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Kære læser  
Det første år er gået i ”Reform2017”-projektet, og vi er et år inde i reformeringen af de 
gymnasiale uddannelser. Dette særnummer af GymPæd2.0 præsenterer de første resul-
tater fra det longitudinale forskningsprojekt ”Reform 2017”, hvor et hold forskere inden 
for uddannelsesvidenskab på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet (SDU), 
følger 37 skoler med i alt 48 gymnasiale uddannelser i 4 år. Målet er, gennem kvantitative 
og kvalitative data og analyser, at forstå, hvordan reformen udvikler og udfolder sig såvel 
på det enkelte gymnasium som i gymnasiet generelt med henblik på at skabe solid viden 
om den aktuelle situation i det danske gymnasium. Projektet hedder ”Reform 2017”, fordi 
reformen er afsættet, men projektets interesse retter sig mod ’Gymnasiet anno 2017’ og i 
at forstå de sidste 20-25 års udviklinger og forandringer, hvilket artiklerne i dette tidsskrift 
tydeligt viser.

Forskningsprojektet bygger videre på tiltag 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-, udviklings- og evalueringsaktiviteter gennemført af SDU. Samtidig bygger 
forskningsprojektet på en antagelse om, at skolernes reformarbejde må forstås i lyset af 
skolernes forskelligheder, hvad angår uddannelsesprogrammer, organisering af lærernes 
arbejde, elevgrundlag, grad af digitalisering mv., samt må have reference til ledernes, læ-
rernes og elevernes opfattelser af deres arbejde, opgaver og skole og de organisatoriske 
og didaktiske muligheder, der er til stede. Forandring skabes af mennesker, ikke af reform-
bestemmelser. Således reflekterer projektet sammenhængen imellem eksisterende forsk-
ningsbaseret viden, de enkelte skolers erfaringer, visioner og praksisser og de politiske 
intentioner, som reformen er et udslag af.

For analytisk at fokusere de beskrevne udviklingsprocesser tager projektet udgangspunkt 
i den model til analyse af skrivehændelser, som er udviklet i regi af projekt Faglighed og 
skriftlighed (Christensen, Elf & Krogh 2014: 34-44), idet den i projektet er generaliseret ift. 
skoleudviklingshændelser i bred forstand (Qvortrup, Zeuner, Raae 2017). 

Modellen viser, hvordan dynamikken i skoleudvikling kan begribes som hændelser, der 
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Faktaboks:

Projektet er baseret på en mixed method-tilgang med kvantitative surveys til elever, lærere, ledere og besty-
relser og kvalitative casestudier med interviews af elever, lærere, ledere hvert halve år henover 4 år (sidste 
år følges eleverne for at se, hvordan de bruger deres gymnasiale uddannelse).

Der deltager 37 med ialt 48 gymnasiale uddannelser i de kvantitative studier. I de kvalitative casestudier 
deltager 15 skoler. 

I den indledende baseline gennemført i perioden oktober 2017-primo marts 2018 fik vi 6234 elevsvar og 
877 lærersvar. Der er desuden 126 svar fra skole- og pædagogiske ledere, og 113 besvarelser fra de delta-
gendes skolers bestyrelser. 

Svarprocenten for eleverne er 58,54%, for lærerne er svarprocenten 44,97%, for lederne er den 67,57% og 
for bestyrelsesmedlemmerne er den 53,55%. 

Der er gennemført kvalitative casestudier på: tre htx-, tre stx-, fire hhx- og fire hf-uddannelser. Vi mangler at 
gennemføre kvalitative studier på én stx-uddannelse, som har givet positivt tilsagn om deltagelse heri. Det 
har ikke været muligt at finde fire htx-caseskoler indenfor studiets rammer. Analyserne i dette nummer af 
GymPæd 2.0 er næsten udelukkende baseret på de kvantitative studier. 

