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influence on the management of Danish primary school 
 

Abstract       

Both in research literature and the media an image is drawn of the OECD as a 
controlling judge that to a very large extent decides how the Danish school system 
and in particular the teacher profession should be designed. With this thesis we wish 
to problematize the view of OECD as being able to directly dictate school governance 
and the perception of the teacher profession within The Ministry of Education and 
among Danish teachers without any degree of self-determination from these actors.  
Our overall interest is therefore to examine how the OECD can be said to have 
influenced the communication about the teacher profession at the Ministry of 
Education and among Danish schoolteachers. 
 
Based on Niklas Luhmann’s systems theory and the concept of structural couplings 
we introduce a view of international influence as a result of active translations on 
national and local premises. We observe how both the ministry and the teachers form 
the communication about the teacher profession in ways that are comparable with the 
ways of OECD, but because the ministry and the teachers solve the inner tensions in 
OECD’s communication based on dominating perceptions in their own systems the 
influence results in rather different ways of constructing and managing the teacher. 
We observe a relatively direct policy based governance at the OECD, a neoliberal 
form of managing at the Ministry of Education and an organization and interaction 
based managing among the teachers. Our analysis then can teach us that international 
influence does not cancel national and local self-determination but activates it in a 
way that results in different ways of governing.  
 
In the thesis we discuss our findings with prominent debaters and researchers who 
either see international influence as an expression of force from international 
organizations or as network based dictation on a policy level. We claim that these 
debaters are in risk of missing the influence that happens as active translations on the 
specific conditions of certain organizations and actors. Political influence that does 
not happen as a clear transferring of the OECD’s ideologies is thereby hard to identify 
and investigate for the debaters and researchers The consequence is that the result of 
the influence, which in this case is a question of different governing techniques, 
avoids criticism and examination.  
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1.1. Indledning: OECD’s indflydelse på den danske folkeskole 

”Hver gang Danmark har klaret sig rigtigt dårligt i testen, så kommer 

Undervisningsministeriet straks på banen med forskellige tiltag, der skal forbedre 

undervisningen og lærernes kunnen. Nu har de alle travlt med at sige, at det ikke kun 

er PISA-undersøgelserne og OECD, der er styrende for folkeskolens udvikling og 

kravene til lærerne, men det er altså ikke rigtigt. Den er fuldstændig bestemmende 

for, hvad der foregår” (Svend Kreiner i Hildebrandt 2011).  

 

Som én debattør blandt bunkevis har professor Svend Kreiner fra Københavns 

Universitet gentagne gange kritiseret den internationale organisation OECD og ikke 

mindst skudt med skarpt efter de danske politikere for at lade sig diktere af OECD’s 

anbefalinger og holdninger til folkeskolen. Professor ved Danmarks Pædagogiske 

Universitet Per Fibæk Laursen har ligeledes udtalt, at ”globaliseringen og dermed 

OECD’s indflydelse på Undervisningsministeriet og de danske folkeskoler er 

vanskelig at overvurdere” (Pedersen 2004). Også formanden for Lærerforeningen, 

Anders Bondo Christensen, har gang på gang påpeget, at ”PISA og OECD er blevet 

en dominerende faktor i dansk skolepolitik” (Steensbeck 2010), ligesom nuværende 

undervisningsminister Christine Antorini (S) har udtalt, at den tidligere VK-regering 

”har læst PISA-testene som en bibel” (Ravn 2012).  

 

OECD har således fyldt meget i den sydende debat om folkeskolen, siden den første 

PISA-undersøgelse sendte chokbølger igennem et overraskende dårligt præsterende 

Danmark i 2000. Ifølge en analyse fra OECD er Danmark da også et af de lande, hvor 

politikerne angiver, at PISA-testene og OECD’s anbefalinger efterfølgende har spillet 

den største rolle i de skolepolitiske beslutninger på statsniveau (OECD 2012). I 2009 

meldte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen eksempelvis ud, at det var 

regeringens hovedmål med indsatsen på området, ”at den danske folkeskole skal 

placere sig i top-5 i PISA-undersøgelserne senest i 2020” (Venstre 2009). Professor 

ved Danmarks Pædagogiske Universitet Erik Jørgen Hansen har således konkluderet, 

at ”danske politikere og Undervisningsministeriet i kolossalt omfang lader sig påvirke 

af OECD’s anbefalinger og den nye internationale uddannelsesdagsorden uden at 

fundere over, hvad det gør ved den danske grundskole. Der er simpelthen intet 

modspil” (Pedersen 2004).  
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Ud fra debatten de seneste 10 år er der således ingen tvivl: OECD har haft en nærmest 

dikterende indflydelse på Undervisningsministeriet og de danske folkeskoler, siden 

PISA-undersøgelserne blev indført. Adskillelige forskere har da også konkluderet, at 

OECD er blevet en ”dommer over uddannelsesledelse”, som særligt europæiske 

nationer umuligt kan ignorere, og som det nærmest er illegitimt ikke at lade sig 

influere af (se eksempelvis Meyer og Benavot 2013: 9). Undervisningsministeriet 

holder da også øje med, hvad OECD melder ud – ligesom det samarbejder med og 

leverer data til den internationale organisation. Det lyder således på ministeriets 

hjemmeside, at ”OECD bidrager til udviklingen af Danmarks uddannelsespolitik 

gennem en række undersøgelser og analyser” (Undervisningsministeriet 2013 nr. 9), 

ligesom “OECD-rapporterne er et vigtigt redskab for Danmark” 

(Undervisningsministeriet 2007). 

 

Men kan det passe, at OECD kan påvirke Undervisningsministeriet og de danske 

folkeskoler på denne direkte måde, som debattører og forskere peger på? Er det 

overhovedet muligt, at en international organisation kommer til at diktere, hvad der 

skal ske hos et nationalt statsorgan og i en lang række lokale organisationer, uden at 

disse selv har indflydelse på indflydelsen?   

 

1.2. Problemfelt: Et andet syn på påvirkning 

Vi stiller os netop undrende over for opfattelsen af, at OECD kan påvirke 

Undervisningsministeriet og de enkelte folkeskoler uden en grad af medbestemmelse 

fra selv samme aktører. Diskussionerne i medierne og litteraturen giver os normative 

eller kvantitative svar, der ser OECD’s indflydelse som enten god eller dårlig, stor 

eller lille. Problemet er, at de svar ikke belyser, hvordan påvirkningen finder sted, og 

dermed bliver de også blinde for, hvordan påvirkning kan komme til udtryk på 

forskellige måder.  

 

Denne afhandling vil derfor koncentrere sig om, hvordan vi overhovedet kan tale om 

en international organisations indflydelse på statslige organer og nationale, lokale 

organisationer. Det vil vi gøre med afsæt i OECD’s indflydelse på den danske 

folkeskole som case. Ovenstående debattører nævner alle indflydelsen fra 

globaliseringen og det nye internationale uddannelsesrum, der er blevet skabt op 

gennem 00’erne. Men hvad er indflydelse, og hvordan kan påvirkning finde sted 
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mellem internationale og nationale organisationer?  

 

For at problematisere opfattelsen af OECD’s nærmest dikterende påvirkning af 

forskellige aktører inden for den danske folkeskole har vi brug for et nyt teoretisk 

blik. Her tilbyder systemteorien udfoldet af den tyske sociolog Niklas Luhmann et 

anderledes syn på selve det at påvirke, idet systemteorien grundlæggende anser 

indflydelse fra en organisation til en anden som vanskelig og usandsynlig (Luhmann 

2007: 111). Dette skyldes systemteoriens opfattelse af, at alle sociale systemer – som 

eksempelvis organisationer – konstitueres ved kommunikation, der trækker en grænse 

mellem sig selv og omverden. Dette kalder Luhmann for autopoiesis, hvilket betyder, 

at systemer gennem kommunikation skaber sig selv ud fra sig selv; systemer er altså 

operationelt lukkede og selvrefererende (Seidl og Becker 2006: 15). Luhmann 

anvender denne tese på hele samfundet og slutter heraf, at alle former for 

bevidstheder, interaktioner og organisationer er selvproducerende. Ud fra denne 

tankegang kan Undervisningsministeriet eksempelvis ikke direkte styres og påvirkes 

af OECD, da det altid vil være ministeriet, der skaber sig selv ud fra sig selv.  

 

Det kan derfor godt se ud som om, systemteoriens blik umiddelbart ophæver 

muligheden for styring og indflydelse. Men systemteorien annullerer ikke muligheden 

for påvirkning som sådan -  i stedet bliver den faktisk, som Niels Åkerstrøm Andersen 

udtrykker det, ”uhyre følsom over for relationer mellem systemer, fordi de ikke ses 

som selvfølgelige” (Andersen 2012: 41). Derfor er dette teoretiske blik særligt 

velegnet til netop at sætte spørgsmålstegn ved, om OECD nu påvirker skoleområdet i 

Danmark, som de fleste debattører hævder. I systemteorien bliver påvirkning nemlig 

til et spørgsmål om, hvornår bestemte systemer lader sig irritere af andre systemer på 

egne præmisser. Påvirkning ser vi således som enheden af forskellen mellem det, at et 

system på én gang lader sig påvirke af et andet system og samtidig differentierer sig 

fra det. En organisation som Undervisningsministeriet kan således godt tilskrive 

OECD’s kommunikation mening ud fra egne kommunikationsformer. Der kan skabes 

en såkaldt strukturel kobling, som netop defineres som enheden af irritation fra andre 

systemer og indifferens over for de selv samme systemer (Luhmann 1992: 1433).  

 

Vi går på den måde ironisk nok ind i debatten om OECD’s påvirkning af den danske 

folkeskole ved umiddelbart at annullere, at der kan finde påvirkning sted forstået på 
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den traditionelle måde, at en international organisation som OECD kan styre 

eksempelvis Undervisningsministeriet. Vi ser i stedet en mulighed for strukturelle 

koblinger, der giver et mere nuanceret syn på påvirkning. Hvor debattørerne kun 

markerer den side af påvirkningen, hvor sociale systemer som eksempelvis 

Undervisningsministeriet villigt lader sig influere af OECD, ser vi, at påvirkning altid 

vil være enheden af både irritationen og differensen. Der kan altså ikke være tale om 

villighed til at lade sig irritere, uden at der samtidig vil være tale om et forsøg på at 

adskille sig fra det, systemet lader sig irritere af. Uden differensen vil systemet nemlig 

blive opslugt af det, det lader sig influere af. 

 

Således bliver påvirkning som styring også til et mere komplekst begreb. Ifølge 

Luhmann er styring nemlig ikke blot, at en organisation bestemmer over en anden. 

Magtudøvelse er i stedet afhængig af både den magtoverlegnes og magtunderlegnes 

kommunikation og det faktum, at begge parter kunne have handlet anderledes. Der er 

netop først tale om magt, når den styrede – eksempelvis Undervisningsministeriet - 

kunne have valgt anderledes (Luhmann 1990: 155). Magt opstår, når den 

magtunderlegne lader sig pålægge den magtoverlegnes kompleksitet og sprog og 

oversætter det til egen kontekst, nøjagtigt som beskrevet i forhold til påvirkning 

ovenfor. Det betyder, at man bliver nødt til at styre på den enkelte organisations 

selvstændighed, hvis styringen skal være vellykket. Derfor bliver magt heller ikke 

undertrykkende, men skabende. Denne opfattelse af styring og påvirkning giver os 

således mulighed for at problematisere og diskutere med tidligere forskning, litteratur 

og debat om international indflydelse på danske institutioner og organisationer, som i 

høj grad har set styring som et udtryk for tvang og den underlegnes bundethed – i 

stedet for at se, at styring netop forudsætter den underlegnes frihed til at vælge selv.  

 

Konkret vil vi se på spørgsmålet ved at undersøge, hvordan der kommunikeres hos 

henholdsvis OECD og Undervisningsministeriet fra 2004 - hvor de første OECD-

anbefalinger rettet direkte mod Danmark udkommer - til i dag. Ligeledes ser vi på, 

hvordan udvalgte lærere kommunikerer. På den måde kan vi undersøge, hvordan 

OECD påvirker det afgørende styringsorgan på området og selve lærerne, som oftest 

er endemålet for styringen. Vi kunne også have undersøgt indflydelsen på 

kommunernes kommunikation eller skoleledernes kommunikation, da disse spiller en 

væsentligt rolle i udviklingen af skolen og dansk skolepolitik. Men som vores 
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overblik over debatten på området viser, er det netop Undervisningsministeriet og 

lærerne, der er i fokus. For netop at problematisere den tidligere debat på området må 

vi således fokusere på de samme aktører på skoleområdet, som debattørerne gør. Af 

samme grund ser vi heller ikke på den gensidige påvirkning mellem de tre aktører. 

Det er ikke en del af debatten, hvordan Undervisningsministeriet og de enkelte danske 

folkeskoler påvirker OECD, og derfor vil det ikke være vores fokus, selv om 

systemteorien giver rig mulighed for at se strukturelle koblinger som gensidig 

påvirkning.     

 

For at indsnævre opgaven vil vi undersøge påvirkningen ved at se på, hvordan 

kommunikationen om folkeskolelærerens rolle har udviklet sig i perioden. Det er 

primært lærerens arbejde, der debatteres, når snakken falder på folkeskolen – og det er 

læreren, der tildeles et stadigt større ansvar for, hvilke resultater den danske 

folkeskole leverer. Når der styres på folkeskolerne fra Undervisningsministeriet side, 

er det således primært lærerne, der er genstand for styringen, fordi de ses som skabere 

af den danske folkeskole. Med Luhmanns ord kan man udtrykke det således, at den 

måde, hvorpå medlemmerne melder sig ind i en organisation eller et system, udgør 

organisationen og systemet (Andersen 2012: 23). På samme tid er medlemskabets 

form og dets betingelser bestemmende for, hvordan medlemmet kan styres i 

organisationen. Derfor er det interessant at se på forudsætningerne for lærerens 

medlemskab og forventningstilskrivningerne til lærerrollen hos henholdsvis OECD, 

Undervisningsministeriet og på de enkelte skoler, da dette i vid udstrækning kan siges 

at udgøre en stor del af, hvad folkeskolen er. Vi får dermed også et blik for, hvordan 

påvirkning kan komme til udtryk på andre måder end ved blot at indføre nationale 

test, når OECD foreslår flere nationale evalueringer og standarder. Påvirkning kan i 

lige så høj grad ske ved at italesætte en kerneaktør på en særlig måde. 

 

Vi laver derfor en analyse, der udspringer af systemteoriens opfattelse af påvirkning 

som strukturelle koblinger – og de fokusområder, der er i debatten om netop OECD’s 

indflydelse på Undervisningsministeriet og de enkelte folkeskoler. Dette teoretiske 

udgangspunkt giver os nemlig mulighed for at se på, hvordan organisationerne i form 

af Undervisningsministeriet og de enkelte folkeskoler fortolker og knytter an til 

OECD’s kommunikation på egne præmisser, netop fordi de er operationelt lukkede 
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systemer. Med dette udgangspunkt kan vi se på, hvordan paradokset mellem 

selvstændighed og styring betinger OECD’s indflydelse på den danske folkeskole. 

 

1.2.1. Problemformulering 

Vi arbejder således ud fra følgende overordnede spørgsmål: Hvordan kan OECD siges 

at have påvirket Undervisningsministeriet og udvalgte danske folkeskolelæreres 

kommunikation om læreren fra 2004 til i dag, og hvordan adskiller denne form for 

påvirkning sig fra den, som andre debattører og forskere italesætter?  

 

Vi svarer som nævnt på dette spørgsmål med Niklas Luhmanns systemteoretiske blik. 

Følgende analysestrategiske spørgsmål styrer vores fremgangsmåde:  

 

Hvordan kan forventningerne til lærernes rolle iagttages hos OECD fra 2004 til 

2013? Hvordan kan forventningerne til lærernes rolle iagttages hos 

Undervisningsministeriet i samme periode? Og hvordan kan forventningerne til 

lærernes rolle iagttages hos udvalgte lærere i dag?  

 

Ud fra de resultater, som ovenstående leder os til, vil vi forfølge vores 

erkendelsesinteresse med følgende spørgsmål:  

Hvilke strukturelle koblinger etableres der mellem OECD og de to andre systemer? 

Og hvilke kommunikationsmuligheder giver vores resultater om påvirkning 

skoleforskere og debattører fremadrettet?   
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2.1. Tre analytiske træk 

Vi forfølger vores erkendelsesinteresse med tre analytiske træk, der får hver sit 

kapitel. Herunder uddyber vi formålet med hvert kapitel for herefter at gøre nærmere 

rede for vores analytiske tilgang. 

 

Afhandlingens første analyse er en kortlægning af kommunikationen om læreren hos 

OECD, Undervisningsministeriet og udvalgte lærere (Kapitel 3). I dette analytiske 

træk spørger vi til, hvad de tre aktører lægger i begrebet lærer, hvilke forventninger 

der tillægges den enkelte lærer, og hvilke forskelle og ligheder, vi kan iagttage i de tre 

aktørers måde at italesætte den kompetente lærer på. Dette kapitel besvarer, om 

OECD, Undervisningsministeriet og de enkelte lærere kan siges at se ens på 

lærerrollen.  

 

Vores kortlægning af kommunikationen om læreren hos de tre aktører i Kapitel 3 

fungerer som grundlag for næste analyse, hvor vi ser på, hvordan OECD’s 

kommunikation kan siges at påvirke Undervisningsministeriet og lærernes 

kommunikation (Kapitel 4). Her spørger vi til, hvilke modsætninger og paradokser 

der indlejres i kommunikationen hos OECD, og hvordan disse har konsekvenser for, 

hvilken påvirkning der kan finde sted. Vi spørger på denne måde for netop at kunne 

se, hvordan en aktørs indflydelse på en anden er afhængig af, hvordan sidstnævnte 

håndterer kommunikationens indre spændinger ud fra egne interne 

kommunikationsstrukturer.  

 

I tredje analysedel kortlægger vi kommunikationen om international påvirkning på 

uddannelsesområdet hos førende forskere (Kapitel 5). Her er vores analytiske træk at 

spørge til, hvordan disse forskere iagttager international påvirkning: Hvordan skelner 

de, når de ser på muligheden for indflydelse og styring fra internationale 

organisationer? Kortlægningen bruger vi herefter til at diskutere op imod netop for at 

se på, hvordan vores blik for påvirkning adskiller sig eller er sammenligneligt med 

allerede eksisterende teori og hypoteser.  

 

2.2. Strategi for analyse 

Inden vi kan påbegynde analyserne, må vi gøre rede for, hvordan vi gør vores empiri 

til genstand for vores analyser. De teoretiske begreber, vi anvender til at analysere det 
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empiriske materiale med, gør nemlig en forskel for, hvad vi kan indfange og beskrive. 

Afhandlingen er som nævnt i problemfeltet skabt med afsæt i Niklas Luhmanns 

systemteori. I det følgende fremlægger vi de begreber, som er både afgørende og 

begrænsende for vores undersøgelse af påvirkning.  

 

2.2.1. Et overordnet iagttagelsesbegreb 

For det første er vores udgangspunkt, at de empiriske kilder forstås som iagttagelser. 

Luhmann arbejder med begrebet iagttagelse, hvilket opfattes som en operation, der 

indikerer noget i verden inden for rammen af en forskel (Andersen 2003: 311). 

Forskellen definerer, hvad der kan iagttages, og hvad der ikke kan iagttages ved at 

skelne mellem en markeret og en umarkeret side. Iagttagelsen kan kun markere én 

side ad gangen, hvormed der skabes en blind plet, som er det, iagttagelsen ikke kan 

iagttage. Den blinde plet er på den måde enheden i den forskel, der danner rammen 

for iagttagelsen.  

Når systemteorien anvendes som analysestrategisk værktøj, betyder det, at vi opererer 

med en anden ordens iagttagelse. For at iagttage denne blinde plet må man iagttage 

iagttagelser – og dette er iagttagelse af anden orden (Andersen 1999: 109). Vi vil 

iagttage, hvordan OECD, Undervisningsministeriet og de udvalgte lærere iagttager og 

altså kommunikerer. Når vi iagttager på anden orden, betyder det derfor, at vi altid 

iagttager i ledeforskelle, hvilket konstruerer, hvad vi ser (Andersen 2003: 312). 

Anden ordens iagttagelsen har således også en blind plet. Når der iagttages på anden 

orden, lader man nemlig en forskel genindtræde i sig selv, hvilket betegnes som en 

såkaldt re-entry. Dette gør det også muligt for os at iagttage paradokser i den 

iagttagede første ordens kommunikation, hvilket i sin grundform går ud på, at 

iagttageren skelner uden at se, hvad han skelner imellem.  

En konsekvens heraf er, at vi må være præcise med at specificere, hvad vi iagttager, 

og klare omkring, at vi undersøger vores empiri som iagttageres iagttagelser. Dette 

betyder, at vi ikke kan sige noget normativt om, hvorvidt OECD’s indflydelse på den 

danske folkeskole er god eller dårlig. Vi kan kun sige noget om, hvordan aktørerne 

iagttager, og hvilke konsekvenser det har for opfattelsen af folkeskolelæreren.  

2.2.2. Et overordnet kommunikationsbegreb 

Vi analyserer dermed påvirkning ved at se empirien som udtryk for kommunikation. 



! 11 

Luhmann distingverer sig fra hovedparten af klassiske og moderne sociologer ved at 

antage, at den ontologiske præmis i samfundet er kommunikation. Kommunikation er 

her en sammenfatning af tre forskellige selektionsprocesser; selektion af information, 

meddelelse og forståelse (Andersen 1999: 126). Man kan således beskrive 

kommunikation som et resultat af, hvad der kommunikeres, hvordan det 

kommunikeres, og hvordan det kommunikerede forstås. Forståelse henviser her til 

den efterfølgende kommunikations anknytning til meddelelsen, da enhver meddelelse 

etablerer en horisont af anknytningsmuligheder. Kommunikation forstås altså som en 

serie af bagudrettede tilslutninger, hvor aktører og organisationer giver 

kommunikationen liv ved at knytte an til den på en særlig måde (Luhmann 2000: 

179).  

 

Kommunikation er dermed ikke en overførsel af information fra en afsender til en 

anden, hvor det kommunikerede budskab er identisk fra afsender til modtager. 

Modtageren former derimod kommunikationen ved overhovedet at modtage den. Det 

kan eksemplificeres ved, at OECD-rapporter indeholder mange forskellige pointer og 

anbefalinger, og dermed er der også et væld af muligheder for at bruge resultaterne. 

Ved at fremhæve eller trække på bestemte dele af en bestemt rapport, kan 

Undervisningsministeriet skabe dens konklusioner på en bestemt måde. Rapporten 

indeholder således mange muligheder for efterfølgende kommunikation, men det er 

først, når Undervisningsministeriet benytter nogle af de muligheder, at 

kommunikationen opstår. Så selv om Undervisningsministeriet og folkeskolerne 

henviser til OECD’s rapporter eller trækker på bestemte ord herfra, er det således ikke 

nødvendigvis et udtryk for, at aktørerne har adopteret begreber, viden og forestillinger 

i overensstemmelse med OECD.  

 

Når vi forstår det empiriske materiale som kommunikation, betyder det endvidere, at 

vi ikke har fokus på, hvordan aktører i form af mennesker kommunikerer. Niklas 

Luhmann opdeler nemlig verden i tre kategorier af systemer; biologiske systemer 

(organismer), psykiske systemer (bevidstheder) og sociale systemer (interaktioner, 

organisationer og samfund). I denne opgave beskæftiger vi os netop med de sociale 

systemer OECD, Undervisningsministeriet og udvalgte lærere som repræsentanter for 

de enkelte skoler eller lærerstanden, som altså udelukkende består af kommunikation 

(Seidl og Becker 2006: 11). Derfor er afhandlingen med systemteoriens optik tømt for 
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mennesker af kød og blod, og subjektet er forladt. Vi undersøger altså ikke 

kommunikationen som et udtryk for intentioner eller holdninger hos enkeltpersoner. 

Vi kan kun se, hvordan kommunikation kommunikerer i de sociale systemer 

(Luhmann 1996: 261). Forståelsen af empirien som kommunikation hjælper os 

således til at sige noget om, hvordan begrebet lærer og den rolle, der knyttes til 

læreren, tillægges en bestemt og måske forskelligartet betydning i de forskellige 

sammenhænge, hvor det anvendes - her OECD, Undervisningsministeriet og lærerne 

på de fem folkeskoler.  

 

2.2.3. Et spørgsmål om konstrueret semantik 

For nærmere at kunne betragte hvad der fyldes i begrebet og rollen, ser vi på empirien 

som udtryk for semantik. Hos Niklas Luhmann henviser ordet semantik til et reservoir 

af sprog i en bestemt tid. Mening kondenseres i semantiske former, der skaber et 

begrebsreservoir for kommunikation (Andersen 1999: 142). Mening er den konstante 

nyarrangering af forskellen aktualitet/potentialitet - mening forfalder således ”straks 

efter, den er aktualiseret og er således bundet til aktualiseringens øjeblikkelige 

situation” (Andersen 1999: 143). Semantik er altså strukturer i kommunikationen, der 

kondenserer mening i former, som kan rive sig løs fra den enkelte aktualiserings 

øjeblikkelige situation. Man kan sige, at betydningsrummet omkring bestemte 

begreber herved gør sig gældende i en række af sammenhænge uafhængigt af tid. 

Med kondensering forstås, at en mangfoldighed af mening fanges i en enkelt form, 

som herefter er til rådighed for ubestemt kommunikation (Andersen 1999: 145). 

Analysestrategisk kan forandringer i semantikken altså give viden om samfundets 

eller systemets differentiering: ”Den semantiske forandring kan vise sig som 

konstruktion af nye begreber, ændringer i betydningsrummet omkring begreber, nye 

idéer, afvikling af gamle temaer osv.” (Esmark 2005: 246).  

 

Konkret ser vi på den semantiske udvikling ved at spørge til, hvordan begrebet 

folkeskolelærer tilskrives mening og modbegreber. Forskellen begreb/modbegreb 

bliver altså en ledeforskel, da der intet begreb er uden modbegreb (Andersen 2012: 

35). De forventninger, der knytter sig til modbegrebet, sætter restriktioner for, hvad 

der kan forventes ved anknytning til begrebet. Den måde, hvorpå en særlig mening 

indlejres i et begreb, sker altså på bekostning af al mulig anden mening. Niels 

Åkerstrøm Andersen giver det eksempel, at når en medarbejder tidligere fik 
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prædikatet pligtopfyldende, var modbegrebet sløset. I dag skal medarbejderen tage 

ansvar, der rækker ud over pligterne. Altså er pligt i dag modbegreb til det at være 

ansvarstagende (Andersen 2012: 36). Ved både at se på, hvad der lægges i det at være 

lærer, og hvad der samtidig ligger uden for det at være lærer, får vi et mere nuanceret 

blik på, hvad OECD, Undervisningsministeriet og lærerne på de fem folkeskoler 

tilskriver af mening til netop lærerrollen ved at se på, hvilke forventninger de tre 

forskellige aktører har til det at være en kompetent lærer.  

Når vi ser efter semantiske former, gør vi det derfor konkret ved at spørge til, hvilke 

forventninger til læreren, der gives udtryk for. Her taler Niklas Luhmann om 

personfiktioner, som netop er den bestemte måde hvorpå en aktør tales frem i et 

system (Andersen 2008: 58). Hvert kommunikationssystem konstruerer sine særlige 

personfiktioner og roller, hvortil en horisont af forventninger knytter sig. Disse 

personfiktioner virker ifølge systemteoretikerne Günther Teubner og Michael Hutter 

som filtre, der reducerer kompleksiteten fra omverdenen og opretholder den 

selvreferentielle lukkethed, som karakteriserer kommunikationssystemer (Teubner og 

Hutter 2003: 253). Hvert system tilskriver personerne specifikke handlinger, 

ansvarsområder, pligter, rettigheder, intentioner og præferencer, som altså hjælper til 

at opretholde systemet (Teubner og Hutter 2003: 251).  

Det, vi med semantik som overordnet analysebegreb kan se, er således, hvilken 

mening og hvilke forventninger der tillægges det at være folkeskolelærer hos både 

OECD, Undervisningsministeriet og lærerne på de fem folkeskoler i netop den 

periode, empirien stammer fra. Vores analyser er således produktet af en måde at 

beskrive den sociale virkelighed på, som betegnes konstruktivisme. Det betyder kort 

sagt, at vi ser på, hvordan mening er noget, der produceres fra kontekst til kontekst og 

dermed skaber socialitet på en særlig måde. Der dannes på den måde begreber med 

specifikke betydninger, som skaber midlertidige rammer for, hvordan det er 

meningsfuldt at kommunikere – men disse betydninger er ikke selvfølgelige 

(Luhmann 2000: 204). Vi bruger denne tilgang, da vi med den kan undersøge 

påvirkning ved at blive følsomme over for de processer, hvor bestemte opfattelser 

dannes. Dermed kan vi problematisere selvfølgeligheden af, at forskellige aktører 

lægger det samme i det at være folkeskolelærer, selv om der trækkes på de samme ord 

eller rapporter. Denne tilgang er frugtbar, da vores ambition som nævnt er at nuancere 
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debatten om påvirkning fra internationale organisationer og institutioner. Ved at 

konstruere et analytisk blik, der er sensitivt over for, hvordan mening indlejres i 

begreberne i de forskellige systemer, kan vi netop udvide forståelsen af påvirkning 

som mere kompleks end blot ensidet overtagelse af bestemte holdninger eller tiltag. I 

stedet får vi mulighed for at få øje på den påvirkning, der ikke kun bliver synlig 

gennem formel lovgivning, men også gennem formidling af viden, opfordringer til 

forskellige teknikker og initiativer og vejledning i lærergerningen, der netop er en stor 

del af den måde, som både OECD og Undervisningsministeriet udøver deres virke på.  

2.2.4. Et spørgsmål om form og paradokser 

Da vi ser påvirkning i lyset af, hvilke muligheder og umuligheder semantikken og 

begreberne skaber for kommunikationen, vil vi betragte empirien som et udtryk for en 

bestemt formning af kommunikationen hos de tre aktører. Som nævnt i forbindelse 

med præsentationen af vores iagttagelsesbegreb, sker kommunikation, ifølge Niklas 

Luhmann, gennem iagttagelser, der indikerer noget i verden inden for rammen af en 

forskel. Disse forskelle kalder han for former, og de betegner de grundforskelle en 

bestemt kommunikation vedholdende gentager og udfolder (Luhmann 1993: 493). 

Her iagttager vi empirien gennem ledeforskellen enhed/forskel, hvilket giver os 

mulighed for at se enheden af en kommunikations forskelsdannelse: Hvad forbliver 

umarkeret, når noget indikeres?  

I sin grundform betragter Niklas Luhmann disse enheder som grundlæggende for det, 

han kalder et funktionelt differentieret samfund. Disse funktionssystemer stiller en 

logik til rådighed, som samfundets systemer kan trække på (Kneer og Nassehi 1997: 

142). Disse logikker udgøres netop af forskellige former, som alle trækker på hver 

deres binære kodning i sin kommunikation; det økonomiske system kommunikerer 

for eksempel i have/ikke have, det retslige system kommunikerer i ret/uret, og det 

pædagogiske system kommunikerer i koden bedre/dårligere udvikling eller dannelse 

(Andersen 2006: 63). Faste former findes dog også uden for funktionssystemerne, 

som for eksempel gavegivning, tilgivelse, beslutning (Andersen 2012: 38). Former er 

således alle faste koblinger, som fastlægger forventninger til kommunikationens 

fortsættelse. 

Med form som begreb får vi således mulighed for at se på kommunikationens indre 

spænding, hvilket er afgørende for, hvordan et system kan lade sig påvirke af et andet, 
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da spændinger altid vil søges løst i kommunikationen. Det eksemplificerer Niels 

Åkerstrøm Andersen med gavegivningens form. Her er indbygget den spænding, at 

hvis man modtager en gave og straks giver én igen, så ophæves den første gave som 

en økonomisk transaktion. Alligevel må kommunikationen fortsætte. Dette paradoks 

kan løses ved, at man venter et stykke tid, før man giver en gave igen. Enhver form 

etablerer således et paradoks: ”Den adskiller, hvad der ikke naturligt kan adskilles. 

Relationen mellem formens inder- og yderside er altid en umulighedsrelation” 

(Andersen 1999: 114). Paradokserne fungerer på den måde som kommunikationens 

motor, da paradokser altid vil søge sin løsning i den efterfølgende kommunikation for 

at skabe anknytning. Afparadokseringsmanøvrer er derfor essentielle for 

kommunikationssystemer og organisationer som eksempelvis OECD, 

Undervisningsministeriet og folkeskolerne, da systemernes opretholdelse afhænger af, 

om der internt i systemet knyttes an til kommunikationen (Luhmann 2000: 187).  

Vi bruger formanalysen til at specificere kommunikationens betingelser hos OECD 

for netop at kunne se, hvordan den har mulighed for at influere kommunikationen hos 

Undervisningsministeriet og lærerne. Vi får et blik for, hvilke spændinger i 

kommunikationen der muliggør eller umuliggør OECD’s potentielle indflydelse – og 

dermed, hvilke spændinger der ligger bag eventuelle forskydninger i den mening, der 

indlejres i folkeskolelæreren og dennes arbejde hos de andre to aktører. Hvis 

Undervisningsministeriet og lærerne forskyder budskaberne hos OECD, ses det som 

et resultat af, at de spændinger, der ligger i kommunikationen hos OECD, søges løst 

systemafhængigt hos Undervisningsministeriet og lærerne. Når vi leder efter 

paradokser i kommunikationen hos OECD, er det således for at undersøge påvirkning 

ved at se, hvordan Undervisningsministeriet og lærerne håndterer disse paradokser 

forskelligt afhængigt af deres interne kommunikationsstrukturer. 

2.2.5. Påvirkning som strukturel kobling 

Afparadokseringen leder os til den afgørende teoretiske betragtning i vores opgave, 

idet vi ser påvirkning som det, at et system aktivt oversætter og genfortolker 

budskaber, beskrivelser og mening på systemets egne betingelser. Som nævnt i vores 

problemfelt handler denne afhandling om at nuancere debatten om OECD’s 

indflydelse ved at dekonstruere påvirkning som begreb. Det gør vi ved hjælp af 

begreberne præsenteret ovenfor, da de leder os frem til at kunne iagttage empirien 
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som udtryk for de nævnte strukturelle koblinger mellem de tre sociale systemer. I det 

følgende vil vi uddybe, hvordan vi ser påvirkning som strukturelle koblinger. 

Som nævnt baseres begrebet om strukturelle koblinger på opfattelsen af sociale 

systemer som selvreferentielle og operativt lukkede systemer, som skaber sig selv ud 

fra sig selv for at kunne opretholde sig selv. Et socialt system kan ikke påvirkes af et 

andet system, uden at dette sker på systemets egne præmisser. Den strukturelle 

kobling er således systemteoriens begreb for, hvordan systemet hænger sammen med 

sin omverden (Luhmann 2007: 111). Med ledeforskellen kobling/differentiering bliver 

påvirkning i denne afhandling derfor til et spørgsmål om at lade sig influere samtidig 

med, at man opretholder sin egen forskellighed i forhold til det system, man lader sig 

påvirke af – netop fordi påvirkning bliver enheden af forskellen. Vi abonnerer altså på 

den opfattelse, at hvis et system ikke opretholder differens i forhold til et andet 

system, som det står i relation til, så er der ikke tale om påvirkning, men netop om 

opslugning eller afvikling.  

 

Systemernes autopoiesis udelukker på den måde ikke relationer til omverdenen, men 

udelukker, at systemerne kan være udsat for påvirkning udefra uden dets egen 

medvirken (Højlund et al. 2005: 2). Alle koblinger er således altid kompatible med 

systemets autonomi (Luhmann 2007: 112-113). Først når Undervisningsministeriet 

eller lærerne bruger OECD’s kommunikation og gør den til præmissen for egen 

kommunikation, kan man tale om påvirkning. Påvirkning er ikke blindt at lade sig 

styre, men aktivt at oversætte på systemets egne betingelser. 

Koblinger sker, fordi et system kan iagttage omverdenen og på den måde er åbent for 

informationer udefra. Strukturelle koblinger betegner det forhold, at sociale systemer 

står i forhold til en kompleks omverden. Samtidig med, at de er afhængige af at kunne 

definere deres inderside som noget andet end omverdenen, er de også afhængige af 

kontakt til omverdenen (Luhmann 2007: 111). Nogle systemer kan således ikke undgå 

at stå i relation til andre – som eksempelvis Undervisningsministeriet og 

folkeskolerne ikke kan i forhold til OECD. Den strukturelle kobling finder altså sted, 

når et system ikke kan være indifferent over for et andet system – når der dukker en 

information op, som systemet må reagere på, hvis det vil reproducere sig selv 

(Højlund et al. 2005: 5). Strukturelle koblinger kan således forsyne systemer med et 
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”kontinuerligt flow af uorden, imod hvilket systemerne kan skabe og forandre sig 

selv” (Andersen 2012: 42). Forudsætningen for at kunne iagttage koblinger er således, 

at vi først har identificeret paradokserne i kommunikationen, som systemerne ikke 

kan være indifferente over for, da koblingerne altid vil ske i et forsøg på at løse 

kommunikationens indre spændinger ud fra systemets egne præmisser. Paradokserne 

og formen på kommunikationen hos OECD giver os således mulighed for at se, 

hvordan systemerne kobler sig til OECD, da indholdet i afparadokseringen vil 

tydeliggøre systemernes interne håndtering af irritationen fra omverden.   

