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Abstract 
This thesis examines the possible dilemmas between effectiveness/efficiency and develop-

ment/change in the Danish gymnasium. The focus is on the challenges experienced by princi-

pals when facing the varying demands on public leadership. The external demands are on eco-

nomical prioritization, internal organization, evaluation and quality assurance, clear and profes-

sional approach to education, and the demand for internal coherence, vision, and strategy. 

These external demands are part of the changing context of public leadership and manage-

ment. 

Within an institutional-theoretical framework this thesis examines how two principals describe 

their approach to managing effective change. Semi-structured interviews were performed 

along with a study of the internal control documents of the two schools. The aim of the study is 

to determine discoursively how the two principals articulate their experience of the challenges 

they meet in leading their schools in a world of massive external pressures. The interviews re-

veal the approach of the two interviewees to their own leadership styles through an examina-

tion of their mental models. The statements of the two principals are analyzed in view of the 

frames proposed by Bolman & Deal, and their leadership styles are characterized and com-

pared. 

The study shows that there are extensive differences between the approaches of the two prin-

cipals. A transactional leadership style apparently goes well with both a structural and a politi-

cal frame because the focus is on the defining power of structure as a means to meet leader-

ship challenges. A transformative leadership style is better suited to a human resource frame 

and a symbolic frame. 

Future perspectives are discussed. How will the challenges and their responses affect coming 

collective bargaining? And will the future see a new leadership style evolve, that of a potentiali-

ty leadership style? 
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Indledning 
 

Tilpasning og omstilling er efterhånden blevet gængse ledelsesdiscipliner og 
et grundvilkår for gymnasierne. Gymnasiernes ledelser må derfor løbende 

tilpasse sig nye politiske dagsordener og omstille sig til nye styringslogikker. 
Gymnasieskolernes Rektorforening, Strategi 20151

 

 

Globale udfordringer. Nye vidensbehov og kompetencekrav. Ændrede rammevilkår. Øget ind-

byrdes konkurrence om de unge. Autonomi og profilering. Innovation og tilpasning. Udvikling 

og styring. Gymnasiet som selvejende institution har mange udfordringer. Betingelserne er for-

andrede i forhold til for blot få år siden, og det har givet et øget behov for ledelsesrum og selv-

ledelse. 

Der er især to fundamentale vilkår for en selvejende institution som gymnasiet. 

Det første vilkår er kravet om kontinuerlig udvikling og det deraf følgende pres. Det er den om-

skiftelige baggrund, skolerne arbejder i, på og ud fra. Den har på mange skoler ført til en øget 

styringsvilje fra ledelsesside, både på visions-, strategisk, taktisk og driftsniveau. Kravet om ud-

vikling er med de to reformer, indholdsreformen fra 2005, strukturreformen fra 2007 blevet 

tydeligere pga. en tight-loose-tight bevægelse: Undervisningsministeriet stod tidligere for en 

meget stringent og centraliseret detailstyring af gymnasieskolen; med reformerne blev ansvar 

uddelegeret, og der blev styret via rammesætning og målstyring; men samtidig kom en re-

centralisering, som skulle sikre, at gymnasierne udfyldte de rammer og nåede de mål, der blev 

sat. Eksempler på dette er resultatlønskontrakterne, kvalitetssikringsbekendtgørelsen og indfø-

relsen af bestyrelser. 

Det andet vilkår er kravet om effektivitet. Dette krav kom især som følge af strukturreformen 

og selvejet, bygningsovertagelsen i 2010 og taksametersystemet. Skolerne skal nu være effekti-

ve og rentable i langt højere grad end tilfældet var før. Skolerne er derfor nødt til at se på, 

hvordan man reducerer udgifterne eller i hvert fald styrer økonomien effektivt, både i forhold 

til ansvarligheden over for bestyrelserne og i forhold til at kunne lave en attraktiv skole og ar-

bejdsplads. Effektivitet som begreb er flertydigt. Der er tale om både en efficiency-dagsorden, 

hvor økonomi, kvantitet og produktorientering er i fokus. Desuden er der tale om en effective-
                                                      
1 http://www.rektorforeningen.dk/files/Hovedsiderne/2011_strategi_090511.pdf. Et partsindlæg i debatten om 
gymnasiernes vilkår og krydspres. 

http://www.rektorforeningen.dk/files/Hovedsiderne/2011_strategi_090511.pdf�
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ness-dagsorden, hvor indhold, kvalitet og procesorientering er i fokus. Det er ikke altid lige 

klart, hvilken dagsorden der har førsteprioritet, og det er heller ikke altid nemt at skille dem ad; 

det er jo trods alt to sider af samme sag. Men der er en forskel i rationalitet; der er knyttet en 

mål- eller værdirationalitet til effectiveness, mens efficiencyblikket har en større grad af teknisk 

rationalitet knyttet til sig.2

Man kunne argumentere for, at der er et dilemma mellem disse to grundlæggende vilkår, ud-

viklingskravet og effektivitetskravet. Hvordan skaber man en effektivt ledet skole, hvor økono-

mien er i orden, samtidig med at man hele tiden søger udvikling og forandring, der er kvali-

tetsmæssigt i orden? 

 

Denne afhandling har fokus på rektors italesættelse af sin ledelse af udvikling og ressourcer i 

forhold til det pædagogiske personale. Gennem to rektorinterviews vil jeg undersøge, hvordan 

rektor beskriver sin rolle som leder af effektiv udvikling. Empirien skal give mig et indblik i, 

hvordan rektorer samtænker udviklingsledelse og effektiv ledelse, og om de oplever, at der er 

dilemmaer knyttet til en sådan flersidet tilgang. Afhandlingen søger at sammenstille to forskel-

lige tilgange til en organisations reaktion på omverdenspres: nemlig effektivitet, som er en tek-

nisk-rationel dimension og udvikling/forandring3

I den forstand bliver ledelse et spørgsmål om at kunne se potentialerne i de kontinuerlige for-

andringer og etablere muligheder for en udviklingsretning, der matcher hovedtræk i omver-

densforandringer og omverdenskrav. Samtidig skal omverdenskravene matches med organisa-

tionsinterne forhold som kultur, struktur og kompetencer. Ledelse handler derfor om priorite-

ring (hvilke elementer skal indgå i udviklingsretningen), betoning (med hvilken styrke), timing 

(hvornår skal de sættes i gang), dosering (hvor meget ad gangen) og placering (hvilke gruppe-

ringer skal tage sig af at udføre dem). 

, som er en mere eksplorativ, konstruktivistisk 

dimension. 

Lærerne bliver vigtige medspillere i udviklingsretningen, fordi de står i frontlinjen og bliver 

oversættere af de mål, der sættes. Udvikling er et iboende positivt grundvilkår for både individ 

og fællesskab. Mennesker er født nysgerrige og med lyst til at udvikle sig. Denne lyst kan stimu-
                                                      
2 Borum 1995:21. 
3 "Udvikling" og "forandring" bruges synonymt i denne afhandling, selv om jeg er klar over, at der er noget mere 
radikalt og planlagt over "forandring", og at der knytter sig hele teorifelter til forandringsbegrebet: K. Lewins un-
freeze-transition-freeze model; HJ Lewitts diamantmodel; JP Kotters 8-punkts fasemodel; O. Scharmers Teori U; R 
Moss Kanters forandrings- og innovationsledelse for at nævne nogle. Det er dog ikke selve forandringen, der er i 
fokus i denne fremstilling, men rektors italesættelse af sin ledelse af effektiv udvikling. 
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leres eller bremses gennem forsøg på at skubbe udvikling i en bestemt retning. Ledelsens - og i 

denne sammenhæng særligt rektors - tilgang til ledelse af de menneskelige ressourcer er væ-

sentlig for skolens omstillingskapacitet. Dens gøren eller ikke-gøren kan være af afgørende be-

tydning for, om lærerne understøtter skolens udviklingsflow, eller om de ikke gør. Ses udvikling 

hovedsagelig som en mulighed eller en trussel? Er det noget, der påtrykkes og doceres? Eller 

skabes der grobund for selvledelse og autonomi blandt lærerne, så de er en aktiv drivkraft i 

skolens udviklingsretning? Ledelse ses derfor i denne afhandling som en determinerende faktor 

for en skoles udviklingsretning. Rektors rolle som igangsættende og understøttende inspirator i 

en effektiv ledelse af potentialer bliver en af de vigtigste ledelsesteknologier.  

Dette er blevet endnu tydeligere i lyset af debatten omkring overenskomstforhandlingerne i 

starten af 2011, hvor begrebet "lyset i ledelsesrummet" blev italesat af både Personalestyrelsen 

og GL. Her hørte enigheden dog også op. Personalestyrelsen som den ene forhandlingspart øn-

skede bedre muligheder for at differentiere forberedelsen og øge tilstedeværelsen for lærerne, 

mens GL mente, at der allerede var masser af ledelsesrum i den eksisterende overenskomst. De 

blev aldrig enige om, hvor kontakten til lyset i ledelsesrummet sad. Men forløbet viste, hvor 

vigtig ressourceudnyttelsen er. Og med det generelt øgede fokus på økonomi og ressourceop-

timering i samfundet samt bebudede nedskæringer i de kommende år kan man forestille sig, at 

der kommer endnu mere fokus på effektivitet fremover. Spørgsmålet bliver, hvordan man sam-

tidig kan understøtte udvikling og fornyelse. Diskussionen på rektormødet på Tivoli Hotel den 4. 

april 2011 satte tankerne i gang om dette mulige dilemma. 

En anden inspirationskilde har været årets inspektorårsmøde i marts 2011, hvor Dorthe Peder-

sen, Sverri Hammer og Lars Qvortrup satte fokus på forandringspres, forankringsudfordringer 

og ikke mindst på potentialitetsledelse. Her blev det understreget, at det er nødvendigt at an-

skue både struktur og kultur fra nye vinkler, når fremtidens ledelsesudfordringer skal tages op. 

Alle tre foredragsholdere fokuserede på, at den traditionelle fagbureaukratiske gymnasieorga-

nisering som hviler på stabilitet og kendthed bliver udfordret af et nyt regime, der kræver auto-

nomi og dynamisk åbenhed over for endnu ukendte udviklingsveje. De talte om at udvikle det 

potentielle som et svar på de mangfoldige pres. Og om at skabe en "brændende platform"4

                                                      
4 Med et udtryk fra Kotter 1996 og 2007. 

 

som afsæt for forandring, der kan forankres. 
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I mine masteropgaver til modul to og tre, hvor jeg har set på, hvordan ledelsen tackler de ud-

fordringer, som ressourceledelse (eksemplificeret ved time-/fagfordelingen) og strategisk ledel-

se (eksemplificeret ved implementering af ny skriftlighed) giver. I de to opgaver har jeg5

Jeg har derfor valgt følgende fokus for min afhandling: 

 inter-

viewet ledelser fra de samme to skoler. Det - sammenholdt med erfaringer fra mit daglige ar-

bejde som mellemleder - gjorde det endnu tydeligere for mig, at der er meget forskellige måder 

at gå til effektiv udvikling på. Og der er meget forskellige måder at italesætte sin egen rolle på. 

Hvordan kan man forstå rektors ledelsesudfordringer i spændingsfeltet mellem udviklings-
krav og effektivitetskrav? 

Herunder: 

• Hvilke omverdenspres er særligt tydelige for rektor? 
• Hvordan forstår rektor effektiv ressourceledelse, og hvilke aspekter lægges der størst 

vægt på? 
• Hvordan forstår rektor udviklingsledelse, og hvilken rolle synes han at påtage sig? 
• Hvilken ledelsesstil kan iagttages hos rektor? 
• Hvilke regler, normer og værdier ligger til grund for rektors ledelsesrum? 

Jeg beskæftiger mig ikke med, om ledelsen er god eller dårlig og har som sådan ikke et norma-

tivt sigte med undersøgelsen. Tværtimod må man i lyset af en konstruktivistisk tilgang - se se-

nere - forvente, at udvikling og effektivitet kan sikres på mange måder. Jeg søger at forstå de 

tanker, som rektorerne gør sig om de strategiske dilemmaer, de ser som følge af komplekse 

omverdenskrav. 

 

  

                                                      
5 Sammen med Dorte Gade og Tina Riis Mikkelsen (modul 2) og Dorte Gade (modul 3). 
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Afhandlingens opbygning 
Afhandlingen indledes med en redegørelse af metodiske overvejelser, efterfulgt af en præsen-

tation af den teoretiske ramme for afhandlingen. Herefter følger teorier og modeller, som er 

væsentlige for den forståelsesramme, som afhandlingen trækker på. Desuden begrebsafklarin-

ger om især begreber som omverdenspres, ledelse, synsvinkler på udfordringer og effektivitet. 

Derefter følger afsnit, der dykker særligt ned i de pres, som kan siges at være kendetegnende 

for statsligt selvejende institutioner, og i de ledelsesstile der kan siges at modsvare kravet om 

øget styringsvilje. 

Derefter får empirien plads; analyserne af de to rektorinterview vil særligt fokusere på ledernes 

egen definition af effektiv ledelse og god udviklingsledelse, deres italesættelse af egen rolle i at 

drive udvikling, deres positionering i forhold til deres skoles struktur og kultur, og deres beskri-

velse af deres ledelsesdilemmaer. Disse udsigelser sættes i relief ved at koble dem til de rele-

vante teorier. Empirien afsluttes med en sammenligning mellem de to rektorer. 

