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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.
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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



 

UNIVERSITETERNES
GYMNASIEDAGE

OVERGANGE FRA GRUNDSKOLE TIL GYMNASIUM OG VIDERE I LIVET 

I et unikt samarbejde inviterer landets universiteter lærere og ledere i de 
gymnasiale uddannelser til konference på 

Syddansk Universitet i Odense 3.- 4. oktober 2017

UNIVERSITETERNES GYMNASIEDAGE 2017 sætter fokus på, hvordan ele
verne oplever overgangene fra grundskole til gymnasium, og på hvordan ung
domsuddannelserne med reform17 tager imod de unge.

På UNIVERSISTETERNES GYMNASIEDAGE går forskere og praktikere i 
dialog om de muligheder og udfordringer, der ligger i uddannelsessystemets 
overgange. De fokuserer på reformens forventninger til fag, undervisning og 
vejledning, på kompetencer og dannelse og på, hvordan de unge bliver klar til 
videre uddannelse og former deres liv.

Se det fulde program på UGdage.dk, hvor du kan tilmelde dig til én eller beg
ge dage. Tilmelding senest 15. september 2017.  

www.UG-dage.dk
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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-

Ane Qvortrup Lilli Zeuner
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Lilli Zeuner Peter Henrik Raae
 

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 

Forskningsområde
Ane Qvortrup: Almendidaktik, didaktiske vidensdomæner, læreplanteori, læring, feedback, evaluering
Lilli Zeuner: Sociologi, interkulturel pædagogik 
Peter Henrik Raae: Pædagogiske institutioner og offentlig modernisering, ledelse og organisation, skole-
udvikling
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Abonnement på skriftserien, 
der udkommer 4-6 gange år-
ligt, kan opnås ved  at skrive til 
gymnasiepeadagogik@sdu.dk. 

Prisen for abonnementet er 
kr. 300 årligt. 

Dette dækker instituttets ud-
gifter til administration og for-
sendelse. Det er muligt at få 
tilsendt en enkelt publikation 
(pris kr. 100). 

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.

“D
e retninger vi tager...”  N

ye tanker om
 didaktik og ledelse i de gym

nasiale uddannelser

106-2017

Redaktion 

 Marianne Abrahamsen 
7 temaer fra masterafhandlingerne 2016

“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.

GYMNASIEPÆDAGOGIK 

Nye tanker om didaktik og ledelse i de gymnasiale uddannelser
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Ellen Krogh  

Torben Spanget Christensen 

Ane Qvortrup 

Fokusområde: Overgang og progression
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Torben Spanget Christensen 

Ane Qvortrup 

Fokusområde: Overgang og progression
Det fremhæves i aftalepapiret om gymnasierefor-
men at der skal være særlig opmærksomhed om-
kring overgangen fra folkeskolen til gymnasieud-
dannelserne:

”Det har vist sig, at mange elever er udfordret af  de 
skriftlige krav, de møder i overgangen fra grundskole til 
de gymnasiale uddannelser. Der er derfor behov for en 
større indsats omkring skriftligheden i overgangen til de 
gymnasiale uddannelser og at udvikle en progression for 
træningen af  de skriftlige kompetencer henover de tre år, 
så det sikres at eleverne opnår stærke skriftlige kompeten-
cer og rustes til videre uddannelse og i et fremtidigt job.”  
(Styrkede gymnasiale uddannelser s. 28)

Der findes flere danske undersøgelser af  over-
gangsproblemer i forskellige fag mellem grund-
skolen og gymnasiale uddannelser (Christensen 
2015, Ebbensgaard et al. 2014, Elf  2015, Krogh 
2014, Krogh 2016, Mathiasen et al. 2009). Rela-
tivt samstemmende peges der på store fagkultu-
relle forskelle og dermed på betydningen af  fokus 
på overgangen fra grundskolen. Ebbensgaard et 
al. og Mathiasen et al. har et bredere fokus end 
skriftlighed, selv om denne dimension også hos 
Ebbensgaard et al. står centralt. De tætte etno-
grafiske studier af  skriftlige overgange hos Chri-
stensen 2015, Elf  2015 og Krogh 2014 og 2016 
skaber også brede indsigter i overgangsproblema-
tikker.

 Denne forskning viser, at forskellene i de faglige 
skrivekulturer er omdrejningspunkter for kritiske 
overgangserfaringer for elever ved mødet med 
de gymnasiale uddannelser, og at disse forskelle 
ikke bare kan reduceres til et teknisk spørgsmål 
om bedre gensidig information, men at de for 
eleverne kan involvere identitetsproblemer, som 
ikke kun knytter sig til bestemte fag, men også til 
konstruktionen af  den nye identitet som gymna-
sieelev. 

Samtidig viser international forskning, at overgan-
ge må ses som et generelt vilkår for elevers uddan-
nelsesbaner (Barton 2012). Elever er i overgang 
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meget af  tiden, oftest i bevægelser fra det trygge 
og kendte og til mere komplekse og krævende ni-
veauer. Literacy og særligt skrivning er et centralt 
omdrejningspunkt for disse overgange (Krogh 
2017, Pitkänen-Huhta & Holm 2012; Barton 2012; 
Sommers & Saltz 2004), eftersom skriftlige krav 
typisk ændres sådan, at det der var passende i én 
uddannelseskontekst, ikke længere er tilstrækkeligt, 
når elever bevæger sig ind i en ny kontekst. Men 
det er vigtigt at understrege, at overgange også 
rummer oplagte muligheder for skriveudvikling og 
identitetsudvikling, eftersom elever vil møde nye 
vidensområder og nye ambitioner for ekspertise 
som vil udbygge deres skriftlige repertoirer og ska-
be grundlag for identitetsudvikling i et mere omfat-
tende perspektiv (Smidt 2009; Yancey 2009).

Også overgangen mellem de gymnasiale uddan-
nelser og videregående uddannelser er et opmærk-
somhedspunkt i aftalepapiret om gymnasierefor-
men. Både forskellene og ligeværdigheden mellem 
uddannelserne skal blive mere synlige for at sikre, 
at eleverne foretager valg om videre uddannelse 
på et kvalificeret grundlag. Studieretningerne skal 
pege tydeligt frem mod de videreuddannelsesmu-
ligheder, de forbereder til, det skal være lettere for 
htx-studenter at få adgang til humanistiske uddan-
nelser, og på hf  skal særlige fagpakker sikre et ny 
fagligt fokuseret hf, der målrettet klæder eleven 
på til at tage en professionsbachelor- eller en er-
hvervsakademiuddannelse. Relevansen af  en øget 
opmærksomhed også på overgangen mellem gym-
nasiale uddannelser og videregående uddannelser 
bekræftes af  forskning både nationalt og interna-
tionalt. Overgangen har vist sig at have stor betyd-
ning for frafald og skal derfor tages alvorligt (EVA 
2017). Et amerikansk studie med fokus på literacy 
praktikker i overgangen fra High School til College 
i sprogfagene viser, at kulturskiftet har meget stor 
betydning, og argumenterer for, at High School li-
teracy-praktikker skal ses som selvstændige, og ikke 
som ’underperformed versions of  collegiate prac-
tices’ (Harclau 2001). I et igangværende phd-studie 
på SDU viser foreløbige fund, at studieretnings-
projektet har været en central skriveerfaring som 
forberedelse til skrivning på BA-studierne (http://
findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/snd). Et 
studie fra Københavns Universitet (Ulriksen et al. 
2017, Holmegaard et al. 2015) undersøger hvorfor 
gymnasieelever med interesse for naturvidenskab  
ikke vælger videregående tekniske og naturviden-
skabelige uddannelser. Undersøgelsen viser at fra-
valget af  naturvidenskabelige uddannelser skyldes 

at de unge oplever for snævre muligheder for iden-
titetsudvikling inden for området, men også at ders 
fravalg har med deres oplevelser af  naturvidenskab 
i gymnasiet og fremtidige jobmuligheder at gøre. 
Allerede i 1970 pegede Spady på karakterer og in-
tellektuel udvikling fra tidligere uddannelse som 
afgørende for fastholdelse i videregående uddan-
nelse (Spady 1970), og disse faktorer viser sig også 
afgørende i nyere studier (Aljohani 2016; Costabile 
et al. 2013; Cotton et al 2017; Grau-Valldosera & 
Minguillón 2014; Jayaprakash et al. 2014; Hardy & 
Aruguete 2014; Ishitani 2016). Den intellektuelle 
udvikling specificeres til akademiske forudsætnin-
ger, erfaringer fra gymnasiet og graden af  akade-
misk succes i gymnasiet eller anden forudgående 
uddannelsesinstitution (Davis et al. 2014; Jayapra-
kash et al. 2014). Samtidig udmøntes det i nogle 
studier i et fokus på karakterer fra den uddannelse, 
den studerende optages på baggrund af  (Jayapra-
kash et al. 2014), og i konkrete fag (Ishitani 2016).