 

Koblingen har på den måde en dobbelt virkning på systemet, da systemet på den ene 

side må indrette sig efter det tilkoblede system og på den anden side får mulighed for 

at trække på dets kompleksitet. Dermed er koblingsbegrebet både begrænsende og 

mulighedsskabende (Højlund et al. 2005: 6). Netop det ser vi på ved at iagttage 

empirien som et udtryk for forskellige former for strukturelle koblinger, der skaber 

forskellige muligheder for kommunikationen. Vi vil introducere forskellige former for 

koblinger nærmere, når vi iagttager dem i empirien.  

 

Vi ser som sagt ikke på den gensidige påvirkning, som nødvendigvis må kunne 

iagttages, når man bruger strukturelle koblinger som påvirkningsbegreb, da vores 

erkendelsesinteresse netop går på OECD’s indflydelse på de to andre systemer. Vi 

kan heller ikke se koblinger som udtryk for, at bestemte personer i de forskellige 

systemer har set dem som fordelagtige, eller at påvirkningen sker, fordi særlige 

netværk af mennesker gør den mulig. I stedet bruger vi koblingsbegrebet til at se på 

OECD’s indflydelse på Undervisningsministeriet og lærernes kommunikation som et 

systemisk valg om at lade sig influere. Dermed får vi et blik for, at påvirkning og 

styring kommer til udtryk på en mere kompleks måde, end at 

Undervisningsministeriet og folkeskolerne bare villigt lader sig diktere af OECD. 

Med vores opfattelse af kommunikation og koblingsbegrebet kan vi således se, hvad 

der normalt er usynligt for både systemerne og deres omverden, idet koblinger 

gennem kommunikation oftest sker ubemærket, da systemerne skal kunne trække på 

koblingen uden at bruge ressourcer på koblingen i sig selv (Højlund et al. 2005: 7).  

 

Vores blik på påvirkning betyder derfor også, at vi ikke kan sige noget om 

kausalsammenhængen bag påvirkningen. Flere forskere har undersøgt, hvordan 
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international påvirkning finder sted ved at påvise informationsudveksling mellem 

bestemte personer eller opbygning af netværksstrukturer (Lawn og Lingard 2002: 

290). Med vores begreb om iagttagelser og kommunikation ser vi ikke på, hvordan 

påvirkning finder sted ved, at bestemte informationer går fra en hånd til en anden. Vi 

ser derimod på, hvordan påvirkning kan iagttages ved, at meningsstrukturerne i 

organisationernes iagttagelser udformer sig på en bestemt måde i forhold til hinanden. 

Dermed kan vi ikke determinere, hvilke aktører Undervisningsministeriet og lærerne 

påvirkes af, men kun konkludere, hvordan de tre systemers kommunikation kan 

sammenlignes og udfolder sig i forhold til hinanden. Undervisningsministeriet og 

lærerne kan således blive irriteret af andre systemer eller kommunikationsstrukturer, 

som ligger uden for empirien, og som vi derfor ikke kan iagttage i vores analyser. Det 

er OECD’s rolle som en ekstern nødvendighed for det danske uddannelsessystem og 

ministeriets egne, kontinuerlige henvisninger til og reaktioner på OECD’s rapporter 

(se eksempelvis Undervisningsministeriet 2012a: 7), der danner udgangspunkt for at 

se på den form for påvirkning, hvor systemernes kommunikationen udformer sig på 

en særlig måde i forhold til hinanden. 

 
2.3. Metodiske overvejelser 

Vi har konstrueret tre forskellige empiriske arkiver, som hver især vil blive benyttet i 

de to første analyseafdelinger, som beskrevet indledningsvist. Vores empiri består 

både af policy-dokumenter og kvalitative interview. Vi har valgt denne 

fremgangsmåde for at analysere eksempler på kommunikation, der er så forskellig 

som muligt for derved at kunne undersøge påvirkning på forskellige måder. 

1) Publikationer fra OECD 

Det første arkiv, som vi benytter i Kapitel 3 og 4, indeholder udelukkende 

publikationer fra OECD. Publikationerne stammer hovedsageligt fra OECD’s 

publikationsarkiv og består af rapporter, som er udarbejdet på baggrund af 

undersøgelser og test, hvor Danmark har medvirket. Arkivet er bredt og homogent og 

udvalgt fra perioden 2004 til 2013 med det udgangspunkt, at publikationerne har 

været henvendt til blandt andre Danmark og omhandler lærerens rolle og profession. 

Vi har altså her indsamlet empirisk materiale med henblik på at analysere, hvordan 

viden, begreber, idealer og anbefalinger spiller sammen i OECD’s påvirkning af den 

danske folkeskole med fokus på lærerens rolle. 
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Det er netop formidlingen og kommunikationen omkring lærerens rolle, der har 

guidet os i indsamlingen af dette arkiv. I vores analyse laver vi nedslag i OECD-

arkivet ud fra de mest dominerende semantiske strukturer om læreren, og de vil 

efterfølgende guide, hvad vi ser efter hos henholdsvis Undervisningsministeriet og de 

udvalgte lærere. Hermed kan man hævde, at vi er i risiko for at komme til at lede efter 

bestemte beskrivelser hos de to andre aktører, men med vores valgte analysestrategi 

antager vi, at vi kan undgå dette ved netop at have blik for forskydninger og forblive 

empiriske konkrete. Strategien er nødvendig, da det ikke ville være muligt at 

undersøge omstændighederne for påvirkning, hvis ikke vi iagttog de samme temaer 

hos de tre systemer. Med denne strategi får vi stringens og en rød tråd i analyserne, 

samtidig med at vi får et bredt empirisk udsnit, som vi kan sammenligne på baggrund 

af.       

2) Publikationer fra Undervisningsministeriet 

Vores andet arkiv, som vi også benytter i Kapitel 3 og 4, består udelukkende af 

publikationer fra Undervisningsministeriet. Der er både tale om publikationer, der er 

udgivet i pdf-form til download via Undervisningsministeriets hjemmeside, magasiner 

udgivet af Undervisningsministeriet og hjemmesider oprettet af ministeriet. Arkivet 

indeholder således mange forskellige typer af dokumenter så som undersøgelser, 

lovgivning, principprogrammer, vejledninger og værktøjsbeskrivelser, men 

dokumenterne er alligevel så ens, at der er tale om et overvejende homogent arkiv. 

Dokumenterne her er også i henhold til vores problemfelt udvalgt fra perioden 2004 

til 2013 med det udgangspunkt, at lærerens rolle og profession behandles i 

udgivelserne, så vi her kan se, hvordan viden, begreber, idealer og vejledninger 

påvirkes af OECD i den periode, vores empiriske materiale fra OECD udkom.  

Med hensyn til både arkivet udarbejdet af OECD-dokumenter og arkivet udarbejdet af 

Undervisningsministeriets udgivelser har vi valgt at angribe hele perioden (2004-

2013) som et samlet arkiv, hvor vi ikke skelner mellem årstallene, hvori 

dokumenterne er udgivet. Dette er muligt, netop fordi arkiverne er homogene, og vi er 

dermed opmærksomme på, at den kommunikation, vi fremanalyserer om læreren, 

ikke kun er at finde i et enkelt dokument. Det betyder, at vi ikke undersøger, om 

læreren som begreb forskydes af aktørerne i løbet af perioden - selv om dette er en 
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mulighed – men i stedet fokuserer på at iagttage det overordnede syn på læreren på 

tværs af perioden. Dette gør vi netop ved at lave nedslag ud fra de mest dominerende 

semantiske strukturer hos OECD, så det er muligt for os at undersøge ligheder og 

forskelle og påvirkning. 

 

3) Interview på fem forskellige folkeskoler1 

Vores sidste arkiv, som vi også benytter i Kapitel 3 og 4, har vi selv indsamlet på fem 

forskellige folkeskoler fra forskellige landsdele i løbet af september og oktober 2013. 

Det drejer sig om Nørre Åby Skole, Tre Falke Skole, Hjalleseskolen, Brøndby Strand 

Skole og Dyvekeskolen. Der er tale om interview med 10 folkeskolelærere. Vi har 

valgt at lave interview for netop at kunne analysere den tredje af de aktører, som 

skoledebatten primært handler om, gennem en fyldig og nuanceret empiri.   

Vi har udvalgt skolerne og interviewpersonerne med henblik på at komme i berøring 

med så forskellige folkeskolelæreres kommunikation som muligt. 

Interviewpersonerne er derfor udvalgt med udgangspunkt i at tale med lærere fra 

forskellige aldersgrupper, linjefag, køn og med forskellige længder 

ansættelsesperioder på skolerne. Således har vi fem yngre og fem ældre lærere, seks 

kvinder og fire mænd – og lærere, der underviser i alt fra matematik og fysik til 

engelsk og billedkunst. To af dem er endvidere valgt for at inkludere kommunikation 

fra lærere, som har to af lærerens andre mulige funktioner, da den ene er tillidsmand 

og den anden fungerer som læsevejleder og dermed en form for mellemleder på sin 

skole. Skolerne er udvalgt ud fra at få en blanding af by- og landskoler, ældre og 

nyere skoler, større og mindre skoler. På den måde har vi forsøgt at få så rig og fyldig 

en empiri som muligt med forskellige former for kommunikation. Det betyder også, at 

arkivet er heterogent, og der forekommer forskelle i, hvad de enkelte lærere 

udtrykker. I analysen giver vi derfor udsvingene plads, når de er markante, selv om vi 

søger at samle resultaterne til overordnede konklusioner, så vi kan diskutere ud fra 

dem.  

Da vi kun har indsamlet 10 interview fra fem forskellige skoler, er vi klar over, at vi 

ikke kan lave generelle, repræsentative konklusioner på baggrund af vores analyser. 

Vi betragter derimod arkivet som en konkret empiri, der gennem sit eksempel kan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se appendiks 
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give et nyt syn på debatten om påvirkning af den danske folkeskole både i forhold til 

lærerstanden generelt og de enkelte skoler. Når vi har interviewet så få lærere, kan vi 

således ikke fast definere dem som enten repræsentanter for lærerstanden eller 

kommunikationen på deres pågældende skole, men må lægge vægt på, at deres 

ytringer kan være farvet af begge systemer. Derfor vil vores resultater også sige noget 

om forskellige kommunikationssystemer afhængigt af lærernes konkrete 

kommunikation, og dette vil vi løbende italesætte.   

Vi må grundet interviewmetoden også være bevidste om, at vi selv har været med til 

at skabe det tredje empiriarkiv. I Luhmanns optik er et interview et udtryk for et 

system af iagttagelser af andres iagttagelser, men det kan kun iagttage ud fra sit eget 

teoretiske ståsted, hvilket betyder, at vi ikke kan sige at have direkte adgang til det 

empiriske felt (La Cour et al. 2005: 5). Vores interviews er således anden ordens 

iagttagelse af en første ordens iagttagelse, som vi med vores anden ordens syn er med 

til at konstruere, da vi som interviewere er med til at skabe kommunikationen i 

situationen. Dette betyder, at interviewene ikke kan siges at lade os iagttage 

medarbejdernes virkelige kommunikation, der foregår til dagligt. 

På trods af dette har vi alligevel valgt at udføre systemteoretiske interviews, da de ud 

over observation giver den rigeste mulighed for at iagttage folkelærernes 

kommunikation om egen rolle. En del af kommunikationen på folkeskolerne foregår 

således i et lukket mundtligt system. Ved interviews kan vi opnå kendskab til disse 

kommunikationssammenhænge og beslutningsprocesser, som ikke florerer skriftligt. 

Den mundtlige kommunikation knytter ligeledes an til den skriftlige, uden at dette kan 

iagttages i dokumentform (La Cour et al. 2005: 12). 

 

Der er ingen metodeopskrift på det systemteoretiske interview udover kravet om, at 

spørgsmålene skal udløbe af specifikke ledeforskelle (La Cour et al. 2005: 12). Da 

denne opgave netop handler om politiske systemers indflydelse på blandt andet et 

pædagogisk system, som folkeskolerne må betragtes at være, vurderede vi, at der lå 

en potentiel kompleksitet i dette irritationsforhold. Interviewene har dermed taget 

udgangspunkt i påvirkningens ledeforskel kobling/differens, magtens ledeforskel 

styrende/styret og pædagogikkens ledeforskel bedre/dårligere udvikling, da disse på 

grund af emnet formodes at være til stede i systemet i forvejen (La Cour et al. 2005: 

6). Dog har vi formået at holde vores selvproducerede data omverdensfølsomme, 
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således at begreber og beskrivelser relateret til andre forskelle også fik plads. 

 

Vi kunne alternativt have udført en spørgeskemaundersøgelse, observerende studier 

eller analyseret skolernes styringsdokumenter, da vi derved havde kunnet iagttage på 

anden orden uden at være med til at skabe kommunikationen på første orden. Denne 

iagttagelse havde dog også været styret af en ledeforskel, og vi ville stadig ikke kunne 

nærme os virkeligheden. Fordelen ved interviewet som metode har derimod været, at 

vi har kunnet styre samtalen indholdsmæssigt, så den fokuserede på 

kommunikationen om lærerrollen som genstand og kunne tage udgangspunkt i de 

temaer, vi netop fandt frem til hos OECD. Spørgsmålene har således gået på 

respondenternes rolleopfattelser – og ikke på respondenternes motiver eller 

intentioner. Interviewet har ligeledes givet respondenterne mulighed for at sige ting, 

de ikke ellers ville sige, hvis vi havde nøjedes med at observere dem eller kigget i 

referater og dokumenter.  

 

2.4. Sammenfatning af analytik 

Med de analytiske begreber og de empiriske arkiver, vi nu har præsenteret, vil vi 

således tilbyde skoleaktører og debattører et blik for, hvordan påvirkning ikke 

nødvendigvis udspiller sig ved, at Undervisningsministeriet eksempelvis indfører flere 

timer i dansk og matematik med henvisning til og ud fra anbefalinger fra OECD. 

Påvirkning kan også være at bidrage til forskydninger i vores opfattelse af, hvad det 

eksempelvis vil sige at være folkeskolelærer. Hvilken indflydelse OECD kan have på 

meningsdannelsen om folkeskolelæreren afgøres dog af, hvordan aktører som 

Undervisningsministeriet og lærerne selv oversætter OECD’s kommunikation på egne 

betingelser. Først og fremmest vil vi således tilbyde et blik for, at påvirkning altid er 

et spørgsmål om at lade sig influere på egne præmisser. Dermed kan det være 

nødvendigt at nuancere kritikken af OECD’s indflydelse eller rette den andre steder 

hen, hvis man vil rykke noget med den. Vores til- og fravalg – eksempelvis af 

kommuneniveauet og skolelederne – afspejler således vores ambition om at levere 

beskrivelser, der bidrager med noget nyt til debatten om OECD’s indflydelse på den 

danske folkeskole, hvor kommunerne og skoleledere ikke er de aktører, der fylder 

mest. Vores bidrag er derfor primært analytisk i forhold til at få øje på det, der ikke 

umiddelbart ses af de debatterende skoleaktører. 
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KAPITEL 3 
LÆRERROLLEN HOS OECD, 
UNDERVISNINGSMINISTERIET OG LÆRERNE  
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3.1. Indledning 

Når debatten syder om den danske folkeskole, er det oftest lærerens rolle og arbejde, 

snakken falder på. Læreren tildeles et stadig større ansvar for, hvilke resultater 

folkeskolen leverer. I dette kapitel ser vi på, hvordan netop læreren italesættes af 

henholdsvis OECD, Undervisningsministeriet og lærerne selv. 

 

Selv om OECD umiddelbart er mest kendt for at teste eleverne, har den internationale 

organisation fra 2004 og frem til i dag også produceret utallige rapporter, der 

omhandler lærerens rolle. Mange af PISA-undersøgelserne taler således også om 

lærerne, og i 2009 udførte organisationen den såkaldte TALIS - en lærerundersøgelse 

på tværs af landene, som dokumenterer virkningen af alt fra lærerens lønniveau og 

antal arbejdstimer til undervisningsmetoder og læringsfilosofi (OECD 2009b). En stor 

del af de publikationer, Undervisningsministeriet udgiver, er ligeledes fokuseret på 

lærerens arbejde. Mange af dem har karakter af hjemmesider, hvor lærerne på de 

enkelte folkeskoler selv kan læse med og finde inspiration til, hvordan de bliver 

kompetente lærere.  

 

Vi spørger i dette kapitel til, hvilke forventninger de tre aktører knytter til det at være 

en kompetent lærer. Det gør vi for at undersøge, hvorvidt de tre aktører italesætter den 

kompetente lærer på samme måde. Den analytiske fremgangsmåde er at 

sammenligne, hvordan OECD, Undervisningsministeriet og lærerne selv tilskriver 

mening til læreren som begreb. Hvilke ligheder og forskelle kan vi spore hos de tre 

aktører? Vi laver sammenligningen ved at inddele kommunikationen om læreren i tre 

overordnede temaer, hvorunder vi udfolder semantikken om læreren hos de tre aktører 

under hvert tema med udgangspunkt i kommunikationen hos OECD. Temaerne er 

udarbejdet ud fra den semantik, der er mest dominerende hos aktørerne, og de har 

overskrifterne: ”Evidens og evaluering”, ”Udvikling og forandring” og ”Privatliv og 

følelser”.   
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3.2. Tema 1 – Evidens og evaluering 

 

3.2.1. Læreren hos OECD: Den evidensstyrede og evalueringskontrollerede lærer 

 

Bevis det eller drop det 

I OECD´s rapporter fra 2004 til 2013 er semantikken omkring lærerens arbejde først 

og fremmest præget af et stort fokus på evidensbaseret undervisning. Et af de største 

problemer for folkeskolen er således, at ”uddannelsesområdet stadig er langt fra at 

være en vidensindustri på den måde, at dens egen praksis endnu ikke bliver 

transformeret af viden om effektiviteten af den praksis” (OECD 2009b: 3, vores 

oversættelse). Man opnår simpelthen den bedste undervisning, hvis lærernes 

undervisningsmetoder indrettes efter, hvad der beviseligt virker. Det er således 

efterstræbelsesværdigt at etablere en uddannelsessektor, hvor man konstant udfører 

”research, der bekræfter eller modbeviser de brugte metoder ud fra deres grad af 

beviselig effektivitet i klasseværelset” (OECD 2010c: 6, vores oversættelse).  

 

Hermed skal man væk fra at vurdere undervisningens kvalitet og gyldigheden af 

lærernes metoder ud fra ”lærernes kollektive opfattelse” og tankegangen om, at ”det 

ved lærerne bare” (OECD 2004: 108-109). Det er på den måde kritisabelt, at mange 

lærere ikke kan ”pege på kilden til deres viden bortset fra dagligdagens erfaringer” 

(OECD 2004: 108). I stedet skal man skabe en “større overensstemmelse på tværs af 

læreroverbevisninger og praksis ved at fremme den systemiske opbygning af viden” 

og gøre mere ud af at etablere ”fælles mål” (OECD 2009d: 432, vores oversættelse). 

Netop fælles standarder udarbejdet på policy-niveau på baggrund af evidens bliver 

nøglen til bedre undervisning: 

 

“The quality of instruction can be controlled at the system level by defining standards 

for teaching and making sure that these standards are met. This implies the 

formulation of explicit expectations based on the latest research findings”  

(OECD 2013: 180). 

 

Det er således ikke alle former for undervisning, der er lige gode, og vi skal væk fra, 

at undervisningen udføres ud fra lærerens fornemmelser og erfaring. Opskriften på 

den gode undervisning og derigennem den gode lærer er nemlig noget, man kan 
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definere, dokumentere og føre ud i livet gennem målbare standarder – og så er der 

ingen grund til tilfældigheder.  

 

Evaluering og anerkendelse = god undervisning 

OECD’s anbefaling er, at man kæder de evidensbaserede resultater sammen med en 

øget evaluering af lærerne for at føre evidensen ud i livet. Således skal 

”lærerevaluering spille en nøglerolle i skoleforbedringen” (OECD 2005: 7, vores 

oversættelse). De faktorer, der ud fra evidensen bliver “betragtet som vigtige for 

skolernes præstationer, bør også være de faktorer, man evaluerer de aktører med 

størst indflydelse på skolernes præstationer ud fra” (OECD 2009b: 165, vores 

oversættelse). Når man ved, at noget virker, skal man altså fokusere på disse områder, 

i vurderingen af de enkelte lærere, således at man motiverer lærerne til at fokusere på 

de samme områder og dermed indrette sig efter evidensen. Hvis et bestemt aspekt af 

undervisningen “har behov for at blive forbedret, eller en effektiv 

undervisningsmetode skal fremmes, så skal rammeværket for lærerevalueringen 

modificeres, så det lægger vægt på dette aspekt” (OECD 2009b: 169, vores 

oversættelse). 

 

Læreren bliver på den måde ifølge OECD en, der ændrer sig efter, hvad han eller hun 

bliver bedømt på. Det vil sige, at hvis der lægges vægt på noget bestemt i en 

bedømmelse, evaluering eller vurdering, så vil læreren fokusere på dette i sin 

undervisning. Man kan således påvirke læreren direkte ved blot at fokusere på 

bestemte ting i en evaluering. Data viser således, at ”evalueringer har en direkte effekt 

på, hvad lærere gør i klasseværelset”, og ”jo større vægt, man lægger på specifikke 

aspekter i en lærervurdering, jo større vil lærernes forsøg på at forbedre deres 

undervisning i forhold til dette aspekt være” (OECD 2009b: 140-141, vores 

oversættelse). Her ses de nationale test i Danmark som en af metoderne til at 

“diagnosticere elevernes læring” og efterfølgende “at kunne justere lærernes 

undervisningsstrategier ud fra den diagnose” (OECD 2011a: 17, vores oversættelse).  

Tankegangen understreges med følgende figur for såkaldt “path-analysis” (OECD 

2009b: 167):  
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I modellen understreges det, hvordan lærerens undervisning og professionelle behov 

er styrbare ud fra, hvad der lægges vægt på i vurderingen af lærerne. Her understreges 

det, at løn kan være en ekstra motiverende faktor for lærerne til at forbedre 

undervisningen på baggrund af, det beviseligt virker. Man skal gå efter at ”sikre et 

link mellem lærervurdering og karriereprogression for derigennem at etablere et 

indirekte link til lønniveau. Dette er en ønskelig mulighed, da et direkte link mellem 

lærerpræstationer og løn producerer resultater” (OECD 2011a: 89, vores 

oversættelse). Anerkendelse i form af løn og forfremmelser kan således føre til bedre 

lærere - i modsætning til i dag, hvor “disse sammenkoblinger er relativt svage, som 

det også reflekteres i lærernes meldinger om, at der er få for incitamenter i deres 

karriereforløb og for lidt anerkendelse af effektive lærere” (OECD 2009b: 173, vores 

oversættelse). Feedback og anerkendelse sat i nationalt system på baggrund af evidens 

ses på den måde som en direkte vej til mere effektive lærere: 

“National policies could be supportive by providing programmes of standards 

developed by experts, evidence and suitable forms of external evaluation”  

(OECD 2009b: 174 og199). 

 

Policy-skaberne har ansvaret 

Det er således ikke lærerne selv, der har ansvaret for at gennemføre de 

evidensbaserede standarder og de overordnede lærervurderinger. Som det ses i 

ovenstående citat og flere af rapporterne fra OECD, er det derimod noget, der skal 

gennemføres af nogen uden for skolerne på såkaldt system- eller policy-niveau både 
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internationalt og nationalt. Lærernes indsats og undervisningen vil således blive 

kraftigt forbedret af et ”nationalt rammeværk for undervisningsstandarder baseret på 

international viden” og en såkaldt ”ekstern certificeringsproces” (OECD 2011a: 7, 

vores oversættelse). Det er “policy-skabere og administratorer”, der har muligheden 

for, at forme “rammeværket for evaluering og standarder i forsøget på at forbedre 

præstationerne og sigte efter specifikke problemområder i skolen” (OECD 2009b: 

141, vores oversættelse). I lande som Danmark er den begrænsede eksterne vurdering 

af lærerne således et problem, fordi kvaliteten af undervisningen og lærernes 

udvikling overlades til lokale kræfter med tvivlsom stringens og evner:    

 
“The limited extent of externality in teacher appraisal raises a number of challenges. 

Teachers are appraised according to local judgements and appraisal criteria. 

Teachers are entirely dependent on local capacity and willingness to benefit from 

opportunities to improve their practice (…). The involvement of some externality in 

teacher appraisal can provide an element of distance and rigour which can be 

particularly valuable in validating school-based approaches to teacher appraisal” 

(OECD 2009b: 171). 

 

Den evidensstyrede og evalueringskontrollerede lærer som begreb 

I denne kondensering af semantikken er det således en bestemt læreropfattelse, der 

aktualiseres. Vi sammenfatter denne del af OECD’s kommunikation om 

folkeskolelæreren på følgende måde: 
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3.2.2. Læreren hos Undervisningsministeriet: Den sandhedssøgende og 

selvevaluerende lærer 

 

God undervisning kan dokumenteres 

I Undervisningsministeriets udgivelser fra 2004 til 2013 er semantikken omkring 

lærerens arbejde ligesom hos OECD præget af et stort fokus på evidensbaseret 

undervisning. I 360-graders-eftersynet af den danske folkeskole gennemført af 

Skolens Rejsehold i 2010 er konklusionen således, at et af de største problemer i den 

danske folkeskole er, at der eksisterer ”uendelig lidt viden - ordentlig dokumenteret 

viden – om, hvad der virker i undervisningen” (Undervisningsministeriet 2010a: 18). 

Ifølge folkeskolereformen i 2013 er det også afgørende, at ”den nyeste 

evidensbaserede viden i langt højere grad kommer i spil i det daglige samvær med 

børnene” (Undervisningsministeriet 2013a: 20). Det skal blandt andet ske ved, at 

læreruddannelsen i langt højere grad skal ”bygge på viden om, at noget 

undervisningsindhold og nogle undervisningsmetoder er bedre end andre til at opnå 

folkeskolens mål” (Statsministeriet og Undervisningsministeriet 2005: 18).  

 

Den bedste undervisning er altså baseret på underbygget viden og ikke holdninger og 

fornemmelser, som lige nu dominerer i klasseværelserne. I folkeskolens Fælles Mål 

fra 2009 står der, at ”vi skal gå fra læringssyn til læringsgrundlag – fra “synsning” til 

viden/evidens” (Undervisningsministeriet 2009a: 6). At lærerne underviser ud fra, 

hvad de intuitivt og erfaringsmæssigt mener vil virke i en pågældende 

undervisningssituation, er således et afgørende problem for den danske folkeskole:  

 

”Skolen lider under utilstrækkelig viden om, hvordan forskellige typer af 

undervisning påvirker elevernes læring. Men der findes til gengæld mange forskellige 

holdninger til, hvordan man bedst når ind til børnene med undervisningen. 

Holdninger, vel at mærke. ikke viden. Om dette eller hint virker, er ofte ikke noget, 

man ved, men derimod noget, man tror eller synes. Denne mangel er en helt 

grundlæggende svaghed ved skolen i dag. Det (…) giver et rigtigt skidt udgangspunkt 

for læreres arbejde med at udvikle skolens kvalitet.”  

(Undervisningsministeriet 2010a: 18) 
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Sandheden findes hos lærerne 

Hos Undervisningsministeriet er der altså ligesom hos OECD en gennemgående 

opfattelse af, at det er muligt at finde frem til og dokumentere den bedste 

undervisning. Men som man kan se i ovenstående citat, er der en grundlæggende 

forskel i de to institutionernes semantik omkring, hvor evidensen skal komme fra. I 

stedet for at gøre evidens til noget, der primært determineres af enten internationale 

målinger eller systemniveauet i form af centrale styrelser og policy-skabere, som vi 

ser det hos OECD, skal den ifølge Undervisningsministeriet udspringe fra lærerne på 

de enkelte folkeskoler og forankres så lokalt som muligt. Undervisningsministeriet 

skriver således gentagne gange i hele perioden, at ”en markant styrke i det danske 

uddannelsessystem er den høje grad af decentralisering og medarbejderinddragelse i 

forhold til ansvar for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af 

aktiviteterne” (Undervisningsministeriet 2004b: 41). De bedst præsterende skoler er 

kendetegnet ved, at lærerne kommer væk fra at være privatpraktiserende lærere og i 

stedet bruger fællesskabet til at skabe viden og bygge bro på tværs af erfaringer 

(Statsministeriet og Undervisningsministeriet 2005: 8).  

 

Med projektet Ny Nordisk Skole rykker Undervisningsministeriet for alvor 

forskningen og dokumentationsindsamlingen til Danmark og direkte ud i 

klasseværelserne. Her kan danske skoler søge om at blive en såkaldt NNS-skole, som 

løbende tester nye værktøjer og undervisningsmetoder og derefter udarbejder 

dokumentation og rapporter om, hvad der virker og ikke virker 

(Undervisningsministeriet 2012e nr. 4). I velkomsthæftet for skolerne, der vil deltage 

i projektet, er overskriften således: ”Vi kan selv, og vi skal selv” 

(Undervisningsministeriet 2012c: 5). Her skal lærerne selv finde sandheden om god 

undervisning og udarbejde dogmer omkring den. Selv om der ikke er en ”facitliste 

med rigtigt og forkert pædagogisk og fagligt arbejde, er alt ikke lige godt”, og der bør 

i den henseende være ”en klar forpligtelse til lokalt at tage ansvar for det 

pædagogiske og faglige arbejde og udviklingen af de metoder, der anvendes” 

(Undervisningsministeriet 2012c: 5). Ved at skrive under på projektets manifest 

forpligter man som lærer og skole sig på at dele velunderbyggede erfaringer og 

metoder med andre danske skoler i forsøget på at få mere evidens ind på 

skolegangene: 
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”Metodiske valg skal begrundes, og praksis skal synliggøres. De professionelle 

medarbejdere arbejder i en proces, hvor de sammen afsøger og begrunder deres 

metoder, prøver dem af og viser dem frem for hinanden. Det er målet at skabe en 

kritisk og konstruktiv kultur, der både knytter an til evidens, og som arbejder aktivt 

med de professionelles erfaring og viden fra praksis”  

(Undervisningsministeriet 2012e nr. 8). 

 

I modsætning til OECD, der bortdømmer undervisning baseret på kollektiv erfaring, 

bliver lærernes erfaring hos Undervisningsministeriet noget, der skal danne 

udgangspunkt for det evidente – og som med ordentlig afprøvning kan blive ophøjet 

til at være sandheden om god undervisning. Undervisningsministeriet opfordrer derfor 

de ”professionelle medarbejdere – hverdagens eksperter - til at generobre og sætte 

dagsordenen” (Undervisningsministeriet 2012c: 6).  

 

Lærer, se på dig selv! 

Jagten på sandheden bliver et anliggende for den enkelte lærer, og 

Undervisningsministeriet kobler derfor også evaluering af lærerne sammen med et 

større fokus på evidens i folkeskolen. De største problemer i den danske folkeskole er 

således et manglende fokus på evaluering og dermed evidens. Vejen til en bedre 

folkeskole er ”en bredt funderet evalueringskultur som redskab til løbende at sikre 

undervisningens kvalitet og sammenhæng med eksisterende viden” 

(Undervisningsministeriet 2004b: 42). Evaluering sidestilles med videnskabeligt 

arbejde, der både er med til at dokumentere den gode undervisning og få den til at ske 

i klasselokalerne (Undervisningsministeriet 2013b nr. 3).  

 

Men hvor OECD taler om ekstern evaluering ud fra nationale standarder som en måde 

at styre lærernes undervisning på, bliver evalueringsbegrebet hos  

Undervisningsministeriet primært et spørgsmål om ”decentral evalueringskultur” med 

udgangspunkt i den enkelte lærer (Undervisningsministeriet 2013a: 22). I stedet for 

primært at blive evalueret af skolelederen eller nationale målinger skal læreren 

løbende i det daglige evaluere sin egen undervisning og styre sig selv ud fra denne. 

Evaluering anvendt som et ”personligt redskab for den enkelte lærer” skal således 

give læreren bedre mulighed for at ”tilrettelægge undervisningen, så alle lærer mest 

muligt” (Undervisningsministeriet 2006c: 17). Det kommer på den måde til at handle 
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om at få lærerne til af sig selv at reflektere over sig selv ved at iagttage egne 

handlinger (Undervisningsministeriet 2013b nr. 4). I stedet for at lovgive sig ud af at 

få lærerne til at evaluere undervisningen og rette den til efter, hvad der er vedtaget 

som god undervisning, søger Undervisningsministeriet at gøre evaluering til en 

integreret del af lærerens daglige arbejde ved at opdyrke en vedvarende interesse. Det 

skal således være ”fast rutine og villet praksis at evaluere” (Undervisningsministeriet 

2013b nr. 4).  

 

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan lærerne finde en række værktøjer, som 

de i det daglige kan iagttage sig selv med. Et af værktøjerne kaldes ”Lærerlogbogen” 

(Undervisningsministeriet 2013b nr. 5). Det er en både personlig og fælles bog, hvor 

en gruppe lærere hver især nedskriver tanker om undervisningen. Lærerlogbogen 

bruges til at ”holde øje med de intentioner, der er for undervisningen. Iagttagelser 

over, hvad der sker eller ikke sker i undervisningen, skrives ned i logbogen (…) med 

henblik på løbende justeringer samt som dokumentation af de aktiviteter og de 

læreprocesser, som udspiller sig” (Undervisningsministeriet 2013b nr. 5). Således 

fungerer flere af værktøjerne på den måde, at læreren justerer sin egen undervisning 

ud fra egne refleksioner. Evaluering handler altså her om at styre undervisningen ved 

at gøre sig synlig for sig selv. Netop denne synlighed fører til, at læreren skal evaluere 

sin egen måde at evaluere på. Ligesom der findes evidente metoder til god 

undervisning, findes der også evalueringsmetoder, der er bedre end andre. Der skal 

således stilles ”kritiske spørgsmål både til evalueringens metode og til de data eller 

den viden, som evalueringen indsamler” (Undervisningsministeriet 2013b nr. 4). 

Samme logik ser man i værktøjet ”Udviklingsspiralen”, der netop går ud på at opstille 

mål for undervisningen og tilpasse evalueringsformen til disse for derefter at gentage 

processen løbende igen og igen, så evalueringen konstant justeres til 

(Undervisningsministeriet 2013b nr. 6). En lærer skal således kunne formulere målene 

og vælge evalueringsværktøj på en måde, så indsatsen kan genkendes som vellykket 

eller ikke. Der skal altså være ”begrundede overvejelser om sammenhængen mellem 

de intentioner og de mål, der er knyttet til undervisning på den ene side og valget af 

evalueringsform og -værktøjer på den anden side” (Undervisningsministeriet 2013b 

nr. 4). ”Ufunderede og hjemmestrikkede evalueringstiltag” vil således skade 

fagligheden, og det er ”særligt risikabelt, når en test udviklet af en enkelt lærer til 

personlig brug overtages af andre lærere, (…) uden at der nødvendigvis ligger 
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tilstrækkelige fagdidaktiske kompetencer bag ved udviklingen af en sådan standard” 

(Undervisningsministeriet 2004b: 38).  Selvevalueringen må altså ikke ske ud fra 

lærerens egen opskrift, men skal ske ud fra værktøjer, der er evaluerede og 

veldokumenterede – netop for at sikre sig, at evalueringen fører til god undervisning 

baseret på underbygget viden.  

 

Den sandhedssøgende og selvevaluerende lærer som begreb 

I denne kondensering af semantikken hos Undervisningsministeriet aktualiseres 

således en bestemt læreropfattelse, der både minder om og adskiller sig fra den, vi 

finder hos OECD. Vi sammenfatter denne del af semantikken om folkeskolelæreren 

på følgende måde: 

 

 
 

3.2.3. Læreren hos lærerne: Den fornemmelsesstyrede og feedbackkontrollerede 

lærer  

 

God undervisning kan ikke dokumenteres 

Hos de 10 lærere, vi har interviewet, er den overordnede semantik omkring lærerens 

arbejde ikke domineret af et fokus på evidens på samme måde, som vi ser det hos 

OECD. Hos lærerne er god undervisning ikke defineret af, hvad der ifølge en række 

forskere, embedsmænd eller sågar lærere i kollektiv forening beviseligt virker. 

