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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 
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af Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen og Lilli Zeuner 
  

Forskydning af ansvar og 
forventninger i de gymnasiale 
uddannelser 

I denne artikel fokuserer vi på, hvordan ele-
ver, lærere og ledere oplever deres opgaver, 
ansvar og relationer. Disse fokuseringer dan-
ner baggrund for en diskussion af, hvordan 
måden, man står til ansvar på, har udviklet 
sig, belyst med reference til tidligere studier 
af udviklingen i begrebet om ansvarlighed i 
uddannelsessammenhænge som sådan. Vi 
har på nuværende tidspunkt vores baseline-
undersøgelse fra efterår/vinter 2017 til vores 
rådighed for de beskrevne undersøgelser. 
Der er således ift. de deltagende gymnasier 
i vores forskningsprojekt ikke tale om, at vi 
beskriver en udvikling. Vi tegner et øjebliksbil-
lede og diskuterer dette ift. gymnasiets gene-
relle udvikling fra 2005 og fremefter. 

Ansvarsforskydninger
Interessen for ansvarsbegrebet er begrundet 
i bl.a. bidrag af Raae, hvor han peger på, at 

de seneste 13 års reformer af gymnasierne 
har øget gymnasiernes fokus på deres udad-
vendte strategiske kapacitet (Raae, 2008), 
hvilket har ført til forskydninger i balancen 
mellem "institutionernes indre styringspro-
cesser (fag og dannelse)” og ”skolens funk-
tion som (politisk) element i det omgivende 
samfund” (Raae, 2011: 127). Det øgede fo-
kus på den udadvendte strategiske kapaci-
tet kan tolkes som et resultat af den inter-
nationale tendens til at opfatte accountability 
(altså det at stå til regnskab for noget) som 
et nøgleværktøj til social forandring. Indfø-
relsen af dette nøgleværktøj har ifølge an-
dre studier først til en ledelsestilgang, hvor 
ansvar ikke længere uddelegeres (‘manage-
ment of placements’ (Verortung)), men hvor 
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forventningerne til forskellige opgaver bliver 
et omdrejningspunkt (‘management of expe-
ctations’ (Hopmann 2008)). Konkrete ek-
sempler herpå findes med en stigende op-
mærksomhed på fx læringsmål, budgetmål, 
lovgivning med videre, som alle er udtryk 
for forventninger, der skal opnås (Hopmann 
2008: 422-423). Skiftet har i følge Hopmann 
(2008) resulteret i et mindre fokus på tilliden 
til, at professionelle kan løse deres komplek-
se opgaver. Man er som professionel ikke 
så meget ansvarlig for en kompleks opga-
ve, som man står til regnskab for stillede for-
ventninger. Et antal mulige konsekvenser af 
forandringerne er blevet beskrevet i tidligere 
forskning. Hopmann (2008, p. 224) beskri-
ver den risiko, at det, der ikke passer ind ift. 
de opstillede forventninger bliver margina-
liseret. Biesta argumenterer for, at relatio-
nerne mellem forskellige aktører forandres. 
Aasebø, Midtsundstad & Willbergh (2017) 
viser, at det beskrevne skift fremprovokerer 
en bebrejdelseskultur, som enten bebrejder 
lærerne og deres uddannelse eller eleverne 
og deres socio-økonomiske baggrund for 
elevernes uddannelsesmæssige resultater. 
Zeuner, Boolsen & Schwartz (2017, p. 16) 
foreslår, at det kan føre til underminering af 
social interaktion og således til svækkelse af 
læreres og elevers evne til at tage ansvar for 
fagenes betydning for deres genstandsfelt, 
fagenes betydning for mennesker, ligesom 
det kan udfordre de sociale relationer (som 
ingen tager ansvar for) samt elevernes villig-
hed til at tage ansvar for egen læring. 