Afhandlingen afsluttes med konklusion og perspektivering i forhold til fremtidens lederpositio-

ner og omverdenspres.  
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Metodiske overvejelser 
Det empiriske grundlag for undersøgelsen består af to rektorinterviews og de offentligt tilgæn-

geligt interne styredokumenter fra de to skolers hjemmesider. Formålet med interviewene er at 

indhente kvalitative beskrivelser af rektorernes forståelse af deres ledelsesrolle og de ledelses-

udfordringer, de møder, så jeg kan tolke betydningen i de beskrevne fænomener. Interviewene 

er kvalitative og semistrukturerede, baseret på en interviewguide med overordnede spørgsmål, 

hvis rækkefølge kunne varieres afhængigt af forløbet af det enkelte interview. Spørgsmålsty-

perne varierede mellem orienteringsspørgsmål, relationsspørgsmål og hypotetiske spørgsmål; 

de sidste blev særligt brugt til at åbne interviewet og til at afprøve min forståelse af det sagte.  

Interviewguiden6

• Effektivitet og effektiv ledelse 

 fulgte fire hovedtemaer:  

• Personaleledelse og medarbejderudviklingssamtaler 
• Ledelsesstil og ledelsespraksis 
• Skolens udviklingsretning og visioner 

Det semistrukturerede interview er en interviewform, der foretages i relativt åbne rammer som 

en fokuseret samtale, og som giver mulighed for at forfølge udtalelser og få aspekter uddybet. 

Interviewguiden er en tjekliste undervejs i interviewet. Dette set-up betød, at interviewene til 

en vis grad udviklede sig forskelligt, simpelthen fordi de to interviewpersoner fokuserede på 

forskellige aspekter af emnet. I dette undersøgelsesdesign er netop forskelligheden ønskelig, 

fordi den i sig selv siger noget om interviewpersonens holdning og tilgang til emnet. De rationa-

ler, som rektorerne hver især er bærere af, har derved kunnet komme frem, og jeg har fået 

mulighed for at fokusere på deres egen italesættelse af deres ledelsesstil og ledelsesfokus. In-

terviewene blev optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet. 

Interviewpersonerne bliver anskuet i et repræsentant-perspektiv.7

                                                      
6 Se bilag 1. 

 Deres udsagn tages ikke 

nødvendigvis for pålydende, men anses som væsentlige kilder, der bidrager til en beskrivelse af 

den kontekst, som rektorerne befinder sig i, og som er flydende og vanskelig at afgrænse. Deres 

udsagn anser jeg for at være udtryk for nogle institutionelle regler og normer, som kommer 

7 Kvale 1997:382. 
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frem i den betydningsproducerende, sociale praksis, som diskursen er. Jeg vil derfor have en 

diskursanalytisk tilgang i interviewanalysen.8

Rektorerne er udvalgt, så de til en vis grad er sammenlignelige. De har begge været rektorer i 

forholdsvis kort tid (2 og 3 år), og de er begge rektorer for mellemstore storbygymnasier, der 

udelukkende udbyder stx. Jeg har antaget, at skoler med kun én gymnasial uddannelse har rela-

tivt samme forhåndsbetingelser og samme udfordringer, og det har været væsentligt for mig, 

fordi der muligvis kunne ligge et forstyrrende element i, at rektor havde fokus på forskellige 

målgrupper, forskellige omverdensforventninger og forskellige lærergrupperinger. Begge skoler 

er relativt velkonsoliderede økonomisk set, og jeg har derfor antaget, at deres udgangspunkter 

for at tale om effektiv ledelse kunne være sammenlignelige.  

 

Begge rektorer har desuden vist interesse for udviklingspotentiale og medarbejdertrivsel, idet 

jeg mødte dem begge på en konference om netop disse emner. Dette møde gav mig en for-

forståelse af, at de har forskellige tilgange til effektivitet og udvikling og til deres egen lederrol-

le. Forforståelse er en mulig svaghed ved undersøgelsen; som interviewer og analytiker kan 

man have tendens til at høre det, man gerne vil høre - eller i hvert fald forventer at høre. For-

ståelse og fortolkning hviler under alle omstændigheder på forforståelser og måske endda for-

domme, som nok ikke kan undgås. Intervieweren er altid medkonstruerende i betydningsska-

belsen. Omvendt er et vist forhåndskendskab til interviewpersonerne ønskeligt, fordi man som 

interviewer hurtigere kan gå direkte til det, som netop den interviewperson kan bidrage med. 

Der kan ligge en anden bias i selve interviewsituationen, idet jeg som interviewer kommer som 

vicerektor fra et andet stort gymnasium, dog ikke i samme by. Dette kan dels betyde, at der kan 

komme en vis indforståethed i svarene (à la: Sådan gør I sikkert også). Dels kan det faktum, at 

jeg ikke er på samme ledelsesmæssige niveau som interviewpersonerne, betyde, at der opstår 

en slags omvendt asymmetri i relationen.9

 

 

                                                      
8 Det er især Faircloughs tekstorienterede diskursanalyse, der har interesseret mig, men også Laclau og Mouffes 
mere politologiske diskursteori er en del af mit begrebsapparat. Jørgensen 1999. 
9 Jf. Kvale 2009:51. 
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Teoretisk ramme 
Det er afhandlingens mål at forstå rektorernes italesættelse og konstruktion af deres lederroller 

og de omverdenspres, som de og deres skoler står overfor. Dette perspektiv kalder på et teore-

tisk udgangspunkt, der er konstruktivistisk. Som sådan er perspektivet epistemologisk, fordi 

rektorernes forståelse af deres egen rolle, af deres organisation og dens omverden viser sig 

gennem den tolkning, de videregiver i interviewet. Oven på, eller rundt om, denne tolkning er 

naturligvis min tolkning af deres udsagn, hvorved jeg bliver medskabende i den betydningsdan-

nende proces, det er at udsige noget om rektorernes tilgang. Jeg er bevidst om dette dobbelte 

perspektiv, som er uundgåeligt, når man har en konstruktivistisk tilgang. Mine valg af teorier og 

modeller, og mit valg af fokuspunkter i interviewene, er derfor en del af betydningskonstrukti-

onen. 

Den kvalitative undersøgelsesform, som interviewet udgør, er i sig selv baseret på en konstruk-

tivistisk tilgang, fordi målet med interviewet netop er at fremsige interviewpersonernes måde 

at opfatte virkeligheden på; med andre ord en subjektiv konstruktion. Der er i dette perspektiv 

ikke nogen fast definition på de fænomener, som rektorerne taler om; de er resultatet af nogle 

kulturelle, tidsmæssige og sociale forhold, som kan forstås forskelligt. Jeg definerer dog under-

vejs min egen italesættelse af de begreber, jeg bruger i analysen. 

Det vil i lyset af mit emne, effektivitet og udvikling, være logisk at anlægge en overordnet insti-

tutionelt-teoretisk reflekteret ramme på undersøgelsen. Institutionel teori er i sit udgangspunkt 

konstruktivistisk og åbner mulighed for at se på de forskellige vinkler, som fænomener kan an-

skues under. Organisationer ses som institutionaliserede sociale konstruktioner, som har be-

tydning for handlinger, processer og forståelser. Ud fra et symbolperspektiv bliver disse hand-

linger, processer og forståelser vurderet af aktørerne som effektive og legitime gennem love og 

regler, professionelle normer og kulturelle skemaer. Jeg antager, at dette perspektiv vil give mig 

mulighed for at forstå, hvordan rektorerne skaber mening, og hvordan beslutninger opnår legi-

timitet. Derved vil jeg kunne nærme mig deres tilgang til deres organisationsstruktur og -kultur 

og deres egen ledelsesrolle. 
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Teorier og modeller 
I dette afsnit vil jeg præsentere nogle modeller og teoretiske tilgange, som kan hjælpe mig med 

at analysere rektorinterviewene. Desuden vil jeg betydningsafklare centrale begreber. 

Omverdenspres 

Kernen i denne afhandling er at undersøge, hvilken betydning omverdenspres har på gymnasie-

ledelse, og hvordan disse pres bliver om forstået og prioriteret. Ved omverden forstår jeg både 

den institutionelle omverden af politisk-institutionelle systemer og den kulturelle omverden af 

kulturelle processer. Det dobbelte og måske modsatrettede pres for effektivitet og udvikling 

træder tydeligt frem i de omverdenskrav, der stilles til gymnasierne og til gymnasieledelse. Et 

recentraliseret styringsregime med krav om dokumentation, selvevaluering og refleksiv selv-

kontrol på den ene side og gymnasiernes selveje og autonomi på den anden giver udfordringer 

og kræver oversættelse internt i gymnasieorganisationerne. Rektor og den øvrige ledelse får 

dermed en afgørende rolle som dagsordensættende sensemakers. Sensemaking i organisatorisk 

forstand forstår jeg, i tråd med den amerikanske organisationsteoretiker Karl E. Weick, som det 

at skabe mening og sammenhæng, hvorefter man på basis af den proces kan beslutte og for-

stå.10

Lektor ved CBS, Dorthe Pedersen, udkrystalliserer fem omverdenspres

  

11

  

, som er særlige for det 

reformerede gymnasium: 

                                                      
10 Weick 2006:1726. 
11 Det følgende er baseret på input fra Dorthe Pedersens foredrag på inspektorårsmødet marts 2011. Hun har 
desuden beskrevet de første tre pres i sin og Camilla Sløks artikel i Juelskjær (2011), kapitel 4: "Reformpres og 
genopfindelse af gymnasieskolen - ledelse på potentialer i et postbureaukratisk styringsregime", s. 114-21. 
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 Har særligt fokus på Uddybning 
Selvbeskrivelsespres Ydelsen; selve uddan-

nelsen og undervisnin-
gen 

Synlighed omkring fagligheden 
Profilering (fx i forhold til studieretninger) 
Strukturer til implementering (fx af ny skriftlighed) 

Dokumentationspres Evaluering og kvalitets-
sikring 

På organisatorisk niveau: Evalueringsplaner, kvali-
tetssystemer og opfølgningsplaner. 
På mikroniveau: Studieplaner, undervisningsbeskri-
velser, studierapporter.  
Alt sammen for at kunne påvise, at mål og rammer 
søges opfyldt.12

Samarbejdspres 
 

Den interne organise-
ring 

Teamstruktur, faglige samspil, kommunikation, plan-
lægning skal være gensidigt forpligtende og målret-
tet. Den flade struktur, den fagprofessionelle lærer, 
con amore-samarbejderne er ikke længere gangba-
re, hvis ikke de synliggøres og professionaliseres.13

Prioriteringspres 
 

Økonomi Taksameter, ressourceoptimering, transformations-
omkostninger, markedsorientering, kapacitetsud-
nyttelse tager en større del af rektors tid end tidlige-
re. Og der er ydermere kommet resultatlønskon-
trakter, som kan være konstitutive for netop res-
sourceoptimering. 

Koordinations- og 
kommunikationspres 

Ledelsesudfordringer Sammenhæng i organisationen, fælles vision og 
mission, strategi og målstyring er blot en del af de 
ledelsestemaer, der tager til i styrke og betydning. 

FIGUR 1: De fem omverdenspres. Efter Dorthe Pedersen 2011 

Disse fem omverdenspres vil danne en ramme om min analyse af de rektorinterviews. Man kan 

diskutere, om der mangler en sjette dimension, nemlig et kulturelt pres, som går på professio-

naliseringskrav i forhold til både gymnasielærere og -ledelse. For begge gælder det, at deres 

viden (autorisation), kunnen (autonomi) og villen (autenticitet) er under pres, og det giver ud-

fordringer i forhold til viden, kompetence og legitimitet.14

 

 Dette sjette pres kan dog siges at 

være indeholdt i selvbeskrivelsespresset og er af mere ontologisk karakter end de pres, som 

Dorthe Pedersen har beskrevet. 

                                                      
12 Kvalitetssikring og evaluering er dog også væsentlige kilder til (organisatorisk) læring, men det er særligt doku-
mentationsaspektet, som Dorthe Pedersen fremhæver. 
13 Dorthe Pedersen fokuserer på den interne organisering, men der eksisterer også et væsentligt samarbejdspres i 
forhold til ekstern organisering forstået som administrative fællesskaber og fusioner. 
14 Inspireret af oplæg holdt af professor Katrin Hjort for Roskilde Katedralskoles medarbejdere den 3. november 
2009.  
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Ledelse 

Gennem tiderne har ledelsesbegrebet fået nyt indhold og ny forklaringskraft15

Jeg vil med Dorthe Pedersen definere ledelse som: 

, men er en fly-

dende betegner afhængigt af ens analytiske perspektiv: har man et rationelt-instrumentelt per-

spektiv er fokus særligt på styringsdimensionen; har man et konstruktivistisk-repræsentativt 

perspektiv er fokus på relationer, strategi og proces. 

… at skabe forestillinger på helhedens vegne og dermed sikre, at der kan træffes kollektivt 
bindende beslutninger for en given enhed (helhed). Det vil med andre ord sige at skabe og 
kommunikere mening og herved repræsentere helheden og hele tiden at søge efter gyldi-
ge værdier og programmer, der kan omsættes i beslutningspræmisser for denne helhed.16

Fokus er i denne definition på det visionære, det meningsskabende, det kommunikerende, det 

repræsentative, det værdisættende og det legitime. En sådan konstruktivistisk, processuel vin-

kel på ledelsesbegrebet passer til denne afhandlings tilgang, som har fokus på rektors ledelses-

udfordringer i en verden med mangfoldige omverdenskrav. Det betyder ikke, at jeg ikke aner-

kender, at styring er vigtig. Styring er organisationsinternt afgørende som regulativ foranstalt-

ning i forhold til økonomi, personale, produktkvalitet osv. og bygger på et behov for rationalitet 

og kontrol i forhold til enkeltelementerne i den samlede skoles opgavevaretagelse. 

