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Forord 

 
Denne bog henvender sig til ledere og den stadig stigende del af skolers og 
uddannelsesinstitutioners medarbejdere, der i forskellige sammenhænge har 
til opgave at skabe intern udvikling, samt til konsulenter, studerende og 
andre, der på et praktisk og teoretisk niveau interesserer sig for organisato-
riske forandrings- og læreprocesser. Bogen beskriver organisatoriske lære-
processer på flere niveauer, herunder rammer og forhold, der understøtter 
disse. Som et mere originalt bidrag, til den generelle diskussion omkring 
organisatoriske læreprocesser, introducerer den en grundlæggende idé om, at 
et fokus på trædesten kan virke som forandringsagent i en intern udviklings-
proces. Bogen har et særligt fokus på informationsteknologiens betydning 
for personlige og organisatoriske læreprocesser.  
    Udgangspunktet for manuskriptet er en Ph.d.-afhandling, hvorom bedøm-
melsesudvalget i sin konklusion bl.a. skrev: Afhandlingen udmærker sig ved 
sin grundige beskrivelse og analyse af en konkret implementering af teori-
erne bag den lærende organisation … den bringer ... forskningen et skridt 
videre mod en forståelse af, hvorledes en skoleudvikling kan støttes gennem 
implementering af et sammenhængende metode- og teorisystem, og afhand-
lingen tegner dermed nogle perspektiver for skoleudvikling med støtte i im-
plementering af informationsteknologi.” Manuskriptet er ændret mange 
steder med henblik på målgruppen for denne bog. 
    Bogens væsentligste erfaringsbaserede og forskningsforankrede argument 
er hentet fra et treårigt udviklingsprojekt, som Århus Kommunale Skole-
væsen iværksatte i 1997 under titlen ”skolen som lærende organisation.”  
 
Bogen er bygget op i fire dele. Første del diskuterer, hvorfor det kan være 
hensigtsmæssigt, at arbejde med teorien bag Den Lærende Organisation når 
man vil udvikle skolen. Hvorfor det er en god idé, at implementere IT i sko-
len, samt hvordan IT kan støtte en udviklingsproces. Anden del belyser og 
diskuterer de teorier og metoder, der ligger til grund for de læreprocesser, 
der er anvendt i skoleudviklingsprojektet. Tredje del beskriver de konkrete 
erfaringer fra et aktionsforskningsprojekt, og belyser i et teoretisk perspektiv 
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de enkelte aktiviteters betydning for skolens samlede udviklingsproces. 
Fjerde del rummer en belysning og diskussion af den konkrete udvikling, 
der fandt sted på Skolen samt nogle generelle anbefalinger i forbindelse med 
organisationsudvikling. Sidst i bogen er der et omfattende appendiks, der 
dels rummer nogle bagvedliggende teoretiske diskussioner og overvejelser, 
dels et spørgeskema, der blev anvendt under aktionsforskningsprojektet, og 
de dertil hørende metodiske overvejelser. 
    Opdelingen af bogen i de fire dele giver læseren mulighed for vælge 
tilgang til bogen. Praktikeren, der i første omgang er interesseret i nogle 
”håndtag” til at støtte en lokal udviklingsproces, kan med fordel springe 
anden del og appendiks over. Mens teoretikeren, der ønsker at fordybe sig i 
de bagvedliggende teoretiske diskussioner, kan have stor glæde af disse 
afsnit. 
 
Jeg vil rette en tak til nogle af de mennesker, der har gjort denne bog mulig. 
Bogens data bygger på et aktionsforskningsprojekt, der fandt sted i perioden 
1998-2000 på en folkeskole i udkanten af Århus, Skolen. En tak til alle Sko-
lens medarbejdere, og især de fire medlemmer af teamet Lille IT, der 
ligesom skolen er holdt anonyme i bogen. De har haft stor indflydelse på 
såvel aktionsforskningsprojektet som mine tanker, mens arbejdet stod på. 
 
En speciel tak til viceinspektør Peter Sabroe og funktionslærer Eva Bo 
Jensen for delvis læsning af manus og gode kommentarer, og viseinspektør 
Ole Maigaard med hvem jeg i forbindelse med analysen af data har drøftet 
matematiske modeller og beregningsmetoder. Tak til ph.d.-studerende Stef-
fen Elmose for de stunder, hvor vi drøftede forskningsrelaterede problem-
stillinger, og til Mette Nørgaard, Danmarks Pædagogiske Bibliotek for 
hendes hjælp i forbindelse med fremskaffelse af litteratur. 
 
