Cavanagh & Dellar
Cavanagh & Dellar går ud fra Sergiovannis (1993) kritik omkring overførslen af
organisations(kultur)modeller på skoler; han siger at grundkonceptet på skoler er et andet end hos
produktions‐ eller tjenesteydelsesfirmaer i andre sektorer og foreslår i stedet for at bruge sociologiske
modeller til skoler (Cavanagh & Dellar 1995: 3f.). Skoler bør betragtes som fællesskaber på basis af
forpligtende ideer, hvor ‚kontrol‘ praktiseres gennem normer, mål, værdier, professionel socialisation,
kollegialitet og ‚naturlig uafhængighed‘. (Sergiovanni 1993, cit. efter Cavanagh & Dellar 1995: 4).
For Cavanagh&Dellar sammenkobles dannelseskonceptet og det fælles skolekoncept som et
fællesskab af elever. Iflg. hans opfattelse sammenknytter kulturen i sådan et fællesskab
overbevisninger, holdninger og normer omkring dannelse og opdragelse med den sociale interaktion.
En skolekulturmodel bør tilsvarende sammenflette dannelses‐ og opdragelsesfunktionen med de
organisatoriske aspekter (smst.: 5).
Cavanagh & Dellar henholder sig derfor til Fullan & Hargreaves (1992), Erikson (1987) og Maxwell &
Thomas (1991) og prøver at opstille deres overvejelser i form af en model:
Fullan & Hargreaves ville beskrive skolekultur med begreberne ‚adskillelse‘, ‚forbindelse‘ og
‚integration‘. I en individualiseret kultur ville lærerne trække sig tilbage fra kollektive
aktiviteter og arbejde uafhængigt af hinanden. Forbindelseskulturer ville være former af
‚balkanisering‘, altså i en tilstand af tæt forbindelse indenfor en lille gruppe, men en gruppe,
som tydeligt distancerer sig fra andre grupper, i et komfortabelt samarbejde‘, altså en tilstand
af en realisering som ‚varme‘ og ‚behagelige‘ arbejdsomgivelser, samt en ‚kunstig kollegialitet‘,
dvs. en tilstand som resultatet af bureaukratiske procedurer, med det formål at øge
samarbejde og en fælles beslutningsproces. En integrationskultur derimod ville tage hensyn
til begge dele, såvel de individuelle krav og interesser og fællesskabets. Til brug for modellen
foreslår forfatterne grundlæggende ekspressive (udtrykkelige – udtryksstærke) og
instrumentale domæner: I det ekspressive domæne ville kohæsionen være garanteret
gennem understøttelsen af positive fohold, i det instrumentale gennem social kontrol og
målrettet orientering. Deraf følger en model med fire typer: ‚Traditional‘ med lav kohæsion og
meget kontrol, ‚Welfarist‘ med høj kohæsion og lidt kontrol, ‚Hot‐house‘ med høj kohæsion og
meget kontrol og ‚Anomic‘ med lav kohæsion og lidt kontrol (smst.: 5).
Erikson ville rette fokus på udviklingen af den kulturelle viden. Iflg. hans opfattelse er
skolekulturen en fortolkningsramme, som indeholder de forskellige koncepter omkring det at
eje og dele kulturel viden. Kulturel viden ville i første omgang eksistere som små enheder
fordelt over hele skolen (ingen havde derved hele denne viden komplet til rådighed), dernæst
ville der dannes større enheder af kulturel viden, som støtter kollektiv adfærd og slutteligt
ville delingen af denne viden være bundet til magt og status. Skolekulturen ses fortsat som et
koncept med centrale organisationsstrukturer og kernesymboler, som vidtgående vil blive delt
og sikre kohæsion og adfærdskonsistens. Og skolekultur er desuden en systematisk variation
af kulturel viden blandt grupperne, hvor organisationen af differencerne (og de ‚tilladte‘
afvigelser) er resultatet af den sociale interaktion og af konflikterne. Ud over skolekulturen er
ethvert individ integreret i andre koncepter af kulturel viden, således at der aldrig findes en
fuldstændig integrering. Skolekultur er altså en dynamisk kombination af delt og individuel
kulturel viden, hvor der permanent læres og anvendes nye rammer og ny viden (smst.: 6).
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Maxwell & Thomas (1991) gik ud fra, at kultur udtryktes gennem individers og gruppers
adfærd i en proces af opgøret mellem konkurrerende ideer, antagelser og værdier. I deres
interaktive kulturmodel vil de derfor gå ud fra fire elementer, som forholder sig til hinanden:
centralt er systemet med antagelserne (1) (beliefs) der rummer gruppens skjulte antagelser
(assumptions) og forståelseskoncepter (understandings). Dette vil påvirke gruppens
værdisystem (2), idet det drejer sig om fælles bedømmelser af den relative vigtighed af
kendsgerninger og vurderinger. Herpå igen baserer normernes system (3),
adfærdsforventningerne og ‐standarder samt grænser for det tilladte og fastlagte. Endelig
findes den faktiske adfærd (4). Det enkelte følgende element vil især stå i et skiftende
indflydelsesforhold til det forrige og hele systemet i sine aktuelle socio‐politiske omgivelse.
Men når det kommer til stykket vil alle systemelementer påvirke alle de andre (smst.: 6).
Når man støtter sig på disse modeller, så kunne man udtrykke skolekultur på følgende måde: kulturen
i et fællesskab af elever manifesterer sig, idet det deler værdier og normer blandt lærerne på en
sådan måde at resultatet med henblik på målene og påtænkte handlinger er velegnet til forbedring af
elevernes læring. Derved er en skoles kultur karakteriseret gennem den iagttagede deltagelse i de
interaktive sociale processer i udviklingen, bevarelsen og transformation af kulturen (smst.: 7).
Fællesskabets sammenhold vil derved blive bestemt af individernes binding til de fælles antagelser,
værdier, holdninger og hensigter (Cavanagh 2011: 2).