Hopmann (2008) minder os om, at betyd-
ningen af forandringerne ikke er ens på 
tværs af kontekster, da de afhænger af “de-
eply engrained ‘constitutional mind-sets’” 
(p. 417) eller “well-established, basic social 
patterns of the understanding of schooling 
that have sedimented in the respective tra-
ditions” (Hopmann, 2015, p. 18). Som del 
af dette ‘constitutional mind-set’, ser ledere, 
lærere og elevers holdninger ud til at spille 
en afgørende rolle ift. de praktiserede for-
andringer, altså ift. hvad der kommer til at 
ske i praksis (Qvortrup, Petersen, Schøsler 
& Zeuner 2018). Dette foranlediger os til i 
indeværende artikel at undersøge, hvordan 
ledere, lærere og elever i gymnasiet anno 
2017 ifølge vores baselineundersøgelse op-
lever deres opgaver, ansvar og relationer. 
Vi undersøger dette gennem elevernes be-
svarelser på spørgsmål om, hvorfor de har 
valgt en gymnasial uddannelse, og hvad de 
forventer at få ud af den. Her undersøger vi, 
om valget er begrundet i, at de føler ansvar 

eller ansvarlighed over for samfundet, skolen, 
lærere, forældre eller sig selv. Samtidig un-
dersøger vi det gennem deres vurdering af, 
hvordan de bedst lærer, og hvordan de tager 
noter. Svarene på disse spørgsmål vil indike-
re, hvordan de oplever deres eget ansvar ift. 
læring. Også hos lærerne har vi fokus på de-
res vurdering af, hvordan eleverne lærer. Vi 
undersøger i tillæg hertil, hvor ofte de inddra-
ger eleverne i forskellige evalueringsaktivite-
ter. Svarene på disse spørgsmål vil indikere, 
hvordan de oplever ansvaret distribueret ift. 
lærer-elev-relationen. Vi tager herudover fat i 
lærernes opfattelse af udviklingsprojekter, de-
res oplevelse af samarbejdet med nærmeste 
leder og deres angivelse af, hvilke opgaver 
det er vigtigt at have indflydelse på. Her ser vi 
på distributionen af ansvar ift. lærer-leder/or-
ganisation-relationen. Sidst, men ikke mindst 
undersøger vi ledernes forvaltning af ansvar 
gennem ledernes besvarelse af spørgsmål 
om deres ledelsesstil, om organiseringen af 
reformarbejdet og om deres angivelse af, hvil-
ke opgaver lærerne har mulighed for at have 
indflydelse på. Herudover kigger vi på deres 
oplevelse af og samarbejde med bestyrelsen. 

Analyse af elevdata
Elevernes ansvarlighed for læreprocesser, 
fag og eksamen
Eleverne foretrækker undervisning, hvor der 
er klar sammenhæng mellem fagets under-
visning og eksamen, samt undervisning, hvor 
de anvender den faglige viden i praksis. De 
efterfølgende foretrukne undervisningsfor-
mer, når det kommer til elevernes oplevelse 
af læringsudbytte, er ’når læreren gennemgår 
de faglige stof ved tavlen’ og ’når jeg skri-
ver (opgaver, noter mv.), så lærer jeg mest’ 
(N=4870). Sidstnævnte nuanceres af, at ele-
verne anfører, at de under deres notetagning 
skriver det ned, som lærerne siger, er vigtigt 
(74,1%, N=4870). Prioriteringerne af anven-
delse af viden og læring gennem skrivning 
kan måske relateres til en interesse i at ska-
be viden og en oplevelse af ansvarlighed for 
deres læreproces? Måske indikerer dette, at 
eleverne tager ansvar for fagenes betydning 
for deres genstandsfelt, hvilket ellers ifølge 
Zeuner, Boolsen & Schwartz (2017) er i fare. 
Omvendt synes fokuseringerne på sammen-
hæng mellem undervisning og eksamen samt 
betydningen af lærergennemgang og lærer-
vurdering ift. noter at indikere en opmærksom 
på eksamen, dokumentation eller det forhold, 
at de skal stå til regnskab for deres lærepro-
ces og erhvervede viden. Her er der således 
måske ikke så meget tale om, at de er fokuse-
rede på at tage ansvar for deres læreproces, 
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hvor ansvarligheden retter sig indad mod dem 
selv, men et mere eksternt rettet ansvar.