En særlig tak til min hustru Lotte og mine børn Casper, Rune, Malthe og 
Thea. De har været forstående i de perioder, hvor jeg har været særlig fra-
værende i det daglige på grund af arbejdet med denne bog.  
 
Lars Peter Bech Kjeldsen, november 2003 
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Indledning 

 
Denne bog handler om udvikling og informationsteknologi. Den forsøger at 
belyse og besvare spørgsmål som: Hvorfor er det nødvendigt at udvikle sko-
len? Hvorfor er det nødvendigt at implementere informationsteknologi i 
skolen? Hvorfor er det nødvendigt for skolens fremtid, at udvikling af tekno-
logisk kompetence og skolekultur sker samtidig? Hvilken rolle bør medar-
bejderne indtage i en udviklingsproces? Hvilken rolle bør ledelsen indtage? 
Hvorfor gør spørgsmål som disse en betydningsfuld forskel i en udviklings-
proces? Findes der ”trædesten” i udviklingsprocesser, der er mere værdi-
fulde end andre?  
 
Data er hentet fra et aktionsforskningsprojekt, der har været praktisk og teo-
retisk orienteret mod at implementere informationsteknologi i en folkeskole 
støttet af de udviklings- og læringsprincipper, teorien bag Den Lærende 
Organisation tilbyder. Aktionsforskningens mål var at udvikle en skole (den 
konkrete skole er i bogen anonymiseret og bliver benævnt Skolen), et funk-
tionsteam og den enkelte medarbejder ud fra en idé om, at udvikling af en 
organisation begynder med det enkelte menneske og vedkommendes mulig-
hed for at være aktør i egen tilværelse. En udviklingsforståelse, der kan for-
muleres som en grundlæggende idé om, at udvikling af en organisation for-
drer, at enkelte medarbejdere eller team i organisationen udvikler sig og 
begynder at handle anderledes gennem nye erkendelser og kompetencer. 
 
Som jeg vil argumentere for på de kommende sider, er den enkelte skole i 
stigende omfang blevet base for udviklingsarbejder. Det har betydet på den 
ene side fokus på lederrollen og lærerrollen og på den anden side et fokus på 
organisationsudvikling, der som resultat af en decentralisering i højere grad 
er blevet et internt anliggende for den enkelte skole. Der tales om et paradig-
meskift i skoleudviklingen, der kræver nytænkning og nyorientering, hvilket 
også gør sig gældende på informations- og kommunikationsområdet. Ak-
tionsforskningsprojektet, der i mere pragmatiske vendinger kan beskrives 
som et skoleudviklingsprojekt, udspiller sig på denne arena, og bogen kan 
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ses som et forsøg på at synliggøre, hvorledes udvikling kan foregå, når men-
nesker iagttager, reflekterer og implementerer strukturændringer. Naturligvis 
kan udvikling udeblive, hvilket fx sker, når medarbejderne afviser struktur-
ændringerne og fortsat handler ud fra allerede etablerede rutiner. Det er der-
for interessant at undersøge hvilke faktorer, der i særlig grad bidrager til, at 
medarbejdere i uddannelsesinstitutioner modtager og realiserer strukturænd-
ringer. Konkret blev der identificeret fem trædesten, der synes, at have sær-
lig betydning for udviklingsforløbet: 
 
• Ledelsens beslutning om deltagelse og engagement i aktionsforsknings-

projektet 
• Nedsættelse af et funktionsteam 
• Oprettelse af en intern IT-konference  
• Etablering af en ”Hold i hånd”-ordning 
• Et IT-handleplansarbejde 
 