Idet Cavanagh her henholder sig til elevernes læring, så er resultatet for ham at målestokken for
skolens aspekter, som begunstiger denne læring – især i hh. til indlæg fra lærerne og de ansvarlige
ledere – fra skolevirkningsforskningen, forstået som søgning efter afhængigheder blandt skolens
foreliggende kendsgerninger og elevernes præstationsresultater (smst.), hvorved han er sig helt
bevidst, hvad de modstridende forskningsresultater angår. Som udgangspunkt for en sådan
sammenhæng ser han konstruktiviske modeller og herpå baserende anstrengelser til en egnet
skabelse af den sociale læringsomgivelse. Konstruktionen af den mentale rutine og holdninger i
elevernes ‚hoveder‘ beror på opgøret omkring læringen og delte erfaringer (smst.). Også tillid og
motivation vil opstå ud af de understøttende sociale omgivelser i klasseværelset.
Fælles værdier iht. dannelsesresultater er det ‚produktionssted‘ for kultur, som vil styre arten og
måden hvorpå man omgås hinanden og forholdene indenfor skolen. Kultur er altså gennem arten og
måden, som fælles værdier i den sociale interaktion udtrykkes på, såvel karakteriseret som også
konstitueret. For at garantere en skoles gode udvikling skal stor opmærksomhed overfor elevernes
læring og processen i samarbejdet være forbundet med en høj værdi, for at styrke de
medmenneskellige forhold og fællesskabets sammenhold (smst.: 3).
Udfra disse ideer afledes modellen "skoleudviklingens skolekultur" (school improvement model of
school culture):
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(sml. Cavanagh & Dellar 1997: 11; her i denne model ses stadig "lærekræfternes virksomhed"
(teacher efficacy), der i senere udgaver og i instrumentet erstattes med de "professionelle værdier"
(professional values).
Udgangspunkt er derved de individuelle værdier og normer som grundlag for skolekulturområder,
som udviklede sig i opgøret mellem kolleger; uden sådanne opgør ville den enkelte lærer forblive
professionelt og socialt set isoleret. Så kunne en kultur indenfor skoleudvikling ikke skabes, da den
professionelle (videre‐)udvikling af lærere ville være et personligt ansvar, som så ikke kunne realiseres
ved hjælp af adgang til viden og kollegernes erfaringer (sml. smst.: 10).
Omvendt er det for en skole, der sigter mod udvikling, også nødvendigt at formidle organisatoriske
krav til de enkelte lærere, som vil reagere på baggrund af deres personalemæssige og professionelle
evner. I tilfælde af manglende formidling og disputer ville det komme til et tilbagetog og opstå
forsvarsmekanismer fra lærernes side og til traditionelle managementreaktioner i form af kontrol
(sml. smst.: 11).
De i modellen angivne elementer er transportlementer (‚vehicles‘) til udviklingen af skolekulturen,
men samtidig også til forbedring af skolen. Den medmenneskellige interaktion blandt lærere ville
tillade at artikulere individuelle behov, overbevisninger og holdninger. I en dialog kunne disse
udveksles og personlige synspunkter kunne derigennem ‚forbedres‘, så de sættes i relation til de
andre og til fælles værdier og normer (sml. smst.). Hos ‚teacher efficacy‘ (henholdsvis ‚professional
values‘) drejer det sig om værdierne, lærerne indenfor sociale uddannelsesinstitution og anvendelsen
af pædagogiske principper. ‚Emphasis of learning‘ er skolespecifik og henholder sig til elevernes
individuelle læring, men også til lærerne. ‚Collegiality‘ indeholder ud over de medmenneskellige
forhold også behovet for understøttelse (‚empowerment‘). Mht. ‚shared planning‘ drejer det sig om
lærernes grundlæggende forståelse af skolens mål og af evalueringen og implementeringen af disse
mål (sml. smst.: 12).
I en skole, som fremmer udviklingen, er alle disse seks elementer veludpræget. Der findes en
skolekultur, der forholder sig til individuelle værdier og normer, som er resultat af lærernes
diskussioner og som ud over understøttelse af elevernes læring også sørger for en atmosfære af tillid,
gensidig understøttelse og tolerance overfor fejl. Problemer og succeser deles, den individuelle
videreudvikling støttes og en voksende pool af viden genereres (sml. smst.).
De seks elementer skal forstås som afhængige af hinanden (‚inter‐dependent‘), og de påvirker
hinanden gensidigt (‚inter‐active‘). Hvert element bidrager til skolekulturen, men er også selv påvirket
af denne og de andre fem elementer. Skolekulturen befinder sig i en tilstand af dynamisk ligevægt,
som reagerer på den interne tvang hos den formelle organisation og "dem udefra". Skolekulturens
stabilitet er afhængig af hvorvidt balancens forstyrres af kædens svageste led. Til en styrkelse af
kulturen bidrager det, at alle seks elementer styrkes. Omvendt ville kulturen svækkes, når enkelte
elementer svækkes. En svækkelse af hele kulturen ville medføre en parallelitet af individer, der ikke
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nødvendigvis er varig, men som igen kan rettes op på gennem en indsigt af lærerne omkring
nødvendigheden af et fælles svar på denne tilstand (sml. smst.: 14).
På grundlag af de seks elementers udprægethed kan lærerne diskutere og vedtage krav om
eventuelle nye programmer, der præsenteres for skolen og skal accepteres eller tilbagevises af denne.
En svag kultur ville medføre til eksterne krav, en mangfoldighed af individuelle og inkonsistente svar,
et uenigt personale og en svag kultur (sml. smst.).

