
IFPR, MIG (ledelseslinjen): Masterafhandling juli 2012.  

 

 
Rektors strategi  

 
for udvikling af undervisningen i gymnasiet 

 
 

Af Jakob Juul Stubgaard  
& 

Henrik Nevers  
 

 

 

Sommereksamen 2012  

Vejleder: Marianne Abrahamsen 
Opgavens antal typeenheder inkl. mellemrum: 136.846. I indholdsfortegnelsen er det angivet 
hvem der er hovedansvarlig for de forskellige afsnit i opgaven, men opgaven er generelt udar-
bejdet i tæt samarbejde. 
Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede egenhændigt og selvstændigt har udformet 
opgaven/min del af opgaven. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og opgaven eller 
væsentlige dele af den har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng. 

 

 

10. juli 2012  Jakob Juul Stubgaard   Henrik Nevers  



 

  

Indhold 
Resume (fælles) ...............................................................................................................................1 

Abstract (fælles) ...............................................................................................................................3 

Indledning (fælles) ...........................................................................................................................5 

Baggrund for undersøgelsen (Henrik) .............................................................................................8 

Metode og ramme for undersøgelsen (Henrik) ............................................................................12 

Teoretisk ramme (Jakob) ...............................................................................................................16 

Rammer for gymnasieledelse ....................................................................................................16 

Ledelsesopgaven – en begrebsafklaring (fælles) .......................................................................19 

En fagprofessionel kultur ...........................................................................................................22 

Rektors strategi ..........................................................................................................................24 

Empiriske rektorpositioner ........................................................................................................28 

Analyse af empiri ...........................................................................................................................32 

De 3 skoler (Jakob) .....................................................................................................................32 

Hvad orienterer rektor sig mod? (fælles) ..................................................................................35 

Presset fra lærere og elever (Henrik) ....................................................................................36 

Politiske krav og mål (Henrik) ................................................................................................39 

Bestyrelsens betydning (Jakob) .............................................................................................39 

Profilering i lokalområdet (Henrik) ........................................................................................40 

Modpoler (Henrik) .................................................................................................................41 

Udvikling af organisationen (Jakob) ......................................................................................42 

Samme opskrift? (Jakob) .......................................................................................................44 

Sammenfattende (fælles) ......................................................................................................44 

Byggeri som symbol på udvikling af undervisningen (Jakob) ....................................................46 

Rektors oplevelse af egen organisation (Jakob) ........................................................................47 

Rektor som leder – 3 forskellige ledertyper (Henrik) ................................................................52 

Rektors ændringsstrategier (Jakob)...........................................................................................56 

Konklusion (fælles) ........................................................................................................................62 

Litteratur ........................................................................................................................................65 

Bilag 1: Interviewguide ..................................................................................................................69 

Pointkort ....................................................................................................................................70 

Bilag 2: Svar på pointspørgsmål.....................................................................................................72 



Rektors valg af strategi til udvikling af undervisningen  [ Resume ]  

 

 [ 1 ] 

 

Resume 

Gymnasiereformen og selvejereformen er stadig de centrale pejlemærker for udviklingen af 

undervisningen i gymnasiet, som kan ses som et ønske om større grad af kompetenceoriente-

ring i undervisningen på baggrund af øget globalisering og de udfordringer, det stiller til fremti-

dens arbejdskraft. Reformerne kan også ses som et øget ønske om styring på baggrund af resul-

tater, hvilket blandt andet ses gennem øget fokus på eksamensgennemsnit og frafald samt i 

bekendtgørelsen om evaluering og kvalitetssikring. Endelig kan reformerne ses som et ønske 

om en større styring ved markedet (taksameterstyring). Syv år efter gymnasiereformen er der 

ifølge evalueringsrapporter et stykke vej til at især gymnasiereformens potentiale er indfriet, 

hvilket ifølge undersøgelser primært skyldes, at lederne på gymnasierne har været forsigtige 

med at udfordre den fagprofessionelle kultur, der opleves med høj grad af autonomi. Der er 

derfor stadig en række ønsker og krav fra både det politiske niveau og fra andre interessenter 

om udvikling af undervisningen i gymnasiet. 

Vi ønsker i denne opgave at forstå, hvilke strategier rektor anvender til at håndtere spændings-

feltet mellem de på den ene side udefrakommende kommende krav om ønsker om udvikling af 

undervisningen og på den anden side den fagprofessionelle kultur, der præger gymnasieskolen. 

Vores undersøgelse er baseret på semistrukturerede interview med tre rektorer (rektor A, B og 

C) fra skoler med forskellig beliggenhed, konkurrencesituation og elevprofil, og opgavens per-

spektiv er fænomenologien, hvor vi på baggrund af interviewpersonernes livsverden opstiller 

idealtyper, der kan bruges til at forstå virkeligheden. 

Vi ser, at rektorernes valg af ændringsstrategi afhænger af både oplevelsen og vægtningen af 

udefrakommende krav, analyse af lærerkulturen på den pågældende skole samt af egne ønsker 

om udvikling. Fælles for de tre rektorer er, at de anvender udvikling af undervisningen til en 

mere generel udvikling af skolen - både internt i forhold til organisationsudvikling og eksternt i 

forhold til profilering i lokalområdet (rektor A og B) eller til profilering i konkurrencen om ele-

verne (rektor C). 

Vi ser derfor tre forskellige strategier: For det første en humanistisk ændringsstrategi hvor rek-

tor B ønsker at ændre en lærerkultur præget stabilitet og ”resistens” mod forandring. Da denne 
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strategi ikke viser sig at have den ønskede effekt supplerer rektor B med en mere politisk præ-

get ændringsstrategi – bl.a. baseret på ny-ansættelser. For det andet en kombineret rationel og 

humanistisk ændringsstrategi, der hviler på den grundlæggende antagelse, tilsyneladende også 

hos lærerkollegiet, at udvikling og forandring er nødvendig for at imødekomme nye elevtyper 

og for at begå sig i konkurrencen med andre skoler i området (rektor C). For det tredje en over-

vejende politisk, men ikke eksplicit formuleret, ændringsstrategi med det formål at etablere en 

dominerende koalition, som sikrer ledelsens kontrol med udviklingen og samtidig bidrager til at 

profilere skolen i lokalområdet (rektor A).   
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Abstract 

The Principals strategy upon development of teaching 

The two reforms (of 2005 and 2007) are still the guiding principles in the constant development 

of the teaching within the upper secondary schools in Denmark. Based on the growing globali-

zation, the reforms reflect trends which aim at a teaching focused on competence rather than 

qualification, they focus on performance management and marketization, where the subsidies 

to the schools are proportional to the number of students who attend the upper secondary 

schools. 

Seven years after the first reform, evaluation reports show that the potential of the reform is 

still not implemented by the teachers and the schools, mostly because the managements have 

been reluctant to confront a dominating culture based on consensus and autonomy. That is 

why politicians and other stakeholders explicitly demand that the full potential of the reforms is 

implemented in order to improve the quality of teaching in the upper secondary schools. 