Virksom undervisning kan ikke standardiseres og dokumenteres, så det er brugbart for 
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alle elever og skoler på én gang. I stedet bliver ”hvad der virker” til et spørgsmål om, 

hvad der virker i forhold til den enkelte elev eller klasse i forskellige situationer, som 

to af lærerne udtrykker det: 

 

”Jeg går ikke så meget ind i, hvad de kloge hoveder siger, for der er så stor forskel på 

elever. Nogen skal have det hoppende ind, andre skal bare sidde stille og roligt og 

lære det. Så jeg synes ikke, jeg kan bruge så meget af det forskningsbaserede, fordi 

det ofte forudsætter, at børn og klasser er ens”  

(Lærer 1, Brøndby Strand Skole). 

 

”Det er ikke afgørende for mig, at nogle forskere eller andre lærere har bevist, at det 

virker. Jeg tester det altid af i min virkelighed, og hvis det er en succes for mig, så er 

det en succes - uanset hvad der står i en eller anden rapport” 

 (Lærer 1, Hjalleseskolen). 

 

Ifølge lærerne er det således ikke muligt at finde frem til en dokumenterbar sandhed 

om god undervisning, der fungerer på tværs af elever og klasser, som den OECD og 

Undervisningsministeriet italesætter. Det der beviseligt virker – bliver i stedet et 

spørgsmål om, om lærerne med egne øjne ser, at det virker i en bestemt 

undervisningssituation eller over for en bestemt elev. Det er noget, den enkelte lærer 

dømmer fra situation til situation. Sandheden om god undervisning skifter på den 

måde fra elev til elev, fra klasse til klasse og fra skole til skole. Forskningsbaseret 

evidens er dog ikke ubrugeligt. Ifølge nogle af lærerne kan det fungere som 

inspiration – men altid på lærerens præmisser:  

 

”Hvis der er nogen, der har fundet en ny metode, som har vist gode resultater, så kan 

det godt være, jeg skeler til det. Men det skal være noget, jeg selv kan se idéen med. 

Det er min egen vurdering og fornemmelse, som afgør, om jeg bruger det, andre 

siger” 

(Lærer 3, Nørre Åby Skole).  

 

Individuelle holdninger er vejen til god læring 

Ifølge lærerne, er det altså læreren selv, der bedømmer om en bestemt metode eller 

læringsform fører til god læring. Lærerne udtrykker, at den bedste læring kommer ud 
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af, at de ser det som deres individuelle ansvar at vurdere, om noget bestemt virker på 

deres respektive elever og klasser. Lærerens egne fornemmelser, observationer, 

holdninger og dermed erfaringer er således afgørende i jagten på god læring. To 

lærere udtrykker det på følgende måde: 

 

”Man kan mærke det med det samme, hvis det ikke fungerer, og så skal man dreje det 

i en ny retning og så fornemme, hvordan det virker, og så igen evt. dreje det i en ny 

retning igen. Man kan ikke vide, at noget virker med sikkerhed - man skal mærke 

efter. På den måde er du nødt til at tilrettelægge undervisningen efter dit personlige 

syn på lærerrollen og elevrollen, fordi du skal kunne reagere intuitivt” 

 (Lærer 2, Nørre Åby Skole). 

 

”Hvis man bare holder sig til bestemte metoder eller værktøjer, så lærer eleverne ikke 

nødvendigvis nok. Fx kan det godt være at en rapport eller en kollega siger, at en 

svag elev skal samarbejde med en stærk elev, men hvis man fornemmer, at det ikke er 

det rigtige at gøre i en bestemt situation, så er det fornemmelsen, der skal vinde” 

(Lærer 2, Tre Falke Skolen). 

 

Lærerne udtrykker her, at god undervisning kommer af, at de lader erfaringen og 

deres holdninger råde. Det er således den individuelle lærer, der har ansvaret for, at 

der opnås god læring i klassen, netop fordi den gode undervisning kommer af, at 

læreren forstår at tilpasse undervisningen ud fra egne fornemmelser og holdninger til, 

hvad der skal til i en bestemt situation. Ifølge lærerne, er holdningsbaseret 

undervisning på den måde en mere velbegrundet form for undervisning, fordi den 

baseres på, at den enkelte lærer ser, at det virker.  

 

Ekstern bedømmelse af holdningsbaseret undervisning 

Selv om lærerne mener, at god undervisning tager udgangspunkt i den enkelte lærers 

holdninger og vurderinger, udtrykker alle 10 lærere, at det ikke alene skal være dem 

selv, der vurderer, om undervisningen er succesfuld. Således påpeger størstedelen af 

de lærere, vi har interviewet, at vejen til undervisning, der virker, også indeholder 

evaluering fra andre end dem selv. Hvor Undervisningsministeriet peger på, at 

lærerne hovedsageligt skal evaluere sig selv, udtrykker lærerne således, at 

evalueringen primært skal komme fra forældre, deres skoleledere og eleverne. 



! 36 

Evalueringen ses som en måde, hvorpå læreren kan få efterprøvet, om undervisningen 

fungerer tilfredsstillende i forhold til netop skolelederen, forældrene og eleverne. To 

af lærerne udtrykker det således:  

 

”Selv om det i sidste ende er mig, der bestemmer, hvad der sker i klasseværelset, så er 

det vigtigt for undervisningen, at der er andre, der vurderer, hvordan det går. 

Ledelsen skal have et blik på, hvordan de synes, jeg klarer det, så det ikke bare er mig 

selv, der er alene om at vurdere det” 

(Lærer 1, Dyvekeskolen). 

 

”MUS-samtalerne er vigtige fordi det er her, at ledelsen og jeg kan have en gensidig 

samtale om, hvordan tingene kører. Og så ligger der også noget evaluering i 

forældremøder og skole-hjem-samtaler, hvor jeg bliver vurderet som lærer af 

eleverne og forældrene, samtidig med at jeg evaluerer eleverne og 

forældresamarbejdet. Jeg kan godt lide at få noget tilbagemelding på min 

undervisning fra dem, der er tæt på, så jeg ligesom kan bruge det til at holde op imod, 

hvad jeg selv synes” 

(Lærer 2, Hjalleseskolen). 

 

Lærerne ser på den måde primært evaluering som et spørgsmål om at få feedback fra 

nære aktører, som eksempelvis i form af medarbejderudviklingssamtalen (MUS) med 

skolelederen. Herefter kan evalueringen måske føre til holdnings- og 

adfærdsændringer hos læreren, hvis læreren mener, at det kan forbedre 

undervisningen. Men lærerne påpeger også, at evalueringen går begge veje. Når 

læreren bliver evalueret, bliver skolelederen, forældrene og eleverne samtidig 

evalueret. Evalueringen foregår således i en form for fællesskab, hvor alle evaluerer 

alle og derefter tager de andres vurderinger til sig. Således udtrykker lærerne, at deres 

undervisning kan påvirkes i en bestemt retning afhængigt af, hvad de andre aktører i 

organisationen giver udtryk for i evalueringen af deres undervisning. Derimod mener 

flere af lærerne ikke, at selvevaluering og nationale evalueringer fører til store 

forbedringer, som det eksempelvis udtrykkes af to lærere i følgende citater: 

 

”Min egen evaluering af mig selv er meget sådan nogle løse refleksioner over, hvad 

jeg kan gøre anderledes. Og det er slet ikke noget, jeg tænker over hele tiden. Så på 
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en eller anden måde betyder det mere for, hvad jeg gør, hvis min leder eller 

forældrene siger noget om min undervisning” 

(Lærer 1, Dyvekeskolen). 

 

”De der nationale tests er ofte tomme målinger for mig. Jeg ved jo, hvor eleverne 

ligger, og hvorfor de får de resultater, de gør. Så de der målinger bidrager ikke rigtig 

til, at jeg ændrer noget i undervisningen” 

(Lærer 2, Hjalleseskolen). 

 

Selvevaluering og national evaluering italesætter størstedelen af lærerne således som 

former for feedback, der ikke har den store effekt. Særligt den nationale evaluering 

strider imod lærernes opfattelse af, at virksom undervisning ikke kan dokumenteres i 

standardiserede målinger. Et par lærere mener dog, at selvevaluering kan være et godt 

supplement til feedback fra forældre og skoleledere. Det er særligt de to lærere, der i 

kraft af deres positioner som læsevejleder og biblioteksansvarlig deltager i 

ledelsesmøder og har ansvar for at vejlede deres kolleger. Her giver læsevejlederen 

eksempelvis udtryk for, at selvevaluering kan forstærke effekten af andre aktørers 

evaluering: 

 

”Jeg synes, det fungerer godt, hvis man ud fra den feedback, man får fra andre, selv 

gør noget for at komme frem til, hvad man derfra kan gøre for at forbedre indsatsen. 

Det sidder bedre fast, hvis man selv har været med til at komme frem til det. Jeg 

evaluerer meget mig selv efter skole-hjem-samtaler” 

(Lærer 1, Hjalleseskolen). 

 

Den holdningsstyrede og feedbackkontrollerede lærer som begreb 

Trods enkelte udsving i empirien, kan vi således iagttage en dominerende semantik 

hos de 10 lærere, som er udtryk for en bestemt læreropfattelse. Vi sammenfatter 

denne del af semantikken om folkeskolelæreren på følgende måde: 
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3.2.4. Læreren på tværs: Sammenfatning af Tema 1 

Under temaet ”Evidens og evaluering” er der både ligheder og forskelle mellem de 

forventninger, de tre aktører knytter til det at være en kompetent lærer.  

Hos både OECD og Undervisningsministeriet er god undervisning noget, man kan 

definere og dokumentere, og personlig ”synsning” skal minimeres. Men hvor 

evidensen hos OECD skal skabes af eksterne kræfter på systemniveau, er det hos 

Undervisningsministeriet lærerne, der skal bruge deres erfaring og fællesskab til at 

dokumentere, hvad der virker. Ligesom hos OECD ser Undervisningsministeriet 

evaluering som en mulighed for at få lærerne til at arbejde ud fra evidens. Men hvor 

OECD taler om ekstern evaluering ud fra nationale standarder som en direkte 

styringsform bliver evaluering til lærernes personlige opgave hos 

Undervisningsministeriet. Hos lærerne kan virksom undervisning ikke standardiseres 

og dokumenteres, så det er brugbart for alle elever og skoler på én gang. I stedet 

bliver ”hvad der virker” til et spørgsmål om, hvad der virker i forhold til den enkelte 

elev eller klasse i forskellige situationer, og derfor bliver evidens også baseret på 

fornemmelser stik imod opfattelsen hos Undervisningsministeriet og OECD. Vi ser 

dog på dette punkt den lighed mellem semantikken hos Undervisningsministeriet og 

lærerne, at evidensen skal stamme fra lærerne selv. Lærerne efterspørger også 

feedback og evaluering. Men hvor OECD italesætter nationale standarder og 

evaluering på systemisk niveau, peger lærerne på skolelederne, forældrene og 

eleverne som gensidige vurderingskanaler.  
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3.3. Tema 2 – Udvikling og forandring  

 

3.3.1. Læreren hos OECD: Den omstillingsparate lærer under udvikling 

 

Læringsbaseret læring 

I arbejdet for at skabe fremtidens skole fokuserer OECD også på, at det er afgørende 

”at transformere skolerne til lærende organisationer” (OECD 2013: 182, vores 

oversættelse). I disse lærende organisationer spiller læreren en hovedrolle, idet de 

”virkelige forandringer på skolen sker, når læreren anerkender, at de er nødvendige” 

(OECD 2004: 131). Hver lærer er ”nødt til at udfordre sit eget præstationsniveau”, og 

i den lærende organisation skal læreren opfordres til at indgå i en proces af at lære og 

dermed blive udviklet og forandret (OECD 2004: 131). 

 

Forandringerne skal ske i læringens navn, og der er altså en forventning om, at 

læreren konstant gør op med fortidige metoder og måder at gøre tingene på i jagten på 

at forbedre lærerprocesserne for eleverne (OECD 2004: 66). For eksempel fastslår 

OECD i en undersøgelse fra 2009, at en fjerdedel af de danske lærere ikke for nylig 

havde deltaget i professionel udvikling, og det vækker stor bekymring (OECD 2009b: 

50). OECD konkluderer, at “det er svært at forestille sig, at disse mangler ikke i 

nogen grad er skadelige i forsøget på at opnå effektiv undervisnings og læring” 

(OECD 2010g: 84, vores oversættelse). Ifølge OECD er det altså en alvorlig hæmsko 

for effektiv undervisning, at lærerne ikke i højere grad indgår i en løbende 

professionel udvikling – og der bliver dermed sat lighedstegn mellem lærerens 

fortsatte udvikling og effektiv læring hos eleverne. 

 

Plejer er død 

Udviklingsprocessen skal således ikke blot foregå i en periode, men er en daglig 

søgen efter at forbedre den enkelte: 

 

“On-going professional development should not be considered optional but essential 

for teachers’ professional growth” (OECD 2011a: 68). 

 

Ordet on-going i relation til lærerens udvikling gentages ofte hos OECD, og det gøres 

tydeligt, at ”effektiv professionel udvikling er en uafbrudt igangværende proces, der 
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inkluderer træning, øvelse og feedback” (OECD 2009b: 51, vores oversættelse). 

Udviklingen ses som en opgave, der aldrig afsluttes. Der findes intet endeligt mål, 

som læreren kan nå frem til, og han eller hun skal til hver en tid trænes til forandring, 

og der skal arbejdes på at udvikle og forbedre lærerne. Heri ligger, at læreren skal 

være omstillingsparat og altid på vej et nyt sted hen. Hvis lærere ses som 

tilstrækkeligt gode uden behov for forbedringer, er det således en trussel mod god 

læring. Især specifikt i forhold til Danmark lægger OECD vægt på, at den ufærdige 

lærer under konstant udvikling er fremtidens lærer: 

 

“(...) der er en fare for laden stå til og muligvis selvtilfredshed. Danmark har generelt 

set en homogen og veluddannet befolkning og gamle traditioner. Det giver anledning 

til en offentlig opfattelse af, at systemet fungerer godt og nærmest kan overlades til 

sig selv (...)” (OECD 2004: 78). 

Hvis folkeskolen skal blive bedre, må man på de danske skoler ikke læne sig tilbage 

og tro, at lærerne er gode nok. Alt skal op til revision, og det vil aldrig være legitimt 

at gøre, som man plejer. Stilstand og rutiner er bandlyst, idet læreren konstant skal 

være på vej væk fra sin aktuelle position. Det er en værdi i sig selv hele tiden at flytte 

sig. Ved at bruge ordet selvtilfredshed bliver det ligeledes tydeligt, at det er noget 

negativt at være tilfreds, fordi man dermed står stille. Således får OECD også øje på 

selve forudsætningen for den omstillingsparate lærer under udvikling i Danmark: 

 

”En af de styrker, vi fandt ved folkeskolesystemet, omfatter et stærkt ønske om 

forbedring” (OECD 2004: 66). 

Dette ønske om forbedring i det danske folkeskolesystem er ifølge OECD 

altafgørende for at udvikle folkeskolen i den rigtige retning. Det er nemlig det stærke 

ønske, som gør det muligt at skabe en lærer under konstant udvikling, fordi skolerne 

og dermed lærerne indser deres egen utilstrækkelighed, og det er derfor ønsket om 

forbedring, som vil få skolelederen til at se, at lærerne skal omstille sig for at blive 

bedre. Med andre ord er oplevelsen af at være utilstrækkelig nødvendig for at holde 

gang i den udviklingsproces, skolelederen skal føre læreren igennem. 

Udvikling i karrieren 

Selv om udviklingen selvfølgeligt indebærer, at læreren skal have sin egen forbedring 
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for øje, så ligger ansvaret for forandringen ifølge OECD ikke hos læreren, men 

primært hos skolelederen: 

 

“School leadership plays a crucial role in shaping teachers’ working lives and 

development. Schools with strong instructional leadership are those where teachers 

engage in professional development (…)”  

(OECD 2010d: 33). 

Samme argument finder vi blandt andet i en anden rapport fra 2010, hvor OECD 

fastslår, at hvis lærerne får støtte fra skoleledelsen til at ændre deres måde at arbejde 

på, vil de dedikere sig mere til at lære nyt (OECD 2010g: 118). Det er altså ikke 

læreren selv, som står med det fulde ansvar for udviklingsprocessen. Når skolelederen 

er ansvarlig for at igangsætte og løbende støtte lærerens udvikling, handler det især 

om planlægning. OECD ser udviklingen hos læreren som noget, det er muligt at 

planlægge, og som skal sættes i system og implementeres i skolens strukturer. 

Udviklingen af den enkelte lærer begrænses, når forandringerne sker sporadisk, og 

derfor er der brug for en plan. OECD understreger, at “mere målrettet professionel 

udvikling kan forbedre lærernes effektivitet” (OECD 2010d: 33, vores oversættelse), 

ligesom udviklingen “kan forløbe nemmere, hvis professionel udvikling bliver mere 

kontinuerlig og indlejret i skolernes rutiner” (OECD 2010g: 86, vores oversættelse). 

 

I denne planlægning af den omstillingsparate lærers udvikling er lærerens karriere i 

fokus. I relation til læreren hænger ordet professionel meget ofte sammen med ordet 

udvikling– det ses blandt andet i flere af ovenstående teksteksempler. Det er et udtryk 

for, at det ikke bare er en hvilken som helst slags udvikling, men en faglig og 

karrierefremmende udvikling, som lærerne skal igennem. Lærerens niveau er således 

“karakteriseret ved hendes eller hans uddannelse og øvelse”, og det er 

efterstræbelsesværdigt at få lærere med ”højere akademiske grader” (OECD 2013: 

180, vores oversættelse). Udvikling kommer således til udtryk som en 

karriereplanlægning: 

 

“Such standards should provide the common basis to organise a career structure for 

teachers, expressing different career stages, such as competent teacher, established 

teacher, and accomplished/expert teacher, with distinct roles and responsibilities in 
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schools associated with given levels of teaching expertise. (…) Teacher appraisal for 

certification would aim to hold teachers accountable for their practice and determine 

both their career advancement and professional development plans”  

(OECD 2011a: 17). 

 

I ovenstående citat ser vi, at lærerens professionelle udvikling skal ske i stadier. 

Forskellige titler, som læreren kan stræbe efter, bringes i spil, og skolelederen må ud 

fra nationale retningslinjer udvikle læreren med henblik på at få dem til at stige op ad 

karrierestigen og øge deres ekspertise. Ved at fokusere på karrieren, det professionelle 

og fagligheden, gøres det klart, at det er en ren faglig kompetenceforbedring - og ikke 

en pædagogiske udvikling - som skal gøre læreren i stand til at avancere i 

arbejdspladsens hierarki.  

 

Den omstillingsparate lærer under udvikling som begreb 

I denne kondensering af semantikken er det således endnu en bestemt læreropfattelse, 

der aktualiseres hos OECD, som vi sammenfatter på følgende måde: 

 
 

3.3.2. Læreren hos Undervisningsministeriet: Den selvudviklende lærer som 

forandringsmotor 

 

Den hyperfleksible lærer 

I Undervisningsministeriets kommunikation om lærerrollen bærer semantikken 
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ligesom hos OECD præg af, at læreren skal forandre sig og være i en konstant tilstand 

af udvikling. Blandt andet er et af dogmerne i Undervisningsministeriets nyeste 

inspirationskampagne Ny Nordisk Skole, at lærerne skal være ”åbne for forandring og 

konstant villige til at ændre måden, vi arbejder på” (Undervisningsministeriet 2012e 

nr. 2). I samme kampagne fremgår det, at lærerne skal ”stille sig selv spørgsmålet 

gang på gang: Hvor kan vi gøre det bedre end i dag?” (Undervisningsministeriet 

2012c: 14), og ”at være med i Ny Nordisk Skole er at overskride sine vante 

forestillinger om den kendte praksis og sit eget forandringspotentiale” (Ibid.: 3). ”Det 

betyder, at man er i kontinuerlig læring,” som et af dogmerne i kampagnen påpeger 

(Undervisningsministeriet 2012e nr. 8). 

 

Denne tilstand af forandringsparathed intensiveres hos Undervisningsministeriet i 

forhold til, hvad vi iagttager i OECD’s kommunikation. Her ser vi, at ”fremtidens 

skole er en fleksibel skole” (Undervisningsministeriet 2009b nr. 1), hvor ”vi ikke skal 

lade rammerne være styrende for vores indsats” (Undervisningsministeriet 2012c: 4). 

I stedet skal lærerne ”udvikle rum og læringsmiljø, der (…) inspirerer til læring ved at 

overskride den organisatoriske, fysiske og faglige ramme” (Ibid.: 10), ligesom ”den 

fleksible skole bygger på fleksibel holddannelse og fleksibel personalebemanding” 

(Undervisningsministeriet 2009b nr. 1). Alt, hvad der tidligere har været fastsat og 

defineret, skal altså brydes op. Ved at ændre alle velkendte praksisser til fleksible 

størrelser, som ikke på forhånd kan defineres, bliver læreren en, som i enhver 

handling og tanke selv skal definere sit arbejde på ny, og som altid skal søge at 

sprænge skolens og undervisningens rammer: 

 

”Undervisningen og pædagogikken skal kunne udfordre rutinen og det hævdvundne. 

De voksne skal med sindsro og overblik turde slække på kontrollen og give plads og 

kritisk medspil til de forstyrrelser og brydninger, der altid følger med medskabelse og 

kreativitet” (Undervisningsministeriet 2012d: 9). 

 

Vi ser altså en hyperfleksibel lærer, der giver slip på kontrollen og har forstyrrelser og 

brydninger som sine fikspunkter. Han eller hun kan aldrig rigtig fiksere sin egen 

position et konkret sted, men skal i stedet altid være klar til at blive til noget andet. 

Derfor defineres udviklingsbegrebet hos Undervisningsministeriet også bredere, end 
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det gør hos OECD. Hvor OECD primært lægger vægt på den fagspecifikke udvikling 

og lærerens akademiske kunnen, spiller den pædagogiske udvikling en stor rolle hos 

ministeriet, da det er ”afgørende, at lærere og pædagoger hele tiden udvikles 

didaktisk og pædagogisk” (Undervisningsministeriet 2013b nr. 7), ligesom ”målet om 

verdens bedste folkeskole forudsætter, at vi også har verdens bedste lærere – lærere, 

som er fagligt dygtige og pædagogisk kompetente” (Statsministeriet og 

Undervisningsministeriet 2005: 18).  

 

Læreren som udviklingsmotor 

Hvor udvikling hos OECD var noget, der skulle igangsættes eksternt fra og fokusere 

på akademisk kunnen, bliver lærerens forandring hos Undervisningsministeriet 

således noget, der angår en større del af læreren - og derfor skal skabes indefra.  

Læreren skal ”se kritisk på egen undervisning og klasseledelse” 

(Undervisningsministeriet 2011 nr.1), og han eller hun skal ”gribe bolden – af lyst. Ny 

Nordisk Skole er ikke en færdig facitliste” (Undervisningsministeriet 2012c: 3). Det 

understreges, at lærerne ”altså ikke skal vente på, at andre hjælper dem, eller at 

andre sætter en dagsorden for, hvordan de skal arbejde” (Undervisningsministeriet 

2012e nr. 8). Samtidig er der i Undervisningsministeriets kommunikation stort fokus 

på, at ”lysten til at gå på arbejde og lysten til at gøre det endnu bedre end i går er den 

stærkeste drivkraft til at skabe forandringer” (Undervisningsministeriet 2012e nr. 8). 

 

Hos Undervisningsministeriet er lærerens udvikling således en indre aktivitet, som 

sættes i gang af læreren selv, og som er baseret på en inderlig lyst. Dermed ser vi en 

forskel i den måde, hvorpå lærerens udviklingsprojekt omtales – fra at være 

karakteriseret som en reaktion hos OECD til at være en aktion hos 

Undervisningsministeriet. Lærerens udvikling er her en indre korrektion foretaget og 

vedligeholdt af læreren selv, og læreren er på den måde selv motor for forandringerne. 

I forlængelse af dette skydes ansvaret for lærerens udvikling fra primært at være 

skolelederens hos OECD til at være lærerens eget hos Undervisningsministeriet. 

Udviklingsprojekterne ”skal inddrage, begejstre og støtte praktikerne til selv at 

igangsætte forandringer” (Undervisningsministeriet 2012e nr. 1), ligesom ”det er en 

forpligtelse og anerkendelse (…) af den enorme forandringskraft, men også 

forandringspligt, de selv besidder” (Undervisningsministeriet 2012c: 5). Det er altså 

først og fremmest lærerne, der skal tage teten op og skabe forandringerne i 
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folkeskolen, og det er deres pligt: ”Kald det en revolution nedefra, et 

udviklingsprojekt eller en fælles forpligtelse på at gøre sit ypperste” (Ibid.: 5). 

Udviklingen er således en opgave, som læreren bærer det fulde ansvar for at 

igangsætte og holde i gang. Det er ikke noget, skolelederen eller andre kan drages til 

ansvar for. Læreren skal selv.  

 

Hvor det hos OECD er hele lærerstanden generelt, der skulle kompetenceudvikles for 

at opnå en systematisk forbedring, ser vi således hos Undervisningsministeriets, at det 

er den enkelte organisation, der skal løftes ved hjælp af lærerens udvikling. I projektet 

om Ny Nordisk Skole skal hver enkelt institution vælge at tilmelde sig, og mindst 85 

procent af medarbejderne på skolen skal bakke op om projektet, ligesom hver skole 

skal formulere sit eget dogme, som er særligt for netop denne skole 

(Undervisningsministeriet 2012c: 3). Organisationen er således i fokus, og lærerne er 

vigtige brikker i den enkelte organisations udvikling. Det er afgørende, at læreren 

tager ansvaret for skolen som et hele på sig og på den måde selv aktivt sætter gang i 

forandringerne.  

 

Den selvudviklende lærer som forandringsmotor som begreb 

I denne kondensering af semantikken hos Undervisningsministeriet aktualiseres 

således endnu en bestemt læreropfattelse, der igen både minder om og adskiller sig fra 

den, vi finder i OECD’s kommunikation. Vi sammenfatter dette begreb på følgende 

måde: 
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3.3.3. Læreren hos lærerne: Den lederafhængige og elevfokuserede lærer i 

udvikling 

 

Udvikling i samspil 

I kommunikationen om lærerens rolle hos de 10 lærere, ser vi ligesom hos OECD en 

lærer, som generelt skal udvikle sig og være omstillingsparat. Læreren skal indstille 

sig på løbende at skulle forbedre sine kompetencer og opdatere sin viden og altid 

være klar til at lære nyt. For at være en kompetent lærer, er det ikke mindst vigtigt at 

tage ansvar for, at ens undervisning følger med tiden, som en lærer udtrykker det: 

 

”Den vigtigste egenskab en lærer skal have i dag, er at være omstillingsforelsket. I 

det ligger jeg, at man skal kunne lide, at der hele tiden sker nye ting, og at man ikke 

bare hele tiden gør det samme i dag, som man gjorde i går.”  

(Lærer 1, Hjalleseskolen) 

 

Læreren skal således helst stille forventninger til sig selv, men det er ikke 

udelukkende læreren, der skal skabe forventningerne til sin egen udvikling og 

tilrettelægge den. Det er ligesom hos OECD et ansvar, som skolelederen i høj grad 

også bærer, idet forandringerne ikke som udgangspunkt skal starte inde i læreren. På 

den måde er den kompetente lærers opgave både at skabe forventninger til sig selv og 

at påtage sig de forventninger, der kommer fra skolelederen. Lærernes forventninger 

til sig selv skal således udspringe af skolelederens forventninger til læreren, som to 

lærere beskriver det: 

 

”Jeg synes faktisk, at skolelederen har et kæmpe ansvar for, at vi rykker os. Den gode 

leder vil fornemme, hvad man er for et menneske, og hvordan man arbejder den vej, 

man skal. Lederen bør sørge for at tage styringen på en måde, så vi selv bliver 

inspireret af det”  

(Lærer 2, Tre Falke Skolen). 

 

”Det er også vigtigt, at man forventer noget af sig selv. Men man kan nemt stille 

urealistiske forventninger til sig selv. Derfor er det nødvendigt med nogle krav fra 

ledelsen til, hvad man skal gøre anderledes. Jeg kan ikke fralægge mig et ansvar for 

min udvikling, men ledelsen skal samtidig motivere mig til det.” 
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(Lærer 1, Brøndby Strand Skole) 

 

Styringen af den enkelte lærers udviklingsprojekt er således et samspil mellem både 

lærer og skoleleder i modsætning til opfattelsen hos OECD, hvor det primært er 

skolelederens ansvar ud fra systemiske standarder at styre lærerens udvikling. 

Læreren skal her være klar til at udvikle sig og tage ansvar for sin udvikling, når 

skolelederen stiller forventninger om det og skaber de nødvendige rammer for det. 

Lærerens selvforhold står således ikke alene, da lærerne sætter spørgsmålstegn ved, 

om man kan være en kompetent lærer, hvis man kun selv tager initiativ til og 

definerer sin egen forandring: 

 

”Der skal være tydelig kommunikation fra ledelsen om, hvilken retning, man skal gå 

i, for hvis man skal gå og gætte, hvad de vil have, så kan man ikke udfylde sin rolle 

som lærer ordentligt. Lærernes voksne, som er ledelsen, skal også være tydelige”  

(Lærer 2, Hjalleseskolen). 

 

I forlængelse af ovenstående bærer lærerne, ifølge de 10 interviewede lærere, heller 

ikke selv et udpræget ansvar for skolens samlede udvikling. Det er her skolelederen, 

der primært skal beslutte, hvad skolens udviklingsprojekt skal indebære, og hvordan 

skolen som organisation når sit mål. Det er, når det kommer til lærerens egen 

udvikling, at der er et medansvar. Lærerne fokuserer på eleverne og klassen frem for 

skolens visioner og mål: 

 

”Jeg synes ikke, det er mit ansvar at stå og definere, hvad det er for en skole, vi vil 

have. Det skal man forholde sig til på ledelsesplan på skolen. Det er selvfølgelig fint, 

hvis læreren siger sin mening om den retning, som er udstukket af ledelsen, men det 

er vigtigst at have sin klasse og gøre det godt med den”  

(Lærer 1, Tre Falke Skolen). 

 

I lærernes kommunikation om deres egen udvikling refererer de på den måde 

udelukkende til den interne organisation, skolen. Ingen af lærerne taler om en 

udvikling skabt af udefrakommende aktører, som det ellers er tilfældet hos OECD i 

forbindelse med eksempelvis karriere- og løntrin. Det lader ganske enkelt ikke til at 

spille nogen rolle i lærernes hverdag, hvilke idéer og vejledninger, der kommer ude 
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fra organisationen i forhold til deres udvikling. Det er skolelederen og interne 

faktorer, der nævnes som igangsættere af lærernes forandringsprojekt.  

 

En klar og tydelig udviklingsvej 

Samtidig med, at skolelederen bærer en stor del af ansvaret for at definere lærerens 

udvikling, skal udviklingen også være planlagt, som vi ser det hos OECD. Læreren 

skal kunne se sin udviklingsvej klart og tydeligt. Det er afgørende for at kunne gøre 

sit arbejde som lærer godt, at man kan se, hvor man er på vej hen og ikke hele tiden 

skal skifte retning. Vi ser dermed et behov for kontrol over udviklingen og et behov 

for, at udviklingen er planlagt, lineær og konkret. Lærerne mener ikke, at man kan 

udvikle sig og være en kompetent lærer, hvis udviklingen flyder i forskellige, 

omskiftelige retninger. To af lærerne udtrykker det således: 

 

”Det er vigtigt, at vi lærere udvikler os, men det er også vigtigt, at vi har nogle 

grundværdier, for at vi ved, hvor vi skal hen (…) Der skal være en plan for, hvad vi 

konkret vil med de forskellige nye tiltag, og vi skal have en idé om, hvad målet er.”  

(Lærer 1, Dyvekeskolen) 

 

”Det er ikke tydeligt nok, hvad der er i fokus, og det kan ledelsen godt blive bedre til. 

For at jeg i hverdagen kan få noget, som kan guide mig og vise mig, hvor jeg skal 

forbedre mig. Jeg har brug for nogle guidelines.”  

(Lærer 1, Tre Falke Skolen) 

 

Aldrig forandringer for forandringernes skyld 

Selv om vi her har iagttaget, at det er vigtigt, at læreren udvikler og forandrer sig 

løbende, så hyldes forandringerne ikke ubetinget hos lærerne. Der skal nemlig kun 

ske forandringer, hvis lærerne oplever noget, der ikke fungerer for eleverne. En af 

lærerne beskriver det således: 

 

”Vi har snakket om forandringerne i lærergruppen og spurgt hinanden - hvad nu, 

hvis det fungerer det, vi gør? Man skal kun forandre, hvis det giver mening. Hvis det 

kan skabe bedre læring hos eleverne, så kan man forandre. Ellers ikke”  

(Lærer 1, Tre Falke Skolen). 
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Grundlæggende ser vi hos de interviewede lærere, at forandringer altid skal tage 

udgangspunkt i, hvad der giver eleverne god læring. Hos lærerne handler det at være 

omstillingsparat om at tilpasse sig dagligdags udfordringer, så som en aflyst 

idrætstime eller teknik, der driller. Omstillingsparathed bliver et reaktionsmønster, 

hvor man kan tilpasse pensum løbende og intuitivt gribe forskellige situationer an på 

en måde, der virker til at virke. For eksempel definerer en lærer omstilling således: 

 

”Det er da vigtigt at være omstillingsparat. Det kan være alt fra, at smartboard-

tavlen ikke virker til, at eleverne har fået nye stole med hjul under, og så må man 

ligesom bare være klar til at omstille undervisningen til situationen.”  

(Lærer 1, Dyvekeskolen) 

 

Der er således ikke tale om en indre tilstand, som læreren altid skal befinde sig i, idet 

omstillingen kun skal ske, når omgivelserne kræver det. Forandringsparathed er hele 

tiden at have fokus på, hvad man fornemmer virker hos eleverne. Derfor er rutiner og 

at gøre, som man plejer, også noget, den kompetente lærer skal mestre. Eleverne skal 

faktisk ofte beskyttes mod forandringer. En dygtig lærer er således en, der sikrer, at 

forandringerne ikke tager overhånd, og som ved, at forandringer også har bagsider: 

 

”Der skal ikke konstant skabes forandring ud fra, at forandring bare i sig selv virker. 

Sådan er det slet ikke med børn, hvor trygge, faste rammer er vigtige. Og det er skidt, 

at ingen børn i de sidste 30 år har prøvet at køre fra 0. til 9. med én folkeskolelov. Vi 

ved reelt ikke, om ændringerne har fungeret, for de flyder så meget sammen, at vi ikke 

kan se det”  

( Lærer 2, Hjalleseskolen). 

 

En kompetent lærer er altså her en, der udover at være omstillingsparat også forstår 

værdien i at holde fast i rutiner og praksis. Først og fremmest af hensyn til elevernes 

læring, men også fordi for mange og for hurtige forandringer i folkeskolen betyder, at 

man ikke kan opdage, hvad der faktisk virker. På dette punkt adskiller lærernes 

kommunikation sig fra OECD’s, der udpræget ser forandringer som positive. 
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Den lederafhængige og elevfokuserede lærer i udvikling som begreb 

I denne kondensering af semantikken hos de 10 lærere aktualiseres således endnu en 

bestemt læreropfattelse, der både minder om og adskiller sig fra den, vi finder i 

OECD’s kommunikation. Vi sammenfatter denne del af semantikken om 

folkeskolelæreren på følgende måde: 

 

 
 

3.3.4. Læreren på tværs: Sammenfatning af Tema 2 

Under temaet ”Udvikling og forandring” er der igen både ligheder og forskelle 

mellem de forventninger, de tre aktører knytter til det at være en kompetent lærer.  

Hos både OECD, Undervisningsministeriet og lærerne er en kompetent lærer således 

en lærer i udvikling og forandring. Men hvor OECD italesætter en lærer, der 

hovedsageligt skal gennemgå en lineær, fagspecifik udvikling styret fra eksternt hold, 

kommunikerer Undervisningsministeriet en lærerrolle, der konstant selv skal 

igangsætte forandringer i en evig stræben efter at forbedre sig til noget ukendt både i 

forhold til fagspecifikke og pædagogiske aspekter. På den måde kommer læreren 

ifølge Undervisningsministeriet også til at have et stort ansvar for hele 

organisationens udvikling, hvorimod OECD taler om et ansvar, der ligger hos 

skolelederen og policy-skaberne. Lærerne italesætter ligesom OECD en lærer, som 

skal indgå i en lineær udviklingsproces, men lærerne ser det som lærerens og 

skolelederens fælles ansvar at sørge for, at læreren forbedrer sig. Dette indebærer, at 
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læreren skal være klar til at udvikle sig og tage ansvar for sin udvikling, når 

skolelederen stiller forventninger om det og skaber de nødvendige rammer for det. 

