
32

Skole- og kompetenceudvikling sker gennem for-
andringsprocesser, der i praksis kan være igangsat 
gennem og struktureret af  interne og/eller eks-
terne ’forstyrrelser’ (fx ændret elevgrundlag, re-
former eller udviklingsprojekter), der gør, at sko-
len må gentænke sig selv. Selvom igangsættelsen 
ofte baserer sig på en forstyrrelse, er forandrings-
processerne komplekse og kan være både svære at 
indfange (Thompson, 2010) og diffuse at beskri-
ve, lede og forstå (Ward & Daniels, 2012). Som 
Krogh & Raae (2017) beskriver det, har gymna-
siet historisk været præget af  en ret skarp opde-
ling mellem formel pædagogisk ledelse med tæt 
tilknytning til den øverste ledelse og organisatio-
nens beslutningsstrukturer og på den anden side 
den undervisningsudvikling, som iværksættes og 
drives af  en eller flere lærere, de såkaldte ildsjæle. 
De seneste år vokser nye fokuseringer imidlertid 
frem, hvor den nævnte opdeling udviskes til for-
del for mere tværgående organiseringer, hvor pæ-
dagogisk og didaktisk ledelse sker også på distri-
bueret form. Vi vil undersøge disse former rettet 
mod det, man kan kalde organisatorisk kapacitet/
kapacitetsopbygning, idet vi hermed refererer til 
organisationens strategier, tiltag og evne til at ho-
norere de forandringer, der følger af  interne og/
eller eksterne forstyrrelser. 

Implementering og organisatorisk 
kapacitet
Vi bruger begrebet organisatorisk kapacitet/ka-
pacitetsopbygning om organisationens strategier, 
tiltag og evne til at honorere de forandringer, der 
følger af  interne og/eller eksterne forstyrrelser 
(Elsass, 2003). Organisatorisk kapacitet beskriver 
de kvalifikationer og kompetencer, der skal til, 
men også er resultatet af  forandringsforandrings-
processer. Vi vil skelne mellem to forestillinger 
om organisatorisk kapacitet, der videre lægger sig 
til to måder at anskue forandring, og som derved 
kan tænkes at udgøre ramme for de undersøgte 
skolers forestilling om reformimplementering
I klassiske forandringsteori beskrives udvikling 
som episodisk, fra stabilitet over forandring til ny 
stabilitet (jf. fx Lewins trefasede model, Lewin, 
1951). I nyere teori opfatter flere forholdet ander-
ledes – at den omtalte stabilitet snarere er momen-
tane, kognitive frysninger af  ’tilstand-i-udvikling’ 
(fx Weick & Quinn, 1999). Disse to betragtnings-
måder har betydning for opfattelse af  (reform-)
implementering. 
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Spørgsmålet er, om  implementering er at forstå 
som en besluttet forandring, der derefter iværk-
sættes, hvorefter den tilsigtede forandring i et eller 
andet omfang opnås og forandringsprocessen er 
afsluttet? Eller er implementering at forstå som 
løbende påvirkning af  processer, der allerede er 
undervejs, og hvor slutmålet i højere grad ses som 
en ændret retning af  eller ny opmærksomhed på 
processerne? 
I det første tilfælde vil det være naturligt at fore-
stille sig organisatorisk kapacitet som de k alifika-
tioner og kompetencer, der skal tilføres, så organisati-
onen opnår den ny tilstand. I det andet tilfælde 

vil organisatorisk kapacitet være en evne til påvirke 
allerede eksisterende organisatoriske processer ved at vælge 
ud blandt dem i en stadig prøven sig frem. Hvor 
implementering det første tilfælde vil tage bestik 
af  et bestemt, allerede forudset resultat (sådan 
som implementering af  politiske reformer oftest 
opfattes), vil implementering i det andet tilfælde 
i højere grad forstås som en anledning til at øge 
den organisatoriske formåen og derfor ses som 
anledning til (organisatorisk) læring.
I første tilfælde vil reformimplementeringsarbej-
det opfattes som et arbejde bestående i at ned-
bryde reformkravene til håndterlige størrelser, 
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der kan implementeres på forskellige niveauer i 
organisationen. I andet tilfælde vil implemente-
ringsarbejdet i højere grad opfattes som en eks-
plorativ proces, som kræver en bestandig veks-
len mellem improvisation og analyse.