 

Denne skelnen mellem ledelse og styring er også blevet defineret som forskellen på leadership 

og management17, hvor det sidste ofte bliver oversat med styring. Forskellen kan sammenfat-

tes således: Leadership omfatter strategi som proces; udvikling, innovation og inspiration med 

fokus på det langsigtede; værdiledelse; fokus på menneskelige ressourcer og kultur; og er i sin 

essens proaktiv. Management omfatter styring af systemer og strukturer; bundlinjeorientering; 

administration og vedligehold; fokus på teknologier og mere kortsigtet horisont; i sin essens 

mere reaktiv. Leadership er groft sagt optaget af at gøre de rigtige ting; management er opta-

get af at gøre tingene rigtigt.18

Som følge af de komplekse omverdenskrav og både interne og eksterne forventninger til en 

professionaliseret gymnasieskole må en rektor dog kunne noget af det hele: driftsøkonomisk 

ledelse, administrativ ledelse, strategisk ledelse, faglig ledelse og personaleledelse: 

 

                                                      
15 Bl.a. Rennison 2004 beskæftiger sig med udviklingen i ledelsesbegrebet. 
16 Pedersen 2008:24. 
17 Bl.a. Bakka & Fivelsdal 2010:190; Rennison 2004:90; Larsen 2006:259. 
18 Larsen 2006:259 
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Den professionelle leder optræder ikke bare som specialiseret generalist, men som genera-
liseret specialist, hvis generelle lederkvalifikationer vægter højere end de specifikke faglige 
kvalifikationer.19

Det svarer, som vi skal se, meget godt til rektorernes beskrivelse af, hvad jobbet går ud på i dag. 

For meget af det ene og for lidt af det andet er ikke hensigtsmæssigt. 

 

Forventningerne til gymnasieledelse er som følge af omverdenspressene afgørende ændret i 

forhold til tidligere. Den enkelte ledelse afkræves et profileringsarbejde for netop deres skole; 

den dybe tallerken skal opfindes på alle skoler, og skolerne skal vælge og forme en bevidst ud-

viklingsretning, som modsvarer lokale udfordringer, og som giver mening lokalt. Ganske vist er 

gymnasiernes "produktion" den samme overalt i landet - der skal produceres studenter, der 

kan honorere kompetencekravene til fremtiden - men samtidig skal hver skole forholde sig til 

deres særlige profil. De skal ydermere kunne indgå i benchmarking med andre skoler om de 

samme parametre.20

Hvad der tidligere lå fast gennem centrale fagbekendtgørelser og prøvebestemmelser og 
kunne administreres og planlægges lokalt ud fra logikken "fag-lærer-undervisning-
eksamen", er nu blevet et spørgsmål om "fagligt samspil-team-læringsformer-
kompetencer." 

 

21

Hver skole må vælge sin tilgang. Hensynet til den lokale kultur på den ene side og til skolens 

handlingsduelighed i forhold til reformkravene på den anden vil have indflydelse på, hvordan 

tilgangen kommer til at se ud. Udfordringen ligger blandt andet i at kombinere lærernes auto-

nomi med central planlægning. 

 

Organisatorisk giver de forskellige reformpres plads til et nyt styringshierarki. De klassiske le-

delsesstrukturer22 er under revision, og flere skoler23

Også på medarbejderniveau må man forholde sig til ledelse i bred forstand. Den privatpraktise-

rende lærer kan ikke længere gøre fyldest i et system med gensidigt forpligtende samarbejde. 

Kolleger må afkræve korpsånd i forhold til at løse opgaver på teamniveau, det være sig i klasse-

 afprøver i disse år divisioneret ledelse, et 

tydeligere strategisk lag som udskilles fra den daglige driftsledelse og andre former, som erstat-

ter den tidligere fagbureaukratiske struktur som et modsvar på omverdenspres. 

                                                      
19 Rennison 2004:90 
20 Det ses fx af kravet om offentliggørelse af karaktergennemsnit, af benchmarkingrapporter i trivselsundersøgel-
ser, gennemførelsesprocenter, frafald. 
21 Pedersen 2011:115. 
22 Jf. Mintzberg 1980 og Raae 2008.  
23 Blandt andet min egen efter inspiration fra andre. 
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team, studieretningsteam, fagteam og hvad man ellers har rundt på skolerne. Det bliver tyde-

ligt, hvis kolleger ikke indgår helhjertet i samarbejdet; en samarbejdskultur præget af koordina-

tion og gensidige ledelsesroller på et mere uformelt plan er under udvikling. 

Der fremkommer således et øget behov for ledelse; ledelse i klassisk forstand i form af rektor, 

vicerektor og pædagogiske ledere, men også et mere tværgående pædagogisk lederskab, som 

udøves af de professionelle i den daglige praksis, og i form af mere koordinerende funktioner 

og udvalgsarbejde eller ad hoc-grupperinger. Ledelse udøves altså på flere niveauer eller i flere 

sammenhænge. Magt eller indflydelse24 til at tage beslutninger eller påvirke udvikling kræver 

en definition: I den klassiske betydning er magt en relation, hvor … A has power over B to the 

extent that he can get B to do something that B would not otherwise do. 25,26 Der er altså her 

tale om en formel magt, en "magt over". En anden vinkel på magt er den magt, som er institu-

tionaliseret gennem indbyggede tagen-for-givne rammer og strukturtræk.27 Denne institutio-

nelle magt svarer til magt i Foucaultsk forstand, som en kraft eller evne til at forårsage, påvirke 

og forandre. En sådan type magt eksisterer i alle sociale relationer og kan beskrives som en 

uformel magt, en "magt til".28

Ledelsesrummet skal konstitueres på det organisatoriske plan i form af udvalg, møder, koordi-

natorer osv.; det skal konstitueres i forhold til de værdier, der skal arbejdes ud fra i de enkelte 

grupperinger; og det skal konstitueres på relationsplanet, hvor ledelsesroller i bred forstand er 

til debat og under afprøvning. I denne oversættelsesproces tegner der sig tre forskellige arkety-

piske ledelsesmodeller og organiseringsprincipper: Den planlæggende kollegiale ledelse, den 

dialogbaserede ledelse og den formaliserede strategiske ledelse.  

 Det er især den sidste betydning, en magt der ikke nødvendigvis 

er forankret i positioner, som jeg har brug for til at forstå rektorernes beskrivelse af deres hand-

lemuligheder og ledelsesrum. Ledelsesrum definerer jeg som det at have transformationskapa-

citet, magt til. 

  

                                                      
24 Jeg skelner ikke mellem disse to begreber, selv om jeg er bevidst om, at der er en definitionsforskel. 
25 Dahl 1957:201ff. 
26 Denne magt-definition har været genstand for megen debat og kan siges at være en flydende betegner afhængig 
af de relationers og strukturers kompleksitet, som den skal beskrive. Det er ikke hensigten her at definere begre-
bet til bunds; blot at skelne mellem formel og uformel magt. 
27 Christensen 2001:17-9. 
28 Denne skelnen mellem "magt over" og "magt til" markerer forskellen på "government" og "governance"; Peder-
sen 2004:104ff. 
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 Den planlæggende kolle-
giale ledelse 

Den dialogbaserede le-
delse 

Den formaliserede stra-
tegiske ledelse 

Ledelsesstruktur Formel og velkendt (traditio-
nel struktur med faste roller, 
administrativ ledelse, Pæda-
gogisk Råd)  

Nye formelle og uformelle 
strukturer (koordinatorer, 
team, ad hoc-grupperinger) 
Administrativ ledelse OG 
fagligt-pædagogisk leder-
skab  
Medledelse 
Selvledelse  

Funktionsopdeling 
Divisionaliseret 
Hierarkisk (strategisk, 
stabs-, operativ ledelse) 

Den formelle 
ledelses rolle 

Lokal regeloversættelse 
Reducere kompleksitet 
Standardisering 
Aflastning 
Buffering 

Koordinerende 
Superviserende 
Bridging 

Rammegivende 
Synlighed i form af stabs-
funktioner og formelle 
teamledere 
Bridging 

Praksisstrategi 
Styring 

Primært vertikale 
koordinationselementer: 
Central planlægning 
Detailstyring og klare krav 
Lokale styringsdokumenter 
Høj grad af skriftlighed  

Primært horisontale koor-
dinationselementer: 
Mange møder 
Koordinerende samarbejder 
Teamudvikling 
Samlet ledelsesdialog 

Både vertikale og horison-
tale koordinationselemen-
ter 
Centrale strategier 
Evalueringer 
Indsatsområder 

Lærere Udbredt kollegakultur 
Begrænset inddragelse i 
beslutninger 

Høj grad af lærerinvolvering 
Samarbejde 
Dialog 

Selvledende 

Fordele Tidlig og tydelig planlægning 
Klare krav og forventninger 
Klar arbejdsdeling 
Få konflikter 

Ejerskab 
Videndeling 
Organisatorisk læring 
Commitment 

Udviklingsfokus 
Intern styrbarhed 
Stor ledelseskapacitet 
Synlig personaleledelse 
Strategisk kommunikation 
Organisatorisk klarhed 

Udfordringer Dekobling 
Lav medledelse 
Ringe organisatorisk læring 
Compliance 

"Møde-død"  
Engagement må konstant 
genskabes 
Effektivitet i samarbejdet 
Ressourcetungt  

Koordination og sammen-
hængskraft 
Kræver omstillingsparat-
hed 
Størrelse 

FIGUR 2: Tre arketypiske ledelsesmodeller og organiseringsformer.  
Efter Pedersen 2011:123ff. 

De tre ledelsesmodeller og organiseringsformer er forskellige ved deres tilgang til struktur, le-

delsesrolle og styring. Arbejdsdeling, koordination og kontrol er grundlæggende parametre i 

valget mellem de tre. Klar intern organisering med tydelige forventningskrav kan være ét valg, 

som samtidig sørger for at reducere kompleksiteten for medarbejderne. Der er udbredt brug af 

vertikale koordineringselementer (autoritetsfordeling, regler og policies, planlægnings- og kon-

trolsystemer)29

                                                      
29 Bolman & Deal 2003:50ff. 

 og derved en ret høj grad af centralisering. Uddelegering med selvledelse og 

involvering kan være et andet, hvor man koordinerer med horisontale elementer (møder, task 

forces, koordinatorfunktioner, matrix-organisering, netværk) og derved en lavere grad af cen-

tralisering. Udfordringen i et reformpres bliver derfor, hvilken organiseringsform der vælges, 
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hvilken ledelsesrolle der er mest relevant, hvilken kultur der ligger bag, og hvilken læreridenti-

tet der kan bygges på. Alt sammen for at skabe legitimitet og effektivitet.  

Valget af ledelsesmodel og organiseringsform bunder også i en grundlæggende holdning til 

hvor meget potentiale, der er i medarbejderinddragelse. Én tilgang kan være at inddrage med-

arbejderne så meget som muligt, fordi de kan rumme potentialitet30

Jeg får brug for ovenstående ledelsesmodeller og organiseringsformer til at kunne beskrive rek-

torernes italesættelse af deres skoles interne organisering og ledelsesstruktur. 

 til at finde svar på de 

mangefacetterede krav, der er til opgavevaretagelsen. Det vil kræve ledelse, der kan rumme 

det komplekse og ukendte; det, der er vanskeligt at styre. Og som kan understøtte og inspirere 

til innovative løsninger. Det vil kræve en mere adhockratisk organisering. En anden tilgang kan 

være at sikre rammer og tydelige mål gennem buffering og kompleksitetsreduktion, så medar-

bejderne ved, hvad de skal arbejde efter. Valget afhænger af lederens grundlæggende holdnin-

ger; det skal jeg vende tilbage til. 

 

Ledelsesstil 

Rektors italesættelse af egen ledelsesstil er et fokuspunkt i denne undersøgelse. Ledelsesstil har 

været genstand for meget empirisk forskning, og jeg medtager her kun de begreber, som er 

relevante til en beskrivelse af de to rektorers ledelsesstil, sådan som jeg kan udsige dem fra 

interviewene. 

Mennesket har nogle, ofte ubevidste, magtfulde grundantagelser om, hvordan verden hænger 

sammen. Disse mentale modeller er 

… dybt nedlagte antagelser, generaliseringer eller endog billeder eller forestillinger, som 
influerer på, hvordan vi forstår verden, og hvordan vi forholder os til den.31

Mentale modeller er af betydning for, hvad en leder anser for muligt i ledelsesmæssig sam-

menhæng. Hvordan man går til ledelsesudfordringer, til arbejdskonflikter, til relationer har der-

for rod i ens mentale modeller. 

  

                                                      
30 Potentialitet er forskellig fra potentialer, eftersom potentialer er nogle allerede kendte muligheder, der "blot" 
skal udvikles, hvorimod potentialitet er noget, der endnu ikke er defineret, noget der skal skabes rum til, og som vil 
kunne producere noget endnu ukendt og ikke tænkt. Det kræver potentialitetsledelse; den ledelse der skal til for 
at imødegå de forskelligartede pres, som jo netop er karakteriseret ved at fordre endnu ukendte løsninger. Knud-
sen 2011:239. 
31 Senge 1999:17. 
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Den amerikanske psykolog og ledelsesforsker Douglas McGregor tager udgangspunkt i Maslows 

behovsteori32

Teori X er baseret på lederens grundantagelse om, at mennesket basalt set er dovent og har en 

medfødt modvilje mod at arbejde. Mennesket er i mod forandring og er ligeglad med organisa-

tionen, og det må derfor tvinges, kontrolleres, dirigeres og trues til arbejde. Hvis man har den 

grundholdning til mennesket, vil det oplagte ledelsessvar være, at ledelsen skal organisere alt, 

og at strukturer, regler og kontrol er nødvendige ledelsesteknologier. 