Skolelederens styringsrolle er afgørende, da læreren ikke ellers ville kunne vurdere 

kvaliteten af forandringen. Dermed er det også skolelederen, der skal udstikke 

rammerne for organisationens udvikling og forandring. En forandring, som lærerne i 

modsætning til OECD ikke kun ser som positiv, da rutiner er en nødvendighed for 

eleverne og dermed den kompetente lærer.  

 

3.4. Tema 3 – Privatliv og følelser  

 

3.4.1. Læreren hos OECD: Den selvtillidsfulde lærer med ansvar for højt humør 

 

Må vi bede om godt humør, tak! 

I det sidste tema ser vi på, hvordan OECD i sine rapporter også sætter stort fokus på 

humør og stemning hos lærerne. Elevernes læring er ifølge OECD et direkte resultat 

af den atmosfære, lærerne formår at skabe i klassen og det følelsesmæssige forhold, 

de har til læreren. Det mest afgørende ”formbare karaktertræk ved effektive skoler og 

lærere er forholdet mellem lærere og elever og den generelle atmosfære i 

klasseværelserne” (OECD 2013: 181, vores oversættelse). Positive og glædesbaserede 

lærer-elev-forhold er således ”afgørende for at kunne etablere et miljø, der er 

befordrende for læring. Forskning viser, at elever lærer mere, når de har stærke bånd 

til deres lærere” (OECD 2010e: 99, vores oversættelse). Også PISA-undersøgelsen 

fra 2009 understreger, at de studerende, der klarede sig bedst, blandt andet gjorde det, 

fordi deres forhold til lærerne er “elskværdige, støttende og baseret på tillid” (2010d: 

90, vores oversættelse).  

 

I kontrast til dette er ”respektløshed og konflikt to aspekter, der modarbejder både 

lærere og elever og distraherer dem fra undervisningens mission” (OECD 2013: 181, 

vores oversættelse). I OECD’s rapport fra 2004, som er et resultat af et ekspertteams 

besøg i Danmark, fremhæves det ligeledes, at danske børn har højere faglig selvtillid 

– og derfor præsterer godt - fordi de modtager mere positiv respons end kritik (OECD 

2004: 29). Det er således lærerens opgave at udvise glæde og indgyde positive 

følelser i børnene, hvis de skal klare sig godt. Negative elementer som kritik, konflikt 

og distance skal helst elimineres: 
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“Teachers who exhibit high levels of warmth or positive affect towards students are 

likely to have higher achieving students than those teachers showing less positive 

feelings towards their students. School administrators need to identify classrooms 

with frequent negative behaviours and take steps to improve the management skills of 

teachers in these classrooms” (OECD 2010a: 131). 

 

Ansvarstagende lærer med fokus på det ægte 

Som den sidste del af ovenstående citat viser, er den gode stemning noget, man kan 

skabe og forme sig til ved at gøre lærerne til gode klasseledere. Ansvaret hviler på 

administratorernes og lærernes skuldre og er ikke som sådan relateret til eleverne. Det 

er således vigtigt at notere sig, at ”selv om elever kan influere klimaet i et 

klasseværelse, så er det læreren, der styrer, hvilke strategier der bruges. Klassens 

disciplinære klima er en ting, der er mere direkte under lærerens kontrol end nogle 

andre skolefaktorer” (OECD 2010a: 108-109, vores oversættelse). Den positive 

stemning er således et direkte resultat af lærerens såkaldte “ledelsesteknikker”, og 

derfor er det “tilrådeligt at arbejde på at forbedre disse i alle lande” (2009b: 124, 

vores oversættelse).  

 

God klasseledelse og dermed god klassestemning kædes sammen med en ægte 

interesse for eleverne. Klasseklimaet er baseret på “i hvilken grad lærere og elever 

har det godt sammen, at lærerne tager sig af, om eleverne har det godt, at lærerne er 

interesserede i, hvad eleverne har at sige (…)” (OECD 2009b: 110, vores 

oversættelse). Lærerens tilgang til eleverne må ikke være påtaget eller præget af 

systematik, men skal “involvere en høj grad af ægte opmærksomhed” (OECD 2007: 

224, vores oversættelse). De bedste skoler har derfor “lærere, der virkelig omfavner 

elevernes forskellige evner, interesser og sociale baggrunde” (OECD 2010d: 3, vores 

oversættelse).  

 

Lærer, tro på dig selv 

Da det positive “klasseklima” er lærerens ansvar, kæder OECD elevernes muligheder 

for at lære sammen med lærerens såkaldte “self-efficacy”, som vi oversætter til selv-

virkningsfuldhed (2009b: 225). OECD beskriver betydningen af ordet som værende 

“omfanget af ens egen tro på egne evner til at fuldføre opgaver og nå mål” (2009b: 

113, vores oversættelse). Stemningen i klassen og elevernes læring ses som et direkte 
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resultat af, hvordan det står til med lærerens faglige selvtillid. Læreren skal tro på sig 

selv og egne muligheder, hvis klimaet i klassen skal være positivt, og børnene rent 

faktisk skal lære noget. OECD’s resultater demonstrerer således ”et positivt forhold 

mellem en lærers rapporterede selv-virkningsfuldhed og denne lærers forhold til 

eleverne og klasseklimaet” (2010b: 118, vores oversættelse). Lærernes tro på, at de 

kan undervise har således ”adskillelige implikationer for skoleuddannelse som en 

indikator på produktivitet” (OECD 2009b: 225, vores oversættelse). I TALIS-

rapporten fra 2009, der er OECD’s til dato største kortlægning af lærergerningen med 

interview med tusindvis af lærere og skoleleder fra en lang række europæiske lande, 

italesættes den såkaldte selv-virkningsfuldhed som afgørende, fordi ”den kan 

forhindre stress, udbrændthed og manglende motivation”, som associeres med 

dårligere elevpræstationer (2009b: 113, vores oversættelse). En stærk “følelse af selv-

virkningsfuldhed kan hjælpe lærere til bedre at kunne analysere situationer og 

forhindre problemer, hvorimod en svag fornemmelse af selv-virkningsfuldhed kan 

føre til tvivl om egne evner og mentalt fravær, som igen kan føre til et negativt 

klasseklima” (OECD 2009b: 224, vores oversættelse). Negative selvfølelser som 

usikkerhed hos læreren giver dårlige resultater. Problemer skal således ikke bare løses 

- de skal helt undgås. 

 

Høj selv-virkningsfuldhed og frihed fra konflikter giver derimod lærere, der har lyst til 

deres arbejde og er topmotiverede (2010g: 118). Derfor er det vigtigt, at der bliver 

gjort noget for at hæve selvfølelsen hos lærerne, så de bliver ved med at være tilfredse 

i deres arbejde og skaber det positive læringsmiljø i klasserne (2009d: 438). 

Løsningen er ifølge OECD at fokusere på lærernes professionelle udvikling, da den er 

”betydeligt associeret med læreres selv-virkningsfuldhed i 11 TALIS-lande. Hos de 

lærere, der brugte flere dage på professionel udvikling, var der en større 

sandsynlighed for, at de meldte om en forøget følelse af selv-virkningsfuldhed” 

(OECD 2009b: 232, vores oversættelse). Læreren er således en, hvis tilfredshed sikres 

med muligheden for at udvikle sig. Som vi tidligere har beskrevet tager denne 

lærerudvikling udgangspunkt i eksterne evalueringssystemer og anerkendelse, særligt 

i form af løn og forfremmelser. Forbedring af undervisningen i form af en bedre 

stemning og gode relationer mellem lærere og elever kommer derved til at handle om 

forbedring af den enkelte lærer gennem programmer udformet på systemniveau:  
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 “The close associations that TALIS shows between factors such as a positive school 

climate, teacher-student relationships, teacher job satisfaction, professional 

development (…) provide indications that we can actively shape the conditions for 

effective learning. But the fact that much of the variation in these relationships lies in 

differences among individual teachers, rather than among schools or countries, 

underlines the need for targeted programmes for teachers” (OECD 2010a: 23). 

 

Den selvtillidsfulde lærer med ansvar for højt humør som begreb 

I denne kondensering af semantikken er det således endnu en bestemt læreropfattelse, 

der aktualiseres. Vi sammenfatter denne del af på følgende måde: 

 

 
 
 

3.4.2. Læreren hos Undervisningsministeriet: Den hele rollemodel dedikeret til 

organisationen 

 

Lyst til individuel læring 

Ligesom OECD fokuserer på følelser i klasserummet som afgørende for god læring, 

spiller det perspektiv også en rolle i semantikken hos Undervisningsministeriet i den 

undersøgte tidsperiode. ”Glade børn er nemlig forudsætningen for, at de lærer mest 

muligt,” påpeger Undervisningsministeriet (Undervisningsministeriet 2013b nr. 7). 

Der er således også her en klar ”sammenhæng mellem personlig trivsel og effektiv 

læring” (Undervisningsministeriet 2012f nr. 1). Men hvor OECD fokuserer på den 
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gode stemning og det positive humør, som læreren må sørge for på klasseplan, taler 

Undervisningsministeriet i stedet om den individuelle elevs lyst til læring som 

afgørende for netop læring. Det handler ikke primært om klassen som gruppe og 

stemningen i klasseværelset, men om elevens egne følelser omkring det at gå i skole. I 

2004 lancerer Undervisningsministeriet således den såkaldte ”Trivselserklæring”, 

hvori det påpeges, at ”positive læringsprocesser primært afhænger af den individuelle 

elevs sociale trivsel, selvværd og lyst til at komme i skole” (Undervisningsministeriet 

2004c: 3). Selv om læreren selvfølgelig skal bidrage til ro og orden i klasselokalet, 

bliver det således i høj grad elevens eget ansvar at have lyst og skabe gode resultater. 

Ifølge Undervisningsministeriet skal ”eleverne selv gøre meget for at medvirke til god 

trivsel”, da ”det hele ikke afhænger af læreren” (Undervisningsministeriet 2006b: 15). 

Det handler om at ”stille krav og forventninger til det enkelte barns engagement” og 

”tydeliggøre, hvad der skal til fra barnets side” (Statsministeriet og 

Undervisningsministeriet 2005: 13). Frem for at skulle styre lyst og stemning på 

klasseplan får læreren karakter af at være en fødselshjælper til lysten, som skal skabes 

af eleven selv. Således pointerer Undervisningsministeriet, at eleven først og 

fremmest skal kræve af læreren, at vedkommende kan ”lære mig, hvad jeg skal 

forlange af mig selv” (Undervisningsministeriet 2008a: 13). Samme logik ligger bag 

elevplanerne, der blev indført i 2009. Her skal eleven med hjælp fra læreren 

formulere, hvilke mål eleven har for de forskellige fag og dermed ”styrke elevens 

forståelse for og indsigt i sin læreproces”, hvilket netop skal give mere lyst og 

engagement hos eleven (Undervisningsministeriet 2013b nr. 8).  

 

Et helt menneske som rollemodel 

Når det kommer til lyst og engagement som vejen til gode læringsresultater, bliver 

læreren således en person, der skal hjælpe børnene til en positiv adfærd frem for at 

være eneansvarlig for et engageret undervisningsmiljø. Læreren bliver en rollemodel i 

stedet for en klassestyrer. Det understreges i stort set alle publikationer udgivet af 

Undervisningsministeriet i perioden, hvor rollemodel-funktionen fremhæves gang på 

gang. ”Læreren skal derfor altid udvise en hensigtsmæssig adfærd, da det ellers ikke 

kan forventes, at eleverne opnår forståelse for god adfærd” (Undervisningsministeriet 

2006b: 15). Nogle af de vigtigste forudsætninger for en ”vellykket undervisning med 

gode resultater for alle elever omfatter, at lærerne opfattes som gode rollemodeller 
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for social ansvarlighed og engagement og (…) ikke udelukkende som autoriteter” 

(Undervisningsministeriet 2009a: 11).  

 

Som rollemodellen, der skal vise eleverne vejen i stedet for at tvinge en retning ned 

over dem, kommer der også et andet fokus på læreren som menneske. Hvor OECD 

beder lærerne om at parkere deres private oplevelser uden for klassedøren, opfordrer 

Undervisningsministeriet i stedet lærerne til at bruge deres private person i 

undervisningen. Det handler kort sagt om at ”vise sig selv som et menneske” 

(Undervisningsministeriet og Dansk Center for Undervisningsmiljø 2012 nr. 2). Det 

kommer til udtryk i flere publikationer, deriblandt ”Plads til forskellighed” fra 2008, 

som vejleder lærere i at skabe samhørighed i klasserne trods elevernes forskellige 

kulturelle baggrunde. Her skal læreren først og fremmest ”begynde der, hvor det er 

bedst, nemlig med én selv”. Læreren skal forud for indsatsen således stille sig selv et 

spørgsmål som eksempelvis ”kan jeg selv åbent nærme mig det, som er anderledes og 

fjernt fra min egen erfaringsbaggrund?” (Undervisningsministeriet 2008: 9). I 

publikationen foreslår Undervisningsministeriet også flere øvelser, læreren kan lave i 

klassen for at fremme den tværkulturelle forståelse. De fleste tager udgangspunkt i, at 

læreren selv skal fortælle eleverne om private følelser og oplevelser for netop at 

kunne agere rollemodel for børnene. I øvelsen ”Her er mit liv”, som skal lære 

eleverne at have bedre forståelse for hinanden, skal læreren eksempelvis fortælle om 

sine egne personlige oplevelser med at blive udelukket fra et fællesskab 

(Undervisningsministeriet 2008: 37).  

 

Hvor OECD beder læreren udelukke særligt negative private følelser, foreslår 

Undervisningsministeriet således, at læreren bruger dem direkte i læringssituationen 

for at opnå gode resultater. Der er hos Undervisningsministeriet ikke samme fokus på 

anerkendende pædagogik, varme og omsorg som vejen til god undervisning. Det 

handler i stedet om at vise eleverne, hvad det vil sige at være menneske - med alt, 

hvad det indebærer: 

 

”Lærer-elev-relationen bliver stærk, når man som lærer tør træde ned fra en kunstig 

piedestal, fx ved at sige undskyld, og skabe et læringsrum, hvor man viser, at det er ok 

ikke at være perfekt. Det baner vej for, at eleverne tør være risikovillige og begå 
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fejltagelser, hvilket er helt centralt for succesfulde læringsprocesser” 

(Undervisningsministeriet og Dansk Center for Undervisningsmiljø 2012 nr. 2). 

 

Negative følelser skal på den måde bruges konstruktivt, og det er ifølge eleverne 

”okay, at du bliver vred, når jeg opfører mig på en uacceptabel måde. Jeg har brug 

for at lære og erfare, hvilke normer der gælder i et fællesskab” 

(Undervisningsministeriet 2008: 13). Derfor bliver konflikter også noget, der løbende 

skal håndteres og udnyttes i stedet for at elimineres, netop fordi eleverne skal lære, at 

”konflikter er en del af livet. De er tæt forbundet med forandring og den enkeltes 

udvikling” (Undervisningsministeriet 2008: 39). Derfor er det vigtigt, at ”læreren 

undgår at opfatte problemer som et tabu, men i stedet bruger dem konstruktivt for at 

opnå succesfuld undervisning” (Undervisningsministeriet 2006b: 14).  

 

Engageret i missionen 

På den måde bliver lærerens personlige tilværelse opfattet som et positivt element i 

folkeskolerne. Som det ses i citaterne ovenfor er der en stor interesse for lærerens 

holdninger og oplevelser, fordi de ses som et udtryk for, at læreren aktivt og 

engageret arbejder for at nå målet om god undervisning. Det gælder ikke kun i 

klasseværelset - men også på organisationsplan. Udgangspunktet for projektet Ny 

Nordisk Skole er således nogle lærere, der bliver ved med at ytre egne holdninger til 

det, der foregår på skolen, og derigennem viser, at de er ”engagerede, dedikerede og 

vedholdende” (Undervisningsministeriet 2012c: 13). Det handler om, at lærerne 

”forpligter sig på at arbejde i overensstemmelse med mål, manifest og dogmer for Ny 

Nordisk Skole og gennem deres praksis demonstrerer, at de faktisk gør det ved at råbe 

højt” (Undervisningsministeriet 2012e nr. 4). Hos Undervisningsministeriet bliver 

lærerens engagement således målt på, om han eller hun bruger sig selv og giver 

udtryk for egne holdninger i arbejdet, hvor det hos OECD bliver målt på, om læreren 

har en høj selvtillid, der kommer til udtryk som tilfredshed. Kritiske ytringer kan hos 

Undervisningsministeriet modsat være et udtryk for engagement, idet den kompetente 

lærer bliver ved med at spørge ”hvor kan vi gøre det bedre end i dag?” 

(Undervisningsministeriet 2012e nr. 2).  

 

Undervisningsministeriet efterspørger på den måde en ansvarstagende lærer, der viser 

sit engagement i sin skole ved at tage initiativ. Det er vigtigt, at ”medarbejderne ikke 
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kun tager ansvar for egne opgaver, men bidrager til den samlede organisations 

resultater ved at tage ansvar for aktiv medledelse” (Undervisningsministeriet 2012d: 

74). Det handler om at “begejstre praktikerne (…) til selv at igangsætte forandringer” 

(Undervisningsministeriet 2008a: 20). Det er således ”centralt for arbejdet i enhver 

institution, at medarbejdere er engagerede og dedikerede i forhold til institutionens 

mål” (Undervisningsministeriet 2012e nr. 8).  

 

Den hele rollemodel dedikeret til organisationen som begreb 

I denne kondensering af semantikken hos Undervisningsministeriet aktualiseres 

således en bestemt læreropfattelse, der igen har både ligheder og uligheder med den, 

vi finder hos OECD. Vi sammenfatter dette på følgende måde: 

 

 
 

3.4.3. Læreren hos lærerne: Den simulerende sjælesørger med styr på klassens 

humør 

 

Læreren styrer den gode stemning i klassen 

Ligesom OECD fokuserer på god stemning og positive følelser i klasserummet som 

afgørende for god læring, spiller det perspektiv også en rolle i semantikken hos de 10 

lærere, vi har interviewet. Klassens læring bliver ifølge lærerne meget påvirket af 

atmosfæren i klassen og elevernes følelsesmæssige forhold til læreren. Klassen klarer 

sig således bedre, hvis klasserummet er præget af humor, god energi, lyst og en 
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tillidsfuld relation mellem lærer og elever. To af lærerne udtrykker det på følgende 

måde: 

 

”Der skal være en god stemning i klassen, hvis vi skal opnå god læring. Eleverne kan 

ikke lære noget, hvis de ikke vil være der, og den enkeltes lyst til at være med 

afhænger af stemningen i klassen. Det er mit ansvar, at vi får skabt den stemning, 

hvor der er plads til sjov og ballade” 

(Lærer 2, Hjalleseskolen). 

 

”Hvis eleverne skal lære noget, skal de føle sig trygge ved mig, og de skal tænke, at 

jeg viser dem, hvor vi skal hen. Det vigtigste er, når man kommer ind om morgenen, 

at man signalerer ’det bliver godt det her’. Fordi det er mig, der ligesom skal lægge 

grundlaget for stemningen i klassen” 

 (Lærer 2, Nørre Åby Skole) 

 

Lærerne fokuserer således på, at vejen til god læring ligger i, at der er en positiv 

atmosfære på klasseplan. Det handler primært om klassen som gruppe, hvor den 

enkelte elevs lyst til at gå i skole afhænger af netop klassestemningen og ikke den 

enkeltes tilgang til det at gå i skole. Dermed bliver det også lærerens – og ikke 

primært elevens - ansvar at sørge for, at den gode stemning opstår. Eleverne klarer sig 

bedre, hvis de har tillid til læreren som leder af klassen. Læreren skal fungere som 

klassestyrer, der ved at signalere godt humør skaber glæde og energi i elevgruppen.  

   

En glad og problemfri sjælesørger 

Netop fordi læreren skal være forgangsmand for glæden, bliver læreren ifølge lærerne 

en person, der altid skal virke glad og ovenpå, når han eller hun træder ind i 

klasseværelset. Således er det som lærer vigtigt at skjule, hvis man har en dårlig dag 

eller problemer derhjemme, da dette kan ødelægge stemningen og dermed den gode 

læring. Lærerens personlige følelser skal holdes ude af klasseværelset - særligt hvis de 

er negative. Derfor skal lærerens private liv generelt ikke være en del af 

undervisningen, medmindre anekdoter fra lærerens liv kan bruges som gode 

eksempler på en faglig pointe. To af lærerne beskriver det således: 
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”Det nytter ikke, hvis jeg har en dårlig dag, at jeg så vrænger af eleverne. De har 

krav på hver eneste dag, at jeg møder med en positiv indstilling. Jeg har lært, at jeg 

skal lægge mine egne behov til side. Jeg har stadig svært ved at tage en maske på og 

lægge mine personlige ting væk, men jeg øver mig på det, for det er nødvendigt” 

(Lærer 3, Hjalleseskolen). 

 

”Det er vigtigt ikke at inddrage sine følelser for meget og holde en facade, for ellers 

bliver eleverne utrygge. Så alt det positive og de glade følelser må de gerne se, men 

de negative vil jeg helst holde for mig selv. Ofte må jeg lidt lade som om. Der skal 

være en grænse, så der er en privatperson, som eleverne ikke har noget at gøre med” 

(Lærer 1, Brøndby Strand Skole) 

 

De fleste af lærerne taler således om, at de skal undgå en for stor personlig blottelse, 

da det simpelthen vil forstyrre børnenes læring. Eleverne skal opleve en glad lærer 

uden problemer, der altid er klar til at skabe god stemning og rum for læring. Læreren 

skal simulere godt humør uanset hvad, og facaden bliver en fast del af at undervise. 

Faktisk bliver det at ”lade som om” noget, læreren skal øve sig i for at være en 

kompetent lærer. Derfor må forholdet mellem elever og lærer heller ikke få karakter 

af at være et venskab. Alle lærerne påpeger, at det ikke holder at være Facebook-

venner med eleverne, ligesom en-til-en-samtaler med eleverne udelukkende skal tage 

udgangspunkt i elevernes behov. Læreren må således gerne tale privat og om 

problemer med eleverne, men det skal være elevens konflikter, samtalerne handler 

om. Læreren spiller på den måde en stor rolle i forhold til at hjælpe eleverne med at 

håndtere deres problemer i forsøget på at få eleven til at have det bedre, som en af 

lærerne udtrykker det: 

 

”For at gøre dem i stand til at klare sig fagligt, skal jeg også hjælpe dem med at klare 

sig socialt. Hvis de har det dårligt derhjemme, så lærer de ikke noget. Derfor skal jeg 

være en støtteperson, som viser overskud til at hjælpe dem. Jeg skal være en stabil 

person, de kan komme til, hvor det handler om dem og ikke mig” 

(Lærer 1, Brøndby Strand Skole). 

 

I citatet ser vi, hvordan læreren får karakter af en sjælesørger, der skal hjælpe 

eleverne ved at udvise overskud til at rumme barnets problemer. Det handler om at 
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være en stabil person, der selv har styr nok på sit liv til at agere rådgiver og give 

glæde videre til barnet, som en af lærerne siger det:  

 

”Jeg skal være på med det samme og analysere dem, når de kommer om morgenen. 

Hvis der er en, der har det skidt, så skal jeg sørge for at få talt med eleven og skubbe 

ham eller hende i en anden retning. Måske skal eleven have lidt mere ros den dag. Så 

skruer man lige ned for kritikken” 

(Lærer 1, Nørre Åby Skole).  

 
Lærerens tilgang til eleverne skal således indeholde en høj grad af ægte 

opmærksomhed på det enkelte barn, og læreren skal have overskud til at vise 

anerkendelse og give ros frem for kritik, når eleven har brug for det. Det er således 

lærerens ansvar at gøre alt for at fremme glæde og positive følelser hos eleverne, fordi 

det er vejen til en god skolegang. Derfor er det ifølge flere af lærerne vigtigt, at 

lærerne og ledelsen i fællesskab holder hinanden op på at udvise overskud over for 

eleverne og være til stede, når der er brug for det. En af lærerne beskriver det således: 

 

”Jeg siger altid til mine kolleger, at de skal sige alt, hvad de tænker i forhold til, 

hvordan jeg er der for eleverne. De skal ikke lægge fingre imellem, hvis de synes, at 

jeg på en eller måde ikke gør nok. Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at være 

opmærksomme på, om vi yder det, vi skal” 

(Lærer 1, Nørre Åby Skole). 

  

Motivation og engagement skabes i samspil 

Overskud bliver således et nøgleord for den kompetente lærer, når det kommer til at 

skabe god læring. Dette kræver ligesom hos OECD en overflod af motivation hos den 

enkelte lærer. Denne motivation kommer til udtryk ved netop at have overskud til at 

give noget ekstra til børnene, men motivation handler også om at give noget ekstra til 

skolen. Ifølge flere af lærerne er en kompetent lærer således en entusiast, der hele 

tiden selv tager initiativ til at føre skolen fremad ved at have en konstruktiv tilgang til 

arbejdet – akkurat som til børnene. En af lærerne beskriver sin rolle således: 

 

”Det er vigtigt, at jeg er engageret i at skolen kan nå sine mål. Min leder sagde i 

ansættelsessamtalen, at de søgte en ildsjæl, og det er det, jeg prøver på at gå ind og 
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leve op til. En ildsjæl er en, der brænder for at være med til at udvikle og køre ting 

videre i en positiv retning og ikke kun har fokus på alt det, der ikke kan lade sig gøre” 

(Lærer 1, Hjalleseskolen). 

 

Lærerens engagement kan således måles på, om læreren tager initiativ til at forbedre 

skolen. Men i stedet for at vise motivation ved at råbe op om de ting, der ikke 

fungerer, skal engagementet her vises ved at fokusere på det, der kan fungere. 

Læreren skal vise, at han eller hun gider jobbet ved at komme med konstruktive idéer. 

Men det er ikke lærerens eget ansvar alene at skabe egen motivation. Det skal ske i et 

samspil med skolelederen, der skal fremprovokere yderligere engagement ved at tage 

imod lærerens initiativer. En af lærerne udtrykker det på følgende måde: 

 

”Jeg tror, at man får de mest passionerede lærere, hvis de selv får lov til at udfolde 

sig, men samtidig får et skub af ledelsen. Hvis en lærergruppe brænder for noget 

specielt, er det vigtigt, at ledelsen bakker dem op i at udfolde sig med det. Hvis man 

vil have nogen til at blive ved med at knokle, så skal man belønne dem med 

indflydelse og måske selv komme med idéer til det, de brænder for” 

(Lærer 1, Tre Falke Skole).  

!
Det er på den måde skolelederens ansvar at holde lærerne til ilden ved at give plads til 

at lærerne kan udleve deres engagement. Det er særligt de yngre lærere, vi har 

interviewet, der oplever lærerens engagement som et produkt af et samspil mellem 

dem selv og skoleledelsen. Flere af de ældre lærere lægger således mere vægt på 

skolelederens rolle som den primære motivator. Det er for dem heller ikke afgørende 

at være engageret i hele skolens mission for at være en kompetent lærer, som en af 

lærerne udtrykker det: 

 

”Jeg synes, at det skal være sådan, at dem, der vil, kan være med til at præge skolen. 

Man skal ikke tvinge det ned over hovedet på folk. Det er ikke mig, der skal sørge for, 

at der er gode rammer for os lærere – det er min skoleleder” 

(Lærer 3, Hjalleseskolen).  
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Den simulerende sjælesørger med styr på klassens humør som begreb 

I denne kondensering af semantikken hos lærerne aktualiseres således en bestemt 

læreropfattelse, der igen har både ligheder og uligheder med den, vi finder hos 

OECD. Vi sammenfatter den på følgende måde:  

 

             
 

3.4.4. Læreren på tværs: Sammenfatning af Tema 3 

Under temaet ”Privatliv og følelser” er der igen både ligheder og forskelle mellem de 

forventninger, OECD og henholdvis Undervisningsministeriet og lærerne knytter til 

lærerrollen. God undervisning handler her for alle tre aktører om lyst og motivation 

og et velfungerende klasseværelse. Men hvor OECD fokuserer på lærerens eneansvar 

for et positivt klasseklima, handler det hos Undervisningsministeriet om at agere 

fødselshjælper til lysten, som skal komme fra eleven selv. Læreren skal ifølge 

Undervisningsministeriet være rollemodel frem for at diktere, så eleven selv lærer at 

gebærde sig. Derfor kommer der også et andet fokus på læreren som helt menneske. 

Hvor OECD beder lærerne om at parkere deres private oplevelser og konflikter uden 

for klassedøren, opfordrer Undervisningsministeriet i stedet lærerne til at bruge 

privatlivet og håndteringen af negative følelser aktivt. Det gælder også på 

organisationsplan, hvor lærerne skal tage ansvaret for hele organisationens resultater 

på sig ved kontinuerlig at udøve engagement og kritik.  

Hos lærerne skal eleverne ligesom hos OECD opleve en glad lærer uden problemer, 

der altid er klar til at skabe god stemning og rum for læring. Facaden bliver en fast del 
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af at undervise, da det er lærerens opgave at agere problemfri rådgiver for eleverne. 

Konflikter må i modsætning til OECD gerne være en del af hverdagen og læringen, 

men det skal handle om elevernes problemer og ikke lærerens. Lærerens engagement 

skal måles på, om læreren tager initiativ til at forbedre skolen og ikke, hvorvidt de er 

tilfredse, som vi ser det hos OECD. Motivation skal her vises ved at fokusere på det, 

der kan fungere. Men det er ikke lærerens eget ansvar alene at skabe egen motivation. 

Det skal ske i et samspil med skolelederen, der skal fremprovokere yderligere 

engagement ved at tage imod lærerens initiativer.  

 

3.5. Delkonklusion: Styring fra system til lærer til organisation 

Vi har i dette kapitel spurgt til, hvilke forventninger OECD, Undervisningsministeriet 

og lærerne selv knytter til det at være en kompetent lærer, og hvilke forskelle og 

ligheder vi kunne iagttage i kommunikationen hos de tre aktører. Ud over de 

detaljerede forskelle, som vi har ridset op under de tre temaer, kan vi drage nogle 

generelle konklusioner omkring, hvad der er i fokus hos de tre aktører.  

Således ser vi, at OECD generelt kommunikerer om læreren ud fra et perspektiv, der 

lægger ansvaret for lærerens arbejde og udvikling hos policy-skaberne og 

uddannelsesområdets overordnede administratorer, som embedsmænd, politikere og 

organisationer. Det betyder, at OECD italesætter forventninger om en lærer, der kan 

styres forholdsvist direkte gennem standarder, planlægning og dokumentation.  

Undervisningsministeriet italesætter derimod en lærer, der i høj grad skal styre sig 

selv gennem konstant refleksion og selvbearbejdelse. Det betyder, at 

Undervisningsministeriet kommunikerer forventninger om en lærer, der styres indefra 

ud fra standarder og planer, som læreren selv er med til at udarbejde.  

Hvor OECD italesætter ekstern, systemisk styring, og Undervisningsministeriet netop 

fokuserer på læreren selv som styringens udgangspunkt og mål, italesætter lærerne 

selv derimod en lærer, der styres af den enkelte skole, af organisationen, de er 

tilknyttet. Således skal styringen ske i et samspil mellem lærerne, forældrene, og 

skolelederne, hvor lærerne styrer sig selv ud fra de eksplicitte forventninger, som 

forældre og særligt skolelederen udtrykker.  

 

 

!
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KAPITEL 4 
OECD’S KOMMUNIKATION UDFOLDET HOS 
UNDERVISNINGSMINISTERIET OG LÆRERNE 
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4.1. Indledning 

I dette kapitel stiller vi skarpt på spørgsmålet om påvirkning. Ud fra vores opfattelse 

af påvirkning som en aktiv oversættelse af kommunikation på et systems egne 

betingelser undersøger vi, hvordan man kan tale om OECD’s påvirkning af 

Undervisningsministeriet og udvalgte lærere. Adskillelige forskere og debattører 

peger som sagt på, at OECD er blevet en ”dommer over uddannelsesledelse” i de 

europæiske nationer (Meyer og Benavot 2013: 9). Men hvad kan vi se, når vi graver 

ned i kommunikationens udfoldelse i empirien? 

 

Med vores kortlægning af kommunikationen om læreren hos de tre aktører fra 

foregående kapitel som grundlag spørger vi til, hvordan kommunikationen hos 

Undervisningsministeriet og lærerne formes i forhold til OECD’s kommunikation. 

Den analytiske fremgangsmåde er at se på, hvilke indre modsætninger og problemer 

OECD udfolder og søger at løse i sin kommunikation for derefter at kunne undersøge, 

om Undervisningsministeriet og lærerne udfolder de samme eller andre paradokser, 

og hvordan de to aktører løser de indre spændinger i kommunikationen. Det 

analytiske greb er at se efter forskellige former for strukturelle koblinger, hvis præcise 

dynamik vi vil præsentere, når vi iagttager med dem. Vi spørger på denne måde for 

netop at kunne se, hvordan en aktørs indflydelse på en anden er afhængig af, hvordan 

sidstnævnte håndterer kommunikationens indre spændinger ud fra egne interne 

kommunikationsstrukturer. Da OECD’s påvirkning af den danske folkeskole i høj 

grad ses som en påvirkning af styringsformen i folkeskolen, vil vi ud fra resultaterne 

se på, hvilken form for styring, der kommer til udtryk hos de tre aktører.  

 

Vi forfølger spørgsmålene ved igen at inddele kommunikationen om læreren i de tre 

overordnede temaer, som Kapitel 3 også er inddelt i. Under hvert tema udfolder vi på 

samme måde som i foregående kapitel kommunikationen om læreren hos de tre 

aktører med udgangspunkt i kommunikationen hos OECD.  
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4.2. Tema 1 – Evidens og evaluering 

 

4.2.1. Læreren hos OECD: Den evidensstyrede og evalueringskontrollerede lærer 

 

Jagten på sandheden 

I det foregående kapitel har vi iagttaget, hvordan OECD beskriver en kompetent lærer 

som en lærer, der indretter sin undervisning efter metoder, som beviseligt virker. En 

form for undervisning er bedre end andre, fordi det er muligt at dokumentere den mest 

effektive og virksomme vej til læring. Når OECD italesætter evidens som afgørende 

for lærerens arbejde, gør den internationale organisation det således ud fra en skelnen 

mellem, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til god læring. Det er ifølge OECD 

muligt at finde frem til en form for undervisning, der utvivlsomt er bedre end andre – 

og dermed er der også en sandfærdig måde at være lærer på, som læreren må følge, 

hvis læreren vil være kompetent. 

 

OECD’s kommunikation kan her med Niklas Luhmanns ord beskrives som et udtryk 

for videnskabelig kommunikation, hvis omdrejningspunkt netop er erhvervelse af 

viden og evidens (Luhmann 2000: 384). I den videnskabelige kommunikation skelnes 

mellem det sande og det falske, og kommunikationen handler om at ”specificere de 

betingelser, under hvilke et krav om viden skal kunne gælde som modbevist” 

(Luhmann 2000: 385). Videnskabelig kommunikation udfolder sig således ved at søge 

at bevise eller dømme, hvad der er sandt og falsk, netop fordi alt i udgangspunktet kan 

lande på begge sider af forskelsbetragtningen. Når man dømmer, at noget er sandt, 

gør man det altså i udgangspunktet ved at dømme falsk, og kommunikationen bliver 

derfor til et spørgsmål om at gøre sandheden sand, fordi den ikke er det automatisk.  

Hvis vi ser på OECD’s kommunikation om evidens ud fra Luhmanns betragtninger 

om videnskabelig kommunikation, får vi således øje på det paradoksale og 

selvmodsigende i OECD’s kommunikation om at dokumentere den rigtige form for 

undervisning: Når bestemte undervisningsmetoder eller teknikker ikke automatisk er 

sande, er de det så? Paradokset betyder, at kommunikationen kommer til at dreje sig 

om konstant at blive ved med at specificere, hvornår noget er sandt. Jagten på 

sandheden bliver således kommunikationens motor hos OECD, netop fordi sandheden 

er umulig at opnå.  
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For at fortsætte kommunikationen må der altså skygges for paradokset. Hos OECD 

sker det ved at dømme sandhed ud fra kvantificerbar dokumentation. Hvis tallene 

viser det, er det sandt. Evidens bliver en ensidig markering af sandhedssiden i 

forskelsbetragtningen sandt/falsk, hvor man kort sagt ignorerer, at det evidente lige så 

vel kunne være blevet dømt falsk i forsøget på at få kommunikationen til at fortsætte 

uden at gå i stå på grund af det selvmodsigende element i kommunikationen.  

Hele OECD’s apparat i forhold til uddannelsesområdet er således gearet efter at opnå 

evidens for, hvad der virker og ikke virker gennem test og målinger, der kan 

sammenfattes i let forståelige tal, lister og statistikker. Det samme gælder i forhold til 

lærerens profession. Hvis ikke en undervisningsmetode eller læreform kan måles og 

kvantificeres, kan den ikke være sand, og dermed er den i udgangspunktet ubrugelig. 