Denne bestandige vekslen mellem improvisation 
og analyse  antager forskellige former. En empi-
risk drevet model beskriver tre tilgange (Petersen, 
Hansen, Graf  og Skott, 2017), som analytisk giver 

mulighed for at fange både ledelsens og lærerens 
vinkel og meningstilskrivning, samtidig med at den 
giver en ramme for at forstå forholdet mellem kon-
krete tiltag i form af  projekter og det brede fokus 
på organisation og kapacitet (Kølsen, Qvortrup & 
Graf  2017). Med blikket rettet mod gymnasiernes 
udvikling de seneste år kan modellen udvikles til at 
rumme følgende fokuseringer:
 ’Projekter som øer’ optræder oftest som gennemgå-
ende princip i forbindelse med den ildsjæl-drevne 

udvikling, der er nævnt ovenfor. Her ses projektet 
oftest i det enkelte fags perspektiv. Projekterne vil 
sjældent være koordinerede i forhold til skoleorga-
nisationen. ’Projekter som udvikling’ er i modsætning 
hertil koordinerede indbyrdes og med skolen stra-
tegisk besluttede udvikling. De enkelte projekter er 
således centralt udvalgt eller defineret. ’Projekter i 
sammenhæng’ er i højere grad decentralt defineret, 
men kan være inspireret af  dominerende, aktuel-
le lokale eller nationale temaer. Hvor den først-
nævnte form kun er løst forbundet med en samlet 
strategi for organisatorisk kapacitetsopbygning, 
kalder ’projekter i udvikling’ på den klassiske an-
tagelse om organisationsforandring og ’projekter 
i sammenhæng’ i højere grad på den eksplorative 
tilgang. En analyse af  empiri fra et mindre  udvalg 
af  skoler genereret i forbindelse med udvikling og 
ledelse finder, at de tre former forbindes med tre 
normative forestillinger om professionalitet, be-
nævnt henholdsvis fagprofessionalisme, organisa-

tionsprofessionalisme og kompetenceprofessio-
nalisme (Raae, In print).
 
Hvordan undersøge?
Det overordnede og forskningsorienterede 
spørgsmål vedrørende organisatorisk kapaci-
tetsopbygning kan lyde: Hvilke forestillinger om 
implementeringsprocessen og organisatorisk kapacitetsop-
bygning kan vi iagttage i forbindelse med skolernes reform-
arbejde, og hvordan vil sammenhænge mellem forestillinger 
om proces og kapacitetsopbygning i givet fald kunne be-
skrives og diskuteres?

For at afgrænse undersøgelsen refererer vi til den 
model, som tidligere er omtalt – her dog med en 
mindre tilpasning. Vi vil lade organisatorisk kapa-
citet knytte sig til, hvad der i figuren neden beteg-
nes som den lokale skolekultur – den forhandlede 
kultur mellem skole som regulativ struktur og fag 
som vidensstruktur.  Det er en afgrænsning, hvor 



vi med andre ord ser den lokale skolekultur som 
et aspekt af  måden, hvorpå ’der bliver gjort skole’. 
Skolekultur opfattes normativ ramme, etableret i 
spændingen mellem lokale ’oversættelser’ af  de 
nye bestemmelserne for skolens virke, og de etab-

lerede fag.  Vi må antage, at den lokale skolekultur 
specielt er genstand for skoleledelsens opmærk-
somhed og beslutningsinteresse. 
 Vi har kaldt skolekulturens praktikker for ledel-
sespraktikker, fordi de mønstre, vi vil interessere 

os for, angår ændringer i koordinationen og ar-
bejdsdelingen af  de øvrige praktikker i systemet 
med henblik på håndteringen af  den forandrede 
opgave. 