Undersøgelse af  overgang og progression
Med et didaktisk, udviklingsorienteret blik retter 
overgangsproblematikken sig mod at synliggøre 
dels de erfaringer og ressourcer som eleverne bringer 
med sig, og dels hvad der er formålet med de gym-
nasiale skriveopgaver. Samtidig må man pege på 
vigtigheden af  at understøtte identifikation og en-
gagement i skriveopgaverne ud fra den indsigt at 
identifikation er en bærende faktor i læring, og at 
faglig skrivning desuden er central for udvikling af  
identitet som gymnasieelever. 
Det vil også være relevant at anlægge disse tre foku-
seringer som et grundlag for skolernes og fagenes 
progressionstænkning omkring det skriftlige arbej-
de. Vi mener altså at intenderede udviklingstrin og 
genreerfaringer i elevernes skrivning med fordel 
kan anskues som overgange der må reflekteres di-
daktisk i forhold til eksisterende ressourcer, til eks-
plicitering af  formål med det nye og ikke mindst  til 
rammesætning af  muligheder for identifikation og 
engagement i skrivningen. 
Denne teori vil danne udgangspunkt for evalue-
ringen af  overgangstematikken. Denne vil således 
rette sig mod alle tre dimensioner af  skoleudvik-
lingsmodellen: skolekulturen (overgangsfokus, 
progressionsplaner og den bagved liggende skrive-
didaktiske tænkning) de faglige skrivekulturer (di-
daktiske refleksioner over fagkulturelle forskelle fra 
folkeskolens fag og didaktiske undervisningshand-
linger i forlængelse heraf), samt elevkulturer (ele-
vers identitetserfaringer set i lyset af  deres grun-
derfaringer med overgange i uddannelsessystemet).

Forskningsområde
Ane Qvortrup: Almendidaktik, didaktiske vidensdomæner, læreplanteori, læring, feedback, evaluering
Ellen Krogh: Fagdidaktik, danskfagets didaktik, skriveforskning, portfolioevaluering
Torben Spanget Christensen: Samfundsfagsdidaktik og evaluering
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16 Fokusområde: Faglig udvikling og fagsamspil  
Fagligt samspil var et omdrejningspunkt i refor-
men i 2005 i forbindelse med både hf, hhx, htx 
og stx. Rationalet var, at fag skulle sættes i ar-
bejde i samspil i forbindelse med behandling af  
’sager’, eller det, der i andre sammenhænge med 
et begreb møntet af  Wolfgang Klafki kaldes 
’epokale nøgleproblemer’. Reformen fra 2005 
lagde i den forbindelse op til, at elevernes kre-
ative og innovative evner og deres kritiske sans 
skulle i spil, og at eleverne skulle anvende fagene 
inden for deres studieretninger til at producere 
ny viden. Måske ikke ny viden i absolut forstand, 
men ny viden for dem selv. Dette fokus på fag-
ligt samspil førte til centrale nyskabelser som 
Almen Studieforberedelse på stx, Studieområdet 
på hhx og htx, faggrupperne på hf  og studie-
retningsprojektet. Det faglige samspil udfordrer 
fag og fagdidaktik og sætter fagene og deres un-
dervisningspraktikker (se modellen til analyse af  
skoleudviklingshændelser i artiklen om reforme-
ringsprocesser) under pres, når ’hændelsen’ er 
fagligt samspil og ikke enkeltfaglig undervisning.

Forskere fra Syddansk Universitet har fulgt den-
ne proces, hvor fagligt samspil udfordrer fagene, 
og hvor samspilsorienteret didaktisk planlæg-
ning udfordrer (fag)didaktikken. Forskningen 
har adresseret, hvorfor der skal være fagligt 
samspil, hvad indholdet skal være, og hvordan 
undervisningen skal organiseres. Der har været 
fokus på ændringer i og udviklingen af  lærer-
faglige undervisningspraktikker og skolefaglige 
undervisningspraktikker knyttet både til under-
visningen i de enkelte fag og undervisningen i 
det faglige samspil. 
Hobel (2009) undersøger, hvordan elevernes 
innovative evner udvikles i forbindelse med 
rapport- og synopsisskrivning i Almen Studie-
forberedelse, og peger på evnen til at problem-
formulere som helt central for dette. Zeuner 
(2012) understreger, ligesom Krogh (2016), stu-
dieretningsprojektets særlige betydning for det 
faglige samspil. Zeuner peger på, at eleverne i 
det faglige samspil tænker fagene sammen i nye 
former for erkendelsesprocesser, der muliggør 
produktion af  ny viden. Petersen og de Muck-
adell (2014) har udviklet en videnskabelig basis-
model, der fokuserer på, at metodiske og viden-
skabsteoretiske refleksioner er en forudsætning 
for såvel fagligt samspil som faglig fordybelse. 
En pointe i modellen er, at de nævnte refleksi-
oner skal kobles konkret til den sag og de fag, 
der arbejdes med i det faglige samspil, og ikke 
være generelle og almene tilføjelser. I Klausen 
(2011) indgår flere undersøgelser af, hvordan 
det faglige samspil udfordrer fag. Her inddra-
ges distinktionen mellem modus 1 og modus 
2 viden, og der opstilles en typologi for fagligt 
samspil fra brug af  hjælpediscipliner over fler-

faglighed til fællesfaglighed. Det diskuteres, om 
man i en gymnasial sammenhæng kan tænke sig 
en transfaglighed, hvor integrationen er så dyb, 
at fagene overskrider sig selv og nye fag opstår? 
En lignende udfordring diskuteres af  Kølsen, 
Nielsen og Grunnet (2005) i forbindelse med en 
evaluering af  ’det virtuelle gymnasium’. Høegh 
og Raae (Høegh 2014, 2015) har i et stort ud-
viklings- og forskningsprojekt i samarbejde med 
alle typer af  gymnasier fra hele landet undersøgt, 
hvordan fagligt samspil og profilering af  studie-
retninger/fagpakker udfordrer såvel skolerne 
som fagene. De peger på, at kravene til fagligt 
samspil synes mindst vidtgående for hhx og htx. 
Man kan hævde, at erfaringer med faglige sam-
spilsstrukturer fra fx studieområdet overføres fra 
de to erhvervsgymnasiale uddannelser til stx og 
hf. I projektet blev der udvikle en operationel 
model, som lærere kan anvende i det didaktiske 
samarbejde på tværs af  fag og fagområder, når de 
skal sammen skal planlægge konkrete samspils-
forløb.  

I forskningen på SDU har det været centralt at 
koble spørgsmålet om fagligt samspil til spørgs-
målet om de gymnasiale uddannelsers almendan-
nende sigte. De sker i flere af  de ovennævnte 
undersøgelser. I forbindelse med et større evalu-
eringsprojekt om innovation og entreprenørskab 
på såvel hhx, htx, stx som hf  (Christensen, Ho-
bel og Paulsen 2010, 2011, 2012, se også Paulsen 
og Klausen 2012) understreges det, at innova-
tionsbegrebet kun giver mening i den gymna-
siale sammenhæng, hvis begrebet ikke bliver 
domænespecifikt og knyttes til instrumentel og 
strategisk handlen på markedet. De gymnasiale 
uddannelser kan ikke eksistere som almendan-
nende ungdomsuddannelser, hvis instrumentelle 
og markedsrettede tilgange kolonialiserer uddan-
nelserne. Etisk refleksion over, hvorfor der skal 
innoveres, hvad der skal innoveres, hvordan der 
skal innoveres, og i hvilke domæner der skal in-
noveres, må inddrages. Samme konklusion findes 
i Hobel (2012), der diskuterer innovation i fagligt 
samspil, og Møller m.fl. (2014), der evaluerer for-
søgsfaget Informationsteknologi C/B. 

Forskere fra SDU har også deltaget i omfatten-
de forskningsarbejder med fokus på fagdidak-
tisk udvikling og sammenlignende fagdidaktik 
(Krogh og Nielsen 2011, 2012 og Krogh og 
Holgersen 2014, 2016). I den sammenhæng har 
Krogh (2014) slået til lyd for en refleksionsori-
enteret fagdidaktik på kommunikationsteoretisk 
grundlag, hvor metakommunikation og refleksi-
on over perspektiver, valg og mening er retnings-
givende for indholdsvalg (det didaktiske hvad). 
Hendes pointe er parallel med Christensens m.fl.: 
det (fag)didaktiske projekt må have fokus på ele-
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vernes evne til refleksion i en tid, hvor utilita-
ristiske tendenser kolonialiserer uddannelse, fag 
og skole, og hvor der fra politisk hold stilles krav 
om, at uddannelserne skal fungere på markeds-
vilkår og forberede eleverne til at være aktører 
på markedet. 
Qvortrup (2016) peger på, at dette ud over at 
forberede eleverne skaber øget læringsglæde 
og får eleverne til at tage ansvar. Christensen 
og Svejgaard (2008) diskuterer, hvordan man i 
faggrupperne på hf  kan planlægge, gennemføre 
og evaluere undervisningen, så den forbereder 
kursisterne til professionsbacheloruddannelser, 
der peger frem mod jobs som ’velfærdsstatens 
markarbejdere’.  Det er et fund i denne under-
søgelse, at faggrupperne ikke bare instrumentelt 
skal forberede og motivere kursisterne til disse 
uddannelser, men at de problemer, ’markarbej-
derne’ arbejder med, skal reflekteres etisk. Be-
hovet for studiekompetenceunderstøttelse i for-
bindelse med fagligt samspil på hf  diskuteres i 
Christensen og Raae (2009) og på stx i Qvortrup 
(2016).