In this thesis we wish to understand the strategies used by the principal to balance the tension 

between the official demands of change and the implementation of them on the one hand, and 

on the other the prevalent culture among the teachers, which marks the schools. 

We base our thesis on semi-structured interviews with three principals (Principle A, B and C) 

from upper secondary schools situated in different regions, with different types of students and 

indeed different competitive market conditions: Schools A and B are practically without any 

competition at all, whereas School C is situated in a highly competitive market. Consequently, 

our theoretical perspective is the phenomenology, in which we – based on the principals’ life 

worlds – draw up ideal types, which are then used to understand real life situations. 

We find that the strategies of change applied by the principals depend on both the external 

demands and on analysis of the prevalent culture among the teachers at the school, but also on 

the principal’s preferences. A common denominator among the principals is, however, that 

they use the development of teaching to secure a more general development of the school, 

both internally within the organization and externally in order to profile the schools in the re-

gions (Schools A and B) or a profiling in the competition for students (School C). 



Rektors valg af strategi til udvikling af undervisningen  [ Abstract ]  

 

 [ 4 ] 

 

Consequently, we have three different strategies: Firstly, there is a humanistic strategy (transla-

tion of concept from Borum, 1995), which propose to change a prevalent teacher culture based 

on consensus and reluctance to change (Principal B). According to Principal B the strategy has 

not shown the desired outcome, which leads to the principal combining it with a more political 

based strategy. The political strategy focuses on the importance of forming a domination coali-

tion (concept from Borum, 1995) with a group of teachers, e.g. when new teachers are recruit-

ed. The second strategy is a combined humanistic-rational strategy (Principal C), based on the 

assumption, apparently shared by the teachers, that development and change are required in 

order to meet the challenges of today’s students and thus be competitive. The third strategy 

(Principal A) is mainly political, although it is not explicitly expressed by the principal. The pur-

pose is to achieve a domination coalition with a (large) group of teachers, which insures the 

management a rather great part of control and at the same time strengthen the school’s profile 

in the region. 
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Indledning 

”Stadigt flere unge vil i gymnasiet”. Det var overskriften fra Rektorforeningens pressemeddelel-

se d. 22/3-12 omkring de aktuelle søgetal, hvor stx og hf igen har søgning fra rekordmange un-

ge, der ifølge rektorernes formand går efter ”stærke uddannelser i et trygt miljø” (Rektorfor-

eningen 2012). En samtidig evalueringsrapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA 2012a) 

satte fokus på, at gymnasierne nok har brugt meget energi på at skabe trivsel og trygge rammer 

for eleverne, men til gengæld har haft for lidt opmærksom på at udvikle undervisningen ud fra 

2005-reformens intentioner. Det fik Børne – og undervisningsminister Christine Antorini (S) til 

at komme med en udmelding om, at ”lærerteamene ikke kun skal bruges til at samarbejde om 

læringsmiljøet i klasserne, men også til at styrke det flerfaglige samarbejde i studieretninger-

ne”, og at det kunne ske ved stramninger af bekendtgørelserne (Gymnasieskolen nr. 5, 2012).  

Syv år efter reformen er der altså en opfattelse af, at undervisningen i gymnasiet ikke har æn-

dret sig (nok) i den ønskede retning, og at der stadig er brug for forandring. Det ses tillige i den 

aktuelle udviklingsplan fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU april 2012), fra ansøg-

ningskriterier til aktuelle forsøgsmidler og puljer, fra resultater fra evalueringsrapporter (jf. EVA 

2012a) og ikke mindst i udmeldinger fra forskellige interessenter omkring gymnasieskolen, som 

ønsker at gymnasiet i højere grad kan imødekomme nationale og globale udfordringer. Dette 

synspunkt eksponerer Charlotte Rønhoff fra Dansk Industri(DI) med udsagnet om at 

Kigger vi på uddannelsesniveauet i andre lande, er konkurrencen hård. Vi bliver nødt til at spænde fjederen 

lidt mere herhjemme (Gymnasieskolen nr. 6, 2012).  

Ifølge Rønhoff har gymnasiet ”i for ringe grad løftet det faglige niveau og gjort eleverne studie-

parate” (ibid). GL-formand Gorm Leschly ser imidlertid ikke noget problem, og mener at lærer-

ne samarbejder ”ind over midten, når det gælder de overordnede linjer”, og derudover  

…ved engelsklæreren, hvordan man underviser i engelsk, ligesom matematiklæreren ved, hvordan man underviser 

i matematik” (Gymnasieskolen nr. 5, 2012).   

Leschly ser i stedet en fare for ”didaktisk ensretning” i EVA-rapporten, der konkluderer, at le-

delserne i reformarbejdet først og fremmest har evnet at være rammesættende og ikke spar-

ringspartnere for lærerne. De  
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…opstillede rammer giver størst mulig autonomi til lærerne og berører kun i begrænset omfang lærernes 

kerneydelse og fagprofessionelle identitet” (Gymnasieskolen nr. 5, 2012), 

og bliver dermed en barriere i forhold til at udvikle undervisningen.  

Vi ser altså en tendens til, at der udefra (forstået bredt som gymnasiets interessenter, det poli-

tiske niveau mv.) stilles krav om udvikling og forandring af undervisningen – krav som i øvrigt 

ikke altid er entydige – som tilsyneladende ikke påvirker lærerne i særlig grad jf. udsagnet fra 

Gorm Leschly ovenfor. Lærere, der ifølge EVA-rapporten ”er præget af en fagprofessionel kul-

tur” med ”høj grad af autonomi som lederne er forsigtige med at udfordre” (EVA 2012a, s. 9). 

Det er med andre ord svært at få lærerne til at udvikle undervisningen på trods af tydelige ud-

meldinger fra det politiske niveau, fra øvrige interessenter og fra undersøgelser, der peger på at 

”didaktiske og metodiske tiltag som mere struktur og mere varieret undervisning” giver ”større 

læringsudbytte hos eleverne – både hos drenge og piger” (Hutters og Brown 2011).  

Det er rektor, som har det overordnede ansvar for, at den konkrete undervisning afspejler de 

politiske mål, love og regler. Vi er selv ledere på to offentlige gymnasier og oplever også, at der 

bliver stillet krav om at ledelserne træder i karakter i form af krav om, at ”ledelsen formulerer 

visioner, sætter nogle mål og giver input’’ i relation til udviklingen af undervisningen (medfor-

fatter til EVA-rapporten, Rikke Søberg, Gymnasieskolen, nr. 5, 2012). Vi ønsker derfor at forstå:  

 

Hvilke strategier anvender rektor til at håndtere spændingsfeltet mellem de på den ene side 

udefrakommende kommende krav om ønsker om udvikling af undervisningen og på den anden 

side den fagprofessionelle kultur, der præger gymnasieskolen? 