Følg vores projekt på facebook: ”Reform 2017” (https://www.facebook.com/groups/194079694530651/)

Hjemmeside: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/forskning/forskningsprojekter/re-
form+2017
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udspiller sig i et krydsfelt mellem elevpraktik-
ker og -kulturer, lærerpraktikker og -kulturer 
samt skolepraktikker og -kulturer. Der er altså 
flere aktører og processer (fx lærernes un-
dervisnings- og samarbejdspraksis, eleverne 
læringsstrategier, ledernes ledelses- og sty-
ringspraksis og samarbejde med bestyrelser-
ne), som er med til at skabe, vedligeholde og 
udvikle undervisningskulturen.  Man kan sige, 
at forskningsprojektet er forankret i en imple-
menteringsteoretisk forståelse, der har mange 
ligheder med konklusionerne i de store ame-
rikanske Head Start-projekter. Her har man  
massive erfaringer med, at implementering på 
pædagogiske områder er stærkt afhængige 
af, hvad der forekommer meningsfuldt for de 
udøvende. Således er vi ikke i projektet opta-
gede af, hvorvidt reformens intenderede mål 
opfyldes. Vi er derimod optagede af, hvordan 
ledere, lærere og elever – støttet af deres be-
styrelser – reformulerer og fortolker de indsat-
ser og ændringer, der lægges op til i reformen. 
Det skaber et teoretisk fokus på at undersøge 
de processer, der reelt forekommer i forbin-
delse med reform-udmøntning, snarere end 
undersøgelse af lineære top down-processer, 
der udgår fra Undervisningsministeriet. Det 
centrale bliver de iterative bevægelser, der 

indgår i såkaldt ’forhandling af mening’; man 
taler om en form for formativ reformulering 
(Engeström 2011).

Indhold
SDU-forskergruppen bag projektet samler i 
denne udgave af GymPæd 2.0 analyser og 
resultater, som i særlig grad har optaget os 
på baggrund af den omfangsrige og udfolde-
de baselineundersøgelse, vi har foretaget i 
skoleåret 2017/2018. 

Den første artikel ”Reformarbejdet 
2017/2018 i de gymnasiale uddannelser” 
præsenterer analyser og resultater knyttet til 
en række overordnede fokuseringer. Artiklen 
undersøger, hvordan reformen opleves af le-
dere og lærere, hvordan arbejdet med den 
organiseres, hvad der er prioriteret, og hvilke 
praktiske ændringer, der allerede er på vej. 

Artikel 2, ”De fire gymnasiale uddannel-
ser – forandringer og forskelle” er en 
sammenlignende analyse af de fire uddan-
nelsesprogrammer. Analysen præsenterer 
ligheder og forskelle imellem de fire gymna-
siale uddannelsesprogrammer. Der er fokus 
på at beskrive uddannelsesprogrammerne 
ud fra 1) historiske intentioner med de for-
skellige uddannelser, 2) sammenlignende 
analyse af kulturtræk i uddannelserne. En 
teoretisk analyse bruges som analyselinse 
for de empiriske data fra baselineundersø-
gelsen med henblik på at give et nutidigt og 
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opdateret øjebliksbillede af forskelle og lig-
heder mellem uddannelserne.

Artiklen ”Forskydning af ansvar og for-
ventninger i de gymnasiale uddannelser” 
baserer sig på en læsning af udviklingen 
igennem de seneste 13 års reformer af gym-
nasierne, og her konstateres det, at reform-
processerne har øget gymnasiernes fokus 
på deres udadvendte strategiske kapacitet 
(Raae, 2008), hvilket har ført til forskydnin-
ger i balancen mellem ”institutionernes in-
dre styringsprocesser (fag og dannelse)” og 
”skolens funktion som (politisk) element i det 
omgivende samfund” (Raae, 2011).  Denne 
forskydning af ansvar og forventninger ana-
lyserer vi set fra eleverne, lærerne og leder-
nes perspektiv, og vi giver et bud på, hvad 
status er.

I gymnasiereformen er digitalisering et sær-
ligt indsatsområde. Udvikling af elevers di-
gitale kompetencer er ét ud af fire særligt 
fremhævede kompetenceområder i aftale-
teksten, og der skal i undervisningen anven-
des nye digitale arbejdsformer. Artikel 4, ”Di-
gitalisering i de gymnasiale uddannelser 
– status 2017” stiller derfor spørgsmålet: 
Hvordan tilskrives digitalisering betydning i 
gymnasieskolen anno 2017? Spørgsmålet 
belyses ud fra lærere og elevers holdninger 
til digitalisering, bl.a. oplevelse af, om digita-
lisering ansporer eleverne til eksamenssnyd. 
Der samles op i forhold til, hvad digitalisering 
i skolen monstro kommer til at betyde.