Reformen 2017 og det faglige samspil
Det faglige samspil kommer også til at spille en 
central rolle i de gymnasiale uddannelser efter 
reformen i 2017. Almen studieforberedelse på 
stx bliver som bekendt afskaffet, men trods det-
te ser det ikke ud til, at 2005-reformens sam-
spilsdiskurs er ændret radikalt. Målet er, den-
gang som nu, at eleverne skal arbejde med faglig 
bredde, faglig dybde og med fagligt samspil, og 
det understreges, at de skal arbejde med kom-
plekse problemer, som de ikke har mødt før. 

I gymnasieloven fremhæves det, at både stu-
dieforberedelse og almendannelse sker gennem 
faglig bredde og dybde og gennem samspillet 
mellem fagene. I forhold til didaktiske ’hvorfor’ 
er det altså lovens udgangspunkt, at studiefor-
beredelse og almendannelse forudsætter fagligt 
samspil. Det understreges, at for stx er sigtet 
studieforberedende, mens det for hhx, htx og hf  
også er professionsforberedende.

Det faglige samspil har også et ’sted’. Ifølge lo-
ven skal det faglige samspil udfoldes i studieret-
ningerne på stx, hhx og htx og i fagpakker på 
hf  (hvor det understreges, at det skal ske i et 
professionsperspektiv). Rationalet er, at en stu-
dieretning eller en fagpakke med en særlig kom-
bination af  studieretningsfag, obligatoriske fag 
og valgfag giver en fokusering af  uddannelsen, 
og at det med netop denne fokusering vil være 
oplagt at arbejde med særlige ’sager’ eller pro-
blemer. Der lægges eksplicit vægt på, at elever-
ne skal arbejde ’problemløsende’ i både fag og 
fagligt samspil. De skal arbejde med ’komplekse 
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problemstillinger’ og problemer, ’de ikke har mødt 
før’. Eleverne skal altså anvende faglig viden til at 
løse problemer knyttet til ’sager’. Det må naturligvis 
indebære, at fagene i studieretningerne skal tones og 
tilrettelægges, således at dette kan ske. Når det gæl-
der det didaktiske ’hvad’, stofudvælgelsen, må det 
altså være intentionen, at der skal arbejdes med stof  
(fagligt indhold og faglige metoder), der kan anven-
des i det faglige samspils arbejde med ’sager’. På den-
ne måde udfordres fagene. Matematik nævnes som 
et fag, der særligt er og særligt skal udfordres. Det 
skal stå klart, at matematik er en ’ressource’, der kan 
anvendes i det faglige samspil. 
Der er på alle de gymnasiale uddannelser knyt-
tet skriftlighed til det faglige samspil. Det faglige 
samspils slutpunkt er Studieretningsprojektet (stx), 
Studieområdeprojektet (hhx og htx) og Den større 
skriftlige opgave (hf). Disse opgaver skrives i et fag-
ligt samspil mellem to fag, men kan dog i særlige 
tilfælde skrives i ét fag. Det er et krav, at der i uddan-
nelserne indlægges ’flerfaglige forløb’, der lægger 
op til skrivningen af  denne afsluttende opgave, der 
endvidere skal forsvares mundtligt. Disse forløb er 
forløb ud over de andre samspilsbegivenheder, der 
foreskrives i styredokumenterne: synopsisskrivning 
i faggrupperne på hf, dansk-historieopgaven på stx, 
erhvervscase på hhx og studieretningsopgaven på 
hhx, htx og stx. Det fremgår ikke af  styredokumen-
terne, hvordan disse forløb skal organiseres, altså 
hvilke skolefaglige og lærerfaglige undervisnings-
praktikker man forestiller sig skal udvikles. Samtidig 
understreges det i loven, at eleverne skal have for-
dybelsestid i forbindelse med dette samspils-skrift-
lige arbejde, og at der skal arbejdes med skriftlige 
kompetencer, der er nødvendige for, at man kan de 
nævnte afsluttende opgaver. De skrivepraktikker, 
der er knyttet til dette arbejde, nævnes ikke, men 
man må forestille sig, at der skal bygges videre på de 
skrivepraktikker, der er udviklet siden 2005. 

Reformen som genstand for undersøgelse 
I det ovenstående har vi set på, hvordan gymnasie-
loven fremstiller og begrunder det faglige samspil. 
Hermed har vi fået indblik i den intenderede prak-
sis, som er (et af) udgangspunktet (udgangspunkter-
ne) for den faktiske praksis på skolerne (Borgnakke 
2013). I følgeforskningen vil vi med det longitudina-
le og mangespektrerede perspektiv undersøge den 
faktiske praksis. I debatten op til gymnasiereformen 
har der fra mange sider været talt om en styrkelse af  
det fag-faglige, og i forligsaftalen om styrkede gym-
nasiale uddannelser fra juni 2016 understreges det 
flere gange, at ’en styrket almendannelse’ må byg-
ge ’på et solidt fundament af  viden og kundskaber’. 
Hjort (2008) understreger, at formuleringer à la dis-
se peger i retning af  en resultatdiskurs, der begrun-

der gymnasiet med, at eleverne skal være vidende 
og effektive, og at målopfyldelsen skal kontrolleres 
ved tests, eller med en national-konservativ diskurs, 
der begrunder gymnasiet med, at sammenhængs-
kraften i samfundet (eller det nationale fællesskab) 
skal sikres. 
Fagene kaster noget af  sig ved, at eleverne tilegner 
sig den materiale paratviden, der er nødvendig at 
have som loyal aktør på henholdsvis markedet og 
i civilsamfundet. Umiddelbart ser disse diskurser 
ikke ud til at stå stærkt, når man læser ovenståen-
de fremstilling af  samspillets rolle i programteori-
en. Men fx det forhold, at faggrupperne på hf  ikke 
længere skal udprøves som en samspils-projektek-
samen, og det forhold, at eksaminer med 24 timers 
forberedelsestid, hvor eleverne skal formulere og 
arbejde med problemer og problemløsning, er af-
skaffet, kunne pege i en anden retning. 

Hjort opererer også med to formalt orienterede 
diskurser, som hun kalder henholdsvis projektdis-
kursen og kompetencediskursen. Den første be-
grunder gymnasiet med, at eleverne gennem selv-
stændigt arbejde med samfundsmæssige problemer 
bliver kritiske og vidensskabende borgere, mens 
den anden begrunder gymnasiet med, at eleverne 
skal tilegne sig de kompetencer, der kan gøre dem 
til konkurrencedygtige aktører på markedet, så 
velfærdsstaten kan sikres. Hvilken af  disse to dis-
kurser, der står stærkest står ikke helt klart. Umid-
delbart kunne man pege på projektdiskursen, men 
understregningen af, at hhx, htx og hf  skal være 
professionsorienterede, kunne pege i en anden ret-
ning. Det er således ikke diskursivt helt entydigt, 
hvordan reformteksterne positionerer sig, og hvor-
dan forholdet mellem fagligt samspil og ’en styrket 
almendannelse’ er.

Undersøgelsen
Genstanden for undersøgelsen vil være forhand-
linger og fortolkninger på den enkelte skole og på 
tværs af  skoler. Vi vil gennemføre nærmere og mere 
omfattende studier af  styredokumenter, herunder 
studier af, hvordan det faglige samspil diskursivt 
italesættes i læreplanerne for udvalgte fag. Herud-
over vil vi studere de enkelte skolers praktikker gen-
nem analyser af  lokale styredokumenter og gennem 
interviews med bestyrelse, ledere, lærere og elever. 
I begrænset omfang vil vi også inddrage observa-
tion af  undervisning og vejledningssekvenser med 
større samspilsopgaver, og vi vil inddrage tekstana-
lyser af  elevernes skriftlige produkter fra det faglige 
samspil. Følgeforskningsprojektet er som bekendt 
et mixed methods-projekt, og resultaterne af  oven-
stående analyser vil blive sammenholdt med og dis-
kuteret i sammenhæng med de spørgeskemaunder-
søgelser, der også bliver gennemført. 

Forskningsområde
Peter Hobel: Skriveforskning, fagdidaktik, innovation i de gymnasiale uddannelser



Fokusområde: Skriftlighed

Ellen Krogh  

Det gymnasiale skriftlig-
hedsprogram
Skrivning er en nøglekompetence 
i dagens digitaliserede tekstsam-
fund. Arbejdsliv, uddannelser og 
hverdagsliv er blevet skriftliggjort 
i en grad, som man ikke havde 
kunnet forestille sig for 20 år si-
den. Skriftkompetence er en for-
udsætning for læring og uddan-
nelse, for deltagelse i samfundsliv 
og arbejdsliv og for hverdagsli-
vets sociale aktiviteter. 