Bedømmelse af modellen:
Positivt kan fremhæves den nære tilknytning til den pædagogiske proces, samt dennes eksplicitte
udretning efter skoleudvikling. De beskrevne tilordninger og begrebsanvendelser gør det klart, at
skoleudviklingen her må forståe som kvalitetsudvikling, så det – til en vis grad – drejer sig om en
model af kvalitets‐kultur. Kultur ses ganske vist ikke som en lagdelt model og spørgsmålet omkring
det eksplicitte og skjulte tematiseres ikke. Iht. den normative ansats anses kultur som noget, der ejes
af en organisation, som noget, der er foranderligt. Ganske vist er den dermed forbundne forestilling
af opgørets vekselsidede betingethed omkring de individuelle værdier og normer og skolekulturen
som den deraf resulterende fælles skabelse af overbevisninger, synspunkter, bedømmelser og
handlingspositioner absolut også tæt på kulturens Helspersch‐model af kulturen som svævende
mellem det reale, imaginære og symbolske og den dermed en forestilling af en kontinuerlig proces
undekastet modificering og skiftende indflydelse. Forholdet mellem individuelle værdier og normer
og skolekulturen tematiseres eksplicit og fokussen på diskussionens processer er plausibel og byder
derudover en adgang til en vurdering. Dette muliggør også et vist mellemstandpunkt mellem de af
Müthing citerede forskellige kendetegn hos Marré:
Kulturforståelse