Når sandheden bliver lig med dokumentation, er der således en begrænset mængde 

viden, der kan dømmes sand – og noget, der er falsk i dag, kan være sandt i morgen. 

Samtidig bliver viden, som i andre sammenhænge kunne dømmes sande – som 

eksempelvis kollektiv erfaring – uønsket, fordi den ikke er kvantificerbar ud fra 

OECD’s specifikationer (OECD 2004: 108-109). OECD skygger i kommunikationen 

for dette paradoks og søger konsensus om evidensen ved at bruge ord som 

”representative survey”, ”high respons rates” og ”cross country participation” i 

lærerundersøgelsen TALIS (OECD 2009b: 22). Sådanne honnørord skaber opbakning 

på tværs af landegrænser, da de færreste kan ignorere konklusioner baseret på 

omfattende, kvantificerbar fakta.     

 

Sand styring 

At dokumentation sørger for konsensus om sandheden, er en vigtig pointe, fordi 

OECD i semantikken under temaet ”Evidens og evaluering” netop giver udtryk for, at 

man skal søge at styre lærerne ud fra den sandhed, OECD finder frem til. Ved at 

lægge vægt på særlige undervisningsmetoder eller teknikker i lærernes evalueringer 

og anerkendelsesstrukturer kan administratorer og policy-skabere styre læreren til at 

arbejde ud fra de metoder, som beviseligt virker. OECD italesætter således sig selv og 

andre policy-skabere som den styrende part, der skal udøve en styring over den 

styrede - der her er læreren.  

 

Med Niklas Luhmanns ord kommunikerer OECD således ved at iagttage ud fra en 

forskel mellem den styrende og den styrede, hvilket netop er politisk kommunikation i 
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form af magtens kode (Borch 2011: 116). Hvis vi betragter kommunikationen ud fra 

denne skelnen, bliver det også her tydeligt, at kommunikationen har indbyggede 

modsætninger. Styring kan, som vi tidligere har nævnt, nemlig kun lade sig gøre, hvis 

den, der skal styres, er fri. Hvis ikke der er frihed til at vælge at lade sig styre, er der 

således tale om tvang og ikke styring (Luhmann 1990: 155). Det betyder, at styringen 

kun kan lykkes, hvis målet for styringen har opfattelsen af at vælge selv. Ellers vil 

styringen simpelthen komme til at stå i vejen for det, der søges opnået med styringen. 

OECD sammenføjer derfor evidensstyringen med evalueringskontrol, hvor lærerne 

netop søges styret ud fra egne ønsker om anerkendelse og succes i stedet for at lade de 

tydelige regler og standarder dikteret fra oven stå alene. Med evaluering som praksis 

søger OECD nemlig at skygge for paradokset i evidensstyringen – netop det at styre 

en, der er fri ud fra en sandhed, man har gjort sand - ved at søge at bevare lærernes 

opfattelse af, at det er deres eget valg at lade sig styre, da anerkendelsen i en 

succesfuld evaluering er noget, de selv stræber efter. Da evalueringssystemerne 

alligevel på den måde standardiseres og styres centralt, bliver de udtryk for et værktøj, 

der egentligt søger at intensivere den centrale styring ved at skjule den bag lærernes 

eget behov for at præstere.  

 

Med Steven Balls ord kan vi betegne den styreform, der dukker op hos OECD i dette 

afsnit, som baseret på en såkaldt ”performativity-tankegang” (Ball 2003: 26). Ball 

definerer netop denne form for styring som en teknologi og måde at regulere på, hvor 

vurderinger, sammenligninger og fremvisninger bruges som måder til at kontrollere 

og skabe forandringer på (Ball 2003: 26). Den enkelte lærers præstationer bruges til at 

måle og fremvise produktivitet, resultater og kvalitet, og dermed styres læreren ved, at 

lærerens værdi konstant indfanges gennem konstruktionen og i OECD’s tilfælde også 

publikationen af bestemt viden. Vi ser således, at sammenligninger, illustrative 

statistikker og rapporter spiller en stor rolle, idet fremvisningen af præstationer og 

stadfæstelsen af en bestemt viden som sandheden er det afgørende led i at få lærerne 

til at udføre deres arbejde på en særlig måde, så bestemte resultater opnås. Styringen 

hviler her på en form for overvågning, der netop også kommer til udtryk i OECD’s 

italesættelse af lærerevalueringer som centrale, synlige og let forståelige standarder, 

som det er nemt at måle lærerne på, om de lever op til. Tankegangen går således på at 

koble lærerens behov for at præstere med en generel synlighed omkring, hvad der er 

en god præstation, så alle lærere vil gå i samme retning.  
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4.2.2. Læreren hos Undervisningsministeriet: Den sandhedssøgende og 

selvevaluerende lærer 

 

En fælles jagt på sandheden 

I Undervisningsministeriets kommunikation om den sandhedssøgende og 

selvevaluerende lærer kan vi ligesom hos OECD iagttage et massivt fokus på evidens. 

Nogle undervisningsmetoder er simpelthen bedre end andre – og det er muligt at 

bevise, hvilke der dur, og hvilke der ikke gør. Ligesom OECD skelner 

Undervisningsministeriet således mellem, hvad der er sandt og falsk i forhold til god 

læring. Kommunikationen kommer følgelig også her til at handle om at opstille mål 

for at dømme, at noget er sandt, netop fordi det i udgangspunktet lige så vel kunne 

være falsk. Undervisningsministeriet søger derfor også konstant at specificere, 

hvornår noget er sandt. 

 

Umiddelbart kan det derfor ligne, at Undervisningsministeriet har overtaget OECD’s 

budskaber og ladet sig kraftigt diktere af den kommunikation, den internationale 

organisation udfolder. Men hvis vi i stedet betragter disse sammenfald i 

kommunikationen hos OECD og Undervisningsministeriet som en kodekobling, kan 

vi få blik for, hvordan Undervisningsministeriet oversætter kommunikationen om 

evidens på egne præmisser. En kodekobling definerer vi som en strukturel kobling, 

hvor et system reagerer på en specifik kommunikation om en bestemt sag fra et andet 

system ved at forme sin kommunikation om sagen i præcis samme kode. Denne 

teoretiske betragtning om kodekoblingen kan vi bruge til at se, at 

Undervisningsministeriet således også overtager det paradoksale element i 

kommunikationen, hvor det bliver nødt til at skygge for, at sandheden ikke er noget, 

der bare er, men er noget, man dømmer. Men da påvirkning i form af en strukturel 

kobling netop er kendetegnet ved, at systemet oversætter på egne præmisser, sker 

opretholdelsen af systemets difference i kodekoblingen ved, at paradokset, der følger 

med kodens forskelsbetragtning, afparadokseres på en systemafhængig måde i 

systemet, der foretager koblingen.  

 

Den betragtning giver os mulighed for at se nærmere på, hvordan kommunikationen 

udfolder sig anderledes hos Undervisningsministeriet på trods af, at ministeriet 
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skelner på samme måde som OECD. I stedet for at gøre evidens til et spørgsmål om 

centralt styret forskning og ministeriel lovgivning, inddrager 

Undervisningsministeriet nemlig lærerne i jagten på evidensen. Som vi så i Kapitel 3, 

er det lærerne, der skal være med til at dokumentere sig frem til, hvad der virker 

(Undervisningsministeriet 2012c: 5). Ved at gøre evidensen til et lokalt spørgsmål, 

hvor lærerne selv er med til at definere sandheden, skygger Undervisningsministeriet 

for paradokset i, at den sande, gode undervisning er noget man dømmer ved at lade 

lærerne blive meddommere. Når dem, der dømmes over, bliver meddommere, bliver 

bedømmelsen mindre tydelig og indgribende. I stedet for, at det er ministeriet eller en 

anden ekstern institution, der skal holde øje med, om lærerne underviser ud fra 

evidensen, bliver det lærerne selv, der skal holde sig selv op på at undervise 

sandhedsbaseret. De skal selv konstant vurdere, om deres undervisning virker, og om 

de dermed lever op til evidensen. 

 

I sin kommunikation giver Undervisningsministeriet på den måde udtryk for en 

bevidsthed om, at ministeriet som system adskiller sig fra OECD ved at inkludere og 

dermed bestå af en anden form for medlemmer. Hvor OECD er et politisk system, der 

kommunikerer til politiske systemer som eksempelvis nationale styrelser og 

ministerier, skal Undervisningsministeriet i stedet kommunikere til medlemmer og 

ansatte, der ikke bevæger sig i det politiske system – i dette tilfælde lærerne. Som 

nuværende undervisningsminister Christine Antorini udtrykker det: ”Selvfølgelig skal 

lærerne inddrages, for de er kernen i folkeskolen” (Undervisningsministeriet 2013b 

nr. 10). Vi ser således, hvordan påvirkning i dette tilfælde kommer til udtryk ved, at 

Undervisningsministeriet oversætter budskaberne hos OECD, så de passer ind i 

ministeriets egen kontekst, hvor lærerne, og ikke andre administratorer og policy-

skabere, er kommunikationens fokus. Derfor er det også en anden form for styring, 

der kommer til udtryk hos Undervisningsministeriet end hos OECD. I stedet for en 

styring, hvor administratorer og policy-skabere nærmest dikterer indholdet af sand 

undervisning, styrer Undervisningsministeriet i stedet lærerne til at anvende evidens i 

hverdagen ved at give dem ejerskab over den, så de selv skal skabe den og følge op 

på, at de efterlever den. 

 



! 72 

 

 

Fra synlig rangering til usynlig selvevaluering 

Således kædes evidens og styring også sammen hos Undervisningsministeriet. Ifølge 

ministeriet skal lærerne ligesom hos OECD evalueres på, om de nu gør det, der 

beviseligt virker. Undervisningsministeriet skelner således også mellem sig selv som 

den styrende og læreren som den styrede. Dermed følger det grundlæggende paradoks 

i magtens kode med, hvor den styrede må være fri for, at styringen kan ske. Dette 

paradoks træder ekstra tydeligt frem i en dansk kontekst, hvor debatten ofte syder, da 

lærernes arbejdsvilkår er baseret på en blanding af central lovgivning og 

overenskomstforhandlinger. Paradokset mellem central styring og lokal frihed – og 

den mulige modstand, hvis der ikke skygges for det - er Undervisningsministeriet 

bevidst om i sin kommunikation. Det ses eksempelvis i følgende citat om projektet Ny 

Nordisk Skole: 

 

”Ny Nordisk Skole er en udfordring af tanken om, at forandringer først og fremmest 

skabes fra oven. Af politikere på Christiansborg, af embedsmænd og gennem møder i 

en sluttet kreds (…) Enhver forandring og forbedring begynder og slutter med den 

pædagog, lærer, underviser eller leder, der fører forandringen ud i livet” 

(Undervisningsministeriet 2012c: 3). 

 

Hele projektet Ny Nordisk Skole er på den måde baseret på en betragtning om at give 

lærerne styringen over sig selv tilbage. Styring kan altså kun forekomme, hvis lærerne 

opfatter sig selv som frie til selv at udforme, hvad de skal styres efter. OECD’s 

kommunikation om evaluering som en måde at udøve direkte, ekstern styring på uden 

at blive opfattet som et dikterende regelsæt løser således ikke paradokset i en dansk 

kontekst, da lærerne i den model ikke er med til at udforme, hvad de skal styres efter. 

De er blot med til at styre sig selv efter evalueringsmål defineret centralt.  

Derfor vælger ministeriet en anden løsning, hvor vekselvirkningen mellem central 

styring og selvbestemmelse intensiveres i forsøget på at bevare lærernes opfattelse af 

frihed. Evaluering bliver et spørgsmål om selvevaluering i forsøget på at gennemføre 

styringen uden modstand. 
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Hvis vi betragter denne forskydning i kommunikationen som en re-entry kobling, kan 

vi se, hvordan forskydningen netop sker for at afparadoksere styringens paradoks på 

en systemafhængig måde, som dermed adskiller sig fra OECD’s kommunikation. En 

re-entry kobling definerer vi som en reaktion, hvor system A knytter an til system B’s 

kode ved at genindføre koden i sig selv i forsøget på at skygge for paradokset i koden. 

En re-entry er netop, når en forskel genindtræder i sig selv (Andersen 1999: 113). Her 

ser vi således, at magtens kode, forskellen styrende/styret, kopieres ind i forskellen, så 

man ved at gøre den styrede mere selvstyrende, samtidig gør den styrede mere 

kontrollerbar. Dette kan illustreres således:     

                         
 

Her skal læreren - i modsætning til den lærer, vi ser hos OECD - således selv være 

med til at definere styringen, nemlig hvilken evidens han eller hun skal ledes efter og 

dermed, hvad evalueringen skal se på, og hvordan evalueringen skal udformes. Men 

selvvurderingen er obligatorisk, ligesom skabelsen af evidens, der ikke er 

hjemmestrikket, er det for at være en kompetent lærer. Det er altså stadig ministeriet, 

der trækker grænsen for, hvornår læreren må styre sig selv. Det ser vi eksempelvis 

ved, at projektet Ny Nordisk Skole indeholder syv centralt definerede dogmer og 

efterlader rum til, at hver skole kan udfylde et enkelt dogme 

(Undervisningsministeriet 2012e nr. 8). I en kontinuerlig proces adskiller og forbinder 

Undervisningsministeriet på den måde underkastelse og selvledelse i forsøget på at 

styre og bevare frihed på samme tid. Samtidig med, at man gør lærerrollen mere 

selvstyrende, gør man rollen kontrollerbar og læreren til et mål for styring. Den 

enkelte lærers frivillige selvledelse er en forudsætning for, at styringen lykkedes – og 
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derfor er det afgørende, at det bliver en ”villet praksis at evaluere” 

(Undervisningsministeriet 2013b nr. 4).  

 

I stedet for at se en type påvirkning, hvor OECD’s budskaber og 

kommunikationsstrukturer vandrer ind i Undervisningsministeriet, uden at ministeriet 

spiller en rolle, ser vi altså i stedet en påvirkning, hvor Undervisningsministeriet 

aktivt oversætter OECD’s kommunikation ud fra egne strukturer og dermed forskyder 

kommunikationen, så resultatet bliver et andet. Kommunikationen hos 

Undervisningsministeriet får i modsætning til den direkte styring via lovgivning og 

standarder nemlig karakter af, hvad Mitchell Dean kalder en neoliberal 

styringstankegang, hvor der netop styres gennem andres frihed til at styre sig selv 

(Dean 2006: 107). Denne styring foregår gennem ”en mangfoldighed af teknikker og 

vidensformer og søger at forme vores adfærd ved at operere gennem vores ønsker, 

interesser og overbevisninger” (Dean 2006: 44). Det er altså en form for styring, der 

søger at skabe normer for, hvordan man som person optræder i bestemte 

sammenhænge. Læreren opfordres til at styre sig selv ved at blive en målstyrende 

lærer, der forpligter sig på egne mål i en lang række henseender, som han eller hun 

med opfordring fra ministeriet selv har formuleret, så de er mulige at genkende som 

opfyldte eller uopnåede. Undervisningsministeriet forsøger at udbrede særlige normer 

for, hvordan en kompetent lærer skal agere, således at lærerne selv styrer sig efter 

disse normer, uden at Undervisningsministeriet hele tiden skal holde lærerne op på de 

normer. Langsomt får lærerne ikke længere brug for direkte anvisninger fra 

Undervisningsministeriet, fordi de gennem formuleringen af mål på bestemte områder 

overtager ministeriets idealer. Der sker med James March ord ”a diffusion of belief”, 

hvor styringens idéer opnår gennemslagskraft netop ved at blive overtaget af den 

styrede (March 1978: 242). Undervisningsministeriet forsøger på den måde at skabe 

en mere usynlig form for styring, da styring på lærernes selvstyring ikke virker til at 

komme centralt fra - men fra lærerens indre. Kommunikationen adskiller sig således 

markant fra OECD’s og sker netop på baggrund af allerede eksisterende 

kommunikationsstrukturer i Undervisningsministeriet; nemlig opfattelsen af, at 

danske lærere i høj grad må opleve medbestemmelse for at kunne styres.  
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4.2.3. Læreren hos lærerne: Den fornemmelsesstyrede og feedbackkontrollerede 

lærer  

 

I lærernes kommunikation om den fornemmelsesstyrede og feedbackkontrollerede 

lærer italesættes en undervisning, der modsat budskabet hos OECD ikke kan 

standardiseres og dokumenteres, så det er brugbart på tværs af klasser og skoler. 

Hverken forskere, policy-skabere eller et kollektiv af lærerne kan udvikle generelle og 

evidente regler for vejen til god læring. Lærerne beskriver, at der er nogle løsninger, 

der er bedre end andre, men ”hvad der virker” bliver til et spørgsmål om, hvad der 

virker i forhold til den enkelte elev eller klasse i forskellige situationer, og ikke hvad 

rapporter, statistikker eller nedskrevne erfaringer påstår. Lærerne skelner således også 

mellem, hvad der er sandt og falsk, da de ikke forkaster tanken om, at nogle metoder, 

teknikker eller praksisser virker bedre end andre i bestemte situationer. Det er bare et 

konstant vurderingsspørgsmål, der ligger hos læreren selv, og som aldrig kan 

standardiseres. Sandheden findes ved, at læreren i hver eneste situation fornemmer, 

hvad der skal til, og dermed aktivt skelner mellem, hvad der er sandt eller falsk i 

forhold til effektiv undervisning i den pågældende situation. Således skygger lærerne 

for paradokset i den videnskabelige kode ved at gøre sandheden situations- og 

fornemmelsesafhængig. Når sandheden findes løbende, gør man det usynligt, at man 

overhovedet dømmer sandhed, fordi den aldrig dømmes på et overordnet og generelt 

plan. Det kan illustreres på følgende måde: 
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Hvis vi betragter lærernes forskydning i kommunikationen om videnskabelig 

undervisning som en re-entry kobling, kan vi se, hvordan lærerne oversætter OECD’s 

kommunikation ud fra egne præmisser. Kodens genindtræden i sig selv sker netop for 

at afparadoksere det videnskabelige paradoks på en systemafhængig måde. Således 

påpeger flere af lærerne, at sandheden om god undervisning må findes i den enkelte 

situation, netop fordi det er en af lærerens kerneopgaver at fornemme barnet og 

klassen, hvis læringen skal lykkes. En af lærerne udtrykker det således: 

 

”Hvis det var sådan helt fastlagt, hvordan undervisningen skulle skrues sammen, og 

man som lærer ikke kunne få lov til at bruge sin mavefornemmelse, så ville jeg lidt 

føle, at man lige så godt kunne sætte en robot ind i klassen. Det er jo det, der er vores 

spidskompetence som lærere. Altså at se den enkelte elev eller klasse og tilpasse 

undervisningen efter det” 

(Lærer 1, Brøndby Strand Skole). 

 

Forskydningen i afparadokseringen sker på den måde, fordi lærerne ved en 

standardiseret og centralt styret undervisning oplever, at deres fag devalueres, og 

deres eksistensberettigelse forsvinder. Med Stephen J. Balls ord kan lærernes 

afparadoksering således ses som en modreaktion på den tidligere beskrevne ”culture 

of performativity”, som lærerne frygter udhuler deres praksis, fordi den ikke efterlader 

plads til deres særlige evner (Ball 2003: 39). Ball beskriver således de målinger, 

eksterne standarder og kontrolmekanismer, der kommer til udtryk med OECD’s 

italesættelse af evidens, som værende ”post-professionalizing”, da lærerne hermed 

fratages beslutningskraften og blot bliver udøvende (Ball 2003: 26). Med de 

betragtninger kan vi altså se en påvirkning, hvor lærerne aktivt genfortolker OECD’s 

kommunikation om systembaseret evidens for at opretholde lærerstanden eller deres 

professionskultur. Hvis ikke sandheden om god undervisning afhænger af læreren og 

den interaktion, der er mellem lærer og elev i den enkelte klasse og på den enkelte 

skole, kunne en robot således lige så vel tage over.  

 

En styring på interaktion 

Netop interaktionen spiller en stor rolle i lærernes italesættelse af, hvor styringen af 

deres arbejde skal komme fra. Selv om lærerne mener, at god undervisning tager 

udgangspunkt i den enkelte lærers holdninger og vurderinger, udtrykker lærerne 
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alligevel, at de ikke skal stå alene med at vurdere, om undervisningen er succesfuld. 

Men hvor OECD italesætter en lærer, der styres fra centralt hold af standarder 

udviklet af policy-skabere, kommunikerer lærerne, at andre tilknyttet den enkelte 

skole skal vurdere, om lærernes situationsafhængige beslutninger om god 

undervisning rent faktisk fører til god undervisning. Lærerne taler således om en 

gensidig styring, der sker gennem samtaler med skolelederne, forældre og elever, 

hvor der i vurderingen af læreren også ligger en vurdering af skolelederen, forældrene 

og eleverne, da vurderingen sker i interaktionen.  

 

Lærerne italesætter således den kompetente lærer som en, der både lader sig selv være 

et styringsobjekt, men samtidig selv tager styringen ved både at evaluere de andre 

aktører og vurdere, om de skal lade sig kontrollere af, hvad andre tilknyttet deres 

pågældende skole mener om deres arbejde. Ligesom OECD skelner lærerne på den 

måde også i magtens kode styrende/styret, hvor styringen dog stammer fra interne 

aktører som skolelederen og forældrene i stedet for eksterne aktører i form af policy-

skabere. Hvis vi betragter denne forskydning i kommunikationen som endnu en re-

entry kobling, kan vi se, hvordan forskydningen netop sker for at afparadoksere 

styringens paradoks på en systemafhængig måde, som adskiller sig fra OECD’s 

kommunikation. Forskellen styrende/styret kopieres ind i sig selv, så styringen 

foregår ved at oscillere mellem, hvem der er den styrende, og hvem der er den styrede 

part i samme situation, simpelthen fordi begge parter - hvad enten det er eleven, 

skolelederen eller forældrene - er både styrende og styrede i evalueringssituationen. 

For at være styrende må læreren også være styret - og omvendt. Hvis eleven 

eksempelvis skal forbedre sig, kræver det, at læreren også lytter til elevens 

kritikpunkter, så læreren kan undervise den pågældende elev bedre. Hvis skolelederen 

beder læreren forbedre sin undervisning, kræver det, at skolelederen forbedrer sin 

ledelse af læreren. Hermed søges styringens paradoks løst ved at gøre styringen 

gensidig, så læreren er både fri og kontrolleret på samme tid. Dermed afparadokseres 

kommunikationens indre spændinger ud fra en opfattelse, som flere af lærerne giver 

udtryk for - nemlig at en kompetent lærer kun er kompetent i forhold til sin klasse og 

sin skole. Styringen skal ifølge lærerne ske gennem interaktion, netop fordi aktørerne 

i interaktionen er de eneste, der har indsigt i arbejdet på den pågældende skole: 

 



! 78 

”Der er simpelthen så mange, der har en holdning til lærerfaget i dag, men de 

færreste af dem ved, hvordan det er at arbejde med børnene på min skole. Hvis jeg 

skal lytte til, hvad de alle sammen siger, så ville jeg ikke blive en god lærer. Det 

handler om at finde ud af, hvordan vi gør tingene bedst ud fra de omstændigheder, 

der er på vores skole” 

(Lærer 2, Hjalleseskolen). 

 

Vi iagttog også en re-entry kobling hos Undervisningsministeriet, hvor 

styringsparadokset blev forsøgt løst ved eksternt at definere områder, hvorpå læreren 

kunne styre sig selv og få indflydelse. Hos lærerne får re-entry koblingen i stedet 

karakter af en interaktionsstyring, hvor vekselvirkningen mellem det at være styrende 

og styret udspiller sig i et gensidigt, skoleinternt rum, der defineres af de deltagende 

parter. Koblingens indhold er på den måde ikke afhængigt af koblingens form, men af 

det system, der foretager koblingen, da resultatet af strukturelle koblinger netop er 

aktive oversættelser på systemets egne betingelser.  

 

Således er resultatet af de koblinger, lærerne udfolder, også en anden type styring, end 

den der kommer til udtryk hos OECD og Undervisningsministeriet på trods af, at det 

er samme paradoksale kommunikation, de tre systemer søger at løse. Hos lærerne ser 

vi en styring, der med Anders la Cours ord går ud på at reducere kompleksiteten i 

fællesskab i stedet for at skyde kompleksiteten over på en bestemt aktør (La Cour 

2003: 234). Hvad det vil sige at være en god lærer, er noget, der afgøres af 

organisationens medlemmer ved at skabe strukturer og regler for, hvad en kompetent 

lærer er på den pågældende skole. Det sker gennem ansættelser/fyringer, MUS-

samtaler, forældremøder osv. Målet er netop at gøre det mindre besværligt at finde ud 

af, hvordan læreren agerer kompetent ved at opsætte interne strukturer for, hvem der 

er med til at definere det i stedet for, at læreren skal forholde sig til ”alles holdning”, 

som en af lærerne giver udtryk for i ovenstående citat. Reduktionen af usikkerhed er 

på den måde målet med organisationsstyring, som Anders La Cour udtrykker det: 

”Den åbne situation, hvor alt kan forventes (…), gælder netop ikke for medlemmer af 

en organisation. Inklusion i en organisation er grundlæggende et tilbud om deltagelse 

i en kommunikation, der på forhånd er stabiliseret via gensidige forventninger” (La 

Cour 2003: 235). Denne form for styring begrænser, hvad der kan udfolde sig i 

interaktionerne mellem medlemmerne af organisationen, men efterlader rum for at 
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nogle beslutninger træffes i selve interaktionsøjeblikket, da organisationen må 

acceptere, at nogle kommunikationsformer kræver tilstedeværelse og mundtlighed (La 

Cour 2003: 237). Kommunikationen kan således skifte mellem en interaktionel og 

organisatorisk logik, alt efter hvad der er temaet for kommunikationen, og derfor kan 

oplevelsen af frihed og indflydelse hos det enkelte medlem - her den enkelte lærer - 

søges opretholdt med denne form for styring. Lærernes kommunikation adskiller sig 

således markant fra OECD’s og sker netop på baggrund af allerede eksisterende 

kommunikationsstrukturer på de enkelte skoler eller i lærerstanden; nemlig 

opfattelsen af at styring må ske gennem nære aktører, hvis lærerne skal opretholde 

deres oplevelse af selvstændighed. 

 

4.2.4. Sammenfatning af Tema 1: Koblinger om sandhed og evaluering 

I dette tema kan vi se, at kommunikationen om den kompetente lærer udfolder sig på 

tre forskellige måder hos henholdsvis OECD, Undervisningsministeriet og lærerne 

selv, idet de tre aktører former kommunikationen og løser dens indre spændinger på 

systemafhængige måder. Hermed fremkommer tre forskellige former for styring. Vi 

sammenfatter Tema 1 således: 

 

Aktør: Forskelsbetragtning: Systempræmisser: Styringsform: 
OECD - Sandt/falsk 

 
- Styrende/styret 

- Producere standarder 
og sammenligninger 
 
- Skaber af videnskab 

- Performativy-
styring gennem 
sammenligninger 
og central 
værdiudmåling af 
læreren  
 
- Direkte styring via 
evalueringer ud fra 
krav fastsat på 
systemniveau 

Undervisningsministeriet - Kodekobling sandt/falsk 
 
- Re-entry-kobling af 
styrende/styret 

- Lærerne skal selv 
skabe evidensen ud fra 
kollektive erfaringer for 
at undgå modstand 
 
- Obligatorisk 
selvbearbejdelse og 
selvvurdering for at 
inddrage lærerne 

- Styring på den 
enkeltes frihed til at 
styre sig selv 
 
- Neoliberal styring 
gennem udbredelse 
af normer 

Lærerne - Re-entry-kobling af 
sandt/falsk 
 
- Re-entry-kobling af 
styrende/styret 

- ”Hvad der virker” er 
situations- og 
fornemmelsesafhængigt 
for at undgå 
devaluering af 
lærerfaget 

- Interaktions- og 
organisationsstyring 
 
- Oscillerer mellem 
at reducere 
kompleksiteten for 
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- Ledelse gennem de 
nære relationer på den 
enkelte skole for at 
begrænse antallet af 
krav til læreren 

læreren og efterlade 
rum til individuelle 
lærerbeslutninger 

 

 

4.3. Tema 2 – Udvikling og forandring 

 

4.3.1. Læreren hos OECD: Den omstillingsparate lærer under udvikling 

 

For evigt ufærdig 

I Kapitel 3 har vi også iagttaget, hvordan OECD beskriver en kompetent lærer som 

en lærer i udvikling og forandring. Læreren skal konstant forbedre sig ved at 

gennemgå en lineær, fagspecifik udvikling, der er sammensat ud fra eksterne 

standarder og programmer. Udviklingen af den enkelte lærer begrænses, når 

forandringerne sker sporadisk, og derfor er der brug for en plan, som det er op til 

policy-skaberne at udfolde gennem skolelederne. OECD skelner således mellem en 

bedre og dårligere form for udvikling af læreren.  

 

OECD’s kommunikation kan her med Niklas Luhmanns ord beskrives som et 

udtryk for pædagogisk kommunikation, hvis omdrejningspunkt er en konstant 

forbedrende udvikling (Andersen 2012: 82). Det betyder, at den enkelte lærer hele 

tiden skal udvikles og korrigeres med henblik på at blive bedre. Enheden af 

forskellen er korrektion, og ved at spalte verden i denne forskel iagttages en lærer, 

der aldrig kan blive fuldendt. Han eller hun er i en løbende proces af korrektion, 

som aldrig afsluttes, da man hele tiden ser, at det kan blive bedre. Alligevel skal 

læreren blive ved med at stræbe. I praksis vil det sige, at man enten motiverer 

læreren til at præstere bedre eller kritiserer læreren for ikke at præstere godt nok. 

OECD’s pædagogiske kommunikation er således et udtryk for korrektion i jagten 

på perfektion, selv om perfektion er uopnåelig, fordi det ud fra den pædagogiske 

måde at iagttage på altid er muligt at blive bedre. Det bliver derfor gjort klart, at 

læreren skal være formelig, gribe sine udviklingsmuligheder i det daglige arbejde 

og hele tiden forbedres – hvis ikke, så er læreren ikke kompetent. Med Niels 
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Åkerstrøm Andersen ord kan man sige, at OECD giver udtryk for, at ”hvis ikke 

man udvikler sig, er man i princippet under afvikling” (Andersen 2012: 83). 

 

Selv om det pædagogiske funktionssystems kerne er dannelse, bliver det 

pædagogiske kommunikationssystem således en ydelse for det politiske system, 

som OECD er. Spørgsmålet om udvikling bliver med Niels Åkerstrøm Andersens 

ord derfor til en art sortering (Andersen 2004: 262). Læreren inkluderes og 

ekskluderes eller rangordnes i kommunikationen efter kompetencer, idet det ikke 

er muligt at iagttage mennesker gennem koden bedre/dårligere udvikling uden på 

samme tid at eksaminere og sortere dem ud fra deres grad af perfektion i forhold til 

opstillede mål. Blikket er således rettet mod lærernes ydre og observerbare 

udvikling. Perfektioneringen angår en professionel kompetenceudvikling, som kan 

afgøres af titler og løntrin. OECD’s brug af den pædagogiske kode kan således ses 

som et udtryk for direkte, ekstern styring, idet rangordningen styrer lærerne til altid 

at stræbe efter at præstere bedre og dermed opnå mere løn eller en finere titel, hvis 

de vil anses som en kompetent lærer. Styringen handler igen om på systemniveau 

at konstruere særlige handlinger som gode præstationer for at få lærerne til at 

udføre dem. Her bliver det nemt at sammenligne og dermed værdisætte lærerne, 

simpelthen fordi mere løn og en finere titel afgør, om læreren er kompetent.   

 

Den evige stræben 

Den direkte styring, der formes i den korrigerende kode bedre/dårligere, kan 

således risikere at lamme kommunikationen og dermed annullere styringen. Hvis 

lærerne bliver opmærksomme på den pædagogiske kommunikations paradoks i, at 

de skal stræbe efter noget, der ikke er opnåeligt ud fra forskellen selv, kan det 

resultere i, at lærerne slet ikke stræber efter at blive bedre, fordi stræben ikke fører 

nogen steder. Læreren kan blive konstant bevidst om, at i og med, at det ikke er 

godt nok at blive, hvor hun eller han er, så vil det aldrig være muligt at opnå noget, 

fordi det opnåelige hele tiden ændrer sig. Karriereprogrammer og løntrin er netop 

OECD’s forsøg på at skygge for dette paradoks i den pædagogiske 

kommunikationen. Hvis lærerne skal blive ved at stræbe, må de ikke se, at stræben 

er evindelig, og at de aldrig vil komme frem til målet. Titelplaner og løntrin er en 

måde at lade læreren opleve på, at han eller hun rent faktisk har forbedret sig og 

nået et mål – samtidig med, at man får læreren til at fortsætte sin stræben. Samme 
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logik ligger i de forskellige tests, OECD foreslår. I en national test kan lærerne 

opleve, at de har forbedret deres score, og de kan få en momentan oplevelse af at 

have nået et mål. På dette tidspunkt ser det ud som om, at de har opnået at være en 

god lærer. Statistiske sammenligninger er således gennemsyrende i OECD’s 

kommunikation og bliver brugt som eksterne nødvendigheder til at skygge for, at 

det reelt er uopnåeligt at blive en helt igennem god lærer, idet det kommer til at 

virke som om, at der faktisk findes konkrete opnåelige mål. OECD’s 

afparadoksering af det pædagogiske paradoks italesætter således også en 

centraliseret styring, hvor selve problemløsningen ligger i policy-skabte standarder 

og karriereprogrammer.  

 

4.3.2. Læreren hos Undervisningsministeriet: Den selvudviklende lærer som 

forandringsmotor  

 

At lære at lære 

I Undervisningsministeriets kommunikation om den selvudviklende lærer som 

forandringsmotor italesættes den kompetente lærer ligesom hos OECD som en lærer, 

der er under forandring og udvikling. Men i stedet for at se lærerens udvikling som en 

fagspecifik, programbaseret en af slagsen kommunikerer Undervisningsministeriet 

om en lærer, der konstant selv skal igangsætte forandringer i en evig stræben efter at 

forbedre sig til noget ukendt både i forhold til fagspecifikke og pædagogiske aspekter. 

På den måde kommer læreren ifølge Undervisningsministeriet også til at have et stort 

ansvar for hele organisationens udvikling, fordi lærerens egenopdyrkede forandring er 

nøglen til skolens forandring. 

 

Undervisningsministeriet reagerer således på den kommunikation om en lærer under 

udvikling og forandring, som OECD udfolder, ved også at forme sin egen 

kommunikation i den pædagogiske kode, hvor der skelnes mellem en bedre og 

dårligere udvikling. Men i stedet for at læreren skal stræbe efter en udvikling planlagt 

af eksterne aktører, skal læreren selv stå for og tage ansvar for, hvor udviklingen skal 

føre hen. Udviklingen af læreren bliver derved et spørgsmål om, at den enkelte lærer 

arbejder på sig selv og får et særligt blik på sig selv. Et blik, hvor det væsentlige med 

Niels Åkerstrøm Andersens ord ikke længere er at lære noget bestemt, men at være 

lærende (Andersen 2012: 90-91). En kompetent lærer er således ikke en lærer, der 
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følger en karrierestige og indfrier eksterne udviklingsmål – en kompetent lærer er en 

lærer, der er opmærksom på, at målet er at være konstant lærende. Blikket bliver det 

samme som den pædagogiske kodes fordobling, så læreren ikke bare er bedre eller 

dårligere til noget konkret, men er bedre eller dårligere til at iagttage sig selv som 

bedre/dårligere. Det bliver en del af den bedre udvikling, at læreren hele tiden selv 

skal skelne mellem, hvad der er bedre/dårligere udvikling, og kompetencebegrebet 

bliver på den måde tømt for alt andet indhold end sin reference til sig selv, så det at 

være kompetent bliver at kompetenceudvikle sig selv. Dette kan illustreres således:  

 

                       
 

Hvis vi betragter denne kommunikation hos ministeriet som en re-entry kobling, hvor 

forskellen bedre/dårligere genindtræder på den markerede side af sig selv, kan vi se, 

hvordan Undervisningsministeriet oversætter OECD’s kommunikation på en 

systemafhængig måde. Denne afparadoksering sker netop ud fra en intern opfattelse 

af den pædagogiske kode som et udtryk for en korrektion og styring, der må skygges 

for over for lærerne. Således udtrykker Undervisningsministeriet gentagne gange, at 

udvikling er noget, lærerne kan gå imod, hvis ikke de føler sig inddraget: 

 

”Hvis der er tale om overordnede områder, eller hvis arbejdet foregår i større team, 

er det muligt, at man vil opleve modstand mod forandring; det kendte foretrækkes ofte 

af mange frem for det ukendte”  

(Undervisningsministeriet 2013b nr. 11). 