Der er omfattende internatio-
nal forskning i skrivningens og 
skriftlighedens eksplosivt vok-
sende betydning i alle sektorer 
af  samfundet. Vigtige publikatio-
ner er Applebee & Langer 2013, 
Berge et al. 2016, Brandt 2001, 
2015; Karlsson 2006, Shanahan 
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på ny skriftlighed som en samlet uddannelsesind-
sats i udviklingen af  elevernes skrivekompetence 
som del af  studiekompetencen. Der var således 
- som også Danmarks Evalueringsinstitut pegede 
på i 2004 - stort behov for at udvikle den dimen-
sion af  gymnasieuddannelserne (Krogh, Chri-
stensen & Hjemsted 2009). I overensstemmelse 
hermed blev der i uddannelsesbekendtgørelserne 
i 2010 indføjet et bilag om elevernes studiefor-
beredende skrivekompetencer. Siden 2010 er der 
gennemført omfattende forskning og en lang 
række efteruddannelses- og udviklingsarbejder 
på de forskellige gymnasiale uddannelser. SDU’s 
skriveforskningsmiljø har, i samarbejde med for-
skerkolleger og gymnasielærere, været en central 
aktør i denne indsats, som det dokumenteres i 
publikationer som Christensen, Elf  & Krogh 
2014, Hobel 2014, Hobel 2016, Krogh 2010b, 
Krogh 2016a, Krogh, Christensen & Jakobsen 
2015, Krogh & Jakobsen. 2016, Piekut 2012, Pie-
kut & Hobel 2016. En gennemgående observa-
tion er, at forestillingen om, at alle faglærere er 
skrivelærere, fortsat ikke er indfriet (jf. fx Krogh 
2015), og at der her er tale om en stor og lang-
varig fagdidaktisk udviklingsopgave, som måske 
kun lige er i sin vorden.

Det kan se ud til, at 2017-reformen bygger på et 
lignende ræsonnement. 2017-reformen videre-
fører i store træk det skriftlighedsprogram, som 
med 2005-reformen blev en vigtig fornyelse af  de 
gymnasiale uddannelser. 

2017-reformens skriftlighedstemaer
2017-reformen sætter følgende temaer på dagsor-
denen (Styrkede gymnasiale uddannelser (aftaledoku-
ment forligspartier) juni 2016, Lov om de gymnasiale 
uddannelser, Retsinformation 27/12/2016):

• Fokus på overgangen fra grundskolen til 
gymnasiale uddannelser og progression i skri-
veundervisningen (se Krogh, Christensen & 
Qvortrups artikel om overgange).

• Fortsat vægt på det skriftlige arbejde i alle fag, 
men med mindre vægt på den fagovergriben-
de dimension.

• Danskfaget tildeles således et særskilt ansvar 
for den basale og den studieforberedende 
skriftlighed

• Fagligt samspil knyttes til den undersøgende 
skrivning i henholdsvis studieretningsprojek-
tet (stx) og studieområdet/studieområdepro-
jektet (hhx/htx). Den flerfaglige skrivning 
styrkes med flere mindre opgaver knyttet til 
studieretningerne.

& Shanahan 2008, 2012, men mange andre kunne 
fremhæves. Deborah Brandt (2015) viser i sin bog 
med den sigende titel The Rise of  Writing, at skriv-
ning i disse år overtager læsningens rolle som den 
færdighed, der har afgørende betydning i menne-
skers liv, både kvantitativt og kvalitativt. Hun peger 
på, at dette er en udfordring for skoler og uddan-
nelser, hvor der generelt undervises langt mere i 
læsning end i skrivning, og hvor skrivningens po-
tentialer for intellektuel, moralsk og medborgerlig 
udvikling ikke er fuldt forstået som et grundlag for 
skriveundervisningen. 
De nordiske uddannelsescurricula har siden midt i 
nullerne haft fokus på skrivning og meget taler for, 
at norden på dette område er avanceret set i inter-
nationalt perspektiv (Dysthe, Hertzberg, Krogh & 
Brorsson 2016). I Danmark blev der således med 
gymnasiereformen i 2005 etableret et skriftligheds-
program for de gymnasiale uddannelser, som på 
afgørende punkter initierede skriveforskningens 
anbefalinger. Skriftlighed blev i 2005 sat på dags-
ordenen som en bærende dimension af  studiefor-
beredelsen og den faglige dannelse, både i reform-
teksterne og efterfølgende som et indsatsområde 
for efteruddannelse og udviklingsarbejde. De to af-
gørende fornyelser i 2005-reformens program var 
for det første, at alle fag skulle bidrage til elevernes 
skriveoplæring, og for det andet, at eleverne skulle 
uddannes i at skrive flerfaglige, undersøgende, aka-
demiske opgaver, med studieretningsprojektet i 3.g 
som mål (i hf  større skriftlig opgave). Konstrukti-
onen indebar, at alle faglærere måtte påtage sig an-
svar for både at undervise elever i fagenes særlige 
skriftlige genrer og diskurser og at undervise dem 
i den mere generiske studieforberedende skriftlig-
hed, som studieretningsprojektet repræsenterer.
Ét er imidlertid de intenderede mål i bekendtgø-
relser og læreplaner, noget andet realiseringen af  
disse i fagundervisningen og noget tredje igen ele-
vernes erfarede læreprocesser. Både nordisk og 
dansk forskning dokumenterer, at det er en længe-
re proces at indføre forandringer af  så omfattende 
karakter i et skolesystem (jf. fx Krogh 2015). I 2009 
igangsatte Undervisningsministeriet en evaluering 
af  skriftlighedsprogrammet. Den dokumentere-
de, at delelementer var implementeret på skoler-
ne, men at det samlende perspektiv, som i evalu-
eringsrapporten blev døbt ”ny skriftlighed”, ikke 
var kendt og synligt som en platform for handling 
(Krogh, Christensen & Hjemsted 2009). Hos le-
derne var der en forholdsvis udbredt anerkendelse 
af  ny skriftlighed. Der var dog også en forsigtighed 
og tilbageholdenhed ift. at sætte nye procedurer i 
værk, i særlig udtalt grad på hhx og htx (ibid.). Hos 
lærerne viste der sig en begrænset opmærksomhed 
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• Styrket vejledning og formative evalu-

eringsformer (se Christensen & Ho-
bels artikel om feedback og evaluering) 

I det følgende sættes fokus på skriftligt arbejde i 
alle fag, danskfagets ændrede rolle og den under-
søgende skrivning i det faglige samspil. Overgang 
og progression samt vejledning og formative eva-
lueringsformer behandles som angivet i særskilte 
artikler. 

Det skriftlige arbejde i alle fag
2005-reformen havde som noget historisk nyt - ud 
over beskrivelserne af  det skriftlige arbejde i fa-
genes læreplaneren – en særskilt og relativt om-
fattende beskrivelse af  det skriftlige arbejde på 
bekendtgørelsesniveau. Den konstruktion, som i 
evalueringen fra 2009 blev kaldt Ny skriftlighed, 
henviser til denne fordobling af  fagenes skrift-
lighedsopgaver i en faglig og en fagovergribende, 
studieforberedende dimension. I den relativt kort-
fattede generelle gymnasiebekendtgørelse fra 2017 
står der imidlertid ikke noget om skriftlighed, ud 
over at der i Bilag 1 angives fordeling af  undervis-
ningstid og fordybelsestid mellem fagene. I stedet 
er dele af  den fagovergribende opgave henvist til 
danskfaget, og ansvaret for den studieforbereden-
de skrivning er derudover knyttet til studieretnin-
gerne.

Der er imidlertid ifølge aftalepapiret fortsat fokus 
på det skriftlige arbejde i fagene: 
”Den skriftlige formidling skal i højere grad ind-
drages som en del af  den faglige vurdering i alle 
fag, ligesom arbejdet med sprogtræning og faglig 
formidling skal indgå løbende i undervisningen i 
alle fag.” (Styrkede gymnasiale uddannelser s. 28)

Man kunne tolke disse ændringer i skriftligheds-
programmet som et udtryk for en vis pragmatis-
me. Faglærerne skal ifølge aftalepapiret fortsat 
løfte den dobbelte opgave, men bekendtgørel-
seskonstruktionen henviser beskrivelserne af  det 
skriftlige arbejde til læreplanerne. 

Vi må således antage at 2005-reformens skriftlig-
hedsprogram på dette centrale område videreføres, 
men om det er tilfældet, vil kun kunne dokumen-
teres gennem en undersøgelse af  beskrivelserne af  
det skriftlige arbejde i læreplanerne. 

En specifik fornyelse i 2017 er at to fag som ikke 
tidligere havde det, nu får tillagt skriftlig dimen-
sion: historie med henblik på flerfaglige opgaver, 
studieretningsopgaven og studieretningsprojektet; 

International Økonomi B som profilfag i hhx. 
Det vil således være et opmærksomhedsområde 
for evalueringen hvordan det skriftlige arbejde 
beskrives i disse læreplaner, og hvordan det om-
sættes i praktisk undervisning.