, og hans grundtanke er, at mennesket motiverer sig selv. Ledere kan ikke motive-

re medarbejdere, men skabe de rammer, der understøtter medarbejdernes motivation. 

McGregor taler dermed imod en behavioristisk tilgang, hvor straf og belønning (eller pisk og 

gulerod) anvendes for at skabe resultater. Effekten vil være compliance i stedet for commit-

ment blandt medarbejderne. Han anbefaler i stedet en meningsgenererende tilgang, hvor med-

arbejdere kan se betydningen af deres indsats og derigennem motivere sig selv. Valg af ledel-

sespraksis bunder ifølge McGregor i lederens mentale model om menneskets natur og vil af-

spejle sig i adfærd, sprogbrug og autenticitet i forhold til ledelse og til medarbejdere. McGregor 

har beskrevet de to tilgange som henholdsvis teori X og teori Y. 

Teori Y har den grundantagelse, at arbejde er lige så naturligt for mennesket som leg og hvile, 

at mennesket søger selvledelse og selvkontrol og gerne vil påtage sig et ansvar. Mennesket vil 

naturligt deltage i fællesskab og bidrage med engagement, kreativitet og nysgerrighed. Derfor 

bliver lederens rolle at understøtte og facilitere, at skabe rammer og fremme det potentielle i 

hver enkelt. 

Disse grundpositioner danner udgangspunkt for en opdeling i ledelsesstil, som især organisati-

onspsykologen Bernard M. Bass har udviklet.33

Den transaktionelle stil bunder, som ordet antyder, i en noget-for-noget udveksling; man sæt-

ter mål og forventninger, så ting bliver gjort, hvorefter man reagerer med enten belønning eller 

straf, når noget er gjort. Kontingent reaktion, vurdering og fejlfinding er i centrum. 

 Han skelner mellem en transaktionel og en 

transformativ ledelsesstil.  

                                                      
32 Det vil føre for vidt her at redegøre for behovsteorien. 
33 Bass 1990. 
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Den transformative ledelsesstil har det modsatte udgangspunkt; man søger gennem sin ledelse 

af transformere medarbejdere, så de yder deres bedste. Man udfordrer og skubber medarbej-

dere gennem karisma, individuelle hensyn, intellektuel stimulation og inspiration. 

Særlig interessant for denne afhandling er Bass' forskningskonklusion, der viste, at den trans-

formative leder er mere effektiv end den transaktionelle; effektiv forstået som både efficiency 

og effectiveness.34

 

  

Frames 

Ideen om mentale modeller danner grundlag for den organisations- og ledelsesforskning, som 

amerikanerne Lee G. Bolman og Terrence E. Deal35

As a mental map, a frame is a set of ideas or assumptions you carry in your head. It helps 
you understand and negotiate a particular "territory". […] Like maps, frames are both 
windows on a territory and tools for navigation.

 har gennemført, hvor de introducerer be-

grebet frames. Frames beskriver den vinkel, man ser verden fra, her især i organisationsmæssig 

sammenhæng: 

36

I forhold til omverdenskompleksiteten taler de om nødvendigheden af re-framing, at have et 

multipelt og sammenhængende syn på organisationsudvikling.

 

37 De opstiller fire blikke på or-

ganisationer, fire perspektiver, der trækker på de organisationsteoretiske udgangspunkter, som 

allerede har været nævnt.38

  

 

                                                      
34 Bass 1990:25. 
35 Bolman & Deal 2003. 
36 Ibid:12-3. 
37 Ibid:5. 
38 Bl.a. Weick og Senge. 
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Instrumentel tilgang 
Overvejende strukturelt fokus 

Repræsentativ tilgang 
Overvejende kulturelt fokus 

STRUCTURAL FRAME HUMAN RESOURCE FRAME 
Regler, roller, policies, hierarkier.  
Struktur er i fokus. 
Vertikale og horisontale koordinationselementer. 
Strukturelle dilemmaer. 
 
Grundlæggende antagelser: 
Organisationer eksisterer for at opnå fastsatte mål. 
Organisationer øger efficiency gennem arbejdsdeling og 
specialisering. 
Koordination og kontrol sikrer ensartethed i arbejdet. 
Rationalitet frem for personlige præferencer. 
Strukturer designes, så de passer til organisationens for-
hold. 
Problemer skyldes strukturelle uhensigtsmæssigheder og 
kan løses gennem omstrukturering. 

Organisationer skal formes, så de passer til individer. 
Hensyntagen til menneskelige behov. 
Motivation og ledelsesstil. 
Empowerment. 
Kompetenceudvikling og organisationsudvikling. 
 
Grundlæggende antagelser:  
Organisationer skal tjene menneskelige behov, ikke 
omvendt. 
Mennesker og organisationer har brug for hinanden.  
Når mennesker og organisationer ikke passer sammen, 
lider begge eller en af dem. 
Balance mellem organisation og individ er godt: Me-
ningsfuldt, tilfredsstillende arbejde forbedrer organisa-
tionens succesmuligheder. 
 

POLITICAL FRAME SYMBOLIC/CULTURAL FRAME 
Magt og kontrol. Knappe ressourcer. Konflikt. Forhand-
ling. Koalitioner. 
Ledere tager rationelle beslutninger, overvåger handlin-
ger, evaluerer medarbejderes arbejde. 
 
Grundlæggende antagelser: 
Organisationer er koalitioner af forskellige individer og 
interessegrupper. 
Organisationer er præget af forskelle i værdier og interes-
ser. 
Det handler om at allokere knappe ressourcer. 
Konflikt er central, og magt den vigtigste kvalifikation. 
Mål og beslutninger defineres gennem forhandling og 
aftaler mellem interessenter. 

Organisationsændring sker gennem kulturel forandring. 
Ingen rationalitetsantagelser.  
Kultur, ritual, ceremoni, fortællinger, helte, myter. 
Ikke lineær. 
Institutionel legitimitet. 
 
Grundlæggende antagelser: 
Betydningsdannelse og meningsskabelse i centrum. 
Symboler reducerer usikkerhed, øger forudsigelighed og 
kommunikerer fællesskab. 
Fælles symboler er vigtige og skaber retning og enga-
gement. 
Kultur er det kit, der holder organisationer sammen og 
forener mennesker omkring fælles værdier. 

FIGUR 3: Tilgange til organisatoriske eller ledelsesmæssige udfordringer.  
Efter Bolman & Deal 2003 

Modellen er delt op i to kolonner, som beskriver forskellige syn på, hvordan organisationers 

styrbarhed bedst sikres, især i ændringsprocesser. I den instrumentelle tilgang er strukturer 

instrumenter til at løse de udfordringer, som møder organisationen. Der er fokus på arbejdsde-

ling, koordination og kontrol. Styrbarhed og stabilitet er målet. I den repræsentative tilgang ses 

omverdens uforudsigelighed som et grundvilkår. Derfor får mere uformelle procedurer, rutiner 

og normer betydning i en fælles meningsskabende proces. Der er fokus på værdier og på kultur; 

altså en konstruktivistisk, ikke-rationel tilgang. 
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Begge sider benytter sig af både vertikale og horisontale koordineringselementer, om end i va-

rierende grad. De vertikale er tydeligst anvendt i det instrumentelle perspektiv, fordi de sikrer 

organisatorisk kontrol, ensartethed og klar intern organisering. Til gengæld kan de mangle flek-

sibilitet og hurtige svar på komplekse udfordringer. De horisontale har størst legitimitet i det 

repræsentative perspektiv, fordi de sikrer organisatorisk koordinering, fælles konstruktion af 

mening og høj grad af fleksibilitet. Til gengæld er de ressourcekrævende i tid og kan skabe for-

virring på grund af manglende tydelighed. 

De fire perspektiver i modellen er vinkler til at anskue en organisation på i forbindelse med ud-

fordringer og pres. En leder har ikke kun én vinkel, men vil med fordel kunne variere sin tilgang. 

Der vil dog være tendens til præference for enten en mere rationel eller en mere konstruktivi-

stisk tilgang. Ledelsesudfordringerne kan som sagt være de føromtalte omverdenspres. Men 

det kan også være de klassiske organisationsdilemmaer, hvor skismaet står mellem et instru-

mentelt perspektiv på den ene side (specialisering, tydelighed, styrbarhed, formel bemyndigel-

se, ressourcerationalitet, effektiv tilrettelæggelse) og et repræsentativt perspektiv på den an-

den (integration, kreativitet, medarbejderautonomi, oplevet legitim ledelse, læring, oplevelse 

af mening).39

 

 Jeg vil bruge disse perspektiver til at beskrive rektorernes tilgange til ledelsesud-

fordringer. 

Analyse XX-gymnasium 
Det er fredag eftermiddag, og rektor for det mellemstore gymnasium, bygget i 1958, tager ven-

ligt imod, men beder mig vente lidt; der er stadig ting, der skal aftales med kontorpersonalet 

inden en af forårets mange småferier. Da interviewet er i gang, bliver vi desuden afbrudt af vi-

cerektor, der lige skal give en besked, og rektor er opmærksom på tiden hen mod slutningen, 

fordi han har en aftale sidst på eftermiddagen. Således giver interviewet indtryk af en travl rek-

tor. Han har været rektor siden 2009. 

Inden mit møde med ham har jeg besøgt skolens hjemmeside. Den er meget elevrettet, og der 

ligger få interne styredokumenter. Jeg kan finde "Målsætning for XX-gymnasium" fra 2004, 

"Mødepligtsregler", "Ordensregler", en "Evalueringsplan" fra 2006, og - hvis man bladrer hen til 

                                                      
39 Efter Bolman & Deal 2003:69ff. 
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den elevhenvendte side - "Praktiske og proceduremæssige forhold ved eksamen på XX-

gymnasium". Det er karakteristisk for styredokumenterne, at de er meget kortfattede, og at 

kommunikationen er præget af distance og regelbundethed. Som artefakt udtrykker målsæt-

ningen udvikling, arbejdsglæde, medledelse og medansvar. Her tales der om tid, rum, plads, ro 

til pædagogisk nytænkning og forsøgsarbejde. Det er skolens selvforståelse og den historie, de 

fortæller om sig selv. Mødepligtsreglerne er henvendt til både lærere og elever i form af en 

"orientering" i tredje person, og den beskriver både læreres og elevers forpligtelser i forbindel-

se med fremmøde og aflevering. Ordensreglerne er korte, koncise og regulative og indeholder 

regler om opførsel, ansvar og snyd; som et kuriosum kan nævnes, at der også er regler imod spil 

om penge på skolen. Efter interviewet beder jeg rektor om at sende mig skolens oplæg til med-

arbejderudviklingssamtaler. Det får jeg aldrig. 

Ledelsesstrukturen fremgår af hjemmesiden. Ledelsen består af rektor, vicerektor og tre in-

spektorer; skolen er således endnu ikke overgået til ny ledelsesorganisering med pædagogiske 

ledere. Rektor siger i interviewet, at det muligvis sker inden for et par år. 

Rektor definerer effektiv ledelse som et spørgsmål om identifikation og prioritering: 

Effektiv ledelse er jo, tror jeg, at identificere de problemfelter, der rører sig, og så satse på 
at få løst dem og så måske nedprioritere nogle af de måske traditionelle ting, som man 
har bekymret sig om i gymnasiet. Og udviklingen gør jo, at der kommer flere og flere ting 
ind, og der er ikke nogen, der sorterer ud i bunden. 

Han konkretiserer sit syn på effektiv ledelse med nogle eksempler, som alle handler om, hvor-

dan man kan effektivisere pædagogisk udvikling. Det gælder fx klasserumsundervisning, som 

kan erstattes af mere virtuel undervisning suppleret med coaching og vejledning af mindre 

grupper af elever og elektroniske tilbagemeldinger på skriftligt arbejde så der ikke tages tid fra 

undervisningen til feedback til eleverne. På den måde vil noget af kernefagligheden måske godt 

kunne sættes ind i nogle effektive rammer. 

Rektor ser altså en anderledes organisering af undervisningen som en effektiviseringsgevinst. Et 

instrumentelt syn, hvor struktur er problemløsningen. Han kommer også meget hurtigt ind på 

det på interviewtidspunktet meget aktuelle overenskomstspørgsmål: … den der kæphest med, 

at én undervisningstime giver samme forberedelsestid. Han føler sig fristet af at tage hul på det 

slagsmål - også fordi, som han siger, GL selv kom med et katalog over forskellige typer af forbe-

redelsesfaktor. Men han har valgt ikke at gøre det, fordi … det er jo ikke noget, hverken lærerne 
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eller organisationen er gearet til at styre endnu. Det kan være lidt uklart, hvad han mener med 

gearing, men han fortæller, at han fx har prøvet at effektivisere lærerforsamlingerne ved at 

decentralisere dem til teamniveau. Igen et eksempel på, at han tænker den interne organise-

ring som et instrument til at effektivisere. 

