarbejde (EVA 
2012; Raae 2011, Waagstein 2003). Mange sam-
tidige hensyn skal tages, og således udspiller nye, 
uvante og tilmed meget komplicerede logikker sig 
i hverdagen mellem de forskellige aktører (Raae 
2011, Bøje & Deloca 2005, Bøje 2007) hvor ak-
tørernes personlige værdier, følelser og holdninger 
har afgørende betydning for forandringsmulighe-
der (Zeuner, Beck, Frederiksen & Paulsen 2010; 
Frederiksen 2010; Beck og Paulsen 2016). Ift. dette 
findes der en række intuitive og teoretisk begrun-
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dede forskelle ift. alder, køn, fag, skoletyper, etc. 
Tidligere undersøgelser og evalueringer har vist, 
at der var forskelle mellem generationer forstået 
således, at de ældste grupper af  lærere havde de 
mindste forhåbninger og den største frygt i for-
hold til nye elementer i reformen, men samtidig 
viste der sig interessante mønstre, der indikerer, 
at sådanne forskelle nivelleres over tid. Også køn 
som faktor blev bekræftet, men forskellen var ikke 
markant. Ligeledes var der forskelle mellem fag, 
men ikke større forskelle end der var inden for 
det enkelte fag (Beck og Paulsen 2010; Frederik-
sen 2010). Disse resultater peger således på, at vi 
ikke entydigt kan bekræfte gængse fordomme om 
lærernes vilje og evne til at indgå i reformerings-
processer. Den eneste markante forskel knyttede 
sig til lærernes værdier i forhold til undervisning 
og elever og deres holdning til konkrete initiativer 
(Frederiksen 2010). De lokale forskelle handler i 
tillæg hertil om fx geografisk placering og følgen-
de konkurrenceudsathed, viser tidligere evalue-
ringer (Raae 2011). 

Samtidig viser der sig væsensforskellige mønstre 
ift. måden, hvorpå implementeringen gribes an 
(Raae 2011; Høegh 2014). Implementeringsprak-
sissen er farvet af  skolens organisering og ledelse 
(Zeuner, Beck Frederiksen & Paulsen 2010), af  
lederens forestillinger om den praktiske refor-

mimplementering (Raae 2011) og af  lærerne, der 
som aktører også drives af  egne intentioner og 
erfaringer samt særlige tilgange til undervisnings-
former og didaktiske udfordringer (Beck & Paul-
sen 2011; Zeuner, Beck Frederiksen & Paulsen 
2010). Herudover er implementeringen farvet af  
elevernes opfattelse af  skolen, undervisningen og 
de nye forandringstiltag (Zeuner, Beck Frederik-
sen & Paulsen 2010). Samtidig skyldes lokale for-
skelle, at der undervejs i den lokale udmøntning 
opstår problemer, som medfører et behov for re-
visioner (Raae 2011).

Reform 2017
Den nyeste reform er ambitiøs – i lighed med 
de tidligere reformer (jf. Raae 2008; Zeuner m.fl.  
2007, 2008, 2010) – idet den med sine fokuserin-
ger rækker ind i uddannelsens procesformer, helt 
frem mod måden, hvorpå undervisning planlæg-
ges og afvikles. Der åbnes op for samlæsning på 
tværs af  ungdomsuddannelser og campusdannel-
ser, adgangskravene skærpes, og der sættes fokus 
på systematisk kvalitetsudvikling af  undervisnin-
gen med udgangspunkt i retningsgivende mål for 
elevernes læring og anvendelsen af  data samt lø-
bende vejledning og feedback til eleverne (Rege-
ringen et al., 2016). 

Således konfronterer reformen i det mindste i 
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sit idémæssige afsæt, hvad man kunne betegne 
gymnasiets institutionaliserede faglighed, både 
ift. organisationen som helhed og ift. det enkelte 
fag, som det også var tilfældet med 2005-refor-
men (Raae & Christensen 2008). Dette betyder, 
at spørgsmålet om reformvirkning ikke alene må 
forstås i lyset af  skolernes reformeringshistorie, 
men også i lyset af  den institutionaliserede fag-
lighed. Tidligere evalueringer af  reformer viser, 
hvordan de igangsatte initiativer fortolkes og 
oversættes til konkrete faglige og organisatori-
ske rammer (Raae 2008, 2011), og således er den 
mening, der skabes på udførende niveau – skole, 
organisation, fag, ledere, lærere og elever – afgø-
rende i et følgeforskningsprojekt som indevæ-
rende. Der er talrige konkrete eksempler herpå: 
Rapporter fra Danmarks Evalueringsinstitut viser 
fx, hvordan skolerne organiserer almen studiefor-
beredelse, studieretningsprojektet, evaluering og 

kompetenceudvikling forskelligt hvad angår ind-
hold, form, systematik og strategi (EVA 2014a,b; 
2015). Dette underbygges af  afrapporteringer fra 
projektlærere og skoleledere på skoler, der del-
tog i UVM’s Udviklingsplan for de gymnasiale 
uddannelser 2013-15 om Klare studieretnings-
profiler og fagligt samspil. Disse afrapporterin-
ger viser, hvordan indhold og form af  skolernes 
arbejde med studieretninger og fagligt samspil, 
trods samme overordnede mål, er meget forskel-
ligt og spænder bredt (Høegh 2015). 