 

Vi har valgt at afgrænse undersøgelsen til interview med tre rektorer fra skoler med forskellig 

størrelse, beliggenheder og vilkår. Målet med undersøgelsen er ikke, at vurdere om hvorvidt 

udvikling af undervisning er godt eller dårligt, men vi vil i stedet arbejde ud fra at der både er 

mulige potentialer og udfordringer i udviklingen af undervisningen. Ligeledes er det heller ikke 

vores opgave at vurdere, om der udøves god eller dårlig ledelse på de enkelte skoler, men un-
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dersøgelsens fokus er alene at beskrive, undersøge og forstå rektors håndtering af ledelsesop-

gaven. 

Undersøgelsen er opbygget af fire hovedafsnit, hvor vi indleder med et baggrundsafsnit med en 

kort redegørelse for de centrale udviklingstendenser på området (stx-uddannelsen). Undersø-

gelsen bygger på et fænomenologisk perspektiv som grundlæggende metode, hvilket vi gør 

rede for i hovedafsnittet Metode og ramme for undersøgelsen som efterfølges af en gennem-

gang af de anvendte teorier og begreber i undersøgelsen. Det sidste hovedsnit indeholder ana-

lyse og diskussion af den indsamlede empiri afsluttende med opgavens konklusion.  
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Baggrund for undersøgelsen  

Gymnasiereformen fra 2005 er stadig et centralt pejlemærke for udviklingen i stx med fokus på 

opdatering af almendannelsen og på styrkelse af studieparathed til en videregående uddannel-

se. Reformen er blevet fulgt af følgegrupper (fx Monsterudvalget med deltagelse af UVM, Rek-

torforeningen og GL) og har været i fokus i diverse forsknings- og evalueringsprojekter. EVA har 

således gennemført undersøgelser af centrale dele af reformen, eksempelvis en evaluering i 

2009 af Almen studieforberedelse (AT) efter første årgang reformelever (2005-08). EVA konklu-

derede, at AT har ”stort potentiale i forhold til at realisere de centrale intentioner i gymnasiere-

formen”, der ”både fordrer og understøtter en ændret organisatorisk, faglig og didaktisk tænk-

ning” (EVA 2009, s. 7). Undersøgelsen viste dog også, at udviklingen af undervisning både gav 

frustrationer, tog lang tid og generelt må opfattes som   

…en læringsproces som ikke kan forventes at være gennemført efter et enkelt gennemløb. Det tager tid at 

fortolke og ikke mindst at forankre nyskabelserne i organisationen og gøre dem til en del af den pædagogi-

ske praksis (EVA 2009, s. 7). 

Undersøgelsen viste at implementeringen af AT medførte frustration hos lærerne - særligt på 

skoler, der havde valgt en lav grad af ”fælles styring” og 

Efter EVA’s vurdering er opgaven med at implementere AT og studieområdet således blevet oplevet som 

mere vanskelig på skoler der i høj grad har overladt opgaven til det enkelte team, og som kun i mindre ud-

strækning har fastlagt fælles retningslinjer for hele skolen (EVA 2009, s. 7). 

Dette peger i høj grad på, at udviklingen af undervisningen er tidskrævende og en til tider fru-

strerende læringsproces for lærerne, og at ledelse spiller en central rolle i forhold til graden af 

implementering af udviklingen. Vi har tidligere beskæftiget os med feltet lærersamarbejde i 

vores opgave på masteruddannelsens modul 3, hvor vi i en undersøgelse på en skole ud fra in-

terview med lærere og rektor fandt, at lærerne oplever (lærer)samarbejde som ”primært fore-

gående i påtvungne rammer i et konstrueret samarbejde i team og på klassemøder” (Stubgaard 

& Nevers 2012, s. 8) forstået ud fra Hargreaves begreb ”konstrueret kollegialitet” (contrieved 

collegiality – jf. Kelchtermans, s. 226-227). Konsekvensen er ifølge Hargreaves, at der stort set 

ikke foregår udvikling og læring blandt lærerne, og vi konkluderede på den baggrund at det er 

en udfordring for ledelsen  
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…at skabe rammerne for et meningsfuldt og fleksibelt lærersamarbejde, der ikke opleves af lærerne som 

påtvunget og konstrueret (Stubgaard & Nevers 2012, s. 22). 

Som nævnt i indledningen er der også større undersøgelser, der tyder på at reformens intentio-

ner endnu ikke er opfyldt. EVA konkluderer (EVA 2012a), at arbejdet med studieretningsgymna-

siet i form af toningen af de enkelte studieretninger og samarbejdet mellem studieretningsfa-

gene (og lærerne) endnu ikke er i mål:  

Først og fremmest mangler der en fælles forståelse af hvad toning af studieretninger indebærer, og hvor 

ambitiøs strategien skal være. Skal toningen gælde den enkelte klasse, eller skal den gælde hele skolen på 

tværs af årgange? Vedrører toningen studieretningsfagene eller alle klassens fag? Samtidig er der på nogle 

skoler en manglende parathed blandt lærerne til at indrette sig efter forpligtende og ambitiøse aftaler om 

studieretninger. Endelig er formålet med at tone studieretningerne, fx at profilere skolen udadtil, ikke klart 

på alle skoler, bl.a. fordi de ikke oplever et konkurrencemæssigt behov for at profilere skolen gennem stu-

dieretninger (EVA 2012a, s. 8)  

Undersøgelsen konkluderer endvidere – og som tidligere nævnt - at skolerne i stedet har haft 

fokus på ”elevtrivsel, klasserumskultur og fastholdelse” for at imødekomme krav om øget gen-

nemførsel, som jo både honorerer det overordnede politiske mål om at 95 % af en ungdomsår-

gang gennemfører en ungdomsuddannelse, og som internt sikrer en stabil økonomi for den 

enkelte skole med ressourcer til udvikling af undervisningen, med mulighed for efteruddannel-

se af lærerene og for indretning af tidsvarende bygninger og lokaler.  

Her peges på et andet centralt element i forbindelse med udviklingen af gymnasieskolen, nem-

lig selvejereformen fra 2007, hvor gymnasierne blev ejere af egne bygninger og hvor tilskuddet 

til det enkelte gymnasium blev gjort direkte afhængig af aktiviteten (elevtaksameter) samt af 

hvor mange elever, der rent faktisk gennemfører uddannelsen (færdiggørelsestaksameter).  

Man kan diskutere hvilken af de to reformer, der har været den mest gennemgribende, men i 

EVA-rapporten peges i hvert fald på, at aktiviteter som fastholdelse og elevkultur (mhp. at til-

trække flere elever) har været centrale drivkræfter i udviklingen på skolerne. Dette genfinder vi 

også i vores interview. 

Det aktuelle udviklingsprogram som blev offentliggjort i april 2012 under titlen Rammeforsøg 

og udviklingsprojekter i de gymnasiale uddannelser omtalt som Udviklingsplanen er endnu et 

forsøg på at sætte en politisk dagsorden omkring udviklingen af undervisningen i gymnasiet (i 
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lighed med det tidligere Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser fra 1999, 

der dannede rammerne for 2005-reformen). Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) gør 

indledningsvis selv status over reformimplementeringen på skolerne: 

Realiseringen af gymnasie- og hf-reformerne fra 2005 er kommet langt i kraft af en stor indsats på skolerne. 