Evalueringen af  skriftlighedsprogrammets pro-
jekt ”skrivning i fagene” vil rette sig mod to 
aspekter af  skoleudviklingsmodellen. For det før-
ste vil vi gennem undersøgelser af  læreplanerne 
i profilfag samt gennemgående fag i uddannel-
serne sætte fokus på den sociohistoriske dimension 
FAG i modellen og undersøge i hvilket omfang 
og på hvilke måder skriftlighed integreres i fage-
nes vidensformer, og om der fortsat formuleres 
fagovergribende opgaver i læreplanerne. Datama-
terialet for denne del af  undersøgelsen er lærepla-
ner, evt. suppleret af  vejledninger. For det andet 
vil vi rette opmærksomheden mod de tilsvarende 
lærerfaglige kulturer. Data for denne del af  evalu-
eringen vil dels være kvantitativt, dels kvalitativt 
genereret. Kvantitative data vil rette sig mod op-
gaveskrivningen i fagene i tal sådan som de kan 
formuleres i et spørgeskema og hentes i datavare-
huset (forvaltninger af  fordybelsestid i forhand-
ling med ledelsen, antal opgaver der stilles, daglige 
karakterer, prøvekarakterer, eksamenskarakterer). 
Kvalitative data vil blive genereret gennem årlige 
samtaler med udvalgte lærergrupper om skriftlige 
praktikker i fagene. Undersøgelsesinteressen vil 
være drevet af  spørgsmålet om hvordan faglærere 
forvalter aktuelle spændingsfelter for professio-
nalisering og didaktisering (Krogh & Raae 2017), 
dvs. hvordan de håndterer konkurrerende krav 
om at levere gode tal, at lære eleverne at skrive i 
fagene og at opretholde en rimelig arbejdsbelast-
ning – og hvordan de begrunder de valg de træf-
fer, i forhold til ledere, elever, kolleger fra andre 
fag, og fagkolleger. 

Danskfagets udvidede opgave
Hvor dansk i 2005-reformen blev kraftigt redu-
ceret som skrivefag, tilskrives faget i 2017 en øget 
betydning for elevernes generelle skrivekompe-
tence. 

Danskfagets skriftlige opgave har således været 
under kraftig omtolkning i det gymnasiale system. 
Før reformen i 2005 blev faget forstået som den 
centrale bidragyder til elevers generelle skrive-
kompetence, og sammen med matematik var fa-
get kvantitativt (mht. tildeling af  tid) det absolut 
største skrivefag i gymnasiet. Ved reformen i 2005 
blev danskfagets skriftlige dimension omtolket 
til et rent danskfagligt projekt og blev kvantitativt 
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stærkt reduceret. Dansk fik som A-niveaufag til-
delt væsentligt færre elevtimer end samtlige andre 
A-niveaufag og under halvdelen af  matematiks 
timetal (dansk 75 elevtimer, øvrige A-niveaufag 
min. 110 timer, matematik 160 timer). Dette kan 
tolkes som en politisk manifestation af  det nye 
skriftlighedsprogram hvor skriftlighed skulle være 
et ansvarsområde for alle fag, og man dermed 
kunne hævde at eleverne blev undervist i dansk 
i alle fag. 

”I 2017-reformen tilskrives faget imidlertid igen 
en fagovergribende skriftlig dimension:
I stx, hhx og htx skal der være obligatoriske for-
løb i dansk med fokus på skriftlighed gennem 
hele gymnasieforløbet. De obligatoriske forløb 
skal både indeholde træning i at skrive større sam-
menhængende tekster og målrettet sprogtræning. 
På den måde rustes eleverne bedre til at skrive 
studieretningsprojektet/studieområdeprojek-
tet og opnår generelt bedre formuleringsevner.” 
(Styrkede gymnasiale uddannelser s. 42).

I tilrettelæggelsen af  det skriftlige arbejde ind-
går der undervejs i både 1. og 2. hf-forløb med 
fokus på elevernes udtryksfærdigheder. Forlø-
bene organiseres, så arbejdet med skriftlighed 
og mundtlighed indgår som en integreret del af  
undervisningen. Eleverne skal præsenteres for 
grundlæggende begreber og metoder af  betyd-
ning for udarbejdelsen af  forskellige tekster (Læ-
replan for hf  dansk).

Danskfagets ansvarsområde inden for den skrift-
lige dimension bliver med 2017-reformen dob-
belt:
1. Fagovergribende skriveoplæring:
 a.Grundlæggende sproglige/formale  
    færdigheder
 b. Design af  større sammenhængende  
   (akademiske) opgaver.
2. Danskfaglig skriftlighed relateret til lit  

teratur, sprog og medier og omfattende  
et bredt semiotisk register.

Den danskfaglige skriftlighed har hidtil omfattet 
genrer som tekstanalyse og –tolkning, argumen-
tation i diskussion af  temaer og tekster samt per-
sonlig, essayistisk refleksion over temaer og tek-
ster. Det er endnu ikke kendt hvilke opgavegenrer 
der vil blive udmøntet for de fire gymnasiale ud-
dannelser. 

For evalueringen af  danskfagets ændrede rolle 
vil det være relevant at rette blikket mod dansk-
gruppers og skolers forvaltning af  fagets dob-

beltopgave, både i et implementerings- og et 
udviklingsperspektiv. Der foreligger en række 
forskningsbidrag der belyser problemstillingen 
fra forskellige vinkler (Elf  2012, Krogh 2010a, 
Krogh 2012a, Krogh 2012 b, Krogh & Piekut 
2015, Piekut 2015, Piekut 2016). Evalueringen vil 
for det første rette sig mod de skolekulturelle aspek-
ter (fordeling og forvaltning af  fordybelsestid på 
skolen, danskfagets grad af  involvering i flerfagli-
ge opgaver, hvordan danskfagets formelle/gene-
riske bidrag samstemmes med den progression i 
det flerfaglige skriftlige arbejde som skolen skal 
tilrettelægge, jf. nedenfor). For det andet vil eva-
lueringen rette sig mod de lærerfagligt kulturel-
le spørgsmål: hvordan (gen)optager faggrupper 
og enkeltlærere fagets tidligere rolle som almen 
skriftlighedsforvalter, både i relation til den ba-
sale skriftlighed og i relation til fagets bidrag til 
den akademiske, studieforberedende skrivning, 
og hvordan integrerer man denne opgave med 
det danskfaglige skriveprojekt. Endelig vil evalu-
eringen rette sig mod elevkulturelle aspekter, dvs. 
elevers erfaringer med betydningen af  skrivning 
i dansk inden for rammen af  fagets udvidede 
skriveopgave. Udgangspunktet for dette tredje 
fokus vil være skriveforskningens dokumentation 
af  den danskfaglige skrivnings betydning for ele-
vers identitet og skrive(r)udvikling (Krogh 2012 a, 
2012b, Krogh & Piekut 2015, Piekut 2015, 2016). 

Metodisk vil undersøgelsen af  de skolekulturelle 
aspekter hovedsageligt bygge på indholdsanalyser 
af  skoledokumenter, suppleret af  opklarende in-
terview med ledelse og lærere med særligt ansvar 
for disse dimensioner på skolerne. Undersøgelsen 
af  de lærerfaglige aspekter vil bygge på gentagne 
fokusgruppeinterview med dansklærergrupper, 
med udgangspunkt i lærernes programlægning 
af  det skriftlige arbejde i deres klasser og deres 
erfaringer med dette. Undersøgelsen af  de elev-
kulturelle aspekter vil bygge på gentagne fokus-
gruppesamtaler med elever samt talk around 
text-interview med enkeltelever som i fokusgrup-
pesamtalerne træder frem med særligt relevante 
profiler. 

Den undersøgende, flerfaglige skrivning
2017-reformen viderefører med visse ændringer 
det faglige samspil som var en helt central for-
nyelse i 2005-reformen (jf. Peter Hobels artikel.). 
Der er imidlertid flere væsentlige strukturelle for-
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andringer. Afgørende set i lyset af  skriftligheds-
programmet er at det faglige samspil i udstrakt 
grad kobles til det flerfaglige skriftlige arbejde. 
I stx er 2005-reformens Almen studieforberedel-
se afløst af  en række flerfaglige skriftlige forløb 
der skal forberede eleverne til at skrive studieret-
ningsprojekt i 3.g (jf.§ 30). I hhx og htx omlægges 
studieområdet så det kommer til at ligne konstruk-
tionen i Almen studieforberedelse, i form af  en 
række flerfaglige forløb hen over de tre år. Hertil 
knyttes også træning i studieforberedende flerfag-
lig skrivning (Lov om de gymnasiale uddannelser, 
stk. 2).