I artikel 5, ”Hvordan opfatter elever og læ-
rere fagligt samspil?” analyseres elever og 
læreres opfattelse af fagligt samspil. Fokus 
er på at besvare spørgsmålene: Hvordan 
opfatter elever og lærere efter reform 2017 
det faglige samspil? Hvordan tilskriver de 
det faglige samspil mening, og hvilken værdi 
tillægger de det? På baggrund af analyserne 
tilbydes der nye hypoteser til videre under-
søgelse om fagligt samspil.

Artikel 6, ”Kapacitetsopbygning og -for-
valtning” handler om, hvordan kapaci-
tetsopbygning og -forvaltning praktiseres på 
skolerne, hvordan lærere og ledere forholder 
sig til og oplever arbejdet hermed, og hvor-
dan reformkravene om kvalitetsudvikling og 
kompetenceløft mødes. Artiklen viser, at det 
er svært at konkludere noget entydigt om 
disse emner på baggrund af projektets før-
ste undersøgelser, men den udpeger nogle 

opmærksomhedspunkter i gymnasiernes ar-
bejde. 

Artikel 7, ”Skriftlighed i overgangen mellem 
grundskole og gymnasial uddannelse” 
handler om, hvordan lærere og elever ser på 
skriftlighed i konteksten af elevernes over-
gang mellem folkeskolen og gymnasiet. Der 
fokuseres i analyserne på følgende tre tema-
er: 1) Hvad forstår elever og lærere ved skrift-
lighed? 2) Hvordan karakteriserer elever sig 
selv som skrivere? 3) Hvordan hænger det 
sammen med lærernes opfattelse af skriftlig-
hed og det skriftlige arbejdes faglige funktion?

Artikel 8 handler om ”Evaluering i overgan-
gen mellem folkeskole og gymnasium”. I 
den fokuserer vi på, hvilke oplevelser og erfa-
ringer om evaluering 1. g elever bringer med 
fra folkeskolen, og hvilke forventninger de har 
til evaluering i gymnasiet. Der fokuseres på 
at finde ud af, om folkeskolens evaluerings-
praktikker har betydning for elevernes tilgang 
til formative og summative evalueringsaktivi-
teter i gymnasiet. 

Artikel 9, ”Overgangserfaringer – vejen fra 
grundskolen til gymnasiet”, undersøger, 
hvordan eleverne har oplevet overgangen fra 
folkeskole til gymnasiet. Der fokuseres på, 
hvordan eleverne oplever sig forberedte på 
det nye gymnasieliv, og hvordan de oplever 
de første måneder af ungdomsuddannelsen. 
Hovedkonklusionen er, at eleverne generelt 
forholder sig positivt til overgangen mellem 
skoleformerne, men også at nogle elever har 
forskellige udfordringer med overgangen.

Projektledelsen 
Ane Qvortrup,  Professor 
Camilla Kølsen Petersen, Lektor
Nikolaj Elf,  Professor 



6
Reformarbejdet 2017/18 i de gymnasiale uddannelser

I denne artikel præsenterer vi analyser og re-
sultater knyttet til en række overordnede foku-
seringer vedrørende gymnasiernes oplevelse 
af reformen. Vi undersøger således, hvordan 
reformen opleves af ledere og lærere, hvor-
dan arbejdet med den organiseres, hvad der 
er prioriteret, og hvilke ændringer der har væ-
ret i praksis.

Når vi i denne artikel er så optagede af lederes 
og læreres oplevelser af reformen, så bunder 
det i forskningsprojektets fokusering på sko-
leudviklingshændelser, hvor lokale praksisser 
søges forstået med reference til skolernes 
praktikker og kulturer, som igen forstås i lyset 
af værdier, holdninger og grundforståelser på 
konkrete skoler (jf. intro). 

Lærere og lederes oplevelse af de primæ-
re intentioner med reformen 
I den kvantitative baseline har vi spurgt læ-
rere og ledere, hvordan de oplever reformen. 
Spørgsmålet er formuleret sådan, at vi på 
en skala fra 1-10 har bedt lærerne vurdere, 