En række evalueringer, analyser og meningstilkendegivelser har vist, hvad der er opnået af resultater, sam-

tidig med at der også peges på, hvor der fortsat er behov for en udfoldning af reformerne (MBU april 2012, 

s. 2). 

I en pressemeddelelse fra MBU i forbindelse med offentliggørelse af udviklingsplanen slår man 

fast at det er et ”serviceeftersyn af gymnasiereformens indhold og rammer”, som ikke ændrer 

”de grundlæggende mål med gymnasiereformen, men skal bruges til at udfolde og udvikle må-

lene med reformen” (MBU maj 2012). En egentlig reform ligger altså længere ude i horisonten 

efter en udviklingsplan i flere faser. 

I udviklingsplanen er der fokus på implementeringen af studieretningsgymnasiet og på organi-

seringen af lærerne i team samt på ”en meget differentieret elevgruppe”, hvor en ”stigende del 

af eleverne kommer fra gymnasiefremmede hjem”(MBU april 2012). Det stiller ”nye krav til 

tilrettelæggelsen af undervisningen og prøverne” (ibid). Dette er tidligere dokumenteret af Ul-

riksen, Murning og Ebbensgaard (2009), der på bagrund af en større undersøgelse fremhæver, 

at lærerne har en pædagogisk udfordring i at kunne rumme gymnasiefremmede elever, og for-

fatterne beskrev en række anbefalinger til udvikling af undervisningen, hvor bl.a.    

En varieret brug af forskellige undervisningsformer vil både give eleverne en oplevelse af afveksling og give 

forskellige elevers forskellige styrker mulighed for at komme frem (Ulriksen, Murning og Ebbensgaard 2009, 

s. 224) 

Tilsvarende konklusion kan findes i rapporten ”Sporskifte i reformen” fra SDU 2010, hvor Beck 

& Paulsen også ser udfordringer i forhold til lærernes ”didaktiske professionalisme”, og de be-

skriver den ”ideale lærer”, der kan udnytte potentialer og muligheder i forskellige læringsrum 

og som læreren, der ”inklinerer for alle undervisningsformerne med krop og sjæl”. 

Man kan sammenfattende sige, at stx-uddannelsen betragtet som samlet sektor er under pres 

fra flere sider for at udvikle og tilpasse undervisningen til kravene fra det omkringliggende sam-

fund omkring forandring og tilpasning af den traditionelle undervisning.  
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Det er i denne virkelighed rektor skal sikre udvikling på den enkelte skole med god økonomi, 

højt eksamensgennemsnit og bred studiekompetence til eleverne, fortsat god elevsøgning og 

tilfredse medarbejdere og honorering af overordnede politiske mål.    
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Metode og ramme for undersøgelsen 

Vi har i denne undersøgelse fokus på udvikling i stx-uddannelsen, hvilket kan være et vidt be-

greb. Vi ser en stx-sektor, som siden 2005-reformen og selvejet i 2007 har været under ganske 

stor forandring med markant øgning af elevoptaget, omfattende udskiftning i lærerkollegiet og 

med stor byggeaktivitet samt indførelse af skolebestyrelser med reel indflydelse på skolens 

overordnede strategi og handlemuligheder. Alle faktorer som i sig selv må siges at være udtryk 

for udvikling og med mulig indvirkning på, hvordan man bedriver undervisning. Målet for denne 

undersøgelse er ikke, at beskrive hvilken form for udvikling der er bedst eller mest effektiv, men 

derimod at forstå hvordan en ledelse med rektor i spidsen ser på udvikling af undervisningen, 

og på hvilken strategi rektor konkret vælger til at håndtere kravene om udvikling. Vi opfatter 

dermed udvikling af undervisningen som et fænomen, der kan betragtes fra forskellige positio-

ner og med varierende indhold og holdninger, og perspektivet i vores undersøgelse er dermed 

fænomenologien, hvor vi forstår  

…de sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskriver verden, således som den opleves 

af interviewpersonerne, og ud fra den forudsætning, at den afgørende virkelighed er, hvad mennesker op-

fatter den som (Kvale 1997, s. 61).  

Den ”afgørende virkelighed” kan ifølge Kvale beskrives som interviewpersonens livsverden, der 

”refererer til den konkrete verden, vi til daglig befinder os i” (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 

23). Denne livsverden kan også beskrives som en generel baggrund, som man kan forstå fæno-

menerne på baggrund af (Langergaard, Rasmussen og Sørensen 2006, s. 124). I forståelsen af et 

fænomen er det nødvendigt at sætte det op mod en mere specifik baggrund, horisonten, som 

er det,  

…der har en anden mening, end den sag, man retter bevidstheden imod. (Langergaard, Rasmussen og Sø-

rensen 2006, s. 124). 

Man er altså nødt til at se på helheden for at kunne forstå den del af helheden, som er fæno-

menet, og i vores udviklingsoptik giver det god mening, at man for at forstå fænomenet udvik-

ling også er nødt til at se på modsætningen ikke-udvikling, som man kan betegne som konstruk-

tionen stilstand for derigennem at kunne skabe en horisont. Dette vender vi tilbage til i den 



Rektors valg af strategi til udvikling af undervisningen  [ Metode og ramme for undersøgelsen ]  

 

 [ 13 ] 

 

senere analyse, hvor interviewpersonerne fx giver udtryk for en dualistisk præget oplevelse af 

grupper af lærere, der enten beskrives som værende pro eller kontra udvikling af undervisnin-

gen.  

Det er i fænomenologien et mål at få kendskab til flest mulige aspekter af fænomenet og der-

med opnå en ”adækvat erkendelse af fænomenet (Langergaard, Rasmussen og Sørensen 2006, 

s. 124). Vi ønsker at forstå udvikling af undervisningen i interviewpersonens kontekst for at vi 

kan opstille ”idealtyper, der kan bruges til at forstå virkeligheden” (Justesen & Mik-Meyer 2010, 

s. 26). Vi har valgt det kvalitative interview til indsamling af empiri som det redskab, der kan 

”give privilegeret adgang” til interviewpersonernes ”grundlæggende oplevelse af livsverde-

nen”(Kvale 1997, s. 62) og som Scheins i sin model for organisationskultur kalder for de grund-

læggende antagelser, der forstås som  

…det som medlemmerne tror på som virkelighet, og som dermed påvirker hva den enkelte opfatter, tenker 

og føler” (Hatch 2001, s. 236). 

Der ligger da en grundlæggende udfordring i at ”skelne mellem de tilfældige og de væsentlige 

træk ved fænomenet”, og at man forsøger ”at reducere det komplekse fænomen til en grund-

læggende ide eller mening” (Langergaard, Rasmussen og Sørensen 2006, s. 123). Vi vil derfor i 

analysen af empirien søge at beskrive forskellige idealtyper ud fra en kondensering af inter-

viewpersonernes udsagn. 