 

I forsøget på at skygge for opfattelsen af pædagogisk korrektion i form af, at læreren 

skal stræbe efter en udviklingsmæssig perfektion, der er uopnåelig, søger 
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Undervisningsministeriet at opløse opfattelsen af, at der overhovedet er et mål, som 

lærerne skal nå hen til med sin udvikling for at undgå modstand. I stedet for at lære 

noget bestemt,skal læreren blot være lærende, hvilket umiddelbart annullerer 

opfattelsen af centraliseret korrektion, fordi der således ikke er noget bestemt, der skal 

læres. Læreren italesættes som værende drivkraften bag sin egen udvikling for at få 

lærerne til at gå ind for den. Men læreren kan ikke fravælge selvudviklingen, idet han 

eller hun er forpligtet på den i kraft af den forandringskraft, han eller hun selv 

besidder (Undervisningsministeriet 2012c: 5). Undervisningsministeriet forsøger på 

den måde at gøre styringen nemmere at sluge ved igen at skabe en vekselvirkning 

mellem selvstyring og central styring, hvor forbedringen opnås ved, at læreren på 

opfordring af ministeriet betragter sig som et ufærdigt udviklingsprojekt, som læreren 

konstant selv vil arbejde på. Styringen bliver således i modsætning til OECD’s 

centraliserede karriereplaner her internaliseret ved at få læreren til overtage bestemte 

idealer for det at være en kompetent lærer; her det at være konstant lærende.  

 

En lærer af ren potentialitet 

Som vi har iagttaget i semantikanalysen af både OECD og Undervisningsministeriets 

kommunikation om lærerrollen, er forandring i denne forbindelse også et vigtigt ord, 

som gennemsyrer sproget hos begge kommunikatører. Hos OECD rummer ordet 

forandring netop en lineær karriereudvikling fokuseret på det fagspecifikke, som er 

styret og defineret udefra, idet det ikke er lærerens eget ansvar at sætte gang i 

forandringerne. Der er konkrete trin, læreren skal følge, hvilket gør 

forandringsprocessen mere overskuelig, da læreren på trods af, at han eller hun aldrig 

reelt når målet, oplever at kunne se vejen mod målet. Hos Undervisningsministeriet 

defineres forandring derimod nærmere som en eksistensbetingelse og et vilkår for 

læreren. Det dækker over lærerens forhold til sig selv, idet forandring er et resultat af 

lærerens indre motivation for og evne til at udvikle sig. Hele lærerens legitimering af 

sig selv handler om at være i stand til at være motor for både sine egne og hele 

skolens forandringer. Forandringsprojektet hos ministeriet er således mere 

helhedsorienteret. De to forandringsbegreber kan illustreres således: 
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Undervisningsministeriets forandringsbegreb indebærer altså en lærer, der konstant 

selv skal igangsætte forandringer i en evig stræben efter at forbedre sig. Forandringen 

skal foregå i cirkulære bevægelser, og læreren skal slippe kontrollen og acceptere, at 

vejen mod målet ikke eksisterer, idet læreren selv igen og igen skal vælge en ny rute 

og hele tiden dreje af mod en ny destination. Derfor kommer lærerens ansvar for egen 

udvikling også til at betyde et ansvar for hele organisationen, idet ingen i eller uden 

for organisationen, bortset fra læreren selv, fremsætter specifikke forventninger til 

læreren. Dermed bliver organisationen noget, læreren skal skabe, idet han eller hun 

bærer ansvaret for at definere forventninger og aktiviteter ud fra, hvad der foregår i 

organisationen.  

 

Hvis vi iagttager kommunikationens udfoldelse hos Undervisningsministeriet som et 

udtryk for, hvad Niklas Luhmann kalder meningskommunikation, kan vi således se, 

hvordan forandring kodes i meningsbegrebets kode aktualitet/potentialitet frem for 

kun bedre/dårlig udvikling, som hos OECD. På den markerede side af 

meningsforskellen finder vi det, som i et bestemt øjeblik aktualiseres (Andersen 1999: 

121). Men dette noget aktualiseres altid til fordel for noget andet – det potentielle. Det 

potentielle er en horisont af mulige aktualiseringer, der løber med aktualiseringen, og 

således dukker et væld af andre muligheder op, hver gang noget sættes i fokus. Det 

bliver hele tiden synligt, at man kunne have valgt noget andet, og derfor forfalder det 

aktualiserede i det øjeblik, det fremhæves (Andersen 1999: 122-23). Lærerens jagt på 

mening tvinger således til konstant forandring. Hos Undervisningsministeriet ser vi, 
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hvordan lærerens definition af sit eget forandringsprojekt konstant forfalder, og en 

horisont af andre muligheder dukker op. Når det aktuelle forfalder, og det potentielle 

er synligt, bliver læreren hele tiden bevidst om, at det ikke er godt nok at blive, hvor 

hun eller han er, og at det dermed forventes, at læreren er i en evig tilstand af 

omstilling. På den måde holder denne kodning gang i lærerens udvikling, uden at 

nogen andre end læreren skal gøre noget. 

 

Vi ser altså en lærer af ren potentialitet, hvor forandring er et honnørord. Det betyder, 

at ideallæreren bliver en lærer, der gør op med alle de specifikke kategorier, der 

normalt forbindes med undervisning og skoleorganisering. I en af sine analyser af 

skoleledelse ser Justine Pors, at fleksibilitet er blevet et honnørord i kommunikationen 

om skolerne hos kommunerne. Her iagttager hun, at italesættelsen af fleksibilitet 

afføder, at al specificitet forsvinder for på den måde at holde alle muligheder åbne for, 

hvordan man kan indrette eksempelvis undervisningen (Pors 2012: 63). Opfattelsen af 

fleksibilitet medfører, at skolerne og undervisningen i dag nærmest skal være blanke 

brikker, som ikke kan defineres en gang for alle og i stedet skabes så uafgjort som 

muligt, så potentialet til at blive til noget andet konstant bevares. På samme måde ser 

vi altså hos Undervisningsministeriet en lærer, som er så forandringsklar, at han eller 

hun faktisk aldrig rigtig kan blive andet end omstillingsparat. 

 

Ordet forandring får på den måde to helt forskellige betydninger hos henholdsvis 

OECD og Undervisningsministeriet. Vi kan iagttage kommunikationen som et udtryk 

for det, vi vil kalde en honnørords-kobling. Et honnørord er med Justine Pors’ ord et 

udtryk, der beskriver en ønskelig udvikling, som det er svært at være imod, og hvis 

præcise indhold er uklart (Pors 2012: 60). Det har ingen specifik værdi og får dermed 

i stedet mulighed for at rumme alle værdier (Ibid.: 62). I en honnørords-kobling 

kobler et system sig til et andet system ved at bruge et identisk ord, som begge 

systemer giver en afgørende betydning. Men systemet forskyder i sin egen brug af 

ordet dets indhold med henblik på at opretholde sig som system ud fra interne 

strukturer. For at der kan være tale om en honnørords-kobling, skal der være tale om 

en markant omdefinering af begrebets indhold, hvilket vi netop iagttager i OECD’s og 

Undervisningsministeriets forskellige brug af ordet forandring.   
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Når Undervisningsministeriet laver denne honnørords-kobling ud fra OECD’s 

forandringsbegreb sker det atter for aktivt at oversætte på egne betingelser. Igen med 

henblik på at skygge for, hvor styringen kommer fra, internaliserer 

Undervisningsministeriet forandringen i læreren og gør forandring til en definition af 

lærerens selvforhold. For at sikre forandringen dyrkes det potentielle, og 

definitionsmagten og initiativet lægges over på lærerne selv, så den enkelte lærer 

tager ansvar for sin egen fortsatte udvikling. Således læsser ministeriet kompleksitet 

over på lærerne ved at kræve, at de udvikler egen adfærd. Når intet er specificeret på 

forhånd, pålægges lærerne den byrde selv at udspecificere sin egen udvikling, og 

dermed opnår Undervisningsministeriet den fordel ikke at behøve at være den direkte 

styrende part. Der foregår således en styring på en vekselvirkning mellem det centrale 

og det decentrale niveau, som i høj grad – og nærmest som det bærende princip – 

kommunikerer, at lærerne selv skal definere deres egen og skolens udvikling for at 

internalisere idealerne i læreren, så styringen foregår uden ressourcebrug fra 

ministeriets side. 

 

4.3.3. Læreren hos lærerne: Den lederafhængige og elevfokuserede lærer i 

udvikling 

 

En skolebaseret udvikling 

I de 10 interviewede læreres kommunikation om lærerens udviklingsopgave ser vi 

også en lærer, der anerkender, at der er behov for løbende forbedring og udvikling. 

Den enkelte lærer skal være i en udviklingsproces, hvor han eller hun hele tiden 

overvejer, om noget kan gøres bedre med henblik på at skabe bedre læring for 

eleverne. Det er dog ikke nationale standarder skabt uden for organisationen, som vi 

så det hos OECD, der skal skabe udviklingen hos læreren. Det er lærerne og 

skoleledelsen i samspil, da ledelsen på den enkelte skole også bærer en stor del af 

ansvaret for at få læreren til at udvikle og forbedre sig. Udviklingen sættes således i 

gang ved, at ledelsen og lærerne sammen fastsætter forventningerne til læreren, 

hvorefter læreren gennemfører udviklingen på baggrund af kravene. 

 

I lærernes udviklingsprojekt sondres der altså ligesom hos OECD mellem, hvad der er 

god og dårlig udvikling. Den pædagogiske kode afføder dog forskelligt indhold i 

kommunikationen hos henholdsvis OECD og de udvalgte lærere. Den pædagogiske 
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kommunikation rummer som tidligere nævnt en naturlig spænding i, at man skal 

stræbe uden at kunne nå målet, og i stedet for at søge at skygge for dette paradoks ved 

at lægge vægt på titler, løntrin og rangordninger defineret fra nationalt hold, som 

OECD gør det, italesætter lærerne i stedet lærerens udvikling som et projekt, som 

skolelederen har et stort ansvar for, og som noget, der kræver en fælles kontrakt 

mellem lærer og leder med klare forventninger til forbedringen. Lærerne skal vide 

præcist, hvad der forventes af dem, så de ikke hele tiden selv på ny skal definere deres 

udvikling. De tydelige krav fungerer på samme afparadokserende måde som titler og 

lønhop, idet de momentant giver læreren en oplevelse af at opnå et mål. Lærerne får 

konkrete fokuspunkter, og udviklingsvejen gøres tydelig og overskuelig ved, at 

lederen stiller krav og ekspliciterer sine forventninger til læreren. Dermed bliver det 

mindre synligt, at udviklingen aldrig færdiggøres. Hvis vi iagttager lærernes 

kommunikation som et udtryk for en kodekobling til den pædagogiske kode, kan vi se, 

at lærernes kommunikation om udvikling udformes anderledes netop for at løse den 

indre spænding i kommunikationen på en systemafhængig måde. Denne oversættelse 

af indholdet i lærerens udviklingsprojekt sker netop på grund af interne strukturer, 

hvor lærerne lægger vægt på, at tingene skal udformes af organisationen og i 

interaktionen mellem lærer og leder for at lykkes. En af lærerne beskriver det således: 

 

”Jeg vil have input fra nogen, der kender min hverdag. Hvis ikke man kender vores 

hverdag, så kan man ikke rigtig vide, hvordan man får tingene til at ske. Jeg vil gerne 

have, at mig og min leder laver nogle aftaler om, hvor det er, jeg skal forbedre mig, 

så jeg ved, hvor min leder ser mit potentiale. Jeg vil gerne rykke mig, men hvis jeg 

ikke ved, hvor jeg skal hen, så kan jeg jo ikke rigtig vide, om jeg faktisk rykker mig”  

(Lærer 1, Tre Falke Skolen). 

 

Det er således i interaktionen i den enkelte organisation, at lærernes forandring og 

forbedring skal planlægges. Den kan ikke defineres af nogen, som ikke er en del af 

skolen, da udviklingen således ikke vil lykkes. I stedet skal udviklingen baseres på 

aftaler og forventningsafstemning mellem lederen og lærerne. Lærerne anerkender på 

den måde, at de løbende skal forbedre og udvikle sig - men for at kunne det, skal 

deres udviklingsvej blive tilrettelagt sammen med dem selv og dem tæt på.  
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Et formelt medlemskab 

I lærernes kommunikation om deres egen udvikling bliver det altså muligt for os at 

iagttage en kobling til den pædagogiske kode bedre/dårligere, som farves på en helt 

særlig og systemafhængig måde. Det sker ved, at lærerne trækker på en anden 

forskelsbetragtning, når de skelner mellem bedre og dårligere udvikling. Med Niklas 

Luhmanns ord, kan vi se, at rettens kode ret/uret indføres på den markerede side af 

forskellen (Kneer og Nassehi 1997: 142). Det kan illustreres således:  

 

                  
Hos lærerne handler den bedre udvikling nemlig altid om at skelne mellem, hvad der 

er vedtagne og aftalte regler for, hvad lærerne bør gøre og ikke bør gøre. Lærerne vil 

gerne vide præcist, hvad der er det rigtige og forkerte, når de skal forbedre sig, og de 

vil gerne have klare, afstemte retningslinjer, som de kan rette sig efter i 

udviklingsarbejdet. På den måde bliver det en del af den bedre udvikling hele tiden at 

skelne mellem ret og uret. Niels Åkerstrøm Andersen italesætter noget lignende, når 

han definerer det klassiske medlemskab af en organisation som et, hvor 

kommunikationen knytter an til retssystemet (Andersen 2012: 79). Organisationen er 

her skabt via et formelt medlemskab, som har til hensigt at bestemme, om man 

retmæssigt er medlem af organisationen eller ej. Med rettens sprog bliver det således 

muligt at formulere og afgøre medlemskabet ud fra kalkulerbare rettigheder, regler og 

pligter. Rettigheder og pligter, som den enkelte kan tage på sig og leve op til, hvis han 

eller hun ønsker at være en del af organisationen. I det klassiske medlemskab er det 

tydeligt, hvad der forventes, og det bliver deraf tydeligt, om medlemskabet 

konstitueres. Niels Åkerstrøm Andersen betegner dette som et gammeldags 
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kontraktforhold i modsætning til det selvindmeldelses-medlemskab, som har været 

dominerende i organisationer siden 1980’erne (Ibid.: 80). I det moderne 

selvindmeldelses-medlemskab forskydes det traditionelle medlemskab, så det 

kommer til at gælde om hele tiden på ny at melde sig ind i organisationen ved igen og 

igen at vise sit engagement og dermed sin tilknytning til organisationen. I 

selvindmeldelsens medlemskab har rettens kode ingen relevans, da man ikke i retlig 

forstand kan sige, om en person er motiveret. Det har den derimod i det traditionelle 

medlemskab, hvor forventningerne ikke er åbne, og hvor medlemmet ikke selv igen 

og igen skal definere sin egen tilknytning til organisationen. Her ved organisationens 

medlemmer præcist, hvad de skal gøre for at blive medlemmer af organisationen. 

 

Hvis vi anskuer lærernes kommunikation om deres egen udvikling på denne måde, får 

vi øje på en gruppe lærere, som faktisk rækker tilbage til tidligere tiders 

styringsforhold. Vi ser lærere, som for at kunne udvikle sig skal have konkrete, 

afgrænsede rettigheder, regler og pligter at forholde til. Reglerne og pligterne skal 

guide dem i deres udvikling, så de ved, hvad de skal gøre for at kunne regne med at 

være medlemmer af organisationen. Og reglerne og pligterne skal udmøntes i en 

konkret aftale mellem lærer og leder, som giver lærerne mulighed for at se, hvornår 

de har levet op til organisationens forventninger. Dog har medlemsskabet hos lærerne 

det særpræg, at medlemskabet defineres i den interaktion, som finder sted i den 

enkelte organisation. Det er i den dialog, der udspiller sig på skolen mellem læreren 

og ledelsen, at forventningerne til læreren udformes. På den måde ser vi igen en 

interaktionsstyring, som er forankret i organisationen, og hvor kompleksiteten deles, 

så alle bærer ansvaret. Lærerne håndterer på den måde kompleksiteten i altid at skulle 

stræbe efter noget uopnåeligt ved at efterspørge styring, men styringen skal udføres af 

nogen, der forstår og er en del af deres hverdag, og lærerne skal selv være med til at 

præge forventningerne til dem. Hermed finder styringen sted i et rum af interaktion og 

samspil for at undgå at blive dikterende. På den måde kan vi iagttage, hvordan 

lærerne oversætter OECD’s kommunikation på egne præmisser ved at forskyde 

ansvaret for lærernes udvikling fra nationalt niveau til organisationsniveau, netop 

fordi udviklingen ifølge læreren ikke kan lykkes, hvis ikke den planlægges af nære 

aktører, der ved præcis, hvad der er brug for på den enkelte skole.  
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4.3.4. Sammenfatning af Tema 2: Koblinger om udvikling og forandring 

I dette tema kan vi se, at kommunikationen om den kompetente lærer igen udfolder 

sig på tre forskellige måder hos henholdsvis OECD, Undervisningsministeriet og 

lærerne selv. De tre aktører former kommunikationen på sammenlignelige måder, 

men løser dens indre spændinger på tre forskellige måder ud fra interne 

kommunikationsstrukturer. Hermed fremkommer igen tre former for styring. Vi 

sammenfatter Tema 2 således: 

 

Aktør: Forskelsbetragtning: Systempræmisser: Styringsform: 

OECD - Bedre/dårligere 
udvikling 

- Læreren rangordnes 
efter kompetencer, idet 
de eksamineres ud fra 
graden af perfektion 
 
- Lineær udvikling er 
mulig, fordi den kan 
måles 

- Centraliserede, 
policy-baserede 
standarder og krav 
 
- Direkte styring 
via sortering og 
korrektion 

Undervisningsministeriet - Re-entry-kobling af 
bedre/dårligere udvikling 
 
- Honnørordskobling på 
ordet ”forandring” 
 
- Aktualitet/potentialitet 

- At være under 
udvikling handler ikke 
om at lære noget 
bestemt, men om at 
være lærerende. Det 
sker i forsøget på at 
undgå modstand fra 
lærerne 
 
- Forandring bliver en 
cirkulær bevægelse i 
forsøget på at skygge 
for en direkte styring, 
der kan medføre, at 
styringen ikke lykkes 

- Selvbearbejdelse 
ud fra normer 
udbredt fra 
centralt hold 
 
- Internalisering af 
idealer i læreren, 
så styringen 
foregår uden 
ressourcebrug fra 
ministeriets side 

Lærerne - Ret/uret indføres på den 
markerede side af 
bedre/dårligere udvikling 

- Lærernes udvikling 
skal foregå ud fra 
planlagte mål for at 
tydeliggøre 
forventninger til 
læreren 
 
- Målene skal skabes i 
organisationen, så de 
tilpasses lærerens 
hverdag 

- Organisations-
styring gennem 
formelt 
medlemskab  
 
- Medlemsskabet 
og dermed 
styringen af 
læreren defineres 
gennem 
interaktionen, 
hvor alle deler 
ansvaret 
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4.4. Tema 3 – Privatliv og følelser 

 

4.4.1. Læreren hos OEDC: Den selvtillidsfulde lærer med ansvar for højt humør  

 

Korrektion af det indre  

I Kapitel 3 har vi til sidst iagttaget, hvordan en kompetent lærer ifølge OECD er en 

lærer, der formår at skabe god stemning i klassen og positive omsorgsrelationer til 

eleverne, da de faktorer er afgørende for god læring. Stemningen i klassen og dermed 

elevernes læring ses i den forbindelse som et direkte resultat af, hvordan det står til 

med lærerens faglige selvtillid. Læreren skal rent fagligt set tro på sig selv og egne 

muligheder, hvis klimaet i klassen skal være positivt, og børnene skal lære noget. Det 

handler om at eliminere negative følelser hos læreren ved at gøre lærernes selvtillid 

og selvfølelse til genstand for modellering og forbedring, så der kommer bedre 

resultater ud i sidste ende. OECD skelner derfor igen her mellem en bedre og dårlig 

udvikling for lærerne. Men hvor vi under Tema 2 ser en kommunikation, der primært 

handler om at korrigere den ydre adfærd hos lærerne, handler det her om at forme 

lærernes indre ved at gøre deres såkaldte ”self-efficacy” til et omdrejningspunkt i 

lærerens virke. Dette fokusskift er et forsøg på at løse det paradoks, som med Niklas 

Luhmanns optik ligger i al pædagogisk kommunikation – nemlig det, at et socialt 

system ikke kan nå bevidstheden - det psykiske system - fordi de to systemer udgøres 

af forskellige operationsformer, nemlig kommunikation og tanker (Luhmann 2000: 

138). Kommunikationen kan iagttage, hvad mennesker gør, men den kan ikke 

iagttage, hvad en person tænker – og derfor har den ikke adgang til bevidstheden 

(Andersen 2012: 87). Man forsøger eksternt fra at korrigere noget, som man ikke har 

adgang til og derfor aldrig kan efterprøve. Med pædagogisk kommunikation kan man 

kommunikere om korrektionen af lærerens mentale tilstand ud fra observation, men 

den kan aldrig afgøre, om læreren rent faktisk har høj selvfølelse og selvtillid, og om 

korrektionen dermed har nået sit mål.   

 

OECD forsøger i sin pædagogiske kommunikation at skygge for dette paradoks ved at 

skabe mål for, hvornår noget kan dømmes som et udtryk for det indre. Ligesom vi ser 

det generelt i OECD’s kommunikation, søges problemet løst ved at samle 

dokumentation på lærerens mentale tilstand. I dette tilfælde gøres det ved at lave 
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målinger på lærerens tilfredshed for derefter at sidestille tilfredshed med høj selvtillid 

og selvfølelse (OECD 2009b: 232). På den måde ser det ud som om, at man når 

lærerens indre, da tilfredshed netop må være et udtryk for en indre følelse, og dermed 

ikke er en kommunikativ skabt størrelse. Når læreren skal korrigeres til at blive en 

mere kompetent lærer, der med styr på sit indre kan styre stemningen i klassen, 

handler det ifølge OECD altså om at højne tilfredsheden hos lærerne.  

 

Læring med kærlighed 

I OECD’s kommunikation søges der endvidere at skygge for det problem, at man ikke 

kan styre og iagttage lærerens indre, ved at kodificere kommunikationen med 

logikker, der skaber forbindelse mellem lærergeringen og lærerens intimsfære og 

følelsesforhold. Det er således vigtigt at være ”omsorgsfuld” og ”engageret” i sit 

forhold til særligt børnene – og dermed sin arbejdssituation - hvis man vil være en 

god lærer. OECD former på den måde kommunikationen ved at italesætte lærerens 

indre gennem kærlighedens sprog. Ved at skelne mellem det at elske og ikke at elske 

gør OECD det muligt at teste og vurdere, hvorvidt lærerens indre korrigeres eller ej. 

Hos OECD markeres den positive side af kærlighedens grundforskel gang på gang i 

kommunikationen ved at fokusere på omsorgsfulde lærere, der forhindrer problemer, 

eliminerer egne negative følelser og ikke kritiserer eleverne. Når lærerne ikke ytrer 

sig negativt, er de således tilfredse – og dermed har korrektionen nået deres indre.  

 

Niels Åkerstrøm Andersen har i flere af sine analyser af medarbejderledelse i 

moderne organisationer ligeledes fundet en vægt på engagement, lyst og varme. Med 

Åkerstrøm Andersens ord er netop kærlighedens sprog en god motor for styring og 

korrektion, da den tager udgangspunkt i passion som den stærkeste af alle følelser 

(Andersen 2011: 40). Kærlighedssproget indeholder nemlig en logik og et 

begrebsforråd, som gør modstand svær. OECD bruger her honnørord som ”lyst”, 

”varme” og ”motivation” - læreregenskaber som er svære at være uenige i, og som 

derfor er nemme at bruge til at korrigere efter, fordi lærerne kun vanskeligt kan 

modarbejde dem som en del af det at være en kompetent lærer. OECD søger således 

at fylde en særlig opfattelse i de ord – nemlig at det handler om at udelukke 

konflikter, negative følelser og brok, hvis man vil ses som en motiveret lærer.   
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Kommunikationen stræber på den måde efter en følelsesmæssig opdragelse, hvor kun 

det positive må udtrykkes. Der synes således at være en vægt på, at følelsesudtryk kan 

læres og aflæres. Ved at tage ansvar for sine følelsesudtryk kan man være med til at 

skabe en skole, hvor gode og ægte følelser trives. På trods af at lærerens ansvar for at 

lede sig selv og klassen i højere grad italesættes under dette tema, er der således 

stadig tale om, at OECD og policy-skaberne udstikker mål for, hvornår læreren 

præsterer godt i klasseværelset. Styringen går igen på præstationer gennem 

sammenligninger og målinger, hvor lærerens præstation i dette tilfælde sidestilles med 

niveauet af tilfredshed, motivation og antallet af efteruddannelsestimer, læreren har 

fået. Det er administratorerne af skoleområdet, der skal sørge for, at læreren bliver 

uddannet i klasseledelse og løbende udvikles professionelt, da dette giver højere 

faglig selvfølelse hos lærerne, som dernæst kommer til udtryk som større tilfredshed 

og til sidst munder ud i bedre resultater i klassen (OECD 2009b: 232). Også under 

dette tema kommunikerer OECD således om en styring af lærernes præstationer via 

en markant værdifastsættelse af deres egenskaber gennem målinger og 

sammenligninger.   

 

4.4.2 Læreren hos Undervisningsministeriet: Den hele rollemodel dedikeret til 

organisationen 

 

En korrektion af rollemodellen 

Selv om Undervisningsministeriet ikke som OECD taler om selvtillid og selvfølelse, 

når det kommer til den kompetente lærer, kommunikerer Undervisningsministeriet 

alligevel om lærerens personlighed og følelsesregister som afgørende for elevernes 

læring. Det sker ved, at læreren for at være den rollemodel, som det er nødvendigt at 

være for at opnå effektiv læring, skal vise hele sit selv, samtidig med at han eller hun 

udviser hensigtsmæssig adfærd og social ansvarlighed. Når disse kædes sammen, skal 

lærerens indre udgøres af positiv adfærd for at kunne vise det over for eleverne, og 

lærerens indre skal således korrigeres i jagten på gode resultater.  

 

Kommunikationen kommer således ligesom hos OECD til at dreje sig om, at lærerens 

indre skal forbedres ud fra en skelnen mellem bedre og dårlig udvikling. Hvis vi ser 

kommunikationen som et udtryk for endnu en kodekobling, kan vi iagttage, hvordan 

Undervisningsministeriet reagerer på kommunikationen om lærerens indre ved at 



! 95 

forme sin kommunikation i samme kode - her den pædagogiske kode. Men det 

paradoks, der følger med koden - nemlig det, at et socialt system ikke kan nå 

bevidstheden – søger Undervisningsministeriet i sin kommunikation at løse på en 

anden måde, end OECD gør ved at sidestille det indre med tilfredshedsmålinger og 

kærlighedsytringer. Undervisningsministeriet aktualiserer nemlig en skelnen mellem 

det private og offentlige hos læreren i forsøget på at nå lærerens indre. For at 

demonstrere god adfærd og dermed korrektion af sit indre skal læreren fremvise 

private sider af sig selv i form af eksempelvis barndomsanekdoter og sårede følelser 

som en konstruktiv vej til at opnå bedre adfærd (Undervisningsministeriet 2008: 37). 

Ved at lære af private oplevelser og erfaringer opnår både læreren og eleverne en 

mere hensigtsmæssig måde at være på, og der skabes bedre resultater. Lærerens 

inddragelse af private, problematiske beretninger skal således bruges til at 

demonstrere, at Undervisningsministeriets ledelse når længere end blot til lærerens 

udadvendte gerninger, hvor OECD i stedet efterspørger lærere, der udtrykker 

tilfredshed og eliminerer personlige, negative følelser. Som Asmund Born og Niels 

Åkerstrøm Andersen finder det i flere analyser af ledelse af offentlige medarbejdere, 

bliver det private således et positivt element i kommunikationen, fordi det dermed 

bliver muligt for medarbejderen at vise, at han eller hun investerer sig selv i jobbet 

(Andersen og Born 2005: 170). Det handler om at give medarbejderen, i dette tilfælde 

læreren, mulighed for at give hele sit jeg – og ikke kun de positive dele af det - til sin 

arbejdsplads og dermed demonstrere, at arbejdspladsens mål har nået medarbejderens 

indre.  

 

Denne forskydning spiller sammen med en kommunikationsstruktur, der netop er 

specifik for Undervisningsministeriet som system – nemlig det at se lærerjobbet som 

et personligt kald. Denne opfattelse er blevet gentaget af både undervisningsministre 

og andre ledende politikere. Senest under lærerkonflikten udtalte Venstres formand 

Lars Løkke Rasmussen, at læreren skal genvinde sin kompetence og anerkendelse ved 

at ”være skolelærer hele døgnet” (Munch 2013). Undervisningsministeriet påpeger 

ligeledes, at lærerfaget skal handle om at ”være en afgørende person i børnenes liv” 

(Undervisningsministeriet 2010b: 1), ligesom flere undersøgelser peger på, at lærerne 

netop vælger faget, fordi de ser det som en personlig mission (se eksempelvis Hansen 

2013). På den måde afparadokserer Undervisningsministeriet pædagogikkens 

paradoks med en kommunikationsstruktur, der allerede eksisterer i – og dermed 
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opretholder – systemet. Sagt på en anden måde formes korrektionen i et sprog, som 

mange lærere ud fra Undervisningsministeriets opfattelse i forvejen knytter an til, og 

dermed søger ministeriet, ligesom vi har set i de foregående temaer, at gøre styringen 

usynlig ved at forankre den i normer, der ifølge ministeriet allerede har grobund hos 

lærerne. Når det af mange lærere opfattes som en del af jobbet at dele ud af sig selv 

og sit privatliv, opleves det ikke som et dikterende krav, når ministeriet opfordrer 

lærerne til at agere som rollemodeller.   

 

Helhjertet engagement 

Hvor OECD ser tilfredshedsmålinger og fraværet af konflikter som udtryk for en 

lærer, der er engageret og dermed styret i sit indre, taler Undervisningsministeriet 

således om en lærer, der skal agere rollemodel og vise sit private jeg – hvad enten det 

er positivt eller negativt – for at demonstrere, at engagementet og lysten, og dermed 

korrektionen, reelt har taget i lærerens inderste. Undervisningsministeriet kan derfor 

også siges at trække på kærlighedens sprog, når der kommunikeres om lærerens 

profession. Læreren skal i sit virke vise, at han eller hun er passioneret omkring sit 

arbejde. Men hvor OECD med sit fokus på varme og problemfrie miljøer 

udelukkende markerer den positive side af forskellen elsker/elsker ikke, bliver det at 

elske sit arbejde hos Undervisningsministeriet et spørgsmål om at omfavne og 

demonstrere både konflikt og glæde. Faktisk kan medvirken til konflikter og kritik 

ligefrem være et udtryk for engagement, initiativ og passion. Hvis vi ser 

kommunikationen som et udtryk for en re-entry kobling, kan vi således se, at 

forskellen elsker/elsker ikke kopieres ind i sig selv, så det at elske bliver et spørgsmål 

om kontinuerligt at demonstrere både negativitet og positivitet, tilfredshed og kritik. 

Dette kan illustreres således: 
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Ministeriet italesætter atter en inddragelse af hele lærerens adfærd og person som 

vejen til god undervisning. En kompetent lærer er således en, der demonstrerer det 

menneskelige følelsesregister og viser sig selv som helt menneske for netop at kunne 

udvikle skolen og danne eleverne som hele mennesker – akkurat som det udtrykkes i 

Folkeskolens Formålsparagraf fra 2009: 

 

“§1. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 

fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne 

muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal 

forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 

frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati”  

(Undervisningsministeriet 2009c: 1). 

 

Eleverne skal udvikle erkendelse, medansvar og åndsfrihed – og det kræver, at 

skolerne og hermed lærerne som rollemodeller besidder de samme egenskaber. 

Autenticitet kommer hos Undervisningsministeriet derfor ikke til at handle om at have 

et varmt og omsorgsfuldt forhold til eleverne, men det at have et forhold baseret på 

selverkendelse og frihed til at vise sit inderste - i et kontinuerligt forsøg på at opnå 

god adfærd hos både sig selv og eleverne. Undervisningsministeriets kommunikation 

kan på den måde iagttages som en kobling, der bekræfter det af OECD italesatte 

behov for korrektion af lærerens indre adfærd for at opnå gode læringsmæssige 

resultater, samtidig med at systemet opretholder sig selv ved at fokusere på rollen som 

rollemodel for menneskelig dannelse, der er en historisk vigtig del af den danske 

folkeskole. Den alsidige og personlige dannelse med problemer og selverkendelse 

som motor og læreren som rollemodel er således en del af den ministerielle vej til 

gode, målbare læringsmæssige resultater, fordi denne sammenkobling vinder 

genklang i systemet - og dermed øges muligheden for styringens succes atter en gang.  

 

Ledelse på selvindmeldelse 

Undervisningsministeriets reaktion på kommunikation om korrektion af lærerens 

indre lægger dermed styringens kompleksitet over på læreren i stedet for at påtage sig 

den selv ved eksempelvis eksterne målinger og centrale krav, som vi ser det italesat 

hos OECD. I stedet for blot at skulle agere klassestyrer ud fra centralt definerede 
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regler om god adfærd bliver styringsambitionerne rettet mod lærerens egen evne til at 

forme sin egen adfærd for derved at kunne agere rollemodel. Det er lærerens opgave 

hele tiden at dømme egen adfærd - og hermed også sit privatliv - for at kunne præge 

eleverne i den rigtige retning og dermed indfri skolens mål. Det bliver lærerens 

opgave konstant at opstille forventninger til og mål for sig selv for at opnå 

organisationens mål – ligesom vi ser det i semantikanalysen i Kapitel 3. Der skulle 

læreren aktivt sætte gang i og tage ansvar for udviklingsarbejde, der forandrer skolen, 

for på den måde at definere sin relation til organisationen. Her skal læreren også 

aktivt demonstrere sin tilknytning til skolens mål ved at vise, at han eller hun 

dedikerer hele sit liv og person til lærergerningen. Hvis ikke læreren råber højt, selv 

tager initiativ til at løse problemer og opgaver og dermed engagerer sig i skolens 

udvikling og mål, er læreren ikke kompetent og derfor ikke ordentligt inkluderet i sin 

respektive skole.  

 

Ligesom Niels Åkerstrøm Andersen som tidligere nævnt finder det i sine analyser af 

det moderne medarbejderforhold, er der altså en forventning om, at medarbejderen 

nærmest dagligt demonstrerer, at han eller hun betragter sig selv som en del af skolen 

ved demonstrere personligt engagement og initiativ. Med Niels Åkerstrøm Andersens 

ord kan vi sige, at læreren konstant skal melde sig ind i organisationen for at tilhøre 

den (Andersen 2012: 13). Medarbejderen skal gennem initiativ, kritiske ytringer og 

andre kærlighedserklæringer hele tiden tilkendegive, at styringen har nået 

medarbejderens bevidsthed, da det aldrig for alvor kan fastlås, netop fordi det sociale 

ikke kan nå det psykiske.  

 

Når styringen kommer til udtryk gennem kærlighedens sprog, kommer den til at 

handle om, at den styrede konstant skal foregribe den andens – her skolens – behov, 

uden at ministeriet eller skolen skal udtrykke dem (Andersen og Born 2005: 175). 

Styringen, der kommer til udtryk hos Undervisningsministeriet, søger derved at opnå 

en totaliserende kraft, hvor nye dele af læreren konstant inddrages i forsøget på at 

stadfæste, at læreren reelt har overtaget idealerne for, hvad det vil sige at være en 

kompetent lærer. Stort set ingen aspekter af lærerens selvforhold udelades, da rollen 

som rollemodel fordrer, at læreren styrer alle dele af sig selv. Når læreren fortæller 

eleverne om dårlige oplevelser med mobning i sin egen skoletid eller udtrykker kritik 

af en situation på skolen, bliver det således en demonstration af, at læreren er 
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følelsesmæssigt involveret i skolen og dermed lader sig styre i sit indre. I sit hele. 

Således resulterer Undervisningsministeriets genfortolkning af OECD’s 

kommunikation i en styring, der adskiller sig fra den, OECD italesætter ved at gå på 

lærerens selvbearbejdning frem for ekstern formning af lærerens indre. 