sociokulturelt system

betydningssystem

Vidensforståelse

objektivistisk

subjektivistisk

Organisation

har kultur

er kultur

Forklaringsansats

funktionalistisk

interpretativ

Tilgang

resultatorienteret

procesorienteret

Mål

deskription & skabelse

eksplikation

Konstateringsinstrumentet begrænser modellens universalitet, men er et godt billede på kernen –
altså de seks elementer, som præsenterer formidlingen mellem individuelle værdier og normer og
skolekultur – også selvom det ikke forklares omfattende, hvorfor det lige netop er disse elementer og
om det kun er disse elementer.
Selvom modellen og instrumentet fralægger sig kravet om at omfatte skolekultur per se (og
begrænser sig til skoleudviklings‐kulturen) og selvom den deskriptive kvalitet givetvis er indskrænket,
så bliver der på den anden side ikke skabt nogen forkerte forventninger og skolen spares i
sammenhæng med vurderingen af resultaterne for – muligvis – for den besværlige transfer af den
(omfattede) kultur til at være vigtig for kvaliteten/skoleudviklingen.
Instrumentets tilpasning:

Ved siden af den påkrævede implementering skal der ske en modificering af Items for at opfylde den i
skolemæssig kontekst gængse begrebsanvendelse. Dette er i flere henseender problematisk, da
konteksten – kulturoverovergribende – i første omgang skal geninterpreteres og – foregribende – en
forståelses‐sammenhæng skal forudsættes. Denne dobbelte problematik vil så komme på tale hver
gang en sådan modificering skal anvendes i en anden kulturel sammenhæng.
Ved tilpasningen blev der taget hensyn til at bibeholde den delvist positive, delvist negative (inverse)
udsagnsretning af Items. Antal og tilordning blev komplet overtaget. Differentieringen mellem udsagn
beroende på en enkeltperson (‚jeg‘), lærernes fællesskab (‚vi‘), og ‚denne skoles lærere‘ eller alment
gyldigt formulerede udsagn (findes der...) blev overvejende bibeholdt for også at kunne tilgrundlægge
det i modellen formulerede skiftende forhold mellem individuelle værdier og normer og
skolekulturen i den tilpassede form (dette baserer på en tilsvarende begrundelsesformodning – en
eksplicit forklaring dertil findes ikke i de foreliggende kilder).
Supplerende findes her endnu en Itemkolonne med 7 udsagn vedr. kvalitetsaspektet
‚kommunikation‘, der stammer fra den aktuelle diskussionskontekst. Denne kan anvendes som et
passende supplement til modellen, men vil ikke modificere denne i ubetinget grad, den kan også
udnyttes differentieret, som yderligere information.
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Meget
enig

1.

Eleverne får ikke formidlet det, som de i fremtiden
har brug for til uddannelse eller job.

2.
3.

Jeg er stolt af at være pædagog.
Lærerne på denne skole ved hvordan de gensidigt
kan understøtte hinanden.

4.

På konferencer eller gruppemøder kommer
indlæggene altid fra de samme kolleger.

5.

Indholdet i vores ledemotiv genspejles ikke i
lærernes holdninger.

6.

Skoleledelsens medlemmer har den største
indflydelse på meningsdannelsen i kollegiet.

7.

Der tages hensyn til elevernes interesser på denne
skole, selvom indholdene i læreplanerne
derigennem kommer til kort.

8.

Skolemæssig dannelse bidrager ikke til højnelse af
livskvaliteten i vores samfund.

9.

Jeg tager mig tid til at sætte spørgsmålstegn ved
min pædagogiske handlemåde.

10.

Lærerne på denne skole er ikke åbne omkring
deres arbejdsmæssige problemer.

11.

På konferencer eller gruppemøder er der få
principielle diskussioner.

12.
13.

Hidtil har vi ikke nogen fælles vision for vores skole.
Skoleledelsen understøtter ikke kollegerne i at
overtage ansvar for projekter.

14.

I undervisningen er der ikke tid nok til at
beskæftige sig grundigt med eleverne.

15.

Elevernes kreative potentiale udnyttes ikke.

16.

Det er især vigtigt at udvikle elevernes sociale
kompetencer.

17.

Kolleger gør sig ingen umage med at pleje positive
forhold til hinanden.

18.

Vi arbejder i fællesskab på at omsætte beslutninger
fra konferencer eller gruppemøder.

19.

Vi opkræver ingen data for at registrere
uddannelsesforløbenes succes.

20.

Skoleledelsens medlemmer understøtter ikke
lærernes jobmæssige videreudvikling.

21.

Elevernes mening er ikke til megen nytte, da de i
sidste ende ikke kan vurdere undervisningens
kvalitet.

Enig

Ved ikke

Uenig

Meget
uenig

Meget
enig

22.

23.
24.

Jeg har en klar forestilling om, hvilket bidrag jeg
kan yde til at implementere skolens vejledende
mål.
På denne skole lærer lærerne af hinanden.
Mine pædagogiske beslutninger deles ikke altid af
mine kolleger.

25.

Vi sætter hyppigt spørgsmålstegn ved indholdene
af de enkelte uddannelsesforløb.

26.

Vi evaluerer ikke altid succesen af
uddannelsesforløb.
Skoleledelsen er god til at tage sig af mig og mine
behov.

27.
28.

Mine elever får lov til at medbestemme indholdet i
undervisningen, selvom jeg derved bliver nødt til at
slække på nogle af kravene.