Målet i vores fænomenologiske perspektiv er ikke at lave komplet oversigt over udviklingsmu-

ligheder for undervisningen i den danske gymnasieskole generelt eller på det enkelte gymnasi-

um. Vi fokuserer i stedet på hvordan interviewpersonerne oplever udvikling i forhold til deres 

horisont og livsverden, og vi spørger derfor ind til fx hvor de oplever udvikling, der lykkes/ikke 

lykkes og om de oplever nogle barrierer i forhold til udvikling. En bredere, kvantitativ survey-

undersøgelse vil være mere egnet, hvis fokus var på en udtømmende beskrivelse af udvikling af 

undervisningen. 

Vi har valgt udelukkende at beskæftige os med stx-uddannelsen, selvom hf-uddannelsen også 

er en del af mange stx-skoler (også på to af skolerne i denne undersøgelse) samt en del af vores 

eget erfaringsgrundlag. Hf-uddannelsen udgør på mange skoler ofte en mindre del af 

elev/kursistgrundlaget men med tiltrækning af en anden elev/kursisttype, hvilket giver hf-



Rektors valg af strategi til udvikling af undervisningen  [ Metode og ramme for undersøgelsen ]  

 

 [ 14 ] 

 

uddannelsen en vigtigt funktion blandt de fire gymnasiale uddannelser som en opsamlende 

uddannelse for kursister, der typisk kommer fra andre afbrudte forløb. Det kunne i et udvik-

lingsperspektiv derfor være interessant at fokusere på hf, som en uddannelse med kursister der 

har store udfordringer omkring sociale problemer, mislykkedes skoleforløb osv. og som ofte har 

manglende motivation for uddannelse. Vi tror dog, at det i praksis vil være vanskeligt at stille 

skarpt på hf på skoler med en stor stx-uddannelse og lille hf-afdeling, da stx fylder meget og har 

en tendens til at løbe med størsteparten af opmærksomheden. Dels pga. størrelsesforholdet, 

men også som den ældste og mest traditionsrige uddannelse med rødder helt tilbage til latin-

skolen - og ikke mindst som (ud)dannelsen, der har præget meningsdannere, kulturpersoner og 

mennesker med magt og indflydelse i det danske samfund gennem mange generationer.  

Vi har valgt at foretage en kvalitativ undersøgelse, der gennem interview med brede og åbne 

spørgsmål skal få interviewpersonerne til at give indblik i deres livsverden og horisont i form af 

”righoldige og spontane, relevante svar”(Kvale 1997, s. 148). Interviewpersonen har ifølge Ju-

stesen & Mik-Meyer (2010 s. 25) to grundlæggende motiver, som enten peger på ”oplevelser i 

fortiden” eller på den ”fremtidige tilstand”, som den interviewede gerne vil opnå. De to motiver 

har vi i vores interviewguide oversat til hvordan den interviewede på den ene side oplever fx 

skolens organisering, og hvordan vedkommende på den anden gerne ser en fremtidig organise-

ring (se interviewguiden i bilag 1).  

Vi har begge to deltaget i interviewene, og i fortolkningen af empirien må vi ifølge Justesen & 

Mik-Meyer medtænke, hvordan vi ”påvirker interviewpersonen under selve interviewet”, da  

”viden skabes og udvikles mellem mennesker og således både kan knyttes til den fællesverden, som inter-

viewpersonen tilhører og beretter om, og til interviewpersonens personlige opgave (Justesen & Mik-Meyer 

2010, s. 66).  

Dette forhold er vi især opmærksomme på i forhold til skole C, som ligger i samme (stor)by som 

den ene af vores egne skoler. De andre to skoler ligger placeret langt fra egne skoler og dermed 

uden for direkte konkurrence.  

Derudover kan interviewet i sig selv betragtes som en proces, hvor interviewpersonen får lejlig-

hed til at reflektere over organisationens og ikke mindst egen praksis og opnår derfor mulighed 

for at opnå større erkendelse af muligheder og udfordringer omkring fænomenet.  
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Vores empiriske materiale udgøres af 3 (primært) semi-strukturede interviews med 3 rektorer 

fra 3 forskellige stx-skoler i Danmark, og interviewene er gennemført på baggrund af en inter-

viewguide med 12 overordnede og åbne spørgsmål sammen med 6 strukturerede spørgsmål 

med hver 3-4 standardiserede svarmuligheder i form af udsagn, som interviewpersonen enten 

oplever eller kunne ønske omkring sin egen organisation. Vi har bedt interviewpersonerne om 

at fordele i alt 100 point på de 3-4 udsagn i de strukturerede spørgsmål. Formålet er dels at 

kunne foretage en sammenlignende analyse mellem interviewpersonerne på det samme grund-

lag, da vi tror at dette til dels kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af den enkelte inter-

viewpersons horisont men også samlet set som et muligt udtryk for en grundlæggende forståel-

se i sektoren i almindelighed. Derudover har vi brugt den samme fremgangsmåde med point-

kort i et semi-struktureret interview i modul 3-opgaven, og her oplevede vi, at pointkortene 

bidrog til at løserive interviewpersonerne fra den (gængse) fortælling, som de har en tendens til 

at holde sig til. Mange af citaterne som vi bruger i denne undersøgelse er således fremkommet i 

forbindelse med interviewpersonernes lyst til at nuancere deres pointgivning.  

Vi har i undersøgelsen valgt at interviewe rektorer fra skoler med forskellig størrelse, profil, 

beliggenhed (storby, stor provinsby og provins) og med forskellige lokale vilkår i form af søge-

mønster, grad af konkurrence og sammensætning af elevprofil og –baggrund. Det bliver der-

med rektors beskrivelse af organisationen, kulturen og egne handlinger, der kommer til at ligge 

til grund for vores analyse frem for en bredere og nuanceret forståelse gennem mange inter-

view med et udvalg fra lærerkollegiet og med flere fra ledelsen. På den anden side har vi i den-

ne undersøgelse netop fokus på rektors valg af strategier til at håndtere udefrakommende krav 

udvikling af undervisningen i forhold til en fagprofessionel lærerkultur, der som tidligere be-

skrevet befinder sig i en (langsom) læringsproces. Det er også interessant at se på rektors ople-

velse af egen organisation og på eventuel refleksion over egen praksis.    



Rektors valg af strategi til udvikling af undervisningen  [ Teoretisk ramme ]  

 

 [ 16 ] 

 

Teoretisk ramme 

Rammer for gymnasieledelse 

Som det fremgår ovenfor er der mange dagsordener, når undervisningen i gymnasiet diskute-

res. Ud over legitime interesseforskelle kan det også skyldes forskellige opfattelser af, hvad 

gymnasiets opgave er. De fleste vil formentlig være enige om, at det handler om at give den 

enkelte elev en uddannelse af høj kvalitet, men som Marianne Antonsen og Torben Beck Jør-

gensen angiver, kan gymnasiet også ses som en institution, der yder en ’almen ydelse’. Det vil 

sige  

… socialisering med det formål at internalisere sprog og generelle normer og værdier og opdragelse med 

henblik på at kunne indgå i samfundets kultur og politiske system (Antonsen & Jørgensen 1999, s. 66). 