I aktionsforskningsprojektet blev der ikke stillet spørgsmålstegn ved idéen 
om indførelse af informationsteknologi i skolens hverdag, hvilket skyldtes 
lovens krav om samme og medarbejdernes opfattelse af, at dette krav måtte 
honoreres. Opmærksomheden lå på udviklingsprocessen, der qua sine vidt-
gående perspektiver – anvendelse af informationsteknologi i processen samt 
indførelse af nye læreprocesser – kunne medføre vanskeligheder. Skolen 
ønskede en markant forandring i strukturerne og måden at forstå sig selv på, 
og processen involverede mange medarbejdere og forhold, hvilket havde 
den konsekvens, at det undertiden var vanskeligt at identificere årsager og 
virkninger. Samtidig hindrede denne mangfoldighed den medarbejdergrup-
pe, der primært var involveret i udviklingsprocessen, i umiddelbart at forud-
se ledelsens og medarbejdernes reaktioner på de aktiviteter, de satte i gang. 
Derfor blev der udarbejdet tre statusundersøgelser og iværksat en intens pro-
cesevaluering. I bogens tredje del bliver der gjort en del ud af, at reflektere 
disse aktiviteters betydning for udviklingsprojektet. 
 
Et af de værktøjer, der viste sig at være hensigtsmæssigt i bestræbelserne på 
at styre implementeringsprocessen, var et IT-baseret konferencesystem. For-
anlediget heraf vil bogens sidste del omhandle, hvorledes IT som kommuni-
kationsmiddel vil kunne bidrage konstruktivt i organisationsudviklingspro-
cesser.  
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Hvorfor arbejde med den lærende organisation? 
Arbejdslivet ændrer sig i takt med, at der stilles nye krav til medarbejderne. I 
folkeskolen sætter ændringerne sig igennem ved, at medarbejderne i sti-
gende grad er underlagt et krav om fleksibilitet og omstilling. Et krav, der fx 
manifesterer sig gennem de 8 punkter i ”Folkeskolen år 2000” (Krag et al., 
1998). Eller i ønsket om at skabe en indholdsmæssig sammenhæng mellem 
arbejdet i dagtilbud og skole, som det kommer til udtryk i Folkeskoleloven 
kap. 1, §1 (Uvm., se Blaksten & Forsberg, 1994). Eller ved, at ansvaret for 
skolens udvikling med folkeskoleloven af 1993 er blev uddelegeret til 
skolen selv. I mit arbejde som pædagogisk konsulent i årene 1997–1999 
erfarede jeg nogle virkninger af de nye krav. Der var en stigende tendens til, 
at teamdannelse på skolerne medførte systemiske styringsproblemer. Især 
belyser én bestemt arbejdsopgave fra min konsulenttid dette forhold. Jeg 
deltog i et skoleudviklingsprojekt, hvor skolens lærere, ledelse (på baggrund 
af et forarbejde i pædagogisk råd og skolens forretningsudvalg) og skolens 
bestyrelse havde bestemt, at der skulle indføres årgangsteam1 på skolen. 
Møderne i årgangsteamene skulle afløse halvdelen af det eksisterende 
pædagogiske råds møder, idet det pædagogiske råds møder af ledelsen efter-
hånden blev betragtet som uhensigtsmæssige størrelser i relation til at løse 
problemer, der opstod inden for skolens daglige rutiner. Inden jeg kom ind i 
billedet, havde ordningen varet et halvt år og var ved at bryde sammen. 
Frustrationerne viste sig i udsagn som: ”Hvad skal vi tale om på årgangs-
møderne?”, ”Hvor mange møder skal vi holde?”, ”Vi flytter os ikke ud af 
stedet?” og ”Vi er nødt til at være sammen både primær2 og sekundær lærer-
ne hver gang!” Jeg tolkede vanskelighederne som udsprunget af mangel på 
styring af møderne mht. deres indhold, deres form, og spørgsmålet om hvem 
der skulle deltage i møderne. Gennem mange år havde skolens ledelse og 
medarbejdere været vant til en bestemt procedure omkring pædagogisk råds 
møder. Det var blevet en tradition i forbindelse med det pædagogiske råds 
møder, at formanden for skolens samarbejdsudvalg lavede en mødeplan, at 
der blev skrevet referat af møderne, at der var en mødeleder, at der forelå en 
dagsorden inden hvert møde osv. Med andre ord at der eksisterede en struk-

                                                   
1  Årgangsteam vil her sige, at lærerne fra en bestemt årgang fx 6. klassetrin dannede en 

teamstruktur. 
2  Primær lærerne (typisk underviserne i dansk og matematik) skulle mødes 8 gange om 

året, og de sekundære lærere var kun med hver anden gang (fx sprog og idræt). 
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tur i kulturen for, hvorledes medarbejderne afviklede det pædagogiske råds 
møder. Med indførelse af årgangsteam forsvandt denne struktur, og lærerne 
og ledelsen havde ikke formået at indføre nye strukturer. Eksemplet kan 
teoretisk anskues ved, at den systemiske aktivitet ændres i takt med, at de 
organisationelle strukturer forandres. Høgh–Olsen (1993, p. 166) inddeler 
den systemiske aktivitet i to strukturkategorier: 
 
Sociale strukturer    regulerer de formelle og uformelle samspilsreg-

ler og ansvarskoder, der hersker i gruppen. 
 