Elevernes ansvarlighed for livslang lærepro-
ces og dannelse
I forhold til valg af studieretning/ fagpakke og 
studieområde er det mest vigtige for elever-
ne (56,6% svarer i høj grad, N=4870), at det 
er nyttigt for senere videreuddannelse, og at 
’det interesserer mig her og nu’ (55,3% sva-
rer i høj grad, N=4870). Dette kan ses som 
et udtryk for elevernes ansvar for deres sam-
lede, livslange læringsproces. Omvendt sy-
nes koblingen med, at det skal interessere 
dem her og nu at indikere en rettethed mod 
deres livsverden her og nu. Her er der altså 
ikke så meget fokus på et langsigtet ansvar 
rettet mod deres fremtidige muligheder. Ori-
enteringen mod fremtidige muligheder står 
ellers også centralt i elevernes angivelse af 
baggrunden for at vælge en gymnasial ud-
dannelse, hvor 84,6% svarer, at det er for at 
opnå adgang til en videregående uddannelse 
(N=4870). Næst hyppigst er ’Jeg forventer at 
kunne bruge det, jeg lærer’ med 68,4% tilvalg 
(N=4870). Udover en forventning om ’styrket 
faglighed (67,2%, N=4870) så forventer ele-
verne især en personlig udvikling og modning 
(55,4%, N=4870). Kort sagt vil de gerne kvali-
ficere sig til videregående uddannelse og har 
i den forbindelse fokus på styrket faglighed, 
men de giver også udtryk for et mere person-
ligt ansvar, hvor det handler om et dannelses-
mæssigt aspekt som personlig udvikling. Det 
er altså elever med et stærkt fokus på faglig-
hed og videregående uddannelser og et lidt 
svagere fokus på personlig udvikling, der mø-
der med-elever, lærere og ledere på de gym-
nasiale uddannelser. Vi vurderer, at dette vil 
kunne have betydning for, hvorvidt eleverne 
oplever at skulle påtage sig ansvar for soci-
al interaktion, og det kan således udfordre de 
sociale relationer.  

Analyse af lærerdata
Lærernes ansvarlighed for fag og samarbejde 
Lærerne er enige i, ’det er vigtigt for elever-
nes udvikling, at de lærer at arbejde sammen 
med både lærer og andre elever’. Dette er det 
svar med det højeste gennemsnit (4,41 på 
en 5-pkt-skala, hvor 5=meget enig, N=386). 
Herefter følger – i overensstemmelse med 
eleverne – ’Når de anvender den faglige vi-
den i praksis, så lærer eleverne meget’ (gen-
nemsnit 4,3 på samme skala som ovenfor, 
N=386). Således kan man måske konkludere, 
at både lærere og elever er opmærksomme 

på ansvaret for fagenes betydning for deres 
genstandsfelt, men at ansvaret for social in-
teraktion og dermed også sociale relationer 
fylder mere hos lærerne end hos eleverne. 

I forhold til hvor ofte lærerne sammen med 
eleverne følger op på de fælles forventnin-
ger til elevernes læring og udvikling, er sva-
ret, at inddragelsen af eleverne i formative 
evalueringsaktiviteter som formulering af 
læringsmål, udvælgelse af grundlag for eva-
luering af elevens udvikling, samtaler og 
beslutninger om næste skridt for deres ud-
vikling typisk sker hvert halve år eller sjæld-
nere end hvert halve år (N=593). Det kan i 
denne sammenhæng ses som et tegn på 
en blandet model af uddelegering af ansvar 
til eleverne for deres egen læreproces i det 
daglige arbejde kombineret med regelmæs-
sige nedslag i forhold til forventningerne og 
støtte i at danne realistiske forventninger for 
eleverne.

Lærernes oplevelse af ledernes ansvarlig-
hed
Det er interessant, at lærerne i forbindelse 
med deres samarbejde med deres nærme-
ste leder i mindre grad oplever, at lederne 
’i passende omfang evaluerer min indsats 
ud fra fastsatte standarder med fokus på 
elevernes læring’ (uenig=31,3%, både/
og=31,5%, enig=37,2%, N=664) i forhold til 
oplevelsen af, at læreren aktivt selv involve-
rer lederen i passende omfang i forhold til 
udfordringer og problemstillinger i det dagli-
ge arbejde (uenig=18,1%, både/og=18,5%, 
enig=63,3%, N=723). Praktikken synes der-
for at være mere orienteret mod ’manage-
ment of placements’ end ’management of 
expectations’, hvis man anskuer, om lederen 
evaluerer lærerne efter standarder ift. deres 
målopfyldelse, og samtidig anskuer, at lære-
ren selv inddrager lederen efter behov som 
udtryk for den professionelles ansvarlighed 
overfor den uddelegerede komplicerede læ-
ringsopgave med eleverne.