I stx-bekendtgørelsens §1 stk. 2 angives at 

Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner 

sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og 

gennem samspillet mellem fagene. 

Fra det politisk-administrative niveau er der altså fokus på både den almene ydelse og det som 

Antonsen og Jørgensen kalder den brugerrettelse ydelse (Antonsen og Jørgensen 1999, s. 66). 

Man kan dog tolke citatet på den måde, at almendannelsen i denne sammenhæng er et middel 

til at nå det mere overordnede, brugerrettede mål: Studiekompetence.  

Det større fokus på det enkelte individs behov underbygges også ved den generelle udvikling i 

den offentlige sektor, hvor de offentlige institutioner gradvist underlægges en styringslogik, der 

har bevæget sig fra den ’’autonome stats’’ til den ’’responsive stats’’. (Antonsen og Jørgensen 

1999, s. 71-76). I den autonome stats styringslogik er institutionerne bærere af bestemte nor-

mer, faglige værdier og viden, ofte formidlet via fagprofessionelle. I den responsive stat er det 

derimod brugerens behov for ydelser, der er i centrum (Antonsen og Jørgensen 1999, s. 74), 

hvilket i den gymnasiale kontekst kan ses i form af selvejet, hvor institutionernes elevtilgang er 

afgørende for tildeling af driftstilskuddet (taksameteret).  

Omvendt er der dog også tendenser til at staten på nogle områder styrer stramt (’den suveræ-

ne stats’ styringslogik jf. Antonsen og Jørgensen 1999, s. 72), fx via færdiggørelsestaksameteret 



Rektors valg af strategi til udvikling af undervisningen  [ Teoretisk ramme ]  

 

 [ 17 ] 

 

for at opnå den centralt fastsatte målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal have en 

ungdomsuddannelse.  Og endelig er der også i mange sammenhænge tale om den ’’forhand-

lende stats’’ styringslogik (ibid), mest udtalt i forbindelse med de mange interesseorganisatio-

ner, der forsøger at påvirke udviklingen (jf. citatet fra Charlotte Rønhoff i indledningen). Formu-

leringen om studiekompetence i citatet ovenfor kan derfor lige så vel ses som et alment ønske 

om en generel opkvalificering af arbejdsstyrken i Danmark, og hvor den brugerrettede ’ydelse’ 

for at opnå øget studiekompetence er almendannelsen. 

Peter Henrik Raae (Raae 2011, s. 12 ff) taler om, at de to reformer af gymnasiet (gymnasiere-

formen og selvejereformen) kan ses som en udmøntning af forskellige ’’transnationale strøm-

ninger’’ (Raae 2011, s. 12):  

Det handler dels om en kompetenceorientering, som skal ses i lyset af den øgede globalisering 

og de udfordringer det stiller til fremtidens arbejdskraft. ’Fag og fagligt arbejde skal gøres til 

midler i udvikling af elevkompetence’ (Raae 2011, s. 12).  

Det handler om et øget ønske om styring på baggrund af resultater, hvilket blandt andet ses 

gennem øget fokus på eksamensgennemsnit, frafald og bekendtgørelsen om evaluering og kva-

litetssikring på skolerne.  

Og endelig handler det om en større styring ved markedet jf. styring ved taksameter.  

Allerede i de indledende paragraffer i stx-bekendtgørelsen møder vi altså forskellige styringslo-

gikker og muligheder for fortolkning, og vi ser, at ’’der i stigende grad (sættes) fokus på den 

enkelte driftsenhed og dens evne til at levere resultat og kvalitet’’ (Pedersen 2004, s. 109), og 

hvor den enkelte institution selv i højere grad skal finde nye styringsteknologier og kvalitetsmål:  

Konsekvensen af kombinationer af flere statsmodeller er dannelsen af krydspressituationer for offentlige 

institutioner, fordi de repræsenterer en sammenblanding af forskellige værdier og styringsprincipper (An-

tonsen og Jørgensen 1999, s. 79). 

Peter Henrik Raae (Raae 2008, s. 43 ff.) angiver i Rektor tænker organisation en model for hvor-

ledes man kan forstå og samle en række af de omverdensvilkår og styringsteknologier, der er 

karakteristiske for gymnasiet efter reformerne. 
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 Gymnasiets processer og dynamik-
ker styres af interne faktorer. 
 
Gymnasiet som institution 

Gymnasiets processer og dynamikker 
styres af omverdensfaktorer. 
 
Gymnasiet som organisation 

Decentralt 
perspektiv 
 

Det fagstyrede gymnasium 
 
Statsmodel: Den autonome stat 
Vurderingskriterium: Fagenes standarder 
 
Perspektiver ved undervisning: Eleverne 
behersker fagenes standarder. 
Forandring sker ved: Forhandling og konflikt-
løsning 
Medarbejderroller: Faglig suveræn 
Lederrolle: Taktisk og administrativ 
 

Gymnasiet som virksomhed 
 
Statsmodel: Den responsive stat 
Vurderingskriterium: Brugernes respons, økono-
misk effektivitet 
Perspektiver ved undervisning: Giver høj elevtil-
fredshed og gode eksamensresultater 
Forandring sker ved: Udvælgelse, tilpasning, en-
treprenørskab 
Medarbejderrolle: Medarbejder og innovator. 
Lederrolle: Strategisk leder 
 

Centralt 
perspektiv 
 

Dannelsesgymnasiet 
 
Statsmodel: Den autonome stat. 
Vurderingskriterium: Dannelse 
 
Perspektiver ved undervisning: Bidrager til 
elevernes personlige udvikling. Skal være i 
takt med tiden. 
 
Forandring sker ved: Langsom genforhand-
ling af institutionens identitet 
 
Medarbejderrolle: Dannelsesforbillede 
Lederrolle: Primus inter pares 

Det politisk styrede gymnasium 
 
Statsmodel: Den suveræne stat 
Vurderingskriterium: Nationale standarder 
 
Perspektiver ved undervisning: Fastholder elever, 
samlet studiekompetence, høj andel til videre 
uddannelse. 
 
Forandring sker ved: Politiske beslutninger. 
 
 
Medarbejderrolle: Loyal udfører 
Lederrolle: Implementerende 

Figur 1: Gymnasiet som institution.  Taget fra Raae 2008 s. 44 og Raae 2011, s. 107. Bemærkningerne 
om ’Perspektiver ved undervisning’ er vores tilføjelser. 

På den vandrette akse skelnes mellem om dynamikkerne og processerne styres af interne eller 

eksterne faktorer.  I kolonnen, hvor der dynamikken styres af interne faktorer lægges vægt på 

gymnasiet som en institution karakteriseret ved 

en relativt varig samling regler og organiserede praksisser, indlejret i meningsstrukturer og ressourcer, som 

er relativt uforanderlige til trods for udskiftning af individer og relativt modtandsdygtige i relation til indivi-

ders særegne præferencer og forventninger og i relation til skiftende omstændigheder (Raae 2008, s. 45). 