Instrumentale strukturer  fastsætter systemets metoder og problemløs-

ningsstrategier. 
 
Strukturkategorierne indgår i en værensbestemmelse i organisationer, der er 
under forandring. Høgh–Olsen beskriver denne forandring ved at indføre be-
greberne limiterede og ekspansive strukturer. Det er antagelsen, at ændrin-
gen i værensbetingelserne i samfundet gør, at strukturerne i virksomhederne 
flytter sig fra at kunne karakteriseres som  limiterede til at være mere eks-
pansive. Det limiterede er det stærkt strukturerede, lukkede og grænsesæt-
tende, der søger orden og forudsigelighed, – fx udtrykt ved det pædagogiske 
råds møder i eksemplet ovenfor. Det limiterede er rationelt og realistisk, har 
endelige mål og faste terminer for disses indfrielse. Fællesskabets regler, de 
gensidige forpligtigelser og den systemiske stabilitet, er i højsædet under 
denne struktur. Det ekspansive er det svagt strukturerede, åbne og grænse-
løse, der søger evig udvikling og forandring, – fx udtrykt ved årgangs-
teamene i eksemplet ovenfor. Det ekspansive er utopisk, har uendelige mål 
og ingen terminer for disses indfrielse. Den individuelle frihed og den 
systemiske fleksibilitet er i højsædet under denne struktur. 
 
Ved at anvende Høgh-Olsens strukturkategorier på det ovenstående skole-
eksempel mener jeg at kunne sige, at indførelse af team og de deraf følgende 
frustrationer i forhold til at indføre de nye strukturer kan beskrives som et 
skift i strukturerne fra limiterede til mere ekspansive. En forklaring på sko-
lens problem kunne være, at ledelsen med indførelse af de nye strukturer 
ikke havde formået at definere en ny ansvars- og arbejdsfordeling i årgangs-
teamene. I relation til de instrumentale strukturer var det endnu ikke aftalt i 
årgangsteamene, hvordan de enkelte medlemmer skulle samarbejde og om 
hvilket indhold. De sociale strukturer som udtryk for koder i den nye struk-
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tur var endnu ikke på plads. Udsagnet: ”Vi flytter os ikke ud af stedet” peger 
på, at medlemmerne endnu ikke havde en kode for teamets funktion. Ek-
semplet giver mig anledning til at rejse problemstillingen om, hvad en sko-
les medarbejdere i forbindelse med skoleudvikling kan gøre for at imødegå 
de problemer, der opstår, når organisationen bevæger sig fra overvejende 
limiterede til mere ekspansive strukturer? Bogen vil belyse aspekter af den-
ne problemstilling ved at undersøge, hvorledes arbejdet med Den Lærende 
Organisation kan mediere denne omstillingsproces således, at medarbej-
derne bliver aktører frem for tilskuere til strukturændringerne. Som vi skal 
se senere er teamet ”Lille IT” fra aktionsforskningsprojektet, som bestod af 
tre IT-resursepersoner, og hvis opgave det bl.a. var at være pædagogiske le-
dere for lærergruppens bestræbelse på at opnå pædagogiske IT-kvalifika-
tioner, et eksempel på en selvforvaltende gruppe. 
 