Ledelsespraktikkerne er mønstre i praksis, der kan 
gøres til genstand for observation. Vi vil studere 
de formelle ledelsespraktikker via skolens interne 
dokumenter udarbejdet til lejligheden, suppleret 
ved interview og i et begrænset omfang også ved 
mødeobservation. Til en vis grad vil det være mu-
ligt at iagttage eller tolke aspekter af  de uformelle 
ledelsesprocesser. Hvad og hvordan fortolkes og 
forhandles mellem lærere og ledere eller blandt 
lærerne, hvad ignoreres osv.?
Med ledelse hentyder vi her såvel til den forma-

liserede ledelse som til den ledelse, der udføres på 
distribueret niveau. Skolens topledelse har selvføl-
gelig et overordnet ansvar, men ledelse vil blive ud-
øvet på mange niveauer, både som formaliseret le-
delse og mere ad hoc-opstået ledelse rundt omkring 
i skoleorganisationen.

Reformen som genstand for 
undersøgelse
 I denne sammenhæng vil fokus være forandringer, 
der opstår som fortolkninger af  2017-reformens 
krav til skolen, og det, vi må studere, gælder gene-
relt de lokale beslutninger og handlinger inden for 
feltet ’at gøre skole i relation til de nye bestemmelser’, i 
særlig grad med fokus på de forskydninger, refor-
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men afstedkommer hvad angår arbejdsdeling og 
koordination. Mere konkret og afgrænsende vil vi 
fokusere på beslutninger, omsætninger af  beslutninger og 
understøttelse af  og opfølgning af  arbejdet med disse omsæt-
ninger i forbindelse med intentionerne angående fag-
samspil og progression. Det er initiativer, der dels er 
et nøglepunkt i reformens perspektiv og som dels 
indeholder et klart organisatorisk perspektiv, idet 
de praktikker, der vedrører (ændret) fagsamspil og 
progression er lærerteamets domæne, rammesat af  
ledelsesmæssige beslutninger rettet mod reformens 
mål (Bekendtgørelsens par. 24 og 25, for hf  par. 34 
og 35).

Empiriske undersøgelsesspørgsmål
Det spørgsmål, vi vil undersøge, lyder: 
Hvordan og i hvilke former forhandler man bekendtgørel-
seskravet om
• fastlæggelse af  lærerteamets opgaver med   

henblik på planlægning, gennemførelse, evaluering og 
udvikling af  undervisningen

• ansvarsfordeling vedrørende sammenhæng mellem en-
kelt- og flerfaglige forløb og med henblik på udarbejdelse 
af  en studieplan, der beskriver progression?

• variation i arbejdsformer og sætter tydelige mål for såvel 
enkeltfaglige som flerfaglige forløb? 

For igen at citere ovenstående model: Hvilke prak-
tikker gøres der brug af  i forbindelse med etablerin-

gen af  et teamsamarbejde, der skal kunne realisere 
disse krav?

Undersøgelsen
Vi undersøger altså, dels hvordan skolerne møder 
kravene til teamene om samspil og progression, 
dels hvordan de praktiserer kontrol- eller opfølg-
ning og omgås den læring, denne kan kaste af  sig. 
Med henblik på vores fokus på flertydigheden i 
betegnelsen organisatorisk kapacitet i relation til 
implementering vil vi være særligt opmærksomme 
på måden, kravene omsættes. 

Vi forestiller os variationer, hvor implementering 
som resultat kommer i spil over for implemente-
ring som læringsanledning, jf. ovenfor. 

Møder skolerne reformkravene med tydeligt ledel-
sesformulerede/-sanktionerede kravspecifikatio-
ner til teamene, systematisk efteruddannelse og le-
delsesdesignede understøttelsessystemer eller som 
ledelsesformulerede måludkast, hvor teamet selv 
udformer den konkrete realisation og i diskussion 
med ledelsen løbende reformulerer målene? Og 
med hensyn til kontrol- eller opfølgningsansvaret: 
Er ledelsespraktikken især centreret om kontrol af  
præstation eller coaching i forhold til målene? Op-
fattes succes om fravær af  fejl eller som læring?
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