Det er i det hele taget karakteristisk for rektor, at han især definerer effektiv ledelse i et effi-

ciency-perspektiv. Da jeg spørger, om hans indsats for effektivisering via team også har medført 

kvalificering, så er svaret et prompte nej.40

Og det mener jeg sådan set ikke er en kritik af lærerne som sådan, men det er klart, at det 
er nogle andre måder at arbejde på, og når man sidder i sådan en gruppe og skal diskute-
re ting, jamen så falder man lynhurtigt til de ting, der er nemme at diskutere. Og det er 
typisk nogle praktiske ting med hvem gør hvad, i stedet for nogle lidt dybere aspekter af 
det, fordi de skal… hvis ikke der er nogen der initierer, at man når op på et højere abstrak-
tionsniveau i det at snakke om progressionen i en klasse, og kompetenceudvikling, jamen 
så bliver det til, hvem tager sig af det næste AT-forløb eller sådan noget. Og det tror jeg, 
det bliver sådan en vigtig medspiller der, hvornår sætter man ind som ledelse, og der er vi 
ikke endnu, kan man sige. Men man kan også godt høre, at der er en stigende… man kan 
ikke sige frustration, men måske anerkendelse i lærerkollegiet om, at der er måske lidt for 
meget tomgang på de teammøder. Og de kan godt se, at nogle af koordinatorerne kan 
godt magte at have den her fremdrift og få alle med, og andre er altså: nå men vi skal 
holde et møde, det får vi jo penge for, og så er den ikke længere. 

 Og han fortsætter: 

Citatet er interessant, fordi rektor her kommer ind på både struktur, ledelsens rolle, legitime-

ring og nogle grundlæggende antagelser om lærere og samarbejde. 

Hans grundlæggende antagelse er, at lærerne, når de arbejder i grupper, vil forfalde til at finde 

den nemmeste løsning, til blot at udføre det nødvendige arbejde og følge den laveste fælles-

nævner. Flertallet vil så at sige trække de andre med sig. Her kan man argumentere for, at rek-

tor har en teori X-holdning: Mennesket er i sin essens dovent og vil undgå arbejde, ansvar og 

forandring. Derfor må medarbejdere dirigeres i den rigtige retning.  

Han ser sin egen rolle som initierende for at få lærerne med på et højere abstraktionsniveau. 

Han kan skabe fremdrift og effektivitet. Spørgsmålet for ham bliver, hvornår man skal sætte 

ind; et spørgsmål om timing. Men han er samtidig klar over, at det kan være problematisk at 

gribe ind; der er vi ikke endnu. Dette sidste udsagn er karakteristisk for interviewet; han siger 

                                                      
40 Rektor modsiger kort efter sig selv og siger, at effektivisering medfører kvalificering ved at bruge ressourcerne 
mere effektivt. Om der her er tale om begrebsforvirring, eller om han har brug for at legitimere sit syn på ressour-
ceallokering blandt lærerne, er uvist. Jeg tror, han er nødt til at bruge kvalificeringsargumentet som argumentation 
for øget effektivisering. 
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gentagne gange, at skolen kulturelt set endnu ikke er der, hvor han gerne vil have den hen. Det 

skal jeg vende tilbage til. 

Rektor taler ikke meget om sin personlige lederstil. Han er ikke en relationel leder, der går ud 

og påvirker den enkelte lærer gennem samtale. Det er strukturerne der skal støtte op om pæ-

dagogisk udvikling. Direkte adspurgt, om han skubber til den enkelte lærer for at sætte ved-

kommende i gang med et bestemt udviklingsprojekt, svarer han: Og der er det jo, at jeg måske 

ikke er så visionær. Han kontakter sine lærere, når han fornemmer en elevutilfredshed eller får 

en klage. Og da jeg spørger til, hvordan han får viden om de ting, der går godt på hans skole, 

taler han om gruppers tilbagemeldinger fra indsatsområder, hvor hans rolle - igen - bliver at 

følge op på de ting, der ikke har fungeret. Det viser sig faktisk i løbet af interviewet vanskeligt at 

få ham til at forholde sig til de ting, der er succeser på hans skole. Hans rolle er helt klart at ret-

te op på det, der ikke fungerer. Derfor er der heller ingen synlig fejring af succeser eller kontan-

te belønninger. Som han siger: Den ekstra gejst, som kunne give de få der kunne få et ordentligt 

løntillæg, den modsvares ikke af den negative gejst det giver hos alle andre. Han er, som det ses 

af hans egen italesættelse, fokuseret på ressourcer. Ikke på personlig anerkendelse og ros. 

Han sammenfatter selv sin stil som personaleleder således: 

Som personaleleder er jeg… håber jeg… vil jeg gerne være den… det fremgår jo også af det 
jeg har sagt, den lyttende og den initierende og den inspirerende frem for den påduttende. 
Det vil sige ud fra det jeg hører også med den individuelle samtale… så se både kan man 
sige behov for udvikling og muligheder for udvikling. Og jeg mener godt jeg kan sige tin-
gene som de er, om man så må sige. Det er ikke fordi jeg kan… hvis tingene ikke er i orden, 
så kan jeg godt gå ind og sige, det her er du nødt til at arbejde med, men det er altså den 
mere coachende type, ikke, altså sige, jamen lad mig nu høre hvordan der opstår den pro-
blemstilling overhovedet, og hvad er det så der skal til for at…  

Lyttende, initierende, inspirerende, ikke påduttende, coachende. Alt sammen tegn på den 

transformative ledelsesstil. Det er hans italesættelse af sig selv som personaleleder. Hans ek-

sempler og hans fortælling om skolen tyder dog på en mere transaktionel ledelsesstil. Inter-

viewet giver indtryk af, at han i praksis ikke forholder sig så meget til, hvordan han kan påvirke 

lærerne kvalitativt, selv om han kort er inde på det i forbindelse med MUS. Han fokuserer på 

det målelige. Det er et paradoks, som han formentlig selv er ubevidst om. Men jeg tolker det 

som et udtryk for hans grundlæggende antagelser om lærerne og om det, der skal til i hans per-

sonaleledelse af dem. Retningsvejledning og justerende kontrol. 
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Rektor italesætter desuden sin forståelse af lærernes syn på kollegakulturen på skolen. Han 

antager, at nogle lærere er trætte af tomgangen i teamenes arbejde. Hvor han har den viden 

fra, er ikke ganske klart. Men det kan ses som hans egen legitimering af, at der er behov for 

kulturændringer; han antager, at det for lærerne både kognitivt og normativt vil give mening at 

ændre arbejdsgangen. Om han har ret, kan denne undersøgelses design ikke sige noget om. Det 

væsentlige er, at det er hans forståelse og italesættelse af sin skoles kollegakultur. Og han kan 

bruge denne forståelse som argumentation for, at han godt kan presse lidt mere på. Han bruger 

sin fornemmelse af, hvad lærerne mener, som legitimering af en øget hastighed på effektivise-

ringsprocessen. 

Hvad er det så for en organisationskultur, han tegner? Han taler hyppigt om, hvad der kulturelt 

set er tradition for på skolen. Overordnet set drejer det sig om medarbejderindflydelse, timeal-

lokering, ledelsesindblanding, struktur. På skolen er der ifølge rektor tradition for en meget høj 

grad af medarbejderdemokrati i form af udvalg, som skal høres, og som sparrer om rigtig, rigtig 

mange ting. Der er tradition for bottom-up; ting skal vokse op nedefra, en rigtig 68-ånd. Ledel-

sen skal ikke blande sig, for hvis den gør det, vil det blive opfattet som kontrol. Man kan sam-

menfattende sige, at han ser en kultur, der ikke levner megen plads til proaktiv ledelse.  

Han ønsker at ændre denne kultur. Inspireret af Dansk Industris direktør, Lars Goldschmidt, 

siger han, at medarbejdere skal gøre det, der skal til; ikke bare det de skal. Han kalder det selv 

for en værdistyret organisation, hvor lærerne agerer inden for nogle værdier og selvstændigt 

vurderer, hvad der skal til i den konkrete situation. Da jeg spørger, om lærerne ved, hvilke vær-

dier de skal styre efter, er svaret igen et prompte nej. Skolen er i gang med en værdidebat, som 

skal munde ud i et værdisæt, som er kendt og accepteret af alle.41

Den måde, som jeg styrer dem på, er jo i virkeligheden at lade lærerne opdage behovet 
fremfor at sige, at de har et behov. Og det er selvfølgelig en lidt langsommelig proces, 
men nok en proces som ligger meget i ånden her, at ting helst skal vokse op nedefra. Så på 
en eller anden måde skal lærerniveauet acceptere og indse behovet for forandringer. 

 Og rektor italesætter selv sin 

måde at styre forandringsprocesser på: 

Han vil altså lede forandring ved at tage hensyn til organisationens kultur, men på en meget 

tilbagetrukket, laissez-faire måde. Det er vigtigt for ham ikke at pådutte lærerne noget. Han 

bruger ofte udtrykket at pådutte som noget negativt, der ville bremse udvikling. Han ønsker 

derimod at lærerne selv tager ansvaret for udviklingen, fordi 
                                                      
41 At skolen er i gang med en værdidiskussion kan forklare det manglende værdigrundlag på hjemmesiden. 
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… med ansvaret følger engagementet. Og selv om vi går fra den der fagprofessionelle til 
at være en organisationsmedarbejder, og hvad man nu kan sætte på af det… Så er min 
grundlæggende holdning sådan set, at den allerallervigtigste faktor ude i det enkelte loka-
le i mødet elev-lærer, der er den vigtigste faktor lærerens engagement i det, der foregår. 
At ligegyldig hvor mange direktiver du propper ned over den enkelte lærer, så vil det være 
lærerens egen fortolkning af det, der skal foregå derude. Og derfor er det vigtigt, at den 
egen fortolkning er kommet indefra i læreren ud fra nogle rammer og ikke som et pålæg. 
[…] Det er ikke, fordi jeg fratager mig selv ansvaret for, at tingene sker derude. Jeg tror 
mere på, at det er, fordi det giver mest. 

Det giver mest. Dette udsagn kan forstås i et effectiveness-perspektiv. Det giver mest engage-

ment og jobtilfredshed; det giver mest kvalificeret undervisning; det giver mindst modstand. 

Men de kommende besparelser kan komme til at gå ud over skolens tradition for medindflydel-

se. Det vil komme til at gøre ondt. Han regner med på et tidspunkt at være nødt til at rokke ved 

forholdet mellem forberedelsestid og øvrig tid for derved at skabe mere efficiency. Han legiti-

merer det ved at henvise til, at mange lærere alligevel af sig selv vil gå i gang med udviklings-

projekter: … jeg tror ikke, bare fordi man nødvendigvis skærer ned på de midler der er allokeret i 

skolen, så vil der stadig foregå pædagogisk udvikling. Men han er samtidig klar over, at han 

netop i den situation kan miste styringen med skolens udviklingsretning. 

Rektor anerkender lærerne som oversættere af værdierne. Og han ønsker derfor ikke at give 

dem bestemte direktiver, men derimod nogle rammer, som de kan agere indenfor. Hans stra-

tegizing42 handler om at skabe bedst mulig opbakning bag processen gennem en inkrementel 

udvikling, som må betegnes som muddling through snarere end en logisk inkrementel tilgang.43

Og det er karakteristisk for denne rektor, at han er utydelig, når det handler om at definere de 

værdier og de mål, han har for skolen. Medarbejderne diskuterer værdier på nogle pædagogi-

ske temadage; og pædagogisk udvalg arbejder med indsatsområder, som fx implementering af 

ny skriftlighed og studieretningssamarbejde. Hans egen og ledelsens rolle er ikke klar. Han sty-

rer retningen via lærernes kompetenceudvikling, og det er på dette punkt, at han er tydeligst; 

her har han distanceret sig fra sin forgænger og krævet, at midler til efteruddannelse gives til 

ansøgninger, der relateres til skolens indsatsområder. Og så styrer han via MUS-samtalerne. 

  

                                                      
42 Strategizing-begrebet har rod i den adfærdsorienterede virksomhedsteori og beskriver det forhold, at "… virk-
somheder er deltagere i et komplekst kontinuerligt kontekstuelt spil, hvor de selv påvirker kontekstens udformning 
gennem deres deltagelse i spillet." Nygaard 2010:12. Det er derved udtryk for en mere konstruktivistisk tilgang end 
det mindre processuelt fokuserede strategi. 
43 Logisk inkrementalisme har tydelig retning, mål og mission og initierer ændringsprocesser, der foregår med 
meget små skridt. Preedy 2003:151. Men ofte vil implementeringsprocesser være præget af større fragmentering, 
disjointed incrementalism/muddling through. Mintzberg 2009:189. Aktørerne arbejder her mere eller mindre uaf-
hængigt af hinanden, og fokus er på problemløsning snarere end på mål. 
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Han har indtil nu afholdt alle MUS-samtaler, fordi lærerne ville synes, det var underligt, hvis de 

ikke kom til MUS hos ham. Men han indser, at det ikke kan fortsætte, fordi det er alt for mange 

samtaler for én person. Når han får samtalerne delt op mellem lederne44

Det er generelt hans tilgang til personaleledelse: Han træder ind, når der er noget, der ikke fun-

gerer. Han forsøger at finde løsninger på problemer. Man får fornemmelsen af, at han primært 

er i kontakt med lærerne, når der er noget, der skal ændres i deres adfærd. Han bliver opmærk-

som på den type problemer ved elevhenvendelser eller via kommentarer fra kolleger. I den 

slags tilfælde reagerer han ved at kontakte den enkelte lærer direkte og lægge en plan for ad-

færdsændring. Han er klar over, at hans tilgang bliver opfattet som kontrol og fejlfinding: 

, vil han selv sørge for 

at holde MUS med de lærere, der har længst anciennitet. Grunden er, at de måske vil søge den 

dyreste efteruddannelse. Og at de er sværere at påvirke. Man kan sige, at han her påtager sig 

en transformativ lederrolle i form af inspirational motivation, individualized consideration og 

intellectual stimulation. Men ser man bag udsagnet og lægger det sammen med resten af inter-

viewet, må det snarere tolkes som en transaktionel stil, hvor han styrer gennem kontrollerende 

påvirkning: forklare en ældre medarbejder, at der er nogle vaner eller arbejdsrutiner, som man 

skal arbejde med eller måske have noget egentlig efteruddannelse i.  