Disse lokale særegenheder  aktualiserer et behov 
for at følge konkrete forandringer systematisk på 
de deltagende gymnasieskoler og ligeledes et be-
hov for at reflektere de konkrete forhold på de in-
volverede gymnasier, der har betydning for deres 
implementeringsprocesser og -resultater. 

Undersøgelsen
Undersøgelsen benytter sig af  to perspektiver på 
forandringerne i gymnasiet, både et implemente-

ringsperspektiv, hvordan realiseres reformens be-
stemmelser i gymnasiet, og et udviklingsperspektiv, 
hvordan udvikler og udfolder reformen sig i det 
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enkelte gymnasium og i gymnasiet generelt. Im-
plementeringsperspektivet kommer tydeligt frem 
når vi taler om forandringsteori, dvs. hvilke fore-
stillinger om forandringerne ligger der i reformen 
og hvordan realiseres de. Udviklingsperspektivet 
kommer tydeligt frem, når vi ser på de forskellige 
aktørers og niveauers svar på, eller reformulerin-
ger og rekontekstualiseringer af  reformen. Det kan 
være elevernes reformuleringer, lærernes refor-
muleringer, fagenes reformuleringer, ledelsernes 
reformuleringer (Christensen 2017, Christensen, 
Hobel & Paulsen 2010, 2011, 1212, Engeström 
2011, Borgnakke 1996). Ideen med at anlægge et 
udviklingsperspektiv er at få øje på, hvordan refor-
mens elementer modtages og udvikles i et samspil 
og modspil med eksisterende praktikker.

For analytisk at fokusere disse processer, tager vi 
udgangspunkt i den model til analyse af  skrivehæn-
delser, som er udviklet i regi af  projekt Faglighed 
og skriftlighed (Christensen, Elf  & Krogh 2014: 
34-44), idet den i nedenstående udgave er generali-
seret ift. skoleudviklingshændelser i bred forstand:
Modellen viser, hvordan dynamikken i skoleudvik-

ling kan begribes ved at skelne mellem aktører og 
processer på flere niveauer ift. skabelse, vedligehol-
delse og udvikling af  skolekultur (Christensen, Elf  
& Krogh 2014: 36).

Projektet fokuserer på at indfange den lokale prak-
sis ved at rette opmærksomheden mod de deltagen-
de skolers handlinger – Hvordan arbejder skolerne 
med reformens initiativer? Hvordan arbejder sko-
lerne med at styrke fagligheden? Hvordan arbejder 
skolerne med at styrke digitaliseringen? Hvordan 
arbejder skolerne med at fremme evalueringsprak-
sis? Hvordan arbejder skolerne med at tilrettelægge 
skolehverdagen? Vi undersøger denne praksis og 
disse handlinger som hændelser, praktikker og kul-
turer (Christensen, Elf  og Krogh 2014: 34-36), dvs. 
observerbare situationer der samler sig i genkom-
mende måder, teknikker og mønstre som konkrete 
hændelser får mening igennem, og kulturelle værdi-
er, holdninger og grundforståelser der knytter sig til 
implementerings- og udviklingsprocesser.
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“De retninger vi tager...” Masteruddannelsen i didaktik og ledelse i de gymnasiale uddannelser er en vigtig aktivi-
tet på Institut for Kulturvidenskaber. Den giver de studerende et højt vidensniveau inden 
for teori og forskning, og giver dermed nye vinkler og muligheder for at analysere og 
forklare gymnasiernes udfordringer i praksis.

Syv mastere fra sommeren 2016 har skrevet syv artikler på basis af deres afhandlinger.  De 
giver et kig ind, hvad der rører sig aktuelt inden for området, og giver ledere og lærere 
inspiration til at finde nye retninger i arbejdet med at håndtere udfordringerne.

Jacob Østergaard sætter fokus på forældres møde med gymnasiet i Produktionsdanmark, 
dvs når den akademiske tradition møder den produktions- og handelsorienterede kultur.

Line Simonsen har undersøgt, hvordan ’ungdomslavinen’ på VUC-centrene udfordrer 
den herskende voksendidaktik.

Liv Fernley Schoppe og Lene Frida Rasmussen viser, hvordan lærerne forsøger at skabe 
mening i de aktuelle krav om besparelser.

Martha Sandvad skriver om den komplekse øvelse, der ligger i at få den nye arbejdstids-
registrering til at falde på plads på en skole.

Charlotte Fausing Greiersen beskriver de nye udfordringer, der ligger i at lokke de ’stille 
og såbare piger’ frem på banen i en præstationskultur.

Jesper Larsen undersøger sammenhængen mellem historiefagets styredokumenter og 
elevernes opfattelse af faget og peger på ny en tilgang til historisk tænkning.

Christel Jeldorf og Catrine Scholle slutter med at belyse kompleksiteten i løsningen af 
det evigt aktuelle spørgsmål om, hvordan udannelsernes formålsparagraf kan oversættes 
til praksis mest konstruktivt.
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