Reformen styrker således den undersøgende, pro-
blemorienterede, akademiske skrivning hvor ele-
verne udfordres til at bringe to fag i spil, gennem

• at indføre obligatoriske flerfaglige forløb med 
skriftlige opgaver (også ud over de tidligere 
obligatoriske træningsopgaver)

• at gøre dansk/historieopgaven i stx flerfaglig
• at styrke vejledningen undervejs i skrivepro-

cessen.
Den undersøgende, flerfaglige skrivning ses i 
2017-reformen i endnu højere grad end i 2005-re-
formen som de treårige gymnasiale uddannelsers 
centrale uddannelsesprojekt. Studieretningspro-
jekt og studieområdeprojekt fremstår i bekendtgø-
relse og læreplaner som inkarnationen af  studie-
forberedelse og almendannelse. I Krogh (2016b) 
bekræftes det at de store undersøgende skriftlige 
opgaver har et stort potentiale for såvel skrive(r)ud-
vikling som kundskabsudvikling. Dette potentiale 
knytter sig til en dobbelt skriveerfaring, nemlig for 
det første erfaringen med selvreguleret skrivning 
uden for skolen i en længere tidsperiode, og for 
det andet erfaringen med at skabe viden gennem 
undersøgende skrivning der kræver fordybelse i et 
kundskabsområde. Her åbnes der muligheder for 

epistemiske indsigter der overskrider skolens tid og 
rum. Studiet peger samtidig på at disse eleverfaringer 
ikke i særligt overbevisende grad understøttes af  en 
sammenhængende progression i den aktuelle skoles 
tilrettelæggelse af  de store opgaver, ligesom akade-
miske skrivekulturer og faglige skrivekulturer tyde-
ligvis kunne være vanskelige at integrere. 

Undersøgelsen
Evalueringen af  det gymnasiale skriftlighedspro-
gram vil lægge stor vægt på skolernes realisering af  
den undersøgende, flerfaglige skrivning. Vi vil foku-
sere på såvel progression som formativ vejledning 
og ikke mindst på realiseringen af  skriftlighedspro-
grammets studieforberedende og dannende formål. 

Evalueringen vil således for det første rette sig mod 
skriveudviklingsmodellens skolekulturelle aspekt: tilret-
telæggelse af  progression i de flerfaglige forløb, og 
herunder hvordan man sammentænker progressio-
nen i fagligt samspil med progressionen i skrivefor-
løbene i dansk hvor man må antage at der bl.a. skal 
sættes fokus på elevernes appropriering af  akade-
misk skrivning; organisering og kvalificering af  den 
styrkede vejledning. For det andet mod modellens 
lærerfaglige kulturer: Hvordan arbejder man på studie-
retningsniveauet med de flerfaglige forløb, hvilke 
overvejelser gør man sig om de studieforberedende 
og almendannende mål med skriveprojekterne. Og 
endelig for det tredje med modellens elevfaglige kul-
turer: hvilke skriveerfaringer gør eleverne med den 
undersøgende skrivning. Metodologisk vil der være 
tale om en kombination af  1) kvantitative spørgeske-
maundersøgelser med kvalitative kommentarfelter, 
rettet mod samtlige deltagende treårige skoler, og 2) 
interview på udvalgte skoler med relevante aktører 
med ledelsesopgaver og undervisnings- og vejled-
ningsopgaver samt med grupper af  elever.    

Forskningsområde
Ellen Krogh: Fagdidaktik, danskfagets didaktik, skriveforskning, portfolioevaluering.

23

TYSK
2017 VALG



24

Fokusområde: Digitalisering
Siden 1990erne har alle store danske uddannel-
sesreformer haft it på dagsordenen. Gymnasie-
reformen 2017 er ingen undtagelse. Reformens 
erklærede mål om uddannelse til et digitaliseret 
samfund udtrykkes eksplicit i Lov om de gymna-
siale uddannelser i §29 stk. 6 med formuleringen 
at: ”Eleverne skal opnå digitale kompetencer, så 
de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale me-
dier og at indgå i digitale fællesskaber” (UVM, 
2016). Det er værd at hæfte sig ved at reformtek-
sten lægger op til et kritisk blik på digital tekno-
logi. Det kan læses som en didaktisk markering 
af, hvad der skal lægges vægt på i (fag)undervis-
ningen og mere bredt i gymnasieskolen efter re-
formen. Men det kan også læses som en replik 
til uddannelsessektorens tidligere ofte ukritiske 
omfavnelse af  den boostende it-diskurs (Elf  & 
Paulsen, under udgivelse). Det kritiske it-fokus 
afspejler ganske godt udviklingen i dansk og in-
ternational uddannelsesforskning. Her er man 
for længe siden gået væk fra en spekulativ hype 
om it i skolen. I stedet har især empirisk forsk-
ning peget på en række kritiske perspektiver. Her 
skal blot nævnes tre: 

1) Kritik af  for ensidigt teknologibegreb
En første kritisk pointe handler om at der har 
været et alt for ensidigt fokus på digital teknologi i 
uddannelsessammenhæng. I hverdagssprog – og 
reformsprog – forstås it ganske vist stadig først 
og fremmest som digital informationsteknologi. 
Informationsteknologi kan imidlertid referere til 
andet og mere end det digitale. Og det er netop 
en pointe i de seneste års danske og internati-
onale forskning at man er begyndt at relativere 
betydningen af  det digitale og kritisk genoverve-
je betydningen af  teknologier bredt forstået i di-
verse professioner, herunder uddannelse (Hasse 
& Andersen, 2012; Livingstone, 2012).  Det har 
ført til komplementeringstesen: I stedet for at antage 
at it erstatter gamle teknologier, skal man nok 
snarere antage at de komplementerer dem. Der-
for kan det også diskuteres hvorvidt og i hvor 
stor udstrækning digitale kompetencer bør være 
det eneste relevante mål for en gymnasie(ud)
dannelse. Andre vil argumentere for at det mere 
bredt er teknologiforståelse, eller på engelsk: te-
chnological literacy, et begreb som i øvrigt er ved at 
vinde indpas i en dansk folkeskolesammenhæng.

2) Kritik af  for simpel sammentænkning 
af  teknologi og læring
En anden kritisk pointe handler om at pro-
blematisere alt for forsimplede sammenhæn-
ge mellem it og læring. Et omfattende syste-
matisk review har vist at der ikke er empirisk 
evidens for hypotesen: ”It gør læring mere 
effektiv” (Selwyn, 2011). Blandt andet danske 
undersøgelser af  hvordan it rent faktisk bru-
ges i gymnasieskolen, peger på at it kan have 
alvorligt distraherende, afledende effekter, 
som fjerner enhver fokus fra undervisning og 
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læring (Tække & Paulsen, 2016). Derudover vi-
ser forskning at ikke nødvendigvis alle gymna-
sieelever identificerer sig med og ønsker ensidigt 
at bruge digital teknologi, fordi de oplever det 
som skadende for deres læring og/eller ikke fin-
der det meningsfuldt til et bestemt skrivefagligt 
formål (Elf, 2016). En mere meningsfuld tese 
om it-relaterede positive læringseffekter kunne 
således være at brug af  it under bestemte betin-
gelser kan fremme læring og understøtte elevers 
mulighed for at realisere fags it-relaterede mål 
og udvikling af  digitale kompetencer. Sagt på 
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en anden måde er (fag)undervisning en præmis 
for at etablere produktive sammenhænge mellem 
teknologi og læring. Mottoet kunne lyde: Ingen 
teknologibrug uden (fag)didaktisk refleksion.

3) Kritik af  markedsinteresser og organisato-
risk italesættelse
En tredje kritisk pointe handler ganske enkelt om 
at være kritisk opmærksom på de meget omfat-
tende økonomiske udgifter der knytter sig til at 
anskaffelse af  digitale ressourcer (Selwyn, 2014). 
Man skal ikke være blind for at markedsaktører 
har en stor økonomisk interesse i at sælge og di-
stribuere uddannelses-hardware og -software på 
en sådan måde at brugerne i mere end én for-
stand bliver afhængige af  dem. Bl.a. amerikansk 
forskning tyder på at megen it i skolen er oversold 
and underused (Cuban, 2003). I en dansk sammen-
hæng er et for mange lærere genkendeligt eksem-
pel dyrt anskaffede elektroniske tavler som ofte 
står ubenyttede i klasserummet, som en joke der 
skriger til himlen. Joken bliver ikke bedre af  at 
selvsamme gymnasier kan finde på at profilere sig 
som it-gymnasier. It kommer derved til at tjene en 
markedsførings- og positioneringsstrategi – ofte 
uden bund i faktisk undervisning og læring.

Eksemplet tydeliggør at digitalisering/teknologi-
sering ikke kun kalder på en kritisk (fag)didaktisk 
analyse. Den kalder også på en organisatorisk 
og ledelsesorienteret analyse (jf. artikel af  Raae 
i dette nummer). Og den kalder på en interdisci-
plinær analyse af  hvordan it-didaktisering hænger 
sammen med it-professionalisering. En sådan 
sammenhæng vil bl.a. kunne spørge til hvilken 
betydning det har at lærere sendes på FIP-kur-
ser med fokus på it, hvordan efter- og videreud-
dannelseskurser, fx på pædagogikums fagkurser, 
kan få konsekvenser for fortolkningen af  digitale 
kompetencer i fag i skoleregi, ligesom den kan 
spørge til hvordan ledere på lokalt skoleplan for-
holder sig til forligskredsens forestillinger om at 
’data’ i stadig stigende grad skal informere elevers 
læreprocesser: Skal det forstås som overvågning 
eller understøttelse? Er der ved at udvikle sig en 
datadidaktik? Og hvad menes mere bredt med 
’styrkelse af  digitalisering’ i et (fag)didaktisk og 
organisatorisk perspektiv?