Institutioner er sociale praksisser, socialt sanktionerede, men som tillige – for at kunne gøre krav på beteg-

nelse – tillægges en vis betydning i den sociale struktur (Raae 2011, s. 30). 

Processerne skal altså give mening for medarbejderne. 
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I søjlen hvor dynamikkerne styres af omverdens faktorer betones ’’gymnasiets karakter af in-

strument med henblik på at opnå forudbestemte præferencer’’ (Raae 2008, s. 45). Der er her 

fokus på gymnasiet som organisation (Raae 2011, s. 105), dvs.  

som en afgrænset helhed, formgivet i overensstemmelse med et bestemt formål, som kan ændres ved frit-

stående, rationelle beslutninger (Raae 2011, s. 41) 

og fokus er på at organisere sig, så man bedst muligt kan løse opgaverne og at ruste sig til frem-

tiden. 

Raae understreger, at de fire gymnasier der optræder i modellen er konstruktioner, som hver 

især formentlig vil kunne genfindes de fleste gymnasier, om end måske med forskellig vægt. 

Hvert af de fire gymnasier stiller forskellige udfordringer til ledelsen (i vores perspektiv rektor). 

Opgavens centrale tema er at identificere, hvorledes de interviewede rektorer oplever dette 

krydspres af forventninger i relation til udviklingen af undervisningen, og hvordan de så vælger 

at arbejde strategisk med disse udfordringer. 

Ledelsesopgaven – en begrebsafklaring 

I Raaes model er der i hver af de fire gymnasietyper angivet en ’tilhørende’ lederrolle. Pointen 

er, at der er ’’tale om forskellige og konkurrerende lederroller’’ (Raae 2011, s. 112). Rektor og 

den øvrige ledelse skal således navigere i et rum, hvor der formentlig ikke er nogen entydig må-

de at udøve ’god ledelse’. Dorthe Pedersen taler om, at betingelsen for ledelse er, at ledelsen 

skaber sit eget ledelsesrum. Det handler således ikke længere om at have ’’magt over’’ men at 

have ’’magt til’’ (Pedersen 2004, s. 120):  

Lederskabets stabilitet og udstrækning afhænger med andre ord af hvorvidt ledelsen kan sætte en horisont 

for sit lederskab dvs. formulere visioner og forestillinger, der gør det muligt at koordinere og afveje forskeli-

ge strategiske hensyn og værdier (Pedersen 2004, s. 123). 

Ledelse bliver dermed et flygtigt begreb, som ifølge Rennison er ”situations- og personbestemt” 

i stedet for tidligere forståelse af ledelse som en ”prædisponeret rolle” (Helth 2009, s. 28). Le-

delsesbegrebet har ifølge Rennison gennemgået en udvikling indenfor den offentlige sektor i 

fire faser fra embedsmænd udøvende ”administrativ kontrol” henover en rationalisering med 
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”effektive teknokrater” til en ”faglig planlægning” med ”specialiserede generalister” og til nuti-

dens professionaliserede ledelse, der 

…kan formulere visioner og værdier, og hvor polyfoni (flerstemmigheden) med håndtering af forskellige 

hensyn og krav bliver et grundvilkår (Rennison i Helth 2009, s. 27) 

Det handler ifølge Pedersen og Rennison dermed om selvskabelse (evnen til at skabe mening og 

angive retning) og forhandlet ledelse fx vha. strategisk kommunikation (Pedersen 2004 og Ren-

nison 2009). Man overtager som leder dermed ikke en forudbestemt rolle men skal i stedet selv 

skabe ”mening og forestillede rum om helheden og de strategiske udfordringer” (Helth 2009, s. 

14). Ledelsens succes afhænger af evnerne til at kunne opstille de visioner, ”der gør det muligt 

at koordinere og afveje forskellige strategiske hensyn og værdier” (Helth 2009, s. 14). 

På engelsk skelnes ofte mellem ’’management’’ og ’’leadership’’ (Yukl 2010, s. 5-6). Manage-

ment er karakteriseret ved et ønske om stabilitet og forudsigelighed og om at styre organisati-

onen til at opnå målet på den mest effektive måde. Dette opnås ved at sætte konkrete mål med 

tilhørende handlingsplaner, lave de nødvendige organisatoriske tilretninger (herunder ansæt-

telser og fyringer) og derefter måle resultatet og evt. lave de nødvendige justeringer på bag-

grund heraf (ibid). Leadership er derimod karakteriseret ved ønsket om at appellere til me-

ningsdannelse og forestillinger hos folk (ibid og Raae 2011, s. 169). Målet er udvikling, innovati-

on og læring gennem udarbejdelse af visioner, formidling og forklaring af visionen og gennem 

motivation og inspiration. Der ligger således et klart kulturelt aspekt i ledelsesopgaven, hvis 

man arbejder med udgangspunkt i leadership. 

Vi vil i vores opgave benytte begrebet ledelse, som indeholdende både management og leader-

ship. I nogle sammenhænge kan det dog være hensigtsmæssigt at skelne mellem transaktions-

ledelse og transformationsledelse (Raae 2011, s. 171 ff.).  Transaktionsledelse er ’’indflydelse, 

der søges baseret på appel til egennytte’’ (Raae 2011, s. 171), dvs. gennem opstilling af incita-

ments- og belønningssystemer som eksempelvis rektors resultatlønskontrakt. Nøgleord er op-

gaveafklaring, transparens og formalisering, og transaktionsledelse vil ofte knytte sig til ’’indfly-

delse baseret på autoritet’’ (Raae 2011, s. 173 og s. 47). Transformationsledelse er derimod 

’’optaget af, hvad der ser ud til at virke meningsfuldt for hvem hvornår’’ (Raae 2011. s. 173) og 

handler således om at kunne sætte en retning, som medarbejderne kan identificere sig med og 
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en eventuel ledelsesmæssig intervention sker ved at ’’understøtte, opmuntre og coache’’ (Raae 

2011, s. 172). 

Ledelse er i en moderne kontekst dermed et komplekst begreb, der er under konstant foran-

dring og udvikling, men som samtidig – og på trods af kompleksiteten, og som vi tidligere har 

omtalt – er efterspurgt i forhold til udvikling af undervisningen i gymnasiet. Og det stiller selv-

følgelig store krav til lederen, der ifølge filosoffen Ole Fogh Kirkeby er som en maskine, når han 

er manager, men kunstner når han er leder (Helth 2009, s. 15). Lederen har dermed ingen ob-

jektive sandheder eller faste holdepunkter, men må forholde sig til ”kulturelle og historisk skab-

te og dermed foranderlige realiteter, der er i evig bevægelse og i evig kamp” (Helth 2009, s. 17). 