Og der er hele tiden, så snart man beder om… hvis de skal udtale sig om et eller andet, så 
synes de, at man er efter dem og kontrollerende, og det er i hvert fald noget, som man 
kan se her på stedet, at det er sådan en tradition, som man langsomt skal arbejde med at 
sige, jamen det er ikke kontrollerende, det er jo for i virkeligheden at have et udgangs-
punkt for vores dialog her på stedet. Jeg er ikke anklagende, men mere konstaterende, og 
sige, jamen det her indsatsområde det har åbenbart ikke haft den fornødne effekt, hvorfor 
har det… altså i stedet for at sige, at det er også for dårligt, I har jo fået penge for det, ik-
ke, så sige, jamen hvad er det der har manglet i igangsættelsen og i initieringen af det 
her… Men den styring tror jeg ikke, de er helt vant til… 

Han ønsker at blive opfattet på en dialogisk, konstruktiv, problemløsende og - ikke mindst rati-

onel - måde. Men han har tilsyneladende problemer med at opnå det image, fordi hans kontakt 

til lærerne foregår mest gennem retvisning og fejljustering. Hans kulturædringsproces er ikke 

nem, erkender han: … det vil jo altid ende i en kamp om kommaer og timer og den slags ting, 

ikke. 

                                                      
44 Det vil ske, når skolen på et tidspunkt overgår til pædagogisk ledelse i stedet for inspektorordningen. Han er 
opmærksom på, at ikke alle nuværende ledere ville bryde om at sidde i den situation, og måske heller ikke egne sig 
til det.  
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Hans beskrivelse af organisationen tyder på, at der er en generationskløft i lærergruppen, at 

han ikke er helt i taktslag med skolekulturen, og at han endnu ikke har fået åbnet for den æn-

dringsproces, han ønsker. Måske er der tale om dekobling på skolen? Det kunne være interes-

sant at undersøge nøjere. 

Ser man samlet på rektors tilgang til ledelse, sådan som den kan aflæses af interviewet, så er 

han særligt influeret af de mentale modeller, der danner baggrund for structural frame og poli-

tical frame. De formelle strukturer og de mange regler skal sikre styrbarheden og samtidig fun-

gere som problemløsning. Koordination og kontrol sikrer opgavevaretagelsen. Samtidig er til-

gangen præget af magtrelationer, hvor kampen om ressourcerne er i centrum, og hvor samar-

bejdet er karakteriseret ved forhandling og kompromis. Lederen overvåger handlinger og eva-

luerer arbejdet. Rationalitet er en fundamental værdi. 

 

Analyse YY-gymnasium 
Rektor sidder i møde, da jeg kommer til YY-gymnasium; en af forårets mange ansættelsessam-

taler. Gymnasiet, der er bygget i 1980, har haft stor elevsøgning; rektor har haft jobbet siden 

2008. Administration og ledelse ligger i lyse og imødekommende omgivelser i forlængelse af 

det store kantine- og elevopholdsområde; med lærerværelset i umiddelbar nærhed. Døren til 

rektors kontor går op, og deltagerne i samtalen går småsnakkende og smilende derfra.  

Jeg har også inden mit møde med denne skole besøgt dens hjemmeside. Den er velstrukture-

ret, nem at finde rundt på, og den indeholder rigtig megen information om skolen. Udover de 

obligatoriske ordensregler (som er noget længere end XX-gymnasiums, men til gengæld hen-

vendt direkte til eleven), karakterstatistikker og evalueringsplan finder jeg styredokumenter i 

form af "Mission og vision", "Værdigrundlag" og "Organisationsplan". Det er karakteristisk for 

dem, at de på én gang er grundige og letlæste; sproget er holdt i en åben, tidssvarende og an-

erkendende stil. Dokumenterne udtrykker meget præcist det, som rektor italesætter i løbet af 

interviewet. Mission-dokumentet indeholder ambitiøse visioner på både det pædagogiske og 

det teknologiske område. Værdigrundlaget indeholder 10 "bud" og beskriver som en slags pæ-

dagogisk manifest skolens mål med undervisningen og uddannelsen, herunder samarbejde mel-

lem lærerne, elevmedbestemmelse, varierede arbejdsformer, kompetenceudvikling. Organisa-

tionsplanen beskriver forventninger til alle dele af organisationen, herunder samspillet imellem 
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dem, og er præget af ord som forpligtende samarbejde, medledelse og selvledelse. Ledelsen 

består af rektor, vicerektor og 3 chefer. Jeg får senere tilsendt skolens MUS- og GRUS-oplæg, 

der begge lægger op til en kobling mellem vision/mission og lærer/faggruppe/team. Indtrykket 

af disse dokumenter svarer til det allerede beskrevne.  

Rektor definerer effektiv ledelse som målsætning og målopfyldelse. Det er vigtigt, at man når 

nogen vegne, at man når nogle resultater. Rektor er ikke særlig konkret, og da jeg spørger, om 

han taler om kvalitative resultater, er svaret bekræftende, men også kvantitative resultater er 

vigtige. Han forbinder dog det kvantitative med drift: man skal drive institutioner som er opti-

meret sådan at vi får mest muligt ud af ressourcerne. Han skelner mellem ledelse og drift. Han 

tegner mentalt en trekant for mig, hvor hver spids rummer henholdsvis økonomi/drift, persona-

le og strategi. Det er i spændingsfeltet mellem strategi og personale, at han er stærkest:  

Altså hvor jeg personlig er bedst? Så er jeg bedst på det strategiske ansvar. Ja, det er helt 
sikkert. Jeg har styrke… jeg har klart styrken på det strategiske. Jeg tror også, jeg er okay… 
jeg tror sådan set jeg har en god relation til mine medarbejdere og har fat i det. Jeg har 
kun et overordnet blik på det økonomiske ansvar. Men det er væsentligt. 

Der er en anden vigtig information i citatet. Han fokuserer meget på relationer til sine medar-

bejdere; dette aspekt vender jeg tilbage til. 

Hans tilgang til efficiency-aspektet af effektiv ledelse er, at han bruger arbejdstidsaftalen til at 

skabe økonomisk råderum, så han kan sikre en fortsat pædagogisk udvikling i forhold til skolens 

indsatsområder. Det har han planer om at gøre ved at sætte forberedelsesfaktoren ned og ska-

be en fællespulje, som fordeles som et gennemsnit til alle lærere. Denne fællespulje får man, 

fordi man så er forpligtet til at forholde sig til skolens indsatsområder. Han begrunder det på 

følgende måde: 

Jeg er blevet skarpere på, at man ikke kan lade være med at forholde sig til udviklingen. 
Og man kan ikke lade være med at forholde sig til indsatsområder og sådan noget der. 
Altså, man bliver nødt til at forholde sig til dem. […] Det er vigtigt for mig at få fortalt, at 
forberedelse ikke er nogens private ejendom. 

Dette med at skabe en fællespulje til noget af forberedelsen forekommer mig at være en anden 

vej at gå, end den som de fleste rektorer forhandler om i øjeblikket.45

                                                      
45 Sådan som det kom til udtryk på konferencen for rektorer om OK-11 den 4/4-11 på Hotel Tivoli, hvor de fleste af 
indlæggene handlede om forslag til at differentiere forberedelsen, fx ved at give mere til nyuddannede, særlige 
puljer til udarbejdelse af eksemplarisk materiale til undervisning i AT, AP, NV. 

 Denne rektor ønsker at 
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påvirke sine lærere kvalitativt gennem en kvantitativ regulering af aflønningssystemet. Det for-

pligtende i forhold til skolens udviklingsretning understreges. 

Han vil sikre sig, at det sker ved at følge op på det ved MUS-samtalerne. Det ses også af de ef-

tersendte MUS- og GRUS-oplæg. Samtalelederen kommer ud og ser undervisning, som danner 

grundlag for en samtale, hvor lærerne bliver bedt om at forholde sig til indsatsområderne og til 

fx teamstruktur og deres indsats i den sammenhæng. Han gør det for at få et stærkere udvik-

lingssigte med MUS-samtalerne. Han er uinteresseret i en administrativt tung skema-

registrering af, hvordan den enkelte lærer har forholdt sig til indsatsområderne, fordi 

… i virkeligheden det der er det væsentlige, det er jo at læreren har en dialog med mig el-
ler med ledelsen om "hvad er det jeg kan nå i mit fag, som ligger i forlængelse af det her. 
Hvor er mit bidrag til, at de her indsatsområder er opfyldt?". 

Denne tilgang må forstås i et repræsentativt perspektiv som et led i at fremme organisationens 

læring. 

Et andet aspekt af rektors syn på effektiv ledelse er, at han tænker på sin skole som en helhed: 

jeg har en hel personalegruppe, jeg skal forholde mig til, og jeg har en hel økonomi, jeg skal 

forholde mig til. Han taler imod divisionaliseret ledelse og mener, at hans ledelse må sørge for 

en høj grad af indbyrdes videndeling, og at alle dens medlemmer må have et blik for alle tre 

dele af ledelse; økonomi, personale, strategi. Det er så vigtigt for ham, at selv ledelseskontorer-

nes arkitektur skal ændres; hen over sommerferien rives væggene ned, så alle fem ledere sid-

der i samme kontor for at styrke deres samarbejde og sikre en højere grad af fælles informati-

onsniveau. Arkitekturen bliver i sandhed et artefakt for værdien om helhed og sammenhæng, 

samtidig med at den er praktisk i forhold til de behov, som ledelsen konkret har. 

Rektors antagelse om sine medarbejdere er, at det er vigtigt, at de bliver motiverede og at 

mange deltager i den fælles meningsskabende proces. Han taler meget om at understøtte læ-

rernes egne initiativer, fordi det virker motiverende; han ønsker, at mange deltager aktivt i sko-

lens udvikling; han mener, at mening skabes gennem dialog. Han må siges at være et godt ek-

sempel på en transformativ leder; det er i hvert fald sådan, han italesætter sig selv. Han er til 

stede og nærværende, han bidrager med intellektuel stimulation og sparring, han kender sine 

lærere, er interesseret i dem som personer og tager individuelle hensyn; han påtager sig rollen 

som inspirator og skaber rum for øget læring og autonomi. I det hele taget udfordrer han tilsy-

neladende konstant sine lærere, og han fortæller dem, at de kan mere end, de tror. Han under-
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støtter og skubber ved at få dem til at udfolde sig mere, end de ville have gjort uden den spar-

ring.  

Rektor ser grundlæggende sin rolle, som den der skal sørge for hele tiden at fortælle den store 

historie om skolen; at være oversætter i forhold til personalet om, hvad det er skolen vil, og 

hvor den skal bevæge sig hen. Han kender sine visioner på rygraden, og han benytter enhver 

lejlighed til at fortælle om dem og sætte ideer og tiltag ind i visionernes sammenhæng. Det 

gælder både over for bestyrelsen, men i udpræget grad over for medarbejderne. Han taler me-

get med dem, er i konstant dialog. Han forsøger altid at undgå at være stopklods for lærernes 

gode ideer, men prøver hele tiden at sammenholde ideerne med visionerne. Det betyder fx at 

ansøgninger om kompetenceudvikling eller ideer til projekter ved fælles hjælp søges relateret 

til visionerne. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må han afvise ønskerne. 

Det er gennem den kontinuerlige visionsoversættelse, at rektor holder kursen for skolens udvik-

lingsretning klar. Og derved søger han at bringe lærernes individuelle udviklingsretning på 

samme vej som skolens udviklingsretning. 

Rektor taler en del om sin personlige lederstil. Han er meget til stede, meget på: Det er super-

vigtigt for mig. Det er enormt vigtigt for mig. Han ønsker et kollektivt engagement på skolen; 

det er målet med hans tilgang til sin lederrolle. Han beskriver sig selv som en meget relationel 

leder i forhold til lærerne; gentagne gange taler han om den personlige netværksdannelse in-

ternt i organisationen. Han er bevidst om, at det kan have en negativ effekt på andre, der må-

ske ikke er så tæt på ham, så derfor tænker han over at få inddraget andre i dialogen.  

Han taler entusiastisk om sine lærere: … altså, jeg er bare superengageret i dem; altså, jeg sy-

nes jeg hører efter meget, hvad laver de, og hvad er det for nogle ting, de har gang i og sådan 

noget. Han deltager i lærernes samtaler, og han kan kvalificere sin deltagelse gennem gentagne 

undervisningsobservationer og dialoger. 

Han er til gengæld ikke særlig optaget af strukturer. Når jeg spørger, hvorfra han får sin viden 

om, hvad der rører sig på skolen, så er det, som ovenfor beskrevet, gennem dialog og mere 

uformelle fora, at han får sin viden. Horisontale koordinationselementer betyder meget på sko-

len. De mere formelle, vertikale elementer er han mindre optaget af. Udvalg sidder han ikke i, 

og han har tilsyneladende ikke sikret sig et sikkert tilbageløb af informationer fra udvalg. Skolen 

har dog et Skoleråd, hvor alle teamledere sidder sammen med ledelsen. Skolerådet prioriterer 
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dybtgående drøftelser af faglige og pædagogiske emner46

Men ud over Skolerådet er det tilsyneladende ikke en strukturfokuseret rektor. Han ser ikke 

den interne organisering som et problemløsende eller igangsættende element. Det er snarere 

den daglige dialog og den narrative tilgang til visionerne, der skal skabe fælles retning. 