hvordan de forventer, gymnasiereformen vil 
påvirke den gymnasiale uddannelse (10 er 
meget tilfredsstillende, og 1 er slet ikke til-
fredsstillende). Gennemsnittet for besvarel-
serne er på 5,59, dvs. tæt på middel med en 
vægt til den positive side. Hvad der yderlige-
re er interessant er, at spredningen er stor, og 
at der svares på hele skalaen. Vurderingen 
af reformens påvirkning på gymnasiet må 
forstås i lyset af lærernes svar på spørgsmå-
let om, hvad de mener, den primære hensigt 
med reformen er. Vi spørger ind til lærernes 
vurdering af reformens hensigt ved på en li-
ste med 13 positive og negative udsagn at 
bede dem markere op til 3 udsagn, der bedst 
modsvarer deres oplevelse af reformens 
hensigt. Her svarer 30%, at hensigten er at 
opnå besparelser, 28% svarer, at hensigten 
er at målrette elevernes valg af videregåen-
de uddannelser, 30% foreslår effektivisering, 
25% vurderer, der er tale om en ensretning 
af gymnasieuddannelserne med henblik på 
at gøre dem ligeværdige, mens 22% svarer, 
at hensigten er at styrke elevernes karriere-
kompetencer (N=877). 

Primær intention Uddannelse 
**)

Fag ***) Køn ****) Stilling *)

At opnå besparelser Ingen sammen-
hæng

Ingen sam-
menhæng

Ingen sam-
menhæng

Signifikant sammenhæng til ad-
junkter og lektorer, mindre sam-
menhæng

Målrette elevernes valg 
af videregående uddan-
nelse

Ingen sammen-
hæng

Ingen sam-
menhæng

Ingen sam-
menhæng

Ingen sammenhæng

At opnå effektivisering Ingen sammen-
hæng

Ingen sam-
menhæng

Ingen sam-
menhæng

Signifikant sammenhæng til ad-
junkter og lektorer, mindre sam-
menhæng

At ensrette uddannelser-
ne gennem ligeværdig-
hed ml dem

Ingen sammen-
hæng

Ingen sam-
menhæng

Ingen sam-
menhæng

Ingen sammenhæng

At styrke elevernes karri-
ere-kompetence

Mindre sam-
menhæng, mest 
tydelig for hhx 
og stx

Ingen sam-
menhæng

Ingen sam-
menhæng

Signifikant sammenhæng til stilling 
bestående af undervisning og 
andre opgaver, fx studievejledning, 
mindre sammenhængen 

*) Lavet som lineære regressioner med intentionen som afhængig variabel og stillingskategorier som uafhængige, signifikans-
niveau 0,05; Pearsons r brugt til beregning af sammenhæng
**) Lavet som korrelationer med test for styrke, signifikansniveau 0.05; Pearsons r er brugt til beregning af sammenhæng
***) Lavet som bivariat analyse med primær intention og ’sæt x ved det fag, du underviser mest i’, variabel 8.2, signifikansniveau 
0.05; Pearsons r er brugt til beregning af sammenhæng
****) Lavet som bivariat analyse med primær intention og køn, signifikansniveau 0.05; Pearsons r er brugt til bereg-ning af 
sammenhæng
Tabel 1: sammenhæng mellem baggrundsfaktorer og lærernes oplevelse af reformens primære 
intentioner

Af Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen, Nikolaj Elf,                    Ellen Krogh, Peter Hobel, Torben Spanget Christensen, 
Peter Henrik Raae, Tina Høegh og Lilli Zeuner 
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Af Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen, Nikolaj Elf,                    Ellen Krogh, Peter Hobel, Torben Spanget Christensen, 
Peter Henrik Raae, Tina Høegh og Lilli Zeuner 

Tabel 1 indikerer, at opfattelsen af de mest 
hyppige primære intentioner blandt lærerne 
har et bredt fundament, da det ikke i ret høj 
grad afhænger af gymnasial uddannelse, 
fag der undervises i, eller køn. I forbindel-
se med ansættelsesforhold og stillingsfor-
hold ses der lidt variation. Variationen ift. 
stillingsindhold kan evt. forklares på den 
måde, at indholdet er med til at pege i ret-
ning af bestemte behov, fx kan erfaringer fra 
studievejlederjobbet begrunde en interesse 
i styrkelse af karrierekompetencer. Det er 
netop ift. intentionen om at styrke elevernes 
karrierekompetencer, der også er en mindre 
variation ift. uddannelserne med en lidt øget 
vægtning på hhx og stx.

Skolelederne besvarer også spørgsmålet 
om, hvad de mener, der er reformens pri-
mære intentioner. De mest hyppige svar hos 
lederne er ’at målrette eleverne valg af vide-
regående uddannelse’ (40,0%, N=126), ’at 
styrke elevernes faglighed’ (39,0%, N=126) 
samt ’at styrke elevernes karrierekompeten-
cer’ (34,0%, N=126). 