 

4.4.3. Læreren hos lærerne: Den simulerende sjælesørger med styr på klassens 

humør 

 

En facade uden problemer 

Hos lærerne skal eleverne ligesom hos OECD opleve en glad lærer uden problemer, 

der altid er klar til at skabe god stemning og rum for læring. Lærerne taler også om en 

lærer, der skal simulere godt humør uanset hvad. Og de lægger ekstra vægt på, at 

facaden bliver en fast del af at undervise, da det er lærerens opgave at styre 

stemningen og agere problemfri rådgiver for eleverne. Hvor OECD giver udtryk for, 

at man skal stræbe efter at forbedre hele lærerens indre ved at eliminere negative 

følelser hos læreren og derigennem skabe gode resultater i klassen, giver lærerne 

således kun udtryk for at stræbe efter at opøve en evne til at skjule den negative del af 

det indre. Læreren skal ikke være problemfri, som OECD italesætter – derimod skal 

læreren virke problemfri. Det er ifølge lærerne derfor deres ydre adfærd, der skal 

korrigeres i forsøget på at blive bedre til at tage facaden på - hvilket flere af lærerne 

netop nævner som svært, men nødvendigt. Lærerne italesætter således også korrektion 

som en skelnen mellem en bedre og dårligere udvikling, men lærerens ydre – og ikke 

indre - er målet for korrektionen. 

 

Denne forskydning i kommunikationen om lærerens privatliv og følelser kan netop 

ses som et resultat af indre kommunikationsstrukturer i enten lærerens organisations 

virkelighed eller professionsstand. Således giver flere af lærerne udtryk for, at det at 

være en kompetent lærer først og fremmest handler om at være professionel og ikke i 

personlig balance, da sidstnævnte nærmest er en umulighed. En af lærerne beskriver 

det således: 

 

”Den præstation, jeg leverer hver dag, skal ikke påvirkes af, om det går godt 

derhjemme, eller om jeg føler, at tingene kører for mig på skolen generelt. For der vil 
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altid være private ting, man slås med. Men jeg skal ind og levere foran mine elever, 

uanset hvordan jeg har det” 

(Lærer 1, Hjalleseskolen). 

 

Hos lærerne er det således en stadfæstet opfattelse, at læreren må kunne tage sin 

opgave på sig, uanfægtet hvordan læreren har det indeni, fordi det er en del af det at 

være professionel og berettiget som lærer. Og derfor forskyder lærerne 

kommunikationen om korrektionen af lærerens indre til at handle om en ydre 

korrektion, fordi det er den korrektion, der ifølge lærerne kan lade sig gøre og dermed 

er afgørende for at være en kompetent lærer.  

 

Hvis vi betragter kommunikationen som en kodekobling, kan vi se, at lærerne skelner 

på samme måde som OECD, men netop fordi fokuspunktet for den bedre/dårligere 

udvikling er et andet end hos OECD på grund af systemafhængige 

kommunikationsstrukturer, udfolder lærernes kommunikation ikke det pædagogiske 

paradoks i, at man ikke udefra kan korrigere det indre. Derimod udfoldes endnu en 

gang den pædagogiske kodes anden indre modsætning, der som tidligere beskrevet 

består i, at den enkelte lærer hele tiden skal udvikles og korrigeres med henblik på at 

blive bedre, selv om det aldrig er muligt at nå det endelige mål ud fra en skelnen 

mellem bedre og dårligere udvikling. Derfor kredser lærernes kommunikation under 

dette tema også om at skygge for dette problem ved at fokusere på, hvordan man som 

lærer trods alt kan opleve at indfri udviklingsmæssige mål i forhold til den ydre 

korrektion, selv om man som lærer aldrig er fuldendt, når det kommer til at vise 

overskud, skjule problemer og undertrykke personlige behov.  

Ligesom vi har set det i de to foregående temaer, kommer fællesskabet og 

interaktionen mellem kollegerne her til at spille en stor rolle. Det bliver således de 

andre lærere på skolen, der skal give hver enkelt lærer oplevelsen af, at korrektionen 

løbende lykkedes. Lærerne efterspørger, at deres kolleger skal råbe vagt i gevær, når 

en lærer ikke viser det overskud over for eleverne, som vedkommende bør – og 

omvendt skal kollegerne anerkende, når korrektionen lykkedes, og en lærer formår at 

lægge personlige behov til side og være på over for børnene. Ved at få anerkendelse 

fra kolleger i en bestemt situation, kan lærerne erfare, at de har forbedret sig og 

dermed få en momentan oplevelse af at have nået et mål og være fuldendte. Dermed 

får interaktionen i drypvise øjeblikke det til at se ud som om, at de har opnået at være 
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en kompetent lærer. Således bliver det atter lærernes vægt på den nære interaktion og 

deres eksistensberettigelse som lærer, der afgør, hvordan lærerne oversætter 

kommunikationen om behovet for en folkeskolelærer, der lærer at vise overskud og 

gemme personlige behov væk. 

 

Engagement gennem hinanden 

Selv om lærerne i sin kommunikation ikke fokuserer på at styre og iagttage lærerens 

indre, kommer kærlighedens sprog stadig til at spille en rolle i lærernes beskrivelser. 

Når lærerne løbende stræber efter en oplevelse af, at de opnår deres udviklingsmål 

som lærer gennem interaktionen, har de nemlig brug for et sprog, som hjælper til at 

demonstrere, hvorvidt lærerne lader sig korrigere. Her bliver ord som ”lyst”, 

”motivation” og særligt ”engagement” afgørende for, at lærerne kan vise, at de 

løbende retter sig til i forhold til skolens mål. Ligesom vi ser, at den positive side af 

forskelsbetragtningen elsker/elsker ikke konstant markeres hos OECD, ser vi således 

også hos lærerne et tydeligt fokus på den overskudsagtige og entusiastiske lærer – 

både når det kommer til eleverne og til skolen generelt. Hvis vi iagttager 

kommunikationen hos lærerne som en honnørords-kobling, kan vi dog se, at selv om 

kommunikationen hos OECD og lærerne umiddelbart minder om hinanden, 

oversætter lærerne alligevel OECD’s kommunikation, så indholdet forandres. Således 

giver begge systemer ordet engagement afgørende betydning, men OECD og lærerne 

tillægger begrebet to forskellige meninger, som netop er afgjort af systemafhængige 

strukturer, som vi vil vise i det følgende.  

 

Hos lærerne bliver engagement et spørgsmål om at vise initiativ over for hinanden på 

skolen og være en konstruktiv problemløser i tilgangen til elevernes og skolens 

udfordringer. Engagement skal således demonstreres ved, at lærerne lader deres 

personlige behov blive derhjemme og iklæder sig overskud ved selv at tage tilløb til at 

bidrage til skolens forbedring gennem det at fokusere på nye tiltag, som kan lade sig 

gøre – frem for at brokke sig over dem, der ikke kan. Engagement er dermed i høj 

grad et spørgsmål om i fællesskab at inspirere og motivere hinanden på de respektive 

skoler. Således er det skoleledelsen og lærerne, der sammen skal holde hinanden til 

ilden ved give plads til, at man hver især kan udleve sine idéer.  

OECD italesætter derimod engagement som et spørgsmål om at minimere lærernes 

negative selvfølelser gennem professionel udvikling og karrieremæssig fremgang. 
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Engagement kan således skabes af administratorer og politikere ved at skabe 

programmer for lærernes udvikling, forfremmelser og løn. Tilfredshed og fraværet af 

kritik og konflikter sidestilles med engagement gennem målinger, der dokumenterer, 

om lærerne er glade i deres job eller ej. En engageret lærer er således en, der reelt har 

det godt indeni og som demonstrerer dette ved at udføre sit job i overensstemmelse 

med centrale karriereprogrammer og uden brok. Der er således ikke behov for, at 

læreren selv tager initiativ på egne eller skolens vegne, da indordning i højere grad 

illustrerer engagement. De to engagementsbegreber kan illustreres således: 

 

 
 

At lærerne fokuserer på initiativ, demonstration over for kolleger og samspil med 

skoleledelsen som udtryk for engagement frem for at vise det gennem nationale 

tilfredshedsmålinger og higen efter individuel forfremmelse og lønhop, udspringer 

netop af lærernes opfattelse af interaktionen som afgørende for deres virke som 

kompetente lærere, som vi allerede har illustreret tidligere i dette kapitel. Således 

pointerer størstedelen af lærerne gentagne gange, at de ikke kan motiveres af eksternt 

baserede målinger og programmer, da de ikke tager udgangspunkt i den dagligdag, 

lærerne indgår i. Individuelle lønhop og en høj tilfredshedsprocent er ikke en måde, 

hvorpå læreren kan gøre det synligt for de andre på skolen, at han eller hun er 

engageret. En af lærerne beskriver det på følgende måde: 

 

”Det nytter ikke noget, at jeg lader nogle udefra afgøre, om jeg er en god lærer eller 

ej. Man kan selvfølgelig godt blive lidt glad, hvis en national test siger, at min klasse 
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har klaret sig godt, men det kan ikke motivere mig i det daglige. Det skal jo være dem, 

som jeg er sammen med hver dag, der skal se, at jeg gør, hvad jeg kan” 

(Lærer 2, Hjalleseskolen).   

 

Lærernes engagement afhænger således af interaktionen på skolen, fordi motivationen 

kommer af den ansigt-til-ansigt-kontakt, lærerne har med elever, skoleledere og andre 

lærere. Således udfolder lærerne et andet engagementsbegreb end OECD, netop fordi 

der internt i lærernes organisationer eller i lærerstanden er en kondenseret forståelse 

af, at engagement ikke kan komme udefra og skal demonstreres over for dem tæt på 

for at eksistere. Samtidig ser vi, at fordi interaktionen bliver lærerens udgangspunkt, 

må en engageret lærer også være en problemløser frem for en, hvor konflikter, 

uenigheder og problemer ikke findes. Når ansigt-til-ansigt-kommunikation bliver 

lærerens styringspind, er der en forståelse af, at konflikter ikke kan udelukkes – i 

stedet må de løses på en konstruktiv måde. Stephen Ball finder i sine analyser af den 

moderne lærers professionalisme, at lærerne i dag netop betragter sig selv som 

værende i et ”space of concerns” på deres respektive skoler, som de forholder sig til 

ved at lade deres professionelle praksis blive skabt af ikke bare deres eget narrativ, 

men af de sociale relationer inden for skolen (Ball 2003: 39). Der er mange krav til 

uddannelsesområdet, og særligt folkeskolerne, og det forholder lærerne sig simpelthen 

til ved at skabe en fælles fortælling om læreren med dem, der er tæt på, så læreren i 

sin hverdag oplever at leve op til kravene for en kompetent lærer. Således ser vi som 

under de foregående temaer, at resultatet af de koblinger, som lærerne udfolder, er en 

styring, der går ud på i fællesskab at skabe strukturer og regler for, hvad en kompetent 

lærer er på den pågældende skole for at begrænse omfanget af forventninger til den 

kompetente lærer.  

!
4.4.4. Sammenfatning af Tema 3: Koblinger om privatliv og følelser 

Kommunikationen om den kompetente lærer udfolder sig igen afhængigt af interne 

kommunikationsstrukturer hos de tre aktører, OECD, Undervisningsministeriet og 

lærerne, under dette tema. De tre systemers kommunikation minder om hinanden på 

nogle punkter, mens løsningen af kommunikationens indre spændinger får 

kommunikationen til at adskille sig på andre punkter. Derfor italesætter OECD, 

Undervisningsministeriet og lærerne også igen tre styringsformer. Vi sammenfatter 

Tema 3 således: 
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Aktør: Forskelsbetragtning: Systempræmisser: Styringsform: 

OECD - Bedre/dårligere 
udvikling af det indre 
 
- Elsker/elsker ikke 

- Tilfredshedsmålinger 
bliver et udtryk for at 
nå det indre, da alt kan 
dokumenteres 
 
- Korrektion i forsøget 
på at nå perfektion, der 
kan måles  

- Målstyring ud 
fra centraliserede 
og policy-
baserede krav 
 
- Performativitets-
ledelse gennem let 
aflæselige og 
synlige målinger  

Undervisningsministeriet - Bedre/dårligere 
udvikling af det indre 
 
- Privat/offentligt 
 
- Re-entry-kobling af 
elsker/elsker ikke 

- Læreren skal vise sig 
som et helt menneske 
og agere rollemodel. 
Ved at italesætte 
lærergerningen som et 
kald, undgår styringen 
modstand 
 
- Korrektion af lærerens 
indre adfærd ud fra et 
fokus på dannelse, som 
er accepteret af lærerne 
og derfor ikke møder 
kritik 

- Ledelse på 
selvindmeldelse, 
hvor læreren skal 
foregribe 
folkeskolens og 
ministeriets behov 
 
- Totaliserende 
styring, hvor nye 
dele af læreren 
konstant inddrages 
for at stadfæste 
lærerens 
overtagelse af 
ministeriets 
idealer  

Lærerne - Bedre/dårligere 
udvikling 
 
- Honnørordskobling til 
ordet ”engagement” 

- Indre korrektion er en 
umulighed, og derfor 
handler korrektion hos 
lærerne om at være 
professionel udadtil 
 
- Engagement handler 
om at vise initiativ over 
for hinanden på skolen, 
fordi motivation 
kommer af ansigt-til-
ansigt kontakt og ikke 
udefra 

- Strukturer og 
regler skabes i 
fællesskab på de 
enkelte skoler for 
at begrænse 
omfanget af 
forventninger til 
den kompetente 
lærer  

 

 

4.5. Delkonklusion: Interne strukturer fører til tre forskellige styringsformer 

Vi har i dette kapitel spurgt til, hvordan Undervisningsministeriet og lærerne i deres 

kommunikation kan siges at blive påvirket af OECD. Og ud fra ovenstående analyse 

kan vi konkludere, at den påvirkning, vi ser finde sted, udspiller sig ved aktive 

nationale og lokale genfortolkninger af OECD’s kommunikation. Således har vi i 

dette kapitel illustreret, at både Undervisningsministeriet og lærerne trækker på 

begreber og bekræfter måder at iagttage på, som minder om OECD’s - men netop 

fordi Undervisningsministeriet og lærerne løser kommunikationens paradokser ud fra 
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dominerende kommunikationsstrukturer i deres egne systemer, resulterer 

påvirkningen i forskellige måder at skabe og styre læreren på.  

Konkret kan vi se, at OECD italesætter en lærer, der skal styres af policy-skabere ud 

fra systemiske standarder, forskningsbaseret evidens og nationale evalueringer. 

Undervisningsministeriet taler også om evidensbaseret undervisning og evaluering 

som styring, men styringen foregår her på lærerens selvstyring og selvbearbejdelse, 

således at læreren selv skal være med til at definere, hvilken evidens og hvilke 

evaluerings- og udviklingsmål læreren skal måles ud fra. Denne forskydning sker 

netop på grund af Undervisningsministeriets interne erkendelse af, at lærerne vil 

udøve modstand mod styringen, hvis de genkender den som centraliseret og dikteret 

og dermed ikke oplever, at de selv kan forme den.  

I lærernes kommunikation bliver styring ligesom hos OECD også italesat som baseret 

på beviselig effektivitet, evaluering og klare forventninger. Men lærerne skal ikke 

styres af systemiske eller centraliserede standarder og mål. I stedet skal styringen 

stamme fra interaktionen mellem lærere, skoleledere, forældre og elever, så mål og 

krav udformes i fællesskab og i lærernes nærmiljø, netop fordi der hos lærerne er en 

intern opfattelse af, at lærerprofessionen devalueres, og undervisningen forringes, 

hvis ikke undervisningen tager udgangspunkt i de konkrete, lokale behov på den 

enkelte skole og klasseværelse.  

Således kan vi se, at OECD’s påvirkning på det danske skoleområde netop sker ud fra 

lokale præmisser for at kunne fungere og vinde genklang lokalt. Vi kan dermed 

konkludere, at OECD’s påvirkning ud fra vores analyser ikke aflyser national og lokal 

selvbestemmelse på folkeskoleområdet, men aktiverer den på en måde, så 

påvirkningen fører til forskellige styringsformer og professionsopfattelser, som 

bunder i fortolkningen af OECD’s kommunikation hos den særlige lokalitet, aktør og 

sagsområde. International påvirkning bliver ud fra OECD som case således et 

spørgsmål om sammenkædning af internationale, nationale, ministerielle og lokale 

værdier. 

 

!
!
!
!
!
!
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KAPITEL 5 
AT KOMMUNIKERE OM PÅVIRKNING 
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5.1. Indledning 

OECD’s indflydelse på dansk skolepolitik er som tidligere skitseret jævnligt på 

dagsorden. Særligt når de nye PISA-undersøgelser udkommer, fylder OECD meget i 

det danske mediebillede, hvor diverse debattører kommenterer på resultaterne. Det 

seneste årti har en lang række både danske og udenlandske forskere således også 

undersøgt, hvordan OECD påvirker uddannelseslandskabet hos de lande, der 

medvirker i OECD’s undersøgelser. Ofte bidrager forskerne med en kritik af, at 

OECD har en nærmest dikterende magt over nationalstaterne.  

 

I det følgende vil vi netop kortlægge, hvordan førende skoleforskere iagttager 

påvirkning fra internationale organisationer for dermed at tydeliggøre nogle af de 

selvfølgeligheder, der dominerer debatten. Den analytiske fremgangsmåde er at 

spørge til, hvordan forskellige skoleforskere skelner, når de taler om påvirkning, og 

hvilke konsekvenser dette har for kommunikationen. Det gør vi for derefter at kunne 

diskutere begrænsninger i deres argumentation ud fra vores blik på påvirkning som et 

spørgsmål om aktiv oversættelse hos dem, der forsøges udøvet indflydelse over.  

 

Vi har udført en bred afsøgning i den forskning, der beskæftiger sig med international 

indflydelse på uddannelsesdagsorden i nationalstater og er hos en lang række 

forfatterne stødt på to dominerende måder at iagttage påvirkning på. De to positioner 

vil vi i det følgende redegøre for ud fra et udpluk af litteraturen fra positionernes 

førende talsmænd. Da vores kortlægning af positionerne dermed ikke baseres på et 

fuldt arkiv af de citerede forskere, er det muligt, at de samme personer har iagttaget 

eller udtalt sig anderledes andre steder. Vi læser dem i lyset af vores syn på 

international påvirkning, og derfor er der en risiko for, at vi ikke ser deres fulde 

karakteristik af international påvirkning på skoleområdet, ligesom nuancerne i deres 

analyser af skoleområdet ikke får mulighed for at blive fuldt udfoldet. Med 

bevidsthed om, at vi dermed ikke kan levere en fyldestgørende, nuanceret kritik af det 

komplekse spørgsmål, som påvirkning mellem aktører er, er vores håb alligevel at 

kunne komme med et konkret bidrag til debatten om international indflydelse på 

nationale og lokale aktører, som måske afføder nye tanker hos dem, der arbejder på 

særligt uddannelsesområdet og andre områder, hvor internationale aktører spiller en 

rolle. Derfor formulerer vi til sidst en række spørgsmål, som netop disse aktører med 

fordel kan forholde sig til.  
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5.2. Position 1: Globalisering og konkurrence styrer folkeskolen 

Den britiske professor Roger Dale er en af de forskere, der i størst omfang har 

undersøgt international påvirkning på nationale politikker. I flere tekster beskriver 

han, hvordan globaliseringen i høj grad påvirker nationale politiske beslutninger. 

(Dale 2010: 64). Roger Dale argumenterer for, at nationalstaterne har mistet 

kapaciteten til at udforme nationale politikker selvstændigt, fordi nationerne er nødt 

til at modernisere deres økonomier og dermed deres velfærdssystemer i 

overensstemmelse med dominerende internationale ideologier for at kunne klare sig i 

den globale konkurrence: 

 

“While they (nation states red.) have all retained their formal territorial sovereignty 

more or less intact, they have all, to a greater or lesser degree, lost some of their 

capacity to make national policy independently. Globalization, then, does create 

broadly similar patterns of challenge for states that shape their possible responses in 

similar ways” (Dale 2012: 64-65). 

 

Dale peger i den forbindelse på en række internationale organisationer, som spiller en 

stor rolle i påvirkningen af nationalstaterne - herunder OECD, Verdensbanken og Den 

Internationale Valutafond. Fælles for dem er, at de er drevet af et sæt ideologiske 

præferencer, som har udviklet sig til at være de eneste rigtige løsninger på de 

problemer, som stater stilles over for som følge af globaliseringen (Ibid.: 67). Dale 

understreger, at når staterne har mistet en stor del af deres nationale politiske 

kapacitet til internationale organisationer, er det sket, fordi staterne oplever at være 

nødt til at rette sig efter de prominente organisationer for at holde fast i deres 

privilegerede position i verdensøkonomien. Denne afgivelse af selvbestemmelse i 

udformningen af nationale politikker er en betydelig drivkraft bag hele 

globaliseringsprocessen (Ibid.: 69). Hos Roger Dale bliver international påvirkning 

således til et spørgsmål om internationale organisationers dominans, hvor 

organisationer som OECD grundet nationalstaternes jagt efter konkurrenceevne kan 

bestemme, hvad der skal ske i de enkelte lande. 

 

Hvor Roger Dale har set på international påvirkning generelt, er professor Stig 

Broström ved Aarhus Universitet en af de danske forskere, der i størst omfang har 

undersøgt den internationale påvirkning på dansk skolepolitik. I centrale tekster giver 



! 109 

han udtryk for en påvirkningsopfattelse, der på mange måder minder om Roger Dales. 

Han beskriver således en bevægelse fra dannelsesskole til kundskabsskole som følge 

af, at globaliseringen har skabt en konkurrencestat, der udfordrer velfærdsstaten. Stig 

Broström argumenterer således for, at globaliseringen af uddannelsesområdet kvæler 

den danske, demokratiske folkeskole, idet ”dette europæiske uddannelsespolitiske 

håndslag har (…) ført til nationale trinmål, test og evalueringsmaterialer og 

offentliggørelse af elevernes resultater. Alt sammen noget, der fører til en indbyrdes 

(skole)konkurrence, øget snæver faglig orientering og en indsnævring af 

pædagogikken” (Broström 2012: 21).  

Demokratitraditionen i folkeskolen bliver simpelthen trængt i baggrunden ud fra en 

økonomisk tænkning om, at skolen vil opnå bedre resultater i den internationale 

konkurrence med øget individualisering (Ibid.: 22). Stig Broström beskriver, hvordan 

der i de seneste 20 år er sket en markedsgørelse af pædagogikken i Danmark, som har 

givet øget kvalitetsstyring via trinmål og test. Denne glidning er i høj grad sket som 

resultat af europæiske, uddannelsespolitiske initiativer (Broström 2010: 17). OECD’s 

PISA-undersøgelser og Europarådets Lissabon-traktat har således sat fokus på 

uddannelseskvalitet i medlemslandene for at gøre EU til den stærkeste økonomi i 

verden, og det har i dansk skolepolitik skabt en bevægelse fra generelle mål om trivsel 

og personlig udvikling til helt specifikke fagmål (Broström 2012: 22). De mange 

internationale tiltag har ifølge Broström fået danske politikere til at kopiere OECD’s 

styringstiltag i form af at indføre nationale trinmål, test og offentliggørelse af 

elevernes resultater - og det har fjernet fokus fra det kreative og demokratiske barn. 

Hos Stig Broström bliver international påvirkning således også til et spørgsmål om 

international dominans, hvor organisationer som OECD nærmest kan diktere, hvordan 

dansk skolepolitik skal udformes. 

 

Et konkurrencestatssyn med blinde punkter 

Stig Broström og Roger Dale er således både et dansk og internationalt eksempel på, 

hvordan mange forskere definerer international påvirkning på den nationale 

skolepolitik som noget, der sker som følge af en økonomisk tænkning, som kommer 

udefra, og som trænger de nationale værdier i baggrunden gennem noget, der minder 

om tvang. Internationale organisationer får således lov at ”kvæle” nationalstaterne, 

hvis vi skal trække det skarpt op. Dermed iagttager de to forskere påvirkning som et 

skel mellem international og national bestemmelse. At tale om påvirkning er således 
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at tale om noget, der sker i en udefra og ind bevægelse i forhold til nationalstaten. De 

ser international bestemmelse som væsensforskellig fra nationalstaternes egen måde 

at styre og bestemme på, og særligt Stig Broström privilegerer national bestemmelse 

som den ønskede form for styring. Forskellen gør således Stig Broström i stand til at 

sammenkæde international bestemmelse med fortrængningen af historisk danske 

værdier så som demokrati, dannelse og personlig udvikling af eleverne. På den måde 

opfordrer forskerne skoleaktører til at være på jagt over for initiativer, der nemt kan 

identificeres som værende på den forkerte side af skelnen mellem 

international/national bestemmelse. 

 

Når Stig Broström og Roger Dale ser påvirkning som et spørgsmål om international 

diktat, får de svært ved at se og identificere den påvirkning, som vi med vores 

analyser har iagttaget. Nemlig den, der sker som nationale og lokale oversættelser. 

Med et blik på påvirkning som international tvang og et syn på styring som 

internationale initiativer, der uforstyrret vandrer ind og bliver nationalstaternes 

styringsform, ser man ikke, at påvirkning også er aktivt at oversætte på egne 

betingelser. Resultatet er, at den påvirkning, der netop sker som en oversættelse, 

måske undgår kritik og granskning. I forhold til OECD’s indflydelse på dansk 

skolepolitik er det med konkurrencestatssynet eksempelvis nemt at udpege og 

problematisere test, målinger og statistiske sammenligninger som en styringsform, der 

er indført med OECD’s italesættelse af test og standarder som vejen frem og 

organisationens sammenligner af landene ud fra netop målinger. Med 

konkurrencestatssynet bliver det også oplagt at se dannelse, demokrati og personlig 

udvikling som værdier, der trænges i baggrunden, netop fordi de indholdsmæssigt er 

nationalt betingede. Men som vores analyser viser, sammenkæder 

Undervisningsministeriet faktisk de nationale og internationale værdier på den måde, 

at dannelse og personlig udvikling bliver vejen til gode målinger og sammenligninger. 

På den måde bliver resultatet af OECD’s påvirkning, at Undervisningsministeriet 

sætter det nationale på spil for at opnå de mål, der opstilles fra international side. 

Ovenstående form for påvirkning, der på grund af oversættelser udformer sig som 

andet end blot test, målinger og fokus på eleverne som virksomhedsprodukter, bliver 

med konkurrencestatssynet derfor sværere at få øje på, fordi det objekt, som særligt 

Broström og Dale kritiserer, forsvinder. Test, standarder og eleverne som målbare 

produkter kan let udpeges og løftes pegefingre af – den samlede påvirkning på 
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Undervisningsministeriet og de enkelte skoler er langt sværere at beskrive og dermed 

kritisere. Politisk påvirkning, som ikke kun sker ved en tydelig overtagelse af 

OECD’s logikker og idelogier bliver det kort sagt sværere at identificere og forholde 

sig til.  

 

Kritikkens akilleshæl bliver tydeligere, når vi dykker længere ned i nogle af vores 

resultater. OECD italesætter, som vi har beskrevet flere gange, evidens som afgørende 

for god læring. Det samme gør Undervisningsministeriet, og det har netop ført til en 

massiv kritik af, at ministeriet lader sig diktere af OECD og derigennem dikterer 

lærerne. I bogen “Evidens i uddannelse?” fra 2008 giver lektorerne Leif Moos, John 

Krejsler, Katrin Hjort og Karen Bønløkke Braad, alle fra Danmarks Pædagogiske 

Universitet (DPU), eksempelvis udtryk for, at det store internationale fokus på 

evidens kan føre til, at alt i folkeskolen dikteres fra internationalt hold (Krejsler et al 

2008: 74). Det er således ”skrækscenariet, at OECD og regeringen forlanger, at 

forskningen finder frem til undervisningsmetoder, der virker - altså metoder, der fører 

til, at eleverne scorer højt i faglige test. Og derefter beordrer lærerne til at bruge 

disse metoder i undervisningen,” som forfatterne gengiver det i en artikel på 

Folkeskolen.dk (Olsen 2005). Men indholdet i evidensen kan, som vi har vist, 

iagttages vidt forskelligt hos henholdsvis OECD og Undervisningsministeriet. Hos 

OECD er evidens forskningsbaseret, og den udformes centralt af policy-skabere, der 

sørger for, at den bliver udbredt via standardiseret evaluering, hvor lærerne måles på, 

om de underviser ud fra evidensen. Det er netop denne opfattelse af evidens, 

forskerne fra DPU og Broström kritiserer, og det er derfor OECD’s evidens som 

styringsform, der granskes. Forskerne ser derimod ikke, at evidens hos 

Undervisningsministeriet kommer til at betyde noget ganske andet, netop fordi 

påvirkningen sker i form af en oversættelse ud fra ministeriets egne 

kommunikationsbetingelser. Evidens bliver her et lokalt spørgsmål, hvor lærerne selv 

er med til at definere sandheden, netop fordi lærernes medbestemmelse er afgørende 

for at gennemføre styringen. I stedet for at det er ministeriet eller en anden ekstern 

institution, der skal holde øje med, om lærerne underviser ud fra evidensen, bliver det 

lærerne selv, der skal dokumentere evidensen og selv holde sig op på at undervise 

sandhedsbaseret. Målet er dog det samme hos både OECD og 

Undervisningsministeriet – nemlig at finde frem til undervisning, der virker, så de 

danske folkeskoler kan opnå bedre faglige resultater, der kan måles. Men 
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Undervisningsministeriets vej til evidensbaseret undervisning som funderet på 

kollektive erfaring møder ikke kritik af forskerne, selv om endemålet er det samme 

som hos OECD. Man kan forestille sig, at kritikken af denne form for evidens, trods 

sammenligneligheden med evidensopfattelsen hos OECD, udebliver, fordi 

skoleforskerne ikke ser den, når de ser international påvirkning som et spørgsmål om 

international bestemmelse. De ser den kritisable evidens som kommende i én bestemt 

form, nemlig den OECD italesætter. Og når Undervisningsministeriet ikke udformer 

evidens, som OECD udformer den, kritiserer forskerne den ikke, selv om lærerne hos 

begge aktører skal undervise ud fra ”hvad der virker”. Resultatet er, at evidensbaseret 

undervisning, der ikke stammer fra forskning og internationale målinger, måske 

undgår kritisk granskning.  

 

Påvirkning som bestemmende normer 

Ovenstående fælde er rektor for Professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann også 

i fare for at ryge i. Han indtager på flere punkter samme position som Stig Broström i 

forhold til sit syn på international påvirkning. Han peger på, at OECD med PISA-

undersøgelserne har afstedkommet et øget dansk fokus på landets konkurrenceevne, 

der ”nærmest entydigt gør Danmark til objekt for en udefra kommende og uafvendelig 

påvirkning snarere end at markere et særligt dansk projekt med globaliseringen” 

(Hermann 2007: 131). De danske elevers gentagende lave score har således ført til en 

dansk folkeskole, som entydigt fokuserer på faglighed i folkeskolen. Det har ifølge 

Hermann betydet, at man har bevæget sig væk fra værdier som selvværd, personlig 

udvikling og frigørelse til fordel for værdier som flid, innovation og pligt, der 

grundlæggende bunder i en økonomisk tænkning (Hermann 2009: 26). Men Hermann 

italesætter alligevel international påvirkning en anelse anderledes, end Dale og 

Broström gør. Han ser således ikke international påvirkning alene som styring 

gennem test og sammenligninger og diktat af særlige tiltag fra OECD’s side. I stedet 

bliver OECD bestemmende ved at udbrede særlige normer for og tematiseringer af 

forhold i folkeskolen og særligt eleverne: ”Fokuseringen på faglighed afspejles 

således i måden, hvorpå eleven generelt iscenesættes og håndteres” (Hermann 2007: 

143). Her taler Hermann således om, at påvirkning også kan ske gennem prægningen 

af ord og begreber, ligesom vi har påvist i vores analyse med eksempelvis et markant 

fokus på ordene ”forandring” og ”evidens” hos Undervisningsministeriet og OECD.  

 



! 113 

Men alligevel adskiller Hermann sig fra vores blik på påvirkning, da han udtrykker, at 

påvirkningen sker ved, at det nationale - uden at kunne kæmpe imod det eller opdage 

det - langsomt bliver det internationale i modsætning til, at normprægningen sker ved 

oversættelse og en sammenblanding af det nationale og internationale. OECD’s store 

indflydelse består på den måde ifølge Hermann i at få danskerne til at tænke 

anderledes om eleverne og målet med folkeskolen, således at den internationale 

opfattelse internaliseres, som det eksempelvis er tilfældet med elevernes personlige 

udvikling.  

 

Personlig dannelse fylder ganske rigtigt ikke meget hos OECD, som først og 

fremmest fokuserer på elevernes faglige resultater. Men når Hermann ser international 

påvirkning som overtagelse af OECD’s normer, er han i risiko for ikke at se, at 

påvirkningen resulterer i nationale normer, der egentligt består af en prekær 

sammenvikling af internationale og nationale principper. Netop fordi international 

påvirkning sker som aktiv national og lokal oversættelse, bliver dannelse og gode 

faglige resultater ifølge vores analyse nemlig to sider af samme sag hos 

Undervisningsministeriet. Den alsidige og personlige dannelse med selverkendelse 

som motor og læreren som rollemodel er således en del af ministeriets vej til gode, 

målbare læringsmæssige resultater. Hvis eleverne udvikler deres person, udvikler de 

på den måde også deres faglige kunnen. Undervisningsministeriet søger i sin 

kommunikation faktisk at styre læreren til at intensivere det dannelsesmæssige fokus 

gennem sig selv som rollemodel netop for at opnå bedre faglige resultater, blandt 

andet fordi dannelse ifølge ministeriet er et historisk aspekt, der er afgørende for, om 

danske lærere vil bakke op om folkeskolens mål. Når Stefan Hermann med sin 

opfattelse af internationale normer som bestemmende for de nationale ditto på den 

måde modstiller dannelse og faglige resultater, ser han ikke, at 

Undervisningsministeriets forsøg på at styre til bedre faglige resultater ikke går på det 

modsatte af dannelse, men netop anvender dannelsesaspektet som et væsentligt 

redskab til bedre faglige resultater, fordi elevernes personlige udvikling er en 

stadfæstet, national norm, der begrænser den nationale overtagelse af OECD’s 

normer.  

 

Resultatet er, at hvis et fagfokus bliver pakket ind i et dannelsessprog, kan det måske 

undgå kritik fra forskere med samme udgangspunkt som Hermann, fordi de ikke ser 
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det, når de ser international påvirkning som et spørgsmål om international 

bestemmelse af det nationale normsæt. En anden følge er, at de normer og former for 

styring, der fremkommer af sammenkædningen af internationale og nationale 

opfattelser, bliver svære at genkende og dermed at kommentere på, fordi de ganske 

enkelt ikke dukker op for forskere med et påvirkningsblik som Hermanns. Dermed 

misser vi en debat om, hvorvidt eksempelvis en intensivering af den enkelte elevs 

personlige udvikling med læreren som rollemodel er vejen frem.   

 

En styringsform uden kritikere 

Undervisningsministeriets strategier i forhold til både italesættelsen af evidens, 

faglige resultater og dannelse fungerer på den måde som en afvæbning af den kritik, 

der følger af at se international indflydelse som international bestemmelse. Når 

ministeriet oversætter OECD’s budskaber ved at tale om lokal evidens, bedre 

resultater gennem dannelse og ikke mindst selvstyring hos lærerne i stedet for central 

styring på standarder, gøres styringen national, og dermed bliver ministeriet immun 

over for den kritik, der kan ytres ud fra en skelnen mellem international og national 

bestemmelse, hvor sidstnævnte privilegeres som det foretrukne. Man kan således 

hævde, at forskerne, der betragter i denne forskel, bliver blinde for, hvordan 

Undervisningsministeriet selv kommunikerer, fordi de ud fra en tro på, at OECD 

bestemmer over nationalstaterne – enten i form af direkte styring eller udbredelse af 

særlige normer - langt hen ad vejen sidestiller ministeriets kommunikation med 

OECD’s, og derfor er det OECD’s kommunikation, der bliver disse debattørers 

udgangspunkt.  

 

Når man ser international påvirkning som international diktat eller udbredelse af 

normer, er det således kun en brøkdel af Undervisningsministeriets initiativer og 

tiltag, der kommer under kritisk lup. Det er hos Broström primært tiltag og 

lovgivning, der sker med henvisning til OECD eller i kølvandet på en ny PISA-

undersøgelse, som granskes. Og selv her er han i risiko for at misse, at 

Undervisningsministeriets henvisninger til OECD netop også bruges på en måde, som 

afspejler Undervisningsministeriets genfortolkning af OECD’s budskaber. Hos 

Hermann aflæses de nationale normer i de internationale, hvilket afspejles i brugen af 

tekstpassager fra OECD-rapporter som udtryk for normudviklingen i Danmark 

(Hermann 2007: 143). Derfor er det primært OECD’s betragtninger og normer, der 
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kritiseres, fordi de ses som udtryk for den styring, der også foregår i Danmark. 

OECD’s rapporter kan på den måde komme til at fungere som dansk empiri. 

Undervisningsministeriets særlige decentrale selvstyring, hvor styringen internaliseres 

i læreren, bliver nærmest umulig at få øje på, fordi man ikke dykker ned i ministeriets 

kommunikation. Undervisningsministeriet kritiseres således primært for en politisk 

styringsform og særlige normer, som kun udgør en brøkdel af den styring og de 

budskaber, Undervisningsministeriet forsøger at udfolde. Det betyder, at 

Undervisningsministeriet kan udfolde en særlig styringsform og nogle særlige 

normer, der kun i mindre omfang bliver kritiseret.  