. Skolerådet har en koordinerende 

funktion i forhold til skolens udviklingsretning. 

Rektor lægger ikke skjul på, at hans tilgang til personaleledelse har affødt nogle kulturelle reak-

tioner. Dét, at han ville komme ud og se undervisning før første MUS-samtale, var genstand for 

diskussion:  

Det var til kulturel afhandling hvad det var, man gjorde, når man gjorde det. Om man 
kunne… om jeg måtte. Der blev simpelthen rejst spørgsmålet: Må han godt gå rundt og se 
undervisning? Hvortil jeg svarede "ja selvfølgelig må jeg det". Det var jeg egentlig ret 
skråsikker på, at det skulle foregå. Men hvordan det skulle foregå, det var jo, det var jo 
mere… det kunne man jo mere aftale. Men at det skulle foregå, det var jeg helt sikker på, 
at jeg ville. 

Det er et eksempel på, hvordan denne rektor går aktivt ind i organisationskulturen og prøver at 

ændre den. Hans proaktive tilgang afspejler, at han styrer skolens udviklingsretning, og at han 

ønsker åbenhed og synlighed. Og tilgangen har også karakter af artefakt; MUS-processen med 

det skriftlige MUS-oplæg og undervisningsbesøgene signalerer, at her på skolen betyder strate-

gi og personale meget; jævnfør hans beskrivelse af egne styrkesider. Det kvalitative er tydeligt i 

fokus.  

Et andet eksempel på rektors aktive tiltag i forhold til organisationskulturen er det føromtalte 

initiativ i forhold til arbejdstidsaftalen. Ved at lave en fællespulje understreger han det kollekti-

ve som ideal; at alle skal bidrage til at udvikle organisationen i forhold til visionerne. Den pri-

vatpraktiserende lærer har det svært i dette miljø. Han ønsker at ændre kulturen, så flere bliver 

organisationsmedarbejdere. 

Et tredje eksempel på hans aktive engagement i organisationskulturen er hans narrative tilgang. 

Han fortæller igen og igen historien om visionerne, så de forbliver tydelige for medarbejderne. 

Visionerne skal stå helt klart for alle, og det er hans opgave at sørge for det. 

Sidst, men ikke mindst, bruger han sin rekruttering af nye lærere proaktivt i forhold til den kul-

tur, han ønsker. Han er meget tydelig med hensyn til, hvilke kompetencer nye lærere skal have. 

                                                      
46 Jf. skolens organisationsplan. 
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Det er evnen til at samarbejde, der er det helt overordnede krav. Og dernæst om de har noget 

leg i sig. Samarbejde, kreativitet og risikovillighed er afgørende for hans rekruttering, for derved 

vil han kunne skabe grobund for en fortsat udvikling af organisationskulturen i den retning, han 

ønsker. 

Det er meget tydeligt, at han har et mere overordnet formål med denne kulturændring. Ved at 

skabe en fælles, fokuseret og synlig retning på skolens udvikling kan han fremtidssikre sin skole. 

Når nedskæringerne kommer i de kommende år, er det vigtigt, at han har nået at få ændret 

organisationskulturen, så alle arbejder for skoleudviklingen, også selv om det kan blive nødven-

digt at skære ned i ressourcetildelingen til lærerne. Lærerne skal vænnes til at medtænke visio-

nerne og indsatsområderne i deres forberedelse som en naturlig ting i stedet for at regne med 

at kunne forberede sig, som de altid har gjort: 

Så længe vi ikke har brudt den kode, så har jeg svært ved at se, hvordan jeg skulle kunne 
realisere uddannelsens mål, når man så skærer alt det udenom fra. Fordi så vil jeg jo bare 
ende med at sige "nå men okay, nu skærer vi bare alt det fra hvor vi udvikler os". Fordi 
hvis al udvidelse og udvikling foregår i timer, der er ekstra, som føres til, så vil jeg jo ende 
med, at det kommer i fare. Og det kan det godt være, at det ikke gør på min skole, for vi 
har elever, der bliver her og alt muligt. Men det kunne også være, at det kom til at ske på 
min skole. Så vi skal jo have det til at være noget, der gennemsyrer vores daglige arbejde. 
Så tror jeg godt vi kan fastholde en udviklingsdagsorden. 

Omverdenspresset kan med andre ord blive så kraftigt, at skolekulturen må kunne agere som 

bolværk imod det. 

Gennem interviewet bliver det tydeligt, at rektor som personaleleder fungerer som et bindeled 

mellem skolens udviklingsretning og dens enkelte medarbejders potentialeudvikling. Han kalder 

det at genfortælle den store historie. Det er ved hele tiden at fokusere på visionen og ved sin 

konstante dialog med lærerne, at han kan påvirke dem til at følge udviklingsretningen. Han un-

derstøtter lærere, der vil sætte gang i noget nyt, men han prikker også nogle lærere til at gå i 

gang med projekter. Og på den måde kommer visionen til at farve studieretningsudviklingen, 

teamsamarbejdet osv. 

Men det er også tydeligt, at han har svært ved at beskrive sig selv som personaleleder: 

… altså selv om jeg i den sidste tid måske har haft perioder, hvor jeg har været alt for me-
get væk, så tror jeg, jeg synes at jeg… jeg har i hvert fald også hørt lærere sige, at de hol-
der meget af det engagement, jeg lægger for dagen. Altså, de synes virkelig at, når de 
snakker med mig, så er jeg nem at snakke med, og de kan mærke, at jeg hører efter og 
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sådan noget. Og det er jo rart. […] Så derfor er jeg nok… altså jeg er også meget kommu-
nikerende. Altså, jeg kan kommunikere med dem hele tiden.  

Han understreger det kommunikerende, det engagerede, tilstedeværelsen, nærværet og til-

gængeligheden. Hvordan lærerne opfatter denne meget aktive involvering i dem og deres op-

gavevaretagelse, kan denne undersøgelse ikke sige noget om. Men hvis der er utilfredshed, så 

kommer det ikke frem i rektors fortælling om skolen og om sin ledelse af den. 

Han er ikke fascineret af det han kalder "management-agtige" ord. Når jeg spørger til hans syn 

på "udviklingspotentiale" eller "anerkendende ledelse", reagerer han hver gang med tøven. Han 

mener ikke, at den slags udtryk giver en præcis beskrivelse af det, der foregår på hans skole. 

Han er tilsyneladende ikke bevidst om, hvorvidt hans tilgang til personalet kan kaldes anerken-

dende. Han ønsker at give dem rum. Og han er opmærksom på at fejre succeser, når de gør 

noget exceptionelt godt. Det gør jeg en del ud af.  

Han er dog uhyre bevidst om, hvad han leder efter, når han rekrutterer nye lærere. Organisati-

onen er ifølge hans beskrivelse - og den underbygges af organisationsplanen på nettet - bygget 

op omkring et forpligtende teamsamarbejde og et udvidet studieretningssamarbejde. Derfor er 

det allervigtigste i en ny medarbejder vedkommendes samarbejdsevne.  

Det er supervæsentligt for os. […] Samarbejdsevnerne og relationerne til de andre, mulig-
heden for at komme videre med nogle interessante projekter, undlade at hænge sig fast i 
detaljer og sådan noget…  

Dernæst er det væsentligt, om  

… der er lidt leg i dem. Altså, om der er sådan lidt… nysgerrighed på verden, om man er ri-
sikovillig i forhold til egen praksis… 

Skolen er tilsyneladende ikke præget af en fejlfindingskultur. Det er i orden at afprøve noget 

nyt, og det er i orden, hvis det ikke lykkes. Dette indtryk understøttes af læsningen af skolens 

målsætning, som netop understreger samarbejde og innovation, som vigtige dele af lærernes 

arbejde. 

Sammenfattende efterlader interviewet det indtryk, at rektor ud fra et repræsentativt perspek-

tiv kan siges at have en human ressource frame og en symbolic/cultural frame som tilgang til de 

ledelsesudfordringer, han står over for. Dette overvejende kulturelle fokus skal sikre motivation 

og engagement, så skolens visioner via medarbejderne kan få gennemslagskraft og synlighed. 

Den megen italesættelse af skolens visioner er en del af rektors sensemaking. Legitimeringen 
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får både regulative udtryk (via MUS-oplæg og organisationsplan fx), normative udtryk (via rek-

tors egen rollemodel og succesfejringer) og kognitive udtryk (kompetenceudvikling skal fx passe 

fornuftigt ind i skolens vision). 

 

Sammenligning 
De to rektorer ser ud til at regere på forskellige omverdenspres. Hvor XX-rektoren har meget 

fokus på ressourceoptimering og på at strukturere den interne organisering, så der ikke er så 

stor afhængighed af con amore-medarbejdere og kulturdeterminerede samarbejder, så har YY-

rektoren blikket skarpt rettet mod at kommunikere sin skoles vision, blandt andet gennem at 

ansætte lærere, der kan indgå i det forpligtende samarbejde, som er en del af visionens imple-

menteringsteknologi. Der er også en stor forskel på de to rektorer i deres forholden sig til do-

kumentationspresset. For XX-rektoren er det nærmest ikke i fokus; de interne styredokumenter 

er få og kortfattede, og i interviewet bliver de slet ikke italesat. YY-rektoren omtaler de interne 

styredokumenter jævnligt; de er meget omhyggeligt udformet med deltagelse af alle gruppe-

ringer på skolen, og de har stor konstitutiv effekt internt. 

Den foretrukne ledelsesmodel for XX-rektoren er den planlæggende kollegiale ledelse med en 

tydelig og velkendt struktur, hvor ledelsen søger at reducere kompleksitet gennem central plan-

lægning, dog uden den helt store brug af interne styredokumenter. Der er en vis medinddragen 

af medarbejderne i beslutningsprocesser gennem skolens stående udvalg, men det er ikke en 

kultur, som rektor tilsyneladende ønsker at fremme, fordi skolens udvalg historisk set har haft 

en forlængende og bureaukratiserende effekt. YY-rektoren ser ud til at foretrække en mere 

dialogbaseret ledelsesmodel med mange forskellige strukturtyper i form af udvalg og især 

team, som giver grobund for medledelse, og som opfattes af rektor som et godt middel til ko-

ordinering og til fælles læring. 

De to rektorer har også forskellige tilgang til ledelsesmæssige udfordringer. XX-rektorens til-

gang kan i et instrumentelt perspektiv siges at have rod i den strukturelle og den politiske fra-

me. Der er meget fokus på struktur, og alle tiltag på skolen, ja selv skolens organisationskultur 

er genstand for forhandling. YY-rektorens tilgang kan omvendt i et repræsentativt perspektiv 

siges at have rod i en HR-frame og - måske især - en symbolsk/kulturel frame. Den store fortæl-
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ling om skolens vision står meget klart i interviewet, og rektor har tydeligt fokus på kultur og på 

kompetence- og organisationsudvikling. Begge rektorer søger legitimitet for deres beslutninger; 

XX-rektoren primært regulativ legitimitet; YY-rektoren i højere grad normativ og kognitiv. 

Rektorerne har forskellig ledelsesstil: XX-rektoren har med sin grundlæggende teori X-tilgang til 

medarbejderne og den politiske frame-tilgang en transaktionel ledelsesstil. Han omtaler sin 

egen ledelsesstil som en mere transformativ tilgang, men beskrivelsen passer ikke godt med de 

ledelseseksempler, han giver. Jeg må derfor antage, at der er en diskrepans mellem selvopfat-

telse og faktisk ledelsesudtryk, hvilket kan forklare det modsætningsforhold, han selv beskriver 

mellem sin egen intention, og den måde hans medarbejdere tilsyneladende opfatter ham på. 

For at kunne afgøre om der faktisk eksisterer en sådan uoverensstemmelse, ville jeg dog have 

brug for et andet og mere antropologisk undersøgelsesdesign. YY-rektoren italesætter sin til-

gang som mere transformativ, og det kan underbygges gennem de ledelseseksempler, han gi-

ver. Om medarbejderne også ville beskrive ham som en transformativ leder kan denne under-

søgelse ikke sige noget om.  

Interviewene giver også indtryk af, hvilke af de klassiske organisationsdilemmaer, der er tyde-

ligst for de to rektorer. XX-rektoren tumler med tydelighed/kreativitet-dilemmaet; han ønsker 

at være tydelig, men han beskriver ikke sig selv som særlig kommunikerende i forhold til lærer-

ne. Han er bevidst om lærernes betydning som frontlinjemedarbejdere og dermed som over-

sættere af skolens målsætning, men kreativitetsambitionen skal rummes inden for "det der skal 

til". Det kan betyde en uklar udviklingsretning for skolen. Desuden er organisationens kobling et 

muligt dilemma. Noget tyder på, at der er en vis dekobling i organisationen, hvor rektor/ledelse 

på den ene side og medarbejdere på den anden arbejder i hver deres retning som selvstændige 

enheder. 