Forskningsspørgsmål og design
Samlet set peger disse kritiske pointer på at når 
det drejer sig om at undersøge digitalisering og 
mere bredt teknologi i kølvandet på Gymnasie-
reformen 2017, er der behov for at anlægge et 

kritisk blik på både barrierer og potentialer. 
I forskning og praksis ses voksende kritik af, 
modstand mod og afvæbning af  digital ensi-
dighed. Man ser også en vending mod en mere 
kritisk realistisk-pragmatisk position. En sådan 
position vil argumentere for at man på den ene 
side må være skeptisk over for en simpel tekno-
determinisme, men på den anden side også må 
afvise en naiv socialdeterminisme hvor det anta-
ges at brugerne – her især skoleledere og lærere 
– definerer og styrer teknologis betydning. En 
række forsknings- og udviklingsprojekter i en 
dansk og nordisk gymnasieskole har vist at man 
ikke skal undervurdere teknologis ubestridelige 
potentialer for at fremme læring samt udvikle 
studiekompetence og almendannelse (jf. Elf  & 
Paulsen, under udgivelse). 

I et almendannelsesperspektiv er det en rimelig 
tese at digitalisering spiller en stadig større og 
gennemsyrende rolle i alle samfundsdomæner 
og -praksisser, på godt og ondt. Hvis gymnasi-
ets dannelsesopgave er at forberede eleven til re-
fleksiv deltagelse i samfundet, er det nødvendigt 
at eleven får mulighed for at erfare, kompetent 
bruge og kunne reflektere kritisk over it’s mu-
ligheder og umuligheder både i faglige og over-
faglige/interdisciplinære forløb (se også Hobels 
artikel i dette nummer). 

Grundspørgsmålet for følgeforskningsprojek-
tets fokus på digitalisering må derfor være: 
Hvad er de pædagogiske og didaktiske muligheder og 
umuligheder ved at bruge teknologi i gymnasieundervis-
ning, og hvilke dannelses- og kompetencemål der kan og 
skal knyttes til gymnasieskolen og fagundervisningen?

Undersøgelsen
Mere specifikt vil vi skelne mellem tre undersø-
gelsesperspektiver på digitalisering: 

a) En begrebsafklarende undersøgelse, som afsøger 
hvad der egentlig kan menes med digitalisering, 
digitale kompetencer, teknologi, teknologifor-
ståelse, digital dannelse mv. Dette undersøges 
gennem en forundersøgelse af  eksisterende 
forskning med henblik på teoriudvikling og 
etablering af  definitioner, som vil være operati-
onelle for forskning og dialog i og med praksis. 
Et delaspekt vil fokusere på hvordan teknologi 
knytter an til og er en ressource for skrivning og 
produktive kompetencer, jævnfør forsknings-
projektets fokus på skriftlighed (se Kroghs og 
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Piekuts artikel i dette nummer). Med reference til 
modellen for skoleudviklingshændelser præsen-
teret i artiklen om reformeringsprocesser vil den 
begrebsafklarende undersøgelse fokusere på de 
tre grundaspekter ungdom, fag og skole. 

b) En almendidaktisk undersøgelse, som sætter fokus 
på hvordan digitalisering (og relaterede begreber) 
virker ind på almendidaktikkens grundspørgsmål 
og det at gøre gymnasieskole (Krogh, Qvortrup, 
& Christensen, 2016). Ift. modellen for skole-
udviklingshændelser vil der altså være fokus på 
skolekulturer. Her vil reformintenderede formål 
blive undersøgt empirisk dels gennem kvantita-
tive spørgeskemaer henvendt til ledere og lærere 
i gymnasieskolen, dels gennem kvalitative fokus-
gruppeinterview på udvalgte caseskoler.

c) En fagdidaktisk undersøgelse, som fokuserer på 
hvordan reformens intentioner om digitalisering 
(og relaterede begreber) bliver tilskrevet betyd-
ning og mening i fag, dvs. hvordan de bliver di-
daktiseret og påvirkes af  fagdidaktiske lærerkul-
turer. Det vil dels blive undersøgt kvantitativt 
henvendt til udvalgte faglærere og elever, dels 
gennem fokusgruppeinterview med samme aktø-
rer. Det er én af  vores aktuelle antagelser at fag-
lærere – og mere alment fagkulturer – finder det 
udfordrende at indtænke digitale kompetencer på 
meningsfuld vis i deres fag. Der er ingen tvivl om 
at fags didaktik i høj grad medformer hvordan di-
gitale kompetencer må forstås; i den forstand må 
begrebet forstås kontekstuelt, situeret og knyttet 
til faglæreres professionsforståelse. Men hvad vil 
reformdiskursen om digitale kompetencer kom-
me til at betyde specifikt for fags indholds-, form- 
og brugs-/funktionsdimensioner som de tænkes 
og gøres i praksis?  

Disse tre undersøgelsesperspektiver bliver spæn-
dende at følge de kommende tre år. Det er for-
venteligt at det eksplorative studie også vil føre et 
udviklingsperspektiv med sig: Den fortsatte dia-
log med involverede praktikere vil uvægerligt føre 
til konceptualiserende videreudvikling af  digitali-
sering og mere alment teknologi i et gymnasialt 
fagperspektiv. 

Forskningsområde
Nikolaj Elf: Fagdidaktik, almen didaktik, it og 
læring samt sprog og pædagogik
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Torben Spanget Christensen 
Inden for de seneste 30 år har kravet om og 
forventningerne til formative evalueringsprocesser i 
undervisningen vokset sig stadig stærkere. Og i 
den seneste gymnasiereform er kravene skrevet 
tydeligere frem end nogensinde. Der er lavet 
mange undersøgelser af  virkningen af  forma-
tiv evaluering både i Danmark og i andre lande. 
Igennem det meste af  perioden har den engel-
ske Assessment Reform Group (ARG), som er 
en sammenslutning af  uddannelsesforskere der 
eksisterede fra 1989 til 2010, været frontløber 
inden for forskning i formativ evaluering.  
Formativ evaluering kan defineres som cykli-

ske processer i undervisningen, hvor lærere og 
elever ved hjælp af  systematiske undersøgelser og 
fortolkning bedømmer elevernes faglige niveau, 
tager stilling til hvad de har brug for at lære og via 
feedback og refleksion sætter læreprocesser i gang 
hos eleverne (Black & William 1998, 2012, Hattie 
& Timperley 2007, Harlen 2010, Bennett 2011). 
Et centralt element er feedback.

Vi ved fra undersøgelser at en række betingelser 
skal være opfyldt, for at formativ evaluering vir-
ker. Et svensk overblik findes hos Hirsh & Lind-
berg (2015), og et dansk overblik med fokus på 
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feedback findes i en rapport fra Danmarks Eva-
lueringsinstitut (2017). Centralt i undersøgelserne 
står det, at: 
• den skal gennemføres som en integreret del 

af  undervisningen
• der skal være begrundede evalueringsmål 
• den anvendte metode skal være i stand til at 

måle det valgte evalueringsmål
• der skal være klare kriterier for bedømmelsen
• den skal foregå i et dialogisk samspil mellem 

lærer og elever
Vi ved også, at der knytter sig en række vanskelig-
heder til opfyldelsen af  disse betingelser, hvilket 

undersøgelserne også viser. At integrere evalue-
ringen som en del af  undervisningen har været 
forsøgt på flere måder, og der foreligger danske 
(og nordiske) undersøgelser heraf, fx portfolio 
(Dysthe & Engelsen 2003, Krogh & Juul Jensen 
2003, Krogh 2007, Krogh 2008, Krogh & Juul 
Jensen 2008, Qvortrup & Keiding 2015, Ager-
bæk 2016), fagligt evaluerende lærer-elevsamtaler 
(Christensen 2008, Dolin m.fl. 2017), ny skrift-
lighed (Krogh, Christensen & Hjemsted 2009, 
Christensen 2009, Krogh 2010). Betydningen 
af  begrundede evalueringsmål er ofte undersøgt 
i forbindelse med, om den anvendte metode er 
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i stand til at måle de(t) valgte evalueringsmål og 
hvilke kriterier der er for bedømmelsen (fx Jöns-
son 2011, Pedersen m.fl. 2014). 