Selvforvaltningens rationalitet 
Tilstedeværelsen af selvforvaltende grupper og selvstyrende team i skolen 
afføder problemstillinger omkring selvforvaltningens indre mening og ratio-
nalitet. Med udgangspunkt i arbejdets grundformer (Schmid, 1993), relatio-
nen mellem produktionsform og forbrugsform og begreber som autonom 
styring og heteronom styring siger Schmid: ”Selvforvaltning handler grund-
læggende om genoprettelse af arbejdets enhed, om genforening af arbejdets 
komponenter, som i samfundet er opdelt og fjernet fra hinanden: produktio-
nens adskillelse fra konsumptionen, arbejdets adskillelse fra behovet, ånds-
arbejdets adskillelse fra håndens arbejde, osv.” (Ibid., p. 130). Det er hans 
opfattelse, at selvforvaltningen har nogle begrænsninger i og med, at den 
ikke af egen kraft kan løse sine behov for ledelse, styring, disciplinering, 
solidaritet og forandring. Dette standpunkt er jeg enig i. Jeg har bl.a. set 
eksempler i min konsulenttid på denne begrænsning ved selvforvaltningen. 
Der skal andet og mere til end et ledelsesmæssigt krav om selvforvaltende 
grupper. Bregn & Hvid (1993) har lavet en oversigt over forskellige målsæt-
ninger i organisationer. Disse kan alle siges at have det tilfælles, på trods af 
deres konkret forskellige indhold, at de er reaktioner på selvforvaltningens 
grundlæggende problem. Rationalet bag metoderne til fastholdelse af med-
arbejdernes engagement i produktionsprocessen har været ønsket om større 
udbytte for organisationerne, fx gennem motivationsmæssige mål: ”Øget 
indsats fra de ansatte som følge af større identifikation og commitment i for-
hold til virksomheden. Større samarbejdsvilje og fleksibilitet blandt andet 
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ved ændringer af arbejdsgange, indførelse af ny teknologi m.v. Økonomiske 
holdninger til ressourceforbrug, begrænsninger af spild m.v.” (Bregn & 
Hvid, 1993, p. 79). Bregn peger dog på, at organisationernes udbytte har 
været af svingende karakter. Typisk har organisationer ved initiativernes 
igangsættelse kunnet måle en forøget produktion, men denne er på sigt afta-
get for i mange tilfælde at være landet på status quo. Selv om denne bog om-
handler en offentlig institution, der ikke på traditionel vis er bundet til kravet 
om større profit for virksomheden, som det er tilfældet i ovenstående, er der 
dog en vis lighed. På Skolen er målet ikke profit, men et ønske fra ledelsens 
side om at kunne udfylde lovens rammer omkring indførelse af IT på skolen, 
hvilket på sin vis kan sidestilles med erhvervslivets lederes ønske om posi-
tive tal på bundlinien. Skolen skal ikke kunne præstere et økonomisk over-
skud for at sikre sin eksistens. Den skal producere læring og viden, der er 
tidssvarende, for at kunne honorere kravet fra skolens interessenter: Politi-
kere, forældre, erhvervslivet m.v. 
 
Den Lærende Organisation skiller sig ud fra de ovenstående metoder (ud-
dybes kapitel 3) ved at være andet og mere end blot en målsætning i traditio-
nel forstand. Den er et organisationskulturelt tiltag, der tilbyder organisatio-
nen et styringsværktøj gennem involvering af medarbejdernes egne målsæt-
ninger. Den kræver en udvikling af kulturen, der omfatter strukturændringer, 
som jeg mener kan være med til at løse problemerne med selvforvaltningens 
indre rationalitet. 
 

Forandringerne kræver at medarbejderne selvstændiggøres 
Ifølge Bévort (1995) er medarbejderne i kraft af deres organisationelle med-
lemskab underlagt de strukturelle ændringer, der qua den samfundsmæssige 
udvikling finder sted i virksomhederne. Strukturelle ændringer, der inde-
bærer et ”systemskifte” i virksomhederne. Et skifte, der kan karakteriseres 
ved, at ledelsesparadigmet ændrer sig fra et ”gammelt” til et ”nyt”. Det 
”gamle” ledelsesparadigme byggede på en hierarkisk organisationsstruktur, 
en funktionel differentiering og en top-down kommandovej. Paradigmet 
afkrævede medarbejderne: instrumentelle kvalifikationer, udførelse efter 
instruks og individualitet. Det ”nye” bygger på en ”flad” organisationsstruk-
tur, selvstyrende enheder, projektorganisering og dialogledelse. Det er 
Bévort’s opfattelse, at det stiller krav til medarbejderne om mellemmenne-
skelig kompetence, selvstyret udførelse og samspilsorientering. Sammenhol-