Der er to intentioner, som lærerne og leder-
ne har til fælles, hhv. målrette valget af vide-
regående uddannelsesvalg og styrkelse af 
karrierekompetencer. Som beskrevet i artik-
len om ansvarlighed i dette tidsskrift, mod-
svarer dette elevernes motivation for at gå 
på gymnasiet, som handler om at få adgang 
til en videregående uddannelse. Forskellen 
findes i ledernes fokusering på styrkelse af 
elevernes faglighed som en reformintenti-
on, der måske kommer til udtryk i lærernes 
igangværende reformulering af deres prak-
tikker i reformens konkrete fokuseringer (se 
næste afsnit), men ikke genfindes i lærernes 
svar om, at reformens intentioner er bespa-
relser, effektivisering og ensretning af ud-
dannelserne.

Lærernes oplevelse af de konkrete 
ændringer 
Vi spørger lærerne, hvordan de vurderer 12 
konkrete fokuseringer i reformen, og vi er 
klar over, at der efterår/vinter 2017 kun har 
været ganske kort tid til at arbejde med de 
konkrete tiltag. 61,8% af lærerne (N=487) 
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fattelsen af de primære politiske intentioner 
med reformen. 

Kompetenceudvikling: hvad mener 
lærerne?
Overordnet set mener 51,3% af lærerne at 
rammerne for deres egen kompetenceudvik-
ling er ’tilfredsstillende’ (N=632). 84,0% af le-
derne (N=94) er overvejende eller helt enige 
i, at de indenfor de økonomiske rammer pri-
oriterer, at de enkelte medarbejder har gode 
udviklingsmuligheder, og 90,5% af lederne 
(N=105) svarer ja til, at lærerne har mulighed 
for indflydelse på indeholdet og omfanget af 
efteruddannelse. Den typiske uddannelses- 
og kompetenceudviklingspraksis er ifølge 
lederne, at medarbejderne deltager i kurser/
uddannelser enkeltvist (68,0%, N=126) el-
ler i grupper (62,0%, N=126). Hertil kommer 
skolebaserede kurser for både medarbejde-
re og/eller ledere. 

De konkrete aktiviteter, som lærerne har del-
taget i, er opsummeret i nedenstående tabel 
2, hvor kompetenceudviklingsaktiviteterne 
er kædet sammen med lærernes vurderinger 
af, hvad de efterspørger ift. uddannelse og 
kompetenceudvikling. Sammenkædningen 
er ikke sket statistisk, men beskrivende med 
udgangspunkt i lærernes besvarelser. Det er 
kun de kompetenceudviklingsindsatser, hvor 
flest lærere i det seneste år har deltaget, der 
er medtaget i tabellen.

mener, at ’arbejdet med styrkelse af skrift-
lighed’ er en ’overvejende positiv’ og ’positiv’ 
ændring. Herefter kommer på den positive 
side af skalaen hhv. ’arbejdet med styrkel-
se af intern evaluering af eleverne’ (45,3%, 
N=475) samt ’arbejdet med fagudvikling og 
fagsamspil, jf. de nye læreplaner og studie-
planer’ (45,1%, N=486). På den anden side af 
skalaen, hvor svarerene er ’negativ ændring’ 
og ’overvejende negativ ændring’ opfattes 
’det nye grundforløb’ (33,7%; N=537) og ’ar-
bejdet med styrkelse af digitalisering’ (28,9%, 
N=467) som de mest negative, konkrete æn-
dringer på daværende tidspunkt. Der er fle-
re konkrete ændringer, der har de fleste svar 
omkring svarmuligheden ’både/og’, hvilket vi 
tolker som enten uafklarethed eller tegn på, 
at der endnu ikke har været arbejdet i dyb-
den hermed. Dette gælder fx ’Arbejdet med 
kvalitetsudvikling (herunder årlig selvevalue-
ring) af de gymnasiale uddannelser’ (47,6%, 
N=372) og ’Arbejdet med flere retningsgiven-
de mål for fagene’ (49,6%, N=407). 

Det træder med andre ord frem, at der er en 
positiv oplevelse af styrkelsen af skriftlighed, 
evaluering og fagudvikling og fagsamspil, 
som kan ses som meningsfulde aktiviteter for 
de udøvende. Således kan man antage, at 
grundlaget for en produktiv formativ reformu-
lering af netop disse reformtiltag er til stede. 
Denne oplevelse synes ikke at modsvare op-

Hvordan har du indenfor 
de seneste år udviklet 
dine kompetencer?