 

5.3. Position 2: Et europæisk uddannelsesrum  

Et andet syn på international påvirkning kommer til udtryk hos skoleforskerne Martin 

Lawn og Sotiria Grek. De beskriver et særligt europæisk uddannelsesrum, som de 

kalder et education space, hvori politikere og andre beslutningstagere skaber fælles 

mål og identiteter (Lawn og Grek 2012: 12). I rummet konstrueres et særligt sprog og 

en særlig diskurs, som former beslutningsmulighederne. Det sker især gennem 

netværk, ved at staterne får pladser i bestemte fora eller grupper, hvor de diskuterer 

uddannelsespolitik (Ibid.: 8-9). Rummet bliver konstant rekonfigureret af de 

forskellige netværk, og både EU og andre ofte globale organisationer, som 

eksempelvis OECD, spiller en stor rolle i uddannelsesrummet. 

  

Skabelsen af dette education space har ifølge Lawn og Grek betydet, at styringen på 

uddannelsesområdet i Europa er gået fra at have en hierarkisk struktur med staternes 

regeringer som de øverste instanser, til at styringen i dag i højere grad beror på en 

række internationale institutioner, som er optaget af at skabe standarder for 

skolekvalitet, der kan blive kompatible over hele Europa. Som Martin Lawn 

pointerer: ”Educational policy is no longer, if it ever was, the product of the nation 

state alone” (Lawn og Lingard 2002: 290). Ved hjælp af standarderne skabes et 

specifikt rum for sammenligning og evaluering, som bliver særligt europæisk. 

Rummet er præget af frivillighed og en ”blød” styring, som er overtalende og 

anbefalende, men som alligevel indebærer en effektiv styring, idet landene stræber 

efter succes ud fra standarderne i uddannelsesrummet. Standarder har således drevet 

det uddannelsespolitiske felt i Europa i det 21. århundrede, og her har OECD – især 

via PISA – spillet en væsentlig rolle, idet den har skabt en ny form for målingslogik 
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(Lawn og Lingard 2002: 299). Selv om OECD ingen retlige beføjelser har til at 

påvirke medlemslandenes nationale politikker, har organisationen således stor 

indflydelse via sine undersøgelser, som producerer sammenlignende data. Magten 

ligger altså især i drejningen mod konstant international sammenligning. Lawn og 

Grek pointerer på den måde, at man ganske enkelt kan styre landene i en bestemt 

retning ved at sammenligne dem med hinanden, fordi der i hvert land er en stigende 

anerkendelse af, at uddannelse er et af de vigtigste områder at konkurrere på - og alle 

dermed vil jagte en topplacering i målingerne (Lawn og Grek 2012: 121). 

 

En fiasko er ikke bare en fiasko 

Hos Martin Lawn og Sotiria Grek bliver international påvirkning således et spørgsmål 

om, hvordan nationalstaterne opfatter sig selv i forhold til de andre nationalstater i 

dette education space. Dermed iagttager de to forskere påvirkning som et skel mellem 

succes og fiasko. Det er således uddannelsesrummets vurdering af, hvorvidt et 

bestemt nationalt uddannelsessystem er succesfuldt eller ej, som afgør, om det enkelte 

land vælger at lave ændringer i sit uddannelsessystem. Påvirkningen sker altså ved, at 

der enten dømmes succes eller fiasko i uddannelsesrummets målinger, som primært 

udføres af OECD via PISA. Eksempelvis peger Grek på, at Storbritannien i 

uddannelsesrummets øjne har klaret sig godt i PISA, og resultaterne har derfor ikke 

ført til forandringer i uddannelsessystemet, men er i stedet blevet set som en 

bekræftelse af, at man gjorde det rigtige (Grek 2009: 34). I Tyskland har man derimod 

ikke klaret sig særlig godt i PISA, og her har resultaterne ført til reformer af 

skolesystemet. 

 

Lawn og Grek ser dermed ikke, at sondringen succes/fiasko kan være landeafhængig. 

Når Lawn og Grek iagttager påvirkning som noget, der er afhængigt af, hvordan det 

enkelte land klarer sig i uddannelsesrummet, får de svært ved at se og identificere den 

påvirkning, som vi med vores analyser har iagttaget – nemlig den, der sker som 

nationale og lokale oversættelser. Det er, ifølge Lawn og Grek, uddannelsesrummets 

afgørelse alene, hvad der betragtes som succes eller fiasko, og de ser hermed ikke, at 

de enkelte lande muligvis vurderer det anderledes, idet hvert land har sine egne 

succeskriterier og parametre til at afgøre, hvornår noget er en succes eller en fiasko. 

Med Lawn og Greks blik får man derfor kun øje på den påvirkning, som er resultatet 

af oplevede fiaskoer i selve uddannelsesrummet, og man ser ikke de ændringer, som 
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måske sker på trods af, hvad der i uddannelsesrummet ligner succes eller de 

ændringer, som udebliver på trods af oplevede fiaskoer i rummet. Landene har således 

forskellige ambitioner og forskellige fokusområder, som afgør, hvilken påvirkning der 

finder sted. For eksempel har der i de danske medier i forbindelse med den seneste 

PISA-undersøgelse fra 2012 været en særligt stor frustration over, at vi i Danmark 

ikke er gode nok til at bryde den sociale arv (se eksempelvis Wolfhagen 2013). 

Danmark ligger placeret midt på skalaen og klarer sig altså gennemsnitligt 

sammenlignet med de andre lande, når det kommer til at bryde social arv – en 

middelmådig placering, som Danmark i øvrigt også indtager på de fleste andre 

områder, som undersøges i PISA. Alligevel har bekymringen for den sociale arv 

været et af de emner, der har fyldt allermest i den debat, som har været i kølvandet på 

PISA 2012. Undervisningsminister Christine Antorini har således foreslået flere tiltag, 

der skal hjælpe eleverne med i højere grad at bryde den sociale arv, hvorimod der 

ikke er kommet særlige forslag til at forbedre matematikevnerne, selv om danske 

elever lå middelmådigt placeret her også. Med en tradition for – sammenlignet med 

de fleste andre lande i verden – høj social lighed og et omfattende velfærdssystem 

kunne man forestille sig, at dette er et af de særlige kendetegn ved Danmark. Et 

kendetegn, som gør, at danske politikere muligvis reagerer anderledes på en 

middelmådig placering i forhold til at bryde social arv, end eksempelvis kinesiske 

politikere. Når man ser påvirkning som en vurdering af succes/fiasko i 

uddannelsesrummet, får man således svært ved at få øje på de tiltag og forandringer, 

der sker som følge af en national og lokal vurdering af succeser og fiaskoer. 

Konsekvensen af dette blik kan være, at den påvirkning, der sker som følge af 

nationale og lokale vurderinger, kan være svær at identificere, og dermed kan man få 

en skæv forståelse af, hvad uddannelsesrummet medfører. 

 

Et spørgsmål om medlemsskab 

Hos Martin Lawn og Sotiria Grek bliver international påvirkning desuden netop et 

spørgsmål om at være en del af uddannelsesrummet. Definitionen af påvirkning hos 

Lawn og Grek er således også, at den sker gennem det at være medlem af dette 

netværk og at blive eksponeret for den viden og de vurderinger, som bliver genereret i 

netværket. Påvirkningen er således ikke kun dikterende på rummets medlemmer, da 

alle medlemmer selv er med til at forme rummet og dermed betingelserne for, hvad 

der er god og dårlig uddannelse: 
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“These new policy tools work as governing devices that, through the mutual learning 

of the policy makers and experts who come together for their development, their 

negotiations and co-options, together with cross-comparison and competition, draw 

national systems closer into European and global frameworks and practices”  

(Lawn og Grek 2012: 120). 

 

Lawn og Grek sondrer således også mellem medlemskab/ikke medlemskab, når de 

taler om international påvirkning, idet det er medlemskabet af uddannelsesrummet, 

som definerer påvirkningen. Påvirkning er her ikke ensidig, og den kan ikke siges 

bare at ske fra uddannelsesrummet til staterne. Derimod bliver netværket som 

selvreferentielt system hele tiden formet af medlemmerne – samtidig med at det 

former dem. Når man iagttager påvirkning, som Lawn og Grek her gør, anerkender 

man altså i modsætning til blandt andre Roger Dale og Stig Broström en vis 

medbestemmelse hos nationalstaterne. Således sker påvirkning her i højere grad også 

på staternes egne præmisser, da de hver især er med til at forme det, der kommer fra 

uddannelsesrummet.  

 

Men Lawn og Grek får med dette syn på international påvirkning svært ved at få se 

den oversættelse af netværkets kommunikation, som efterfølgende sker uden for 

netværket. De ser indflydelsen som noget, der strømmer ubesværet fra 

uddannelsesrummet og ind i hvert lands politiske beslutningsmyndigheder og øvrige 

institutioner. Men den mening og de beslutninger, der skabes i netværket, kan ud fra 

vores analyser af påvirkning ikke bare direkte overføres til staternes ministerier eller 

andre institutioner, på trods af at disse institutioner måske har repræsentanter, der er 

en del af og influerer det internationale uddannelsesrum. Således får Lawn og Grek i 

deres måde at iagttage påvirkning på ikke blik for, at det internationale 

uddannelsesnetværk bliver et system i sig selv, hvis kommunikation vil blive oversat 

på de andre systemers præmisser. Hvert medlem af netværket kan således siges at 

håndtere kommunikationen i uddannelsesrummet på sin egen måde og har andre 

aktører i sin omverden, som vil oversætte uddannelsesrummets kommunikation på sin 

egen måde. I forhold til vores konkrete resultater kan vi eksemplificere dette ved at se 

på italesættelsen af lærerens behov for udvikling. Hvor rapporter fra OECD - der 

netop er udført med assistance fra repræsentanter fra nationalstaterne og dermed kan 
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siges at være et udtryk for et produkt af uddannelsesrummet - italesætter en lineær, 

eksternt planlagt udvikling med fokus på lærerens akademiske kunnen, taler lærerne 

om en udvikling, der skal defineres og planlægges i et samspil mellem lærer og 

skoleleder, netop fordi udviklingen må have udgangspunkt i behovene på den enkelte 

skole for ikke at devaluere den enkelte lærers evner. Uddannelsesrummets 

kommunikation bliver således både oversat i de enkelte staters ministerier, på 

skolerne og i alle de andre organisationer og institutioner, som forholder sig til 

uddannelsesrummets kommunikation, men som ikke nødvendigvis har en plads i 

netværket.  

 

Manglende debat om interaktionsstyring 

Lawn og Grek taler altså om et uddannelsesrum, hvor medlemmerne udelukkende 

består af politikere, internationale organisationer og andre formelle beslutningstagere. 

Det består ikke af lærerforeninger eller andre aktører, som også er direkte involveret i 

den faktiske udformning af undervisningen på skolerne. På den måde bliver den 

lokale medbestemmelse over den internationale påvirkning begrænset til at være et 

spørgsmål om indflydelse fra nationalt policy-niveau. Samme tilgang til international 

påvirkning har Kurt Claudi Klausen, som er professor i offentlig organisering og 

ledelse ved Syddansk Universitet. Han mener, at de danske lærere mangler 

indflydelse, fordi der er sket en øget ideologisk topstyring fra netop policy-niveau 

(Danmarks Lærerforening 2012). De mange ændringer, der har været på skoleområdet 

har ikke inddraget lærerne, men har i stedet stadfæstet folkeskolen som et politisk 

projekt udformet af internationale policy-netværk. Klausen kritiserer en centraliseret 

styring, hvor lærerne umyndiggøres og ingen medbestemmelse har, og hvor elitære 

netværk udgjort af politikere og embedsfolk detaljeret bestemmer, hvordan lærerne 

skal arbejde.  

 

Når international påvirkning ses i dette lys, ser debattørerne ikke, at påvirkningen af 

lærerne sker som en lokal oversættelse ud fra egne præmisser. Man kan således 

hævde, at forskerne, der betragter international påvirkning som et spørgsmål om 

medlemsskab, er i risiko for at blive blinde for, hvordan lærerne og de enkelte skoler 

selv kommunikerer, fordi de ud fra en tro på, at uddannelsesrummet og dermed 

policy-netværkene definerer skoleområdet, langt hen ad vejen tager policy-

kommunikation som udtryk for, hvordan skoleområdet hænger sammen. I dette 
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tilfælde eksemplificeres det med en læreropfattelse hos Klausen, der strider imod den 

måde lærerne ifølge vores resultater opfatter deres egne styringsmuligheder.  

Klausen og andre debattører kritiserer, at nationale standarder, test og målinger 

dikterer lærernes arbejde, fordi det er sådanne tiltag, der kommunikeres om i det 

internationale uddannelsesrum. Men de ser ikke, at lærerne trækker på denne 

kommunikation ud fra egne præmisser, så lærerne i stedet for at lade klare standarder 

og forventninger være et udtryk for, at nogen dikterer deres arbejdsgang, bruger 

tankegangen om klare forventninger som et hjælpemiddel til at navigere i en 

kompleks uddannelsesverden. Opfattelsen af international påvirkning som et 

bestemmende uddannelsesrum på policy-niveau, der dikterer de enkelte skoler og 

læreres hverdag, medfører således, at de enkelte skoler og lærerne fratages deres 

myndighed – og dermed forsvinder muligheden også for at kritisere de enkelte skoler 

og lærere. Når det aldrig er dem, der kan afgøre, hvordan påvirkning finder sted, er 

det således heller ikke dem, der kan blive klandret for, hvordan påvirkningen 

udformer sig. 

 

Dermed bliver lærerne og de enkelte skoler immune over for kritik, simpelthen fordi 

man med dette påvirkningsblik ikke forholder sig til, at det også er lærerne, der 

bestemmer, hvordan påvirkningen udformes. Der tegnes et simplificeret billede af 

relationen mellem samfundets centrale niveauer og skolerne, hvor man ikke får blik 

for, at skoleområdet udgøres af en vekselvirkning mellem både det centrale og det 

decentrale niveau. De får derfor ikke øje på den særlige form styring, som udfolder 

sig som resultat af lærernes oversættelse af den internationale kommunikation. 

Kritikken går kun på én slags styring, fordi det er den eneste, man kan identificere, 

når international påvirkning bliver til et spørgsmål om central udbredelse af værdier 

vedtaget i et policy-baseret uddannelsesrum. Konsekvensen er, at det dermed heller 

ikke bliver muligt at sætte spørgsmålstegn ved, om en styring baseret på den nære 

interaktion og en organisatorisk logik, som den vi har set i vores analyse, er 

fordelagtig for folkeskolens mål. Debatten om, hvorvidt denne styringsform er 

effektiv eller kontraproduktiv i forhold til eksempelvis at tilpasse den danske 

folkeskole til både den nationale og internationale samfundsudvikling, udebliver 

simpelthen, fordi folkeskolens værdier og udformning sidestilles med 

uddannelsesrummets værdier og udformning. 
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5.4. Spørgsmål til debattørerne 

I forlængelse af vores pointer bør skoleforskere overveje, hvordan de kan kritisere 

international påvirkning, når den internationale indflydelse ikke kun kan ses som 

internationalt diktat eller netværksbestemmelse – men også må betragtes som et 

produkt af aktiv oversættelse hos den eller dem, indflydelsen søges udøvet på. 

Kritiske skoleforskere kunne blandt andet stille sig selv følgende spørgsmål:  

 

• Hvordan kan man udvikle måder at iagttage og kritisere international 

påvirkning på, når denne ikke altid kommer til udtryk som én til én 

overtagelse af international kommunikation? 

 

• Hvordan kan man kritisere styringsformer, der netop opstår i krydsfeltet 

mellem international indflydelse og national oversættelse? 

 

• Hvordan kan man iagttage og kritisere en international påvirkning, der 

resulterer i ændrede normer og rolleopfattelser i stedet for nye 

dokumentationskrav og målinger? 

 

• Kan man skabe en debat om international påvirkning, hvor der er plads til 

refleksion over, at påvirkningen sker ved oversættelse af begreber og ord, hvis 

indhold vi ellers tager forgivet? 

 

• Kan man udvikle en praksis for også at se på international påvirkning med 

udgangspunkt i kommunikationen hos den påvirkede i stedet for primært den 

påvirkende? 

 

5.5. At kommunikere om international påvirkning 

Vores resultater efterlader et spørgsmål om, hvorvidt international påvirkning som 

aktiv, national og lokal oversættelse er særlig for skoleområdet, eller om den 

internationale påvirkning udspiller sig på samme måde på andre områder af 

samfundet. Det er netop ikke kun på skoleområdet, at der har lydt en kritik af 

internationale organisationer og institutioners store indflydelse på Danmark. Særligt 

OECD har fået kritik for sin overdommerrolle også på nationalstaternes økonomiske 
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politik og indretning af den offentlige sektor generelt (se eksempelvis Madsen 2013). 

Men også EU, Den Internationale Valutafond (IMF) og FN nævnes jævnligt som 

internationale institutioner, der udfordrer eller ligefrem kvæler den danske 

selvstændighed, styreformer og kultur (se eksempelvis Møller 2012). Som nævnt 

tidligere i dette kapitel giver vores undersøgelser i modsætning til dette indblik i, 

hvordan den politiske, internationale påvirkning fra OECD på skoleområdet sker ved 

lokale oversættelser og på lokale præmisser netop for at kunne fungere og vinde 

genklang lokalt. Uden de nationale og lokale oversættelser ville interne, lokale 

strukturer betyde, at kommunikationen ville være i stor risiko for at gå i stå, og 

styringen ville have problemer med at lykkes på grund af lokal modstand.  

 

Man kan fremsætte den hypotese, at dette også gælder for kommunikationen på andre 

områder af samfundet. Måske tilbyder de betragtninger og konklusioner om 

international påvirkning, som vi har påvist i denne afhandling, derfor en ny måde at 

iagttage og beskrive international påvirkning på i andre dele af den offentlige sektor. 

Skoleområdet kan her lære os, at international påvirkning ikke aflyser national og 

lokal selvbestemmelse, men sætter den i spil og fører til styringsformer og 

professionsopfattelser, som er afhængige af fortolkningen på en bestemt lokalitet og 

et bestemt sagsområde eller hos en bestemt aktør. Vores undersøgelser af 

folkeskolelærerrollen viser således, at når nationale aktører må forholde sig til 

internationale budskaber, idelogier og diskurser, aktiveres lokale opfattelser således 

snarere end at blive kvalt, så internationale budskaber genfortælles ud fra en lokal 

forståelse. Akkurat som når en person skal genfortælle en historie, som en anden har 

fortalt. International påvirkning bliver således et spørgsmål om sammenkædning af 

internationale, nationale og lokale værdier. 

 

Afhandlingen kan derfor ses som en opfordring til forskere og kritikere om også at 

undersøge international påvirkning med udgangspunkt i den nationale og lokale 

selvbestemmelse. I stedet for primært at nærlæse rapporter fra OECD, en anbefaling 

fra IMF eller en forordning fra EU for at undersøge den internationale påvirkning, kan 

det give et mere nuanceret blik på påvirkningen samtidig at nærlæse den nationale og 

lokale reaktion - som nogle forskere da også gør (se eksempelvis Staunæs 2012). 

Hvad kommunikerer Økonomiministeriet, når IMF kritiserer vores kreditsystem? 

Hvordan har Videnskabsministeriet forholdt sig til OECD’s anbefalinger i den nye 
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SU-reform? Når man stiller sig disse spørgsmål i stedet for primært at spørge til, hvad 

det er eksempelvis IMF eller OECD kommunikerer, vil vi hævde, at man får en større 

mulighed for at kvalificere kritikken og rette den det rigtige sted hen, hvis man i 

højere grad end i dag tager udgangspunkt i de lokale og nationale fortolkninger. Og på 

den måde får man også større mulighed for at rykke noget med den debat, man 

skaber. Med en konstruktivistisk opfattelse af påvirkning som et udtryk for en 

forhandling om, hvordan vi kan tænke og tale, udvides således den måde, hvorpå man 

kan kigge efter magt og styring, og derfor kan vi med den måske få en mere nuanceret 

forståelse af, hvad der strukturerer vores samfund. Også når det kommer til 

international påvirkning. 
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KAPITEL 6 
KONKLUSION – ET NYT SYN PÅ PÅVIRKNING 
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6.1. Konklusion: Et nyt syn på påvirkning 

Både i forskningslitteraturen og i medierne tegnes der et billede af et OECD som en 

dikterende overdommer, der i for høj grad bestemmer, hvordan den danske folkeskole 

og særligt lærerprofessionen skal udformes og styres. Med denne afhandling har vi 

ønsket at problematisere opfattelsen af, at OECD kan påvirke den politiske styring og 

opfattelse af lærerprofessionen hos særligt Undervisningsministeriet og de danske 

folkeskolelærere uden en grad af medbestemmelse fra selv samme aktører. Vores 

overordnede erkendelsesinteresse har således været at se på, hvordan OECD med et 

mere nuanceret blik for det nationale og lokale kan siges at have påvirket 

Undervisningsministeriet og udvalgte danske folkeskolelæreres kommunikation om 

lærerprofessionen, og hvordan denne form for påvirkning adskiller sig fra den andre 

debattører og forskere italesætter. Kvaliteten af vores analyser skal derfor vurderes på! , 

om de har kunnet opfylde dette formål. Som nedenstående konklusion på!  analyserne 

vil illustrere, ser vi dette som opfyldt.  

 

Med udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori har vi nemlig introduceret en 

opfattelse af international påvirkning som et resultat af aktive oversættelser på 

nationale og lokale præmisser. Ud fra denne tankegang kan Undervisningsministeriet 

og lærerne ikke direkte styres og påvirkes af OECD, da det altid vil være ministeriet 

og lærerne, der i sin kommunikation skaber sig selv ud fra sig selv. Vi er på den måde 

ironisk nok gået ind i debatten om OECD’s påvirkning af den danske folkeskole ved 

umiddelbart at annullere, at der kan finde påvirkning sted forstået på den traditionelle 

måde, at en international organisation som OECD kan styre kommunikationen hos 

Undervisningsministeriet og de enkelte folkeskoler. Vi ser i stedet en mulighed for 

såkaldte strukturelle koblinger, der netop er et udtryk for, at Undervisningsministeriet 

og lærerne på én og samme tid forholder sig til OECD’s kommunikation og 

differentierer sig fra den på grund af systemafhængige karakteristika. Dette implicerer 

også en anderledes opfattelse af den magt og styring, der ligger i påvirkning. Således 

har vi introduceret en opfattelse af, at styring først udfolder sig, når den styrede kunne 

have valgt anderledes. Magt – og dermed påvirkning - opstår, når den magtunderlegne 

lader sig pålægge den magtoverlegnes kompleksitet, sprog og meningstilskrivelse og 

oversætter den til egen kontekst. 

 

Vi har således undersøgt påvirkning som et spørgsmål om sproglig og dermed social 
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meningsdannelse på et område, hvor OECD er en dominerende meningsdanner, som 

både Undervisningsministeriet og lærerne må forholde sig til. Vi har brugt denne 

tilgang, da vi med den kan undersøge påvirkning ved at blive følsom over for de 

processer, hvor bestemte opfattelser dannes og dermed problematisere 

selvfølgeligheden af, at forskellige aktører lægger det samme i det at være 

folkeskolelærer, selv om der trækkes på samme ord eller rapporter. Med denne tilgang 

har vi netop kunnet udvide forståelsen af påvirkning som mere kompleks end blot 

ensidet overtagelse af bestemte holdninger eller tiltag, som eksempelvis de meget 

kritiserede nationale test. 

 

Første skridt har derfor været at undersøge forskelle og ligheder i de forventninger, 

som OECD og Undervisningsministeriet og udvalgte folkeskolelærere tilskriver 

lærerprofessionen for netop at undersøge, hvorvidt de tre aktører italesætter den 

kompetente lærer på samme måde. Her kan vi konkludere, at der både er nogle 

tydelige sammenfald og forskelle i kommunikationen om den kompetente lærer hos 

henholdsvis OECD, Undervisningsministeriet og lærerne.   

Hos OECD underviser en kompetent lærer ud fra almengyldige sandheder – og ikke 

fornemmelser - om god læring. Vejen til god læring kan derfor dokumenteres og 

fastslås af eksterne kræfter på systemniveau. Via centraliseret evaluering og nationale 

eller internationale standarder skal lærerne lære at undervise ud fra denne evidens. En 

kompetent lærer er hos OECD således en, der gennemgår en lineær, fagspecifik 

udvikling styret fra eksternt hold - og karrieretrin og lønhop er værktøjer til at få 

lærerne til at udvikle og forandre sig og forblive motiveret og tilfredse med sig selv, 

hvilket er afgørende for god læring.  

Hos Undervisningsministeriet skal den kompetente lærer også undervise ud fra 

evident læring og ikke såkaldt ”synsning”, men dokumentationen skal i stedet skabes 

via lærernes kollektive erfaringer og initiativer. Således skal læreren – og ikke policy-

skaberne – konstant evaluere sig selv og igangsætte forandringer i en evig stræben 

efter at forbedre sig på både fagspecifikke og menneskelige områder. Læreren skal 

nemlig agere rollemodel for eleverne, og således er der hos Undervisningsministeriet 

fokus på læreren som et helt menneske, der skal bruge konflikter og privatliv aktivt 

både over for eleverne og i forhold til engagementet i skolens samlede udvikling.  

Ifølge lærerne kan god undervisning dog hverken standardiseres eller dokumenteres. 

Den handler derimod om, hvad der virker hos den enkelte elev i en bestemt situation, 
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og derfor baseres ”hvad der virker” på fornemmelser. Vejen til god læring går også 

her igennem lærerevalueringer, men det skal ske med relationerne på den enkelte 

skole som gensidige vurderingskanaler. Lærerens udvikling og forandringer skal som 

hos OECD være lineær og planlagt, men det er her lærerens og skolelederens fælles 

ansvar at udstikke den, ligesom skolens udvikling er et kollektiv anliggende. En 

kompetent lærer er således en, der er konstruktiv på fællesskabets vegne, og som 

derfor altid viser positivitet og deler ud af sit overskud.  

På trods af sammenfald i kommunikationen kan vi således se tre forskellige måder at 

tilskrive læreren ansvar på. OECD taler om en lærer, der kan styres forholdsvist 

direkte af policy-skabere, Undervisningsministeriet italesætter en lærer, der skal styre 

sig selv via konstant selvbearbejdelse, og lærerne kommunikerer om en lærer, der 

styres på den enkelte skole i et samspil mellem lærere, skoleleder, elever og forældre.  

 

Ud fra ovenstående resultater har næste skridt været at se på, hvordan 

Undervisningsministeriet og lærerne i deres kommunikation kan siges at blive 

påvirket af OECD ved at foretage strukturelle koblinger til OECD’s kommunikation. 

Med udgangspunkt i en forståelse af, at strukturelle koblinger afhænger af 

kommunikationens indre modsætninger og de systemafhængige måder at løse disse 

på, kan vi konkludere, at den påvirkning, som kan siges at finde sted, netop udspiller 

sig ved aktive nationale og lokale oversættelser af OECD’s kommunikation. Således 

har vi vist, at både Undervisningsministeriet og lærerne trækker på begreber og 

bekræfter måder at iagttage på, som er sammenlignelige med OECD’s. Men netop 

fordi Undervisningsministeriet og lærerne løser de indre modsætninger og 

styringsproblemer i OECD’s iagttagelser ud fra dominerende opfattelser i deres egne 

systemer, resulterer påvirkningen i vidt forskellige måder at konstruere og styre 

læreren på. OECD italesætter således en lærer, der skal styres fra centralt hold af 

systemiske standarder, forskningsbaseret evidens og nationale evalueringer, da netop 

målinger, test og dokumentation udgør stadfæstede kommunikationsstrukturer i den 

internationale organisation. Undervisningsministeriet taler også om evidensbaseret 

undervisning og evaluering som styring, men læreren skal her styres på sin egen 

frihed, således at læreren selv skal være med til at definere, hvilken evidens og hvilke 

evalueringsmål læreren skal måles ud fra. Denne forskydning sker netop på grund af 

Undervisningsministeriets særlige erkendelse af, at lærerne vil udøve modstand mod 

styringen, hvis de genkender den som centraliseret og dermed ikke føler mulighed for 
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selv at forme den. I lærernes kommunikation bliver styring ligesom hos OECD også 

italesat som baseret på beviselig effektivitet, evaluering og klare forventninger. Men 

lærerne skal ikke styres af systemiske eller centraliserede standarder og mål. I stedet 

skal styringen stamme fra interaktionen mellem lærere, skoleledere, forældre og 

elever, så mål og krav udformes i fællesskab og i lærernes nærmiljø. Denne 

forskydning sker ud fra en intern opfattelse af, at lærerprofessionen devalueres, og 

undervisningen forringes, hvis ikke læring tager udgangspunkt i de konkrete, lokale 

behov på skolen og i klasseværelset. Således kan vi konkludere, at den internationale 

påvirkning fra OECD på skoleområdet sker som nationale og lokale genfortolkninger 

af OECD’s budskaber netop for at kunne fungere og vinde genklang lokalt.  

 

Vi kan dermed konkludere, at international påvirkning faktisk kan siges at føre til en 

særlig aktivering af det lokale. Vores analyser kan lære os, at international påvirkning 

ikke aflyser national og lokal selvbestemmelse, men sætter den i spil, således at den 

fører til ovenstående forskellige styringsformer og professionsopfattelser, som er 

afhængige af fortolkningen på en bestemt lokalitet og et bestemt sagsområde eller hos 

en bestemt aktør. I vores diskussion med fremtrædende debattører og forskere, der 

enten ser international påvirkning som et udtryk for tvang fra internationale 

organisationers side eller som netværksbaseret diktat på policy-niveau, kan vi således 

hævde, at de er i risiko for at blive blinde for den påvirkning, der udfoldes som aktive 

oversættelser på egne betingelser hos dem, indflydelsen søges udøvet på. Resultatet 

er, at den påvirkning, der netop sker som en oversættelse og dermed resulterer i nye 

former for styring, undgår kritik og granskning. Politisk påvirkning, som ikke sker 

ved en tydelig overtagelse af OECD’s logikker og idelogier bliver det kort sagt 

sværere at identificere og forholde sig til, når den nationale og lokale oversættelse 

ikke tages i betragtning. Undervisningsministeriet og de enkelte skoler bliver således 

immune over for kritik af de styringsformer, de udfolder i kølvandet på deres 

genfortolkning af OECD’s kommunikation, fordi forskere og andre debattører langt 

hen ad vejen sidestiller ministeriets og lærernes kommunikation med OECD’s ud fra 

en tro på, at OECD eller internationale netværk med OECD som medlem bestemmer 

over nationalstaterne og de enkelte skoler.  
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6.2. Perspektivering 

Vores resultater efterlader et spørgsmål om, hvorvidt international påvirkning som en 

aktiv, national og lokal oversættelse af den internationale aktørs budskaber er særlig 

for Undervisningsministeriet og lærerne på skoleområdet, eller om den internationale 

påvirkning udspiller sig på samme måde hos andre aktører på skoleområdet og på 

andre områder af samfundet. I forlængelse af vores undersøgelse af 

Undervisningsministeriet og lærerne kunne det derfor i første omgang være 

interessant at udvide blikket til også at omfatte kommuner og skoleledere. Disse to 

niveauer spiller en afgørende rolle på skoleområdet i Danmark, og man kunne derfor 

forestille sig, at kommunerne og skolelederne fungerer som endnu en 

oversættelsesmekanisme, der har betydning for, hvordan hele det danske 

folkeskoleområde kan siges at være påvirket af OECD. Idet kommunerne og 

skolelederne til daglig kan fungere som kommunikationsled mellem 

Undervisningsministeriet og lærerne, kan vi ved at udelade disse aktører eksempelvis 

være blevet blinde for, hvordan lærernes genfortolkning af OECD’s kommunikation 

kan være influeret af kommunernes og skoleledernes rolle som oversættere af 

Undervisningsministeriets budskaber. En inddragelse af disse to aktørniveauer kunne 

således give et mere fyldestgørende blik for, hvordan international påvirkning 

udfolder sig på skoleområdet.   

 

Man kunne også undersøge, hvordan international påvirkning kommer til udtryk på 

andre områder end skoleområdet. OECD er en emnemæssigt bred organisation, som 

ud over PISA-undersøgelser og skolerapporter blandt meget andet udfører 

økonomiske landeeksaminationer, demografiske analyser og klima- og 

miljøvurderinger. Andre internationale institutioner som eksempelvis Den 

Internationale Valutafond eller EU kritiseres ligesom OECD også for at have stor 

indflydelse på nationalstaterne og udfordre deres selvstændighed. International 

påvirkning som forskningsområde er således et bredt felt, og det kunne være 

interessant at undersøge, om vores resultater er repræsentative for, hvordan 

international påvirkning foregår generelt. Skoleområdet ligner på nogle punkter andre 

offentlige sagsområder så som sundhedsområdet og økonomistyringsområdet, idet 

styringen på disse områder udformes via et ministerielt og kommunalt eller regionalt 

niveau. Derfor kunne man forestille sig, at vores resultater på sin vis kan være 

repræsentative for, hvordan internationale organisationers indflydelse afgøres af 
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oversættelserne i ministerierne og de lokale styringsorganer. Men skoleområdet er 

også særligt, idet det er præget af en stærk og foreningsmæssigt forankret 

professionskultur, samtidig med at den danske skole er genstand for stor bevågenhed 

og medindflydelse fra brugerne af den. Man kunne forestille sig, at disse 

karakteristika kunne betyde, at lærerne er mindre modtagelige over for international 

påvirkning end andre professioner, ligesom den brede befolknings synlige opfattelse 

af skolen kan have afgørende betydning for, hvordan Undervisningsministeriet 

fortolker OECD’s kommunikation. Omvendt kan området for offentlig 

økonomistyring netop være et område, hvor OECD’s eller IMF’s budskaber fik større 

gennemslagskraft, idet områdets ansatte ikke umiddelbart har en stærk, historisk 

identitet og måske netop har en uddannelsesmæssig baggrund, der gør dem åbne over 

for internationale konklusioner og idéer, ligesom områdets detaljeindretning ikke har 

samme grad af offentlig bevågenhed, hvor nationalt baserede holdninger kan føre til 

bestemte genfortolkninger af internationale budskaber. Således kan man forestille sig, 

at analysen af international påvirkning som lokal oversættelse vil nå frem til 

forskellige former for påvirkning afhængigt af det undersøgte område.  

 

Ovenstående undersøgelser ville fungere som yderligere cases på, hvordan 

international påvirkning kan udspille sig som aktiv lokal oversættelse. For at nuancere 

vores teoretiske blik på påvirkning kunne en næste undersøgelse også stille skarpt på 

den gensidige påvirkning mellem parterne, da den indbyrdes meningsskabelse netop 

også er karakteristisk for Niklas Luhmanns begreb om strukturelle koblinger 

(Luhmann 2007: 111). Undervisningsministeriet har således også et tæt samarbejde 

med OECD, hvor ministeriet blandt andet leverer data til den internationale 

organisation og er med til at udforme testene, som eleverne skal fuldføre i forbindelse 

med PISA-undersøgelserne. Selvbestemmelsen kommer derfor også til udtryk som 

national og lokal indflydelse på det internationale, hvilket vi ikke har været i stand til 

at se med vores fremgangsmåde. Man kunne derfor forestille sig, at man ved at 

iagttage påvirkning som gensidighed kunne skabe yderligere viden om, hvordan 

påvirkning kan ses som forhandlinger og oversættelser, hvor aktører som 

Undervisningsministeriet og lærerne ikke bare dikteres af OECD, men også selv er 

med til at forme organisationen. 
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7.1. Appendiks 

 

Interviewpersoner 

Som en del af vores empiri har vi som nævnt interviewet ti folkeskolelærer. Nedenfor 

ses en anonymiseret oversigt over lærerne, der alle lod sig interviewe til de analyser, 

som undersøgte lærernes egen kommunikation om lærerprofessionen. Samtlige 

interviews kan findes på den vedlagte CD. 

 

Lærer 1: 30 år og underviser på Hjalleseskolen. 

 

Lærer 2: 37 år og lærer på Hjalleseskolen. 

 

Lærer 3: 32 år og underviser på Hjalleseskolen. 

 

Lærer 4: 41 år og underviser på Nørre Åby Skole.  

 

Lærer 5: 48 år og lærer på Nørre Åby Skole. 

 

Lærer 6: 52 år og underviser på Nørre Åby Skole. 

 

Lærer 7: 32 år og lærer på Tre Falke Skolen. 

 

Lærer 8: 55 år og lærer på Tre Falke Skolen. 

 

Lærer 9: 27 år og underviser på Dyvekeskolen. 

 

Lærer 10: 25 år og lærer på Brøndby Strand Skole. 

 