Analyse af lederdata
Ledernes ansvar for omgivelserne
Konteksten på skolerne, som reform 2017 
aktiveres ind i, karakteriseres af lederne 
som skoler, hvor mange elever kommer ind 
på 1. prioritet (gennemsnit 4,54 på en 5-pkt 
skala, hvor 5=i høj grad, N=109), og som 
skoler, hvor eleverne er engagerede i deres 
skolegang (gennemsnit 3,95, N=117), og der 
er en konstatering af, at der på de enkelte 



skoler er konkurrence med andre gymnasia-
le uddannelser (gennemsnit 4,12, N=116). I 
forhold til ledernes oplevelse af egen skole 
som en strategisk kapacitet i lokalområdet, 
fx samarbejde med erhvervslivet og bran-
cheforeninger, ligger svarerne mellem ’bå-
de/og’ og enig (N=114). Konstateringen af 
konkurrencen og den strategisk kapacitet 
signalerer, at der er tale om en vægtning af 
skolens funktion som (politisk) element i det 
omgivende samfund, som Raae (2011) taler 
om. 

Ledernes ansvarlighed overfor lærerne
Lederne går ind for, at lærerne får mulig-
hed for at have indflydelse på beslutninger 
om deres eget arbejde generelt set (100%, 
N=113), såvel som lærerne får mulighed for 
at have indflydelse på undervisningsnære 
temaer som organisering af fagligt samspil 
(98,2%, N=108) og organisering af studie-
retninger og fagpakker (81,0%, N=89), or-
ganisering af grundforløb (88,4%, N=86) 
samt indkøb af materialer og udstyr (96,4%, 
N=107). Det kunne indikere, at ledelsen    
anerkender lærernes professionelle ansvar 
for deres læringsopgaver sammen med ele-
verne og gennem inddragelsen af lærerne 
giver plads til management by placement.

Ledernes oplevelse af deres egne ledelses-
praktikker svarer nogenlunde overens med 
lærernes, som beskrevet ovenfor. Det bety-
der, at der er en orientering mod at være op-
mærksomme på medarbejdernes trivsel og 
mod at stå til rådighed for medarbejderne i 
forhold til de problemstillinger og udfordrin-
ger, som medarbejderne oplever i det dag-
lige arbejde. Disse ting er lederne enige til 
meget enige i på en 5-pkt.-skala (N=106) og 
med et gennemsnit fra 4,49 til 4,26. Leder-
nes deltagelse i evaluering af medarbejder-
nes indsats ud fra fastsatte standarder med 
fokus på elevernes læring og trivsel har et 
gennemsnit på 3,21 (N=94), hvilket er tæt på 
kategorien hverken enig/eller uenig. Der er 
tilsyneladende en vis spredning på praksis i 
denne forbindelse. 

Det er en mulig hypotese, at udviklingen i 
praktikkerne omkring ’management of expe-
ctation’ for lederne og lærerne på de gymna-
siale uddannelser er mindre synlig (endnu) 
end forventet, når man læser teorierne. En 
alternativ hypotese kan være, at regnskabet 
ikke gøres op i forhold til de interne aktører 
på skolen, men derimod er et styringsfor-

hold mellem Undervisningsministeriet og/eller 
bestyrelsen og den enkelte skole. Vi har kun 
data på ledelsernes opfattelse af samarbejdet 
med bestyrelserne, hvor de to langt mest hyp-
pige holdninger er, at skolens ledelse arbej-
der aktivt sammen med bestyrelsen (54,0%, 
N=126), og der er hos ledelsen en oplevelse 
af, at bestyrelsen har en passende indflydel-
se på skolens overordnede ledelse (52,4%, 
N=126). Det kan virke til, at samspillet mel-
lem ledelse og bestyrelse er drevet af ’mana-
gement of placements’. Relationen med den 
politiske ledelse i ministeriet må videre under-
søges.

Afslutning
Samlet set giver baseline-undersøgelsen et 
blik på, hvad der er den nutidige oplevelse 
af ansvar for elever, lærere og ledere på de 
fire gymnasiale uddannelser samlet set. Den 
forventede udvikling i retning af ’management 
by expectations’ er umiddelbart mindre syn-
lig end den teoretiske forventning lægger op 
til, når vi som her sætter fokus på de inter-
ne praktikker indenfor uddannelserne. Det er 
muligt, at relationerne er under forandring, at 
aktørerne bebrejder hinanden for læringsud-
byttet, og at der er en tendens til svækkelse af 
den sociale interaktion mellem elever, lærere 
og ledere, men vi ser ikke tydelige spor af det 
i vores data på nuværende tidspunkt.
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