29.

Der tages ikke hensyn til de individuelle forskelle
på eleverne.

30.

Jeg burger med fordel henvisninger eller råd fra
kolleger i min undervisning.

31.

Hos os findes der et stort beredskab til gensidig
understøttelse ved problemer.

32.

Pædagogisk handlen diskuteres ikke tilstrækkeligt i
lærerstaben.

33.

Vi ved, hvordan vi kan vurdere om vi når vores
undervisningsmål.

34.

Skoleledelsens medlemmer giver hver kollega
tilstrækkeligt spillerum til deres arbejde.

35.

Jeg forklarer eleverne regelmæssigt den
jobmæssige eller generelle betydning af de enkelte
undervisningsindhold.

36.
37.

Skolens ideal er en rettesnor for mit arbejde.
Vi tror på at hver elev kan lære det, som er
nødvendigt til erhvervslivet.

38.

Vi opmuntrer hinanden til at sætte spørgsmålstegn
ved hinandens professionelle bedømmelser.

39.

Vi sammenligner ofte hinandens måde at
bedømme eleverne på.

40.

Denne skoles lærere er ikke enige med hinanden
mht. hvordan skolens mål bør opnås.

41.

Skoleledelsens medlemmer forstår at fremkalde et
personligt engagement hos kolleger, som sikrer
succeen af skolemæssige forholdsregler.
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Enig

Ved ikke

Uenig

Meget
uenig

Meget
enig

42.

43.

På grund af min uddannelse og erhvervsmæssige
erfaring ved jeg, hvad og hvordan jeg skal
undervise; det giver derfor ikke så meget mening,
at spørge eleverne om det.
Det ses og værdsættes, når elevernes præstationer
forbedrer sig.

44.

Jeg afprøver stadigvæk altid nyt for at forbedre min
pædagogiske gerning.

45.

Vi opmuntrer hinanden til at overtage ansvaret for
eller udviklingen af nye projekter.

46.

Det diskuteres ikke i tilstrækkeligt omfang, hvordan
vi bør omgås fejladfærd hos elever.

47.

Kollegerne er ikke konsekvente, når det handler
om at opnå skolens målsætning.

48.

Virkningen af succesrige forbedringer sikres
gennem skoleledelsens eksplicitte understøttelse.

49.

Elever skal lære at acceptere, at ikke alt i på skolen
går efter deres ønsker.

50.

Indholdet af vort idealbillede (skoleprogram /
kvalitesmæssige idealbillede) afspejler det, som er
vigtigt for den pædagogiske hverdag.
Ved diskussioner eller beslutninger omkring
pædagogiske spørgsmål fremdrages skolens
idealbillede (skoleprogram / kvalitetsmæssigt
idealbillede).
Vores skoleledelse sørger for egnede
rammebetingelser (ressourcer, videreuddannelser,
fungerende arbejdsgrupper, f.eks. Q‐grupper,
gruppekoordination) til omsætning af
kvalitetskravene.
Vores skoleledelse handler med henblik på
kvalitetsmanagementet retningsvisende,
konsekvent og autentisk.
På vores skolen ejer vi mål og med til at kunne
afsløre og behandle kvalitetsproblemer (f.eks.
pædagogiske, organisatoriske).
Inspiration, ris og ros eller forslag til forbedring
bliver behandlet seriøst og konsekvent.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

Hos os på skolen indsamles og behandles
systematiske data (f.eks. indenfor rammerne af
evalueringer) omkring det pædagogiske arbejde
(f.eks. eksamensresultater eller
tilfredshedstilkendegivelser).
Indhentningen af tilbagemeldinger (‚feedback‘ – fra
elever, kolleger og andre) omkring egen
pædagogisk handlen er hos os en fast bestanddel
af vores professionelle selvforståelse.

Enig

Ved ikke

Uenig

Meget
uenig

Meget
enig

58.

59.

60.

61.
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Dataene fra indsamlinger (evalueringer) eller
feedback bruger jeg til at vurdere og bedømme min
egen pædagogiske handlemåde.
Erkendelser fra dataindsamlinger (evalueringer)
eller tilbagemeldinger (feedback) bruger vi hos os
på skolen målrettet til forbedring af den
pædagogiske praksis.
Vores kvalitetsmanagement er et værktøj til den
systematiske videreudvikling af skolen og
undervisningen under hensyntagen af de
implicerede.
Hos os på skolen oplever jeg, at anstrengelserne
indenfor kvalitetsmanagementet retfærdiggøres af
den positive indflydelse, de har på den
pædagogiske praksis.

Enig

Ved ikke

Uenig

Meget
uenig
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