Hvor mange har deltaget i 
denne form for kompeten-
ceudvikling?

Hvor mange mener, de 
har behov herfor?

Hvor mange mener, de 
ønsker sig dette?

Kurser om faglige emner 
i dine undervisningsfag 
(fagdidaktiske kurser om 
egne fag)

398 lærere 84 lærere 408 lærere

Skolebaserede kurser (fx 
om evaluering og 
feedback) 

          409 lærere 86 lærere 245 lærere

Almen didaktiske kurser 
(fx om mangfoldigt 
læringsmiljø) 

241 lærere 72 lærere 218 lærere

Antal N=651 N=651 N=651
Tabel 2: lærerens oplevelse af deres kompetenceudvikling
Som det fremgår af tabellen, er mange lære-
re på fagdidaktiske kurser og skolebaserede 
kurser, og det er samtidig det, lærerne mest 
ønsker sig. Dette står i modsætning til konkre-
te it-kurser, som færrest ønsker sig, og fær-
rest har deltaget i det forløbne år, men som 
flest lærere mener, de har behov for. Hertil 
kommer, at følgende eftervidereuddannelse-

saktiviteter ikke opfattes som relevante for 
lærerne på nuværende tidspunkt: kurser 
indenfor skoleorganisering og arbejdsmiljø, 
hvor 59,2% (N=651) svarer, at det ikke er 
relevant for dem, samt masteruddannelse, 
hvor 52,8% (N=651) svarer, at det ikke er re-
levant for dem. 
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Organisering af reformarbejdet
Vi undersøger lærernes oplevelse af lede-
rens måde at organisere arbejdet med re-
formen på. Det er tydeligt, at reformarbejdet 
ifølge lærerne foregår ved uddelegering af 
arbejdet til eksisterende teams, ad hoc pro-
jektgrupper, der arbejder med reformtemaer, 
eller udvalgte lærere med spidskompeten-
cer. Lærerne er i forlængelse heraf enige i, 
at lederne opfatter reformen som liggende i 
forlængelse af det daglige arbejde (78,4%, 
N=560), hvilket ledelsens uddelegering af 
arbejdet også godt kunne tyde på. At det er 
en intern udviklingsproces, der er sat i gang 
med reformen 2017, understreges af, at der 
ikke i ret høj grad uddelegeres arbejde med 
reformen til eksterne konsulenter (83,7% læ-
rere uenige i, at der uddelegeres til eksterne, 
N=546), eller findes en ledelsespraktik, hvor 
lærerne oplever, at ledelsen ’skærmer’ dem 
fra reformen (69,3% er uenige i, at ledelsen 
skærmer dem, N=615).

80,4% af lærerne (N=723) svarer ’at skole-
udviklingsprojekter bidrager til den samlede 
skoleudvikling’, 65,6% (N=654) svarer ’at 
min leder bidrager med skemalagt tid til pro-
jekterne’, og 65,4% (N=732) svarer ’jeg ved 
nok om, hvad mine kolleger laver af skole-
udvikling’. Der er 51,9% (N=671), der svarer 

’der er for mange udviklingsprojekter på min 
skole’, og 48,5% (N=701) svarer, ’Jeg kunne 
godt tænke mig en periode uden skoleudvik-
lingsprojekter’. 

Der tegner sig et billede, hvor lærere og lede-
re selv arbejder med skoleudviklingshændel-
ser indlejret i skolernes praktikker og kulturer, 
hvilket aktualiserer fokuseringen i forsknings-
projektet på de fortløbende formative refor-
muleringer og forhandlinger af mening, der er 
sat i gang af reform 2017.

Foreløbig konklusion
Man kan tilbyde den forsigtige hypotese til 
videre udforskning, at ledere og lærere op-
lever, at de har fået en fælles udfordring og 
udviklingsopgave, som i praksis er en mere 
meningsfuld fortsættelse af den nuværende 
praksis end de politiske intentioner, der kan 
læses i de medfølgende styringsdokumenter. 
Det betyder, at det er interessant at udforske 
og udfordre det aktuelle fundament for pro-
duktiv reformulering af reformens skoleudvik-
lingshændelser på de deltagende skoler i vo-
res forskningsprojekt. Der er mange mulige 
vinkler for dette, hvilket vores artikler i dette 
tidsskrift vidner om.
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