På YY-gymnasiet er der et muligt dilemma imellem differentiering og integration, hvor den ret 

komplekse organisationsstruktur kan gøre det svært at fastholde fælles fokus i arbejdet. De 

mange små (team)enheder kræver en høj grad af koordinering og konstant tydelighed i ar-

bejdsdelingen og i målopfyldelsen. Et andet dilemma for denne rektor kan være mellem auto-

nomi og gensidig afhængighed, hvor den meget store grad af selvledelse blandt lærere og team 

kan skabe en følelse af isolation og uoverskuelighed. Rektorer søger at undgå dette ved sin be-

vidste tilstedeværelse og dialogstøtte, men der er risiko for, at fokus i team flytter fra selvstæn-

dig målfokuseret opgavevaretagelse til koordination for koordinationens skyld. 
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De to rektorers egen beskrivelse af, hvor deres ledelsesfokus mellem strategi, personaleledelse 

og økonomi/driftsledelse ligger kan ses af denne trekant: 

                           

Trekanten skal forstås sådan, at de to rektorer har fokus på hver deres side af de tre elementer, 

som trekanten postulerer; henholdsvis strategisk ledelse, personaleledelse og økono-

mi/driftsledelse. XX-rektoren fokuserer primært på sammenhængen mellem økonomi og per-

sonale, mens YY-rektoren har fokus på sammenhængen mellem strategi og personale. Fremstil-

lingen er forsimplet, idet der naturligvis er strategi i både personaleledelse og i økono-

mi/driftsledelse, men den kan give en visuel fornemmelse af de to rektorers forskellige tilgang, 

sådan som de selv beskriver den. 

En skematisk sammenligning af de to rektorer kan ses i bilag 2. 

 

Konklusion  
De to rektorinterview giver et øjebliksbillede af rektorernes italesættelse af deres ledelsesud-

fordringer i forbindelse med omverdenspres. På den måde har min undersøgelse validitet; den 

undersøger det, jeg gerne ville undersøge. Øjebliksbilledet danner grundlag for min analyse af 

deres udsagn. Jeg havde ingen intention om at opnå en tilnærmelsesvis objektiv beskrivelse af 

de to skoler og deres rektorer. Ej heller et kvantificerbart resultat. I så fald skulle jeg have 

spurgt lærerne og/eller andre interessenter; jeg skulle have lavet langvarige feltstudier. Reliabi-

liteten af interviewene kan diskuteres. Det kan anses for at være uklart, om resultaterne er 
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konsistente; ville de samme udsagn blive givet til en anden interviewer? Omvendt har det væ-

ret vigtigt for mig at sørge for, at interviewpersonerne kunne farve interviewet ved at italesæt-

te deres udfordringer. Det er netop deres egen italesættelse, som jeg ville bruge til at kunne 

udsige noget om deres antagelser om ledelse, effektivitet og udvikling. Jeg anser derfor resulta-

terne for rimeligt gyldige og pålidelige. Undersøgelsens repræsentativitet er i sagens natur 

spinkel; to interviewpersoner er meget lidt. Jeg har dog udvalgt rektorerne, så de kan siges at 

have samme udgangspunkter, jf. metodeovervejelserne. 

At forstå rektors ledelsesudfordringer i spændingsfeltet mellem udviklingskrav og effektivitets-

krav kræver flere aspekter. Først og fremmest må man som undersøger skabe en baggrund af 

teori og modeller med forklaringskraft til at iscenesætte de vilkår, som rektorledelsen foregår 

under. Her har mit fokus særligt været på de omverdenskrav, som gymnasierne er underlagt. 

Hver rektor italesætter i interviewet sine reaktioner på disse krav ved at beskrive, hvordan net-

op hans skole er indrettet, strukturelt og kulturelt. I et instrumentelt perspektiv har særligt de 

forskellige koordineringselementers anvendelse været interessant. De bliver på de to skoler 

brugt med forskellig styrke i forsøget på at balancere de strukturelle dilemmaer og reducere 

kompleksiteten. I dette perspektiv har arbejdsdeling, koordination og kontrol således været 

determinerende for, hvordan organisationen har været bygget op. Og denne struktur har været 

påvirket af de kulturelle muligheder, der har været internt. I et repræsentativt perspektiv vil 

man derimod kunne tale om, at procedurer, normer og rutiner får betydning som fælles værdi-

grundlag. Ledelsesbeslutninger og adfærd skal opfattes som legitime for at blive anset som lov-

lige, rigtige og fornuftige. 

De forskellige ledelsesmodeller og organiseringsprincipper, som jeg har holdt op mod rektorer-

nes selvbeskrivelse, har givet et strategisk blik på de fordele og ulemper, der er ved hver model. 

De har samtidig kunnet forstås i lyset af rektorernes italesættelse af deres værdier; og ind imel-

lem endda af de artefakter, som bliver brugt som synlige signaler om værdierne. Her tænker jeg 

fx på de informationer, som hjemmesiderne bidrog med i forhold til at italesætte værdierne. De 

grundlæggende antagelser har blandt andet kunnet tolkes ud fra disse. 

Dernæst har jeg brugt begrebet om mentale modeller til at kunne sige noget om rektorernes 

ledelsesstil. Det har jeg kunnet gøre ved at bede rektorerne give eksempler på deres handlinger 

i de forskellige sammenhænge, de bragte på banen i løbet af interviewene. Denne samling af 

eksempler har jeg brugt til at forstå noget om rektorernes måde at tænke på og deres bevæg-
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grunde for at handle, som de gør. Derved har jeg kunnet sætte dem ind i frame-

firfeltsmodellen.  

Der er, som vi har set, store forskelle på de to rektorers tilgang til at møde ledelsesudfordrin-

ger. Disse forskelle tyder på at være kulturelt, personligt og strategisk bestemt. Det er interes-

sant, at begge rektorer, hvor forskellige de end må siges at være, mener, at ændringer bedst 

sker inkrementelt. Ingen af dem har iværksat de store revolutioner på deres skoler. De har beg-

ge taget bestik af kulturen, og de har så på hver deres måde taget fat på at sætte deres præg på 

organisationens udviklingsretning. Den ene mere eksplicit end den anden. Men begge ud fra en 

realpolitisk tanke om, at ting tager tid, og at udviklingsimplementering sker bedst, når medar-

bejderne er med og kan oversætte vision og udviklingsretning. 

 

Perspektivering 
Kan gymnasiernes ledelsesudfordringer beskrives som et paradoksernes paradis? Ja, i en vis 

forstand. Eksterne effektivitets- og styringskrav kan føre til interne oversættelser i form af bu-

reaukratiserende styringsbestræbelser og standardiserende rammer for opgavevaretagelsen. 

Central styring kræver decentrale svar. Og deri ligger nogle muligheder for at løse det mulige 

dilemma, der ligger i samtidig effektivitet og udvikling. Lokalt forankrede valg af organiserings- 

og ledelsesformer vil kunne løse paradokset, hvis de er baseret på en professionaliseret tilgang. 

Det betyder, at effektivitet må forstås i bred forstand som både efficiency og effectiveness. Der-

for er administrative fællesskaber, fusioner og måske endda lukninger af skoler mulige scenari-

er fremover. Desuden vil rekruttering af lærere være afhængig af, om der kan skabes professio-

naliserede enheder, som er attraktive for attraktive medarbejdere. 

Et fagligt og pædagogisk lederskab, der kan agere visionært på skolens komplekse udfordringer 

må gå hånd i hånd med effektiv administrativ styring:  

The challenges of modern organizations require the objective perspectives of managers as 
well as the brilliant flashes of vision wise leadership provides.47

Lederskab og administration i fællesskab kan fx dæmme op for uhensigtsmæssige og kortsigte-

de fristelser til at skære i midler til (kompetence)udvikling. Hvis skolen giver køb på at sikre ud-

 

                                                      
47 Bolman & Deal 2005:xvi. 
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vikling for at opnå kortsigtede effektiviseringsgevinster, er man i bekneb. Forandring og udvik-

ling er ikke blot noget episodisk. Det er en vedvarende tilstand, som kræver ledelsesmæssig 

kapacitet og refleksivitet til at forankre forandring i organisationen. At håndtere modsætnings-

fulde og vedvarende krav fra oven, fra neden, fra siden og omsætte disse til beslutninger in-

ternt i organisationen er opgaven i det strategiske ledelsesrum, som gymnasieledelser må ska-

be sig. 

Dette forårs diskussion om overenskomst, arbejdstidsaftaler, differentieret forberedelse osv. 

kunne man godt forestille sig blev forstærket i den kommende tid. Der er således lagt op til, at 

kampen om ressourcefordelingen flyttes ind i skolerne og søges løst der. Man kan gisne om, 

hvad det vil betyde for det fælles arbejdsklima og det fælles træk for at udvikle gymnasiet; også 

i lyset af 2015-intentionen om at få flere gennem uddannelsen. 

Når rektor for YY-gymnasiet søger at trimme sin organisation gennem en fællespulje til udvik-

ling, så har han måske en pointe. Hans håb er at skabe en kulturændring, så skolen ikke mister 

sit udviklingspotentiale. At skabe rum og rammer handler blandt andet om at give medarbej-

derne plads til at bruge deres ressourcer. Jeg har set på to ledelsesstile, nemlig den transaktio-

nelle og den transformative. Spørgsmålet er, om der efterhånden kan udkrystalliseres en tredje 

form, nemlig en potentialitetsledelsesstil, som i højere grad end den transformative søger at 

understøtte det, som den enkelte medarbejder kan bidrage med. Udviklingen vil da formes af 

disse udløste potentialer. 
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Bilag 1: Interviewguide 
Hovedtemaer Spørgsmål 
Effektivitet og effektiv 
ledelse 

Hvad er effektiv ledelse, set med dine øjne? 
Hvad ser du som vigtige elementer i en effektivt ledet skole? 
Hvilke elementer er for dig vigtige forhandlingspunkter i forhold til arbejds-
tidsaftalen? Hvorfor? 
Giv eksempler på, hvordan skolens ledelsesmæssige værdier afspejler sig i 
arbejdstidsaftalen. 
Når du tænker på at lede lærerne effektivt, hvilke muligheder ser du så i dit 
ledelsesrum? Hvilke udfordringer? 
Hvordan får du effektivitet og selvledelse til at gå op i en højere enhed? 
Hvilke omverdenskrav er vigtigst for dig? 
Ser du nogen dilemmaer i de omverdenskrav, som gymnasiet står overfor? 

Personaleledelse og 
MUS-samtaler 

Hvordan får du viden om den enkelte lærers potentialer og behov for udvik-
ling? 
Skubber du dine lærere i gang med udviklingsarbejde? 
Hvem afholder MUS? Hvor ofte? 
Hvad synes du er det vigtigste i MUS? Hvorfor? 
Kan man bruge MUS til at sikre skolens udviklingsretning? 
Hvilke kompetencer søger du efter, når du skal rekruttere nye lærere? 
Beskriv dig selv som personaleleder. 

Ledelsesstil og ledelses-
praksis 

Hvordan får du viden om, hvilke udviklingstiltag der er i gang på din skole? 
Hvordan får du viden om, hvad der går godt/skidt på din skole? 
Belønner du lærere? 
Giv eksempler på, hvordan du har fået lærerne til at engagere sig i et stykke 
udviklingsarbejde. 

Skolens udviklingsret-
ning og visioner 

Giv eksempler på nogle handlinger som ledelsen har sat i værk for at lede 
skolens pædagogiske udvikling i en bestemt retning. Hvorfor sådan? Hvilken 
effekt har det haft? 
Kender lærerne skolens vision? 
Kender lærerne skolens indsatsområder? 
Giv eksempler på hvordan du som leder har sat værdier og vision på dagsor-
denen. 
Hvordan sikrer du styringen af din skole? 

 

 

Bilag 2: Sammenligning mellem de interviewede rektorer 
 Rektor for XX-gymnasium Rektor for YY-gymnasium 
Hvilke omverdenspres er i 
fokus?  
I prioriteret rækkefølge 

1. Prioriteringspres 
2. Samarbejdspres 
3. Selvbeskrivelsespres 

1. Koordinations- og kommunika-
tionspres 

2. Samarbejdspres 
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4. Koordinations- og kommunika-
tionspres 

5. Dokumentationspres 
Særligt 1 og 2 er i fokus 

3. Prioriteringspres 
4. Selvbeskrivelsespres  
5. Dokumentationspres 
Særligt 1 og 2 er i fokus 

Ledelsesmodel Overvejende: 
• Planlæggende kollegial ledelse 
• Formelle strukturer  
• Vertikale koordineringselemen-

ter 
• Kollegakultur 
• Buffering 

Overvejende: 
• Dialogbaseret ledelse 
• Både uformelle og formelle 

strukturer (stort fokus på team) 
• Horisontale koordineringsele-

menter 
• Medledelse 
• Bridging 

Hvilken frame? Structural frame 
Political frame 

Human ressource frame 
Symbolic/cultural frame 

Grundlæggende antagelser Teori X 
 

Teori Y 
 

Ledelsesstil • Overvejende transaktionel  
• Magt over 
• Konfliktløsende ved hjælp af 

strukturændringer 

• Overvejende transformativ 
• Magt til 
• Dialogisk og narrativ 

Organisationsdilemmaer • Stærk styring over for medle-
delse kan føre til en dekoblet 
organisation og uklar udvik-
lingsretning 

• For stram organisering kan 
hæmme fleksibilitet og innova-
tion 

• Kompleks rollestruktur kan 
gøre det svært at fastholde en 
integreret, fokuseret og tæt-
koblet struktur 

• Koordinering af kompleksitet er 
vanskelig 

• Selvledelse kan i overdreven 
form føre til isolation og en fø-
lelse af manglende støtte 

Effektivitet • Primært efficiency-blik 
• "Det der skal til" 
• Fejl og uhensigtsmæssigheder 

skal fjernes 

• Primært effectiveness 
• "Vi lærer af fejl" 
• Også efficiency: Fællespulje 

som værn mod fremtidens 
nedskæringer 

• Det lange sigt 
Forholdet til skolens kultur Defensiv tilgang 

Er ikke en del af kulturen? 
Dekoblet organisation eller de-
koblet ledelse? 

Proaktiv tilgang 
Er en del af kulturen og søger at 
farve den i overensstemmelse med 
visioner 
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