Det dialogiske samspil er undersøgt hos Høegh 
2017, Christensen 2005 og Dysthe, og et særligt 
fokus på feedback findes hos Krogh & Juul Jen-
sen 2003, Krogh 2007, 2008, Keiding & Qvortrup 
2014, Christensen 2015, Qvortrup 2016, Gamlem 
2015. Formativ peer-feedback i forbindelse med 
kollaborativ skrivning behandles hos Piekut & 
Hobel (2016). En vanskelighed ved etablering af  
det dialogiske er at sikre at dialogerne kommer til 
at handle om det faglige stof, idet læreren her er 
eksperten, som kender det fagligt korrekte svar, 
hvilket positionerer lærer og elev i et asymmetrisk 
forhold. Læreren er den faglige autoritet. Omvendt 
ved peer-respons (elev-elevdialog), kan den fagli-
ge autoritet være fraværende, hvilket skaber bedre 
muligheder for et symmetrisk forhold, men samti-
dig kan betyde en svækkelse af  det faglige fokus.

Et fællestræk for de nævnte undersøgelser er, at de 
interesserer sig for om formativ evaluering finder 
sted, hvordan formativ evaluering kan etableres og 
hvilke problemer der knytter sig til arbejdet med 
formativ evaluering. Man kan også sige, at de alle 
på forskellige måder argumenterer for formativ 
evaluering, som anses for at være et væsentligt bi-
drag til styrkelse af  elevernes faglige læreprocesser.

Reform 2017 og formativ evaluering
Reform 2017 har et fokus på formativ evaluering 
inden for alle fag og et klart tematiseret fokus på 
løbende evaluering og feedback. Reformen har 
særligt fokus på formativ evaluering i forhold til 
grundforløbet, interne prøver på stx, hhx og htx, 
særlige forhold på hf, matematik, SRP, skriftlighed 
og IT.

Den overordnede tematisering af  formativ evaluering: Te-
matiseringen af  løbende evaluering og feedback 
fremgår af  Lov om de gymnasiale uddannelser § 
28. stk. 3 (htx, hhx, stx), § 35, stk. 3 (hf) som siger, 
at elevernes faglige udbytte af  undervisningen lø-
bende skal evalueres, så elever og lærere informeres 
om elevens faglige progression. Det skal sikres, at 
eleven systematisk inddrages i evalueringen gen-
nem arbejdet med mål for egen udvikling. Nøgle-
ord her er at der er fokus på fagligt udbytte (fag er det 
centrale fokus), at evalueringen heraf  skal ske løben-
de (cykliske processer), at evalueringerne skal levere 
information om elevernes faglige progression (feedback), at 
eleverne systematisk inddrages (dialog) ved at arbejde 
med mål for egen udvikling (målfokusering – elevens 
individuelle mål i relation til de faglige mål).
Ifølge gymnasielovens § 71 fastlægger Institutio-

nens leder et system til kvalitetsudvikling og re-
sultatvurdering i forbindelse med uddannelserne 
og undervisningen. I Bekendtgørelse om de gym-
nasiale uddannelser er de nærmere bestemmelser 
for Institutionens kvalitetssystem og målinger af  
elevernes/kursisternes trivsel fastlagt. Der er tale 
om formativ evaluering på institutionsniveau idet 
kvalitetssystemet ifølge bekendtgørelsens § 60 
(kapitel 10) skal indeholde en procedure for en 
årlig selvevaluering og den løbende kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering. 

Der er ikke noget nyt heri i forhold til den hidti-
dige kvalitetsbekendtgørelse, men det er alligevel 
vigtigt at holde øje med hvordan institutionens 
løbende kvalitetsevaluering og den løbende eva-
luering af  undervisningen forholder sig til hinan-
den, og det punkt er direkte adresseret i bekendt-
gørelsens § 19, der siger at institutionen, inden for 
rammerne af  institutionens kvalitetssystem, skal 
fastlægge en strategi for dens interne, regelmæs-
sige evaluering af  undervisningen og elevernes 
faglige standpunkt og udvikling, og at institutio-
nen skal offentliggøre sin strategi på sin hjemme-
side. Der er en række krav til evalueringen. Den 
skal være ”varieret” og både sigte mod målene 
for uddannelsen som helhed og målene for det 
enkelte fag – herunder skal eleverne reflektere 
over læreprocesser (sekundær og måske tertiær 
læreproces/refleksionsniveau). Evalueringen skal 
inddrage udviklingen fra grundskoleelev til gym-
nasieelev til studerende, den skal også omfatte en 
særskilt evaluering af  alle større projekter, som 
eleven deltager i udarbejdelsen af, og af  elevens 
skriftlige arbejde, herunder jævnlige tilbagemel-
dinger om elevens standpunkt ved skriftligt arbej-
de og en uddybet evaluering af  opgavebesvarel-
sernes styrker og svagheder. Endelig understreges 
brugen af  standpunktskarakterer.

Interne prøver nævnes flere steder i Lov om de 
gymnasiale uddannelser for alle fire uddannelses-
retninger, og det må derfor være et fokuspunkt 
for skolerne at inddrage disse i den løbende eva-
luering. Eleverne i stx, hhx og htx skal i løbet af  
deres uddannelse fortsat til i alt mindst fem interne 
skriftlige eller mundtlige prøver med henblik på, at ele-
verne får faglig feedback og træning i forskelli-
ge prøveformer, der indgår i uddannelsen. (For-
ligsteksten, side 32). De interne prøvers formative 
karakter fremhæves, og det understreges, at ele-
verne skal blive fortrolige med, hvad vi kunne kal-
de prøveformernes praktikker, formater og genrer.

De særlige fokuseringer
Grundforløbet: I det 3 måneders grundforløb (Lov 
om de gymnasiale uddannelser § 21, stk. 6 (htx, 
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hhx, stx)), skal der afholdes en evalueringssamtale 
med hver enkelt elev, der afdækker elevens fagli-
ge niveau og ønsker til videregående uddannelse. 
Denne samtale, som både rummer blikket på ele-
vens faglige niveau og elevens interesser, må for-
ventes at blive den helt centrale første formative 
evaluering eleven skal deltage i, og som sådan po-
tentielt normsættende for formative evalueringer i 
gymnasiet. 

Fokus på hf: HF har ikke standpunktskarakterer, 
men eleverne bliver to gange årligt orienteret om 
deres standpunkt af  lærerne. Der skal ”finde for-
mativ evaluering sted i endnu højere grad end i dag. 
Den skal indebære, at elevens grad af  opfyldelse af  
de faglige mål følges tæt”.

På hf  skal der efter første semester finde en afdæk-
ning af  elevernes kompetencer sted (§ 35, stk. 4), 
og i denne afklaring inddrages elevens projekt- og 
praktikforløb og interne prøver. Men der nævnes 
ikke en formaliseret samtale i den forbindelse.  Der 
er en vejledningssamtale ved afslutningen på andet 
semester for elever med under 3,0 i gennemsnit af  
prøver på første og andet semester og som ønsker 
en udvidet fagpakke (§ 37, stk. 3). I forhold til den-
ne samtale gennemføres en faglig screening ved 
afslutningen af  andet semester Man kan dog gætte 
på, at skolerne alligevel vil afholde samtaler for alle 
elever i forbindelse med valg af  fagpakke. 

Særligt fokus på matematik: Matematik ses som ud-
fordret, velsagtens fordi alle på stx, hhx og htx skal 
have det på B-niveau. Her tales bemærkelsesvær-
digt nok ikke eksplicit om formativ evaluering. Der 
indføres en skriftlig, intern prøve ved afslutningen 

af  grundforløbet. Prøven skal afdække elevens ma-
tematikniveau for at sikre, at eleverne har det faglige 
fundament på plads. For at styrke den faglige evalue-
ring og feedback i matematik indføres der mindst én 
obligatorisk årsprøve for elever med matematik på 
B- og A-niveau” (Forligsteksten side 26).

Fokus på skriftlighed / SRP, SOP og SSO: Det under-
streges, at vejledningen i forbindelse med SRP/SOP 
skal være formativ og procesorienteret. Jf. oven for 
om SSO på HF. Her er formativ evaluering knyttet 
til dét skriftlige arbejde, der er studieforberedende. 
Arbejdet med skriftlighed og fagligt samspil ses i et 
progressionsperspektiv frem mod SRP/SOP. Deri 
indgår formativ evaluering.

Fokus på IT: Feedback skal understøttes af  ”mål-
rettede it-løsninger, der skaber overblik for eleven” 
(forligsteksten side 30 og bekendtgørelsen §19).

Undersøgelsen
Med reference til den model for skoleudviklings-
hændelser, som blev præsenteret i artiklen om re-
formimplementering, vil vi i projektet fokusere på at 
undersøge evaluerings- og feedbackpraktikker gen-
nem fokusering på konkrete hændelser. Antagelsen 
er, at nogle praktikker kan forbindes med skolekul-
turen, andre med de lærerfaglige undervisningsprak-
tikker. I tillæg hertil har vi i projektet en interesse for 
elevernes egne evalueringspraktikker, fx de evalue-
ringspraktikker, der etablerer sig omkring gensidig 
elevrespons. 

Forskningsområde
Torben Spanget Christensen: Samfundsfagsdidaktik og evaluering
Peter Hobel: Skriveforskning, fagdidaktik, innovation i de gymnasiale uddannels
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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. 

Fokusområde: Skole- og 
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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 kvalifika-
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, 

Fokusområde: Skole- og 
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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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