Med Rennisons ord er netop den konstante forandring det eneste stabile (i Helth, s. 37). 

I en traditionel opfattelse er det primært lederen der påvirker og udvikler sin organisation, men 

det modsatte er også tilfældet da ”grupper og individer former og formes af hinanden” (Helth 

2009, s. 41), hvilket i sig selv understøtter nødvendigheden af den konstante udvikling og for-

andring af ledelsesbegrebet. Som leder er man en del af organisationen, og det er derfor ikke 

muligt at se på ledelse særskilt fra organisationen, men man er som leder nødt til også at kunne 

indtage en metaposition i forhold sin organisation, hvor man kan betragte og reflektere over 

”brudflader mellem system og omgivelser” (Helth 2009, s. 44), hvor man har mulighed for at 

”udfordre holdninger og fastlåste opfattelser” og for at ”skabe præmisser og rammer for foran-

dringer” (ibid.) – dette betegner Helth samme sted som 2. ordensledelse, som kan sammenlig-

nes med Argyris og Schöns ”double loop-læring” (se fx Granberg, O & Ohlsson, J. 2000), der 

indeholder løsningsmodeller med mulighed for grundlæggende forandringer i organisationen 

(Clematide i Helth 2009, s. 175).  Rennison (i Helth 2009, s. 121) betegner dette som ”refleksiv 

ledelse” som også omtales som ”selvskabt ledelse”, hvor  

…lederen ikke bare skaber sig selv som leder, ej heller blot reflekterer over, hvordan han/hun skaber sig 

selv, men også reflekterer over denne refleksion (Rennision in Helth 2009, s. 122) 

På den måde kan man netop (om)skabe sig selv som leder, hvilket gør ledelse til en kompleks 

størrelse, der er i konstant udvikling og stiller store krav til lederen, der agerer direkte i organi-

sation og samtidig (helt konkret i situationen) er i stand til at analysere og reflektere egen orga-

nisation, praksis og udvikling af ledelsesbegrebet. 



Rektors valg af strategi til udvikling af undervisningen  [ Teoretisk ramme ]  

 

 [ 22 ] 

 

En fagprofessionel kultur 

For at forstå rektors valg af strategi er det hensigtsmæssigt at spørge ind til rektors forståelse af 

den medarbejdergruppe han/hun skal implementere eventuelle ændringer sammen med. Ud 

over at bruge Raaes model ønsker vi også at spørge ind til rektors opfattelse af den kultur, som 

lærergruppen repræsenterer. Ifølge Schein handler det om at identificere lærergruppens 

grundlæggende antagelser (Hatch 2001, s. 236ff).   

I denne sammenhæng har vi ikke mulighed for at undersøge om rektors opfattelse af lærernes 

grundlæggende antagelser er korrekte. Det ville kræve interviews af en række lærere, hvilket vi 

har valgt ikke at gøre. Det interessante i denne sammenhæng er at forstå sammenhængen mel-

lem rektors opfattelse af lærergruppen og så den strategi rektor vælger for at udvikle undervis-

ningen på skolen. Cameron og Quinn (2005) præsenterer en model med fire idealtyper på or-

ganisationskulturer. Der skelnes på den ene side mellem om organisationen er styret af interne 

eller eksterne faktorer og på den anden side mellem om organisationens fokus er på at opnå 

stabilitet eller fleksibilitet (se figur 2).  
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Klankulturen 
Arbejdspladsen: Præget af en venlig atmosfære, fælles 
mål og værdier. 
Lederne: Mentorer, faderfigurer 
Værdier: Loyalitet, tradition, engagement, konsensus 
 
Perspektiver ved udvikling af undervisningen 
Der skal være enighed om at de igangsatte tiltag er 
meningsfulde. Vigtigt at udviklingen ikke skaber konflik-
ter. 

Ad-hoc-krati 
Arbejdspladsen: Præget af dynamik, kreativitet og 
risikovillighed.  
Lederne: Visionære, forandringsagenter, risikovillige 
Værdier: Udvikling og engagement 
 
Perspektiver ved udvikling af undervisningen 
Udvikling om undervisningen er en naturlig del af en 
organisation, der hele tiden udvikler sig. Målet er 
langsigtet vækst. 
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Hierarki 
Arbejdspladsen: Formel og struktureret 
Lederne: Effektive koordinatorer. 
Værdier: Regler og politikker holder org. Sammen. Sik-
kerhed i ansættelsen. 
Perspektiver ved udvikling af undervisningen 
Undervisningen skal udvikles for at forbedre effektivite-
ten (fx bedre koordinering). 

Markedskultur 
Arbejdspladsen: Mål- og resultatorienteret 
Lederne: Synlige, målrettede, ”tæt på”. 
Værdier: Resultaterne tæller 
 
Perspektiver ved udvikling af undervisningen 
Undervisningen skal udvikles for at nå konkrete mål, 
fx højere eksamensresultater, bedre elevsøgning 
eller lignende. 

 Gymnasiets processer og dynamik 
styres af interne faktorer 

Gymnasiets processer og dynamik 
styres af omverdensfaktorer 

Figur 2: Fire idealtyper af organisationskultur. Baseret på Cameron og Quinn med egne tilføjelser vedr. 
perspektiver om udvikling af undervisningen. 
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Klankulturen er præget af det gode kollegiale samarbejde, hvor (langsigtet) udvikling primært 

igangsættes under markant inddragelse af medarbejderne, således at de gode relationer ikke 

kommer i fare. I Ad-hoc-kratiet har udvikling derimod en værdi i sig selv. Udvikling (i denne 

sammenhæng af undervisningen) er blot ét element blandt mange for at sikre at man er på for-

kant.  

Markedskulturen har også et eksternt fokus, men målet er først og fremmest udvikling af un-

dervisningen for at opnå konkrete mål og resultater, fx højere eksamensresultater, bedre 

elevsøgning eller lignende. I den hierarkiske kultur er målet snarere at sikre en stabil og effektiv 

organisation, hvor regler og procedurer sikrer en høj effektivitet og effektiv koordinering.   

Gymnasielærerne hører traditionelt til gruppen af fagprofessionelle, som er karakteriseret ved 

(jf. Hein 2009, s. 188-89 forkortet): 

• En lang formel uddannelse inden for et afgrænset, ofte akademisk fag 
• Stærke professionelle normer og værdier, der fungerer som en rettesnor for arbejdet 
• Specialiststatus – man arbejder inden for et afgrænset område, og den faglige autoritet 

er anerkendt af andre 
• Autonomi i arbejdet 
• Kald eller serviceorientering 
• At man bekender sig til et højere ikke-kommercielt formål 

Afslutningsvis bemærker Helle Hein, at når man snakker om motivation hos fagprofessionelle 

(og altså her gymnasielærere), så kan dette dels forstås som et kald, men også som et ønske om 

magt og indflydelse blandt andet med det formål at holde andre personalegrupper ude (Hein 

2009, s. 190). 

Mange af ovenstående karakteristika kan genfindes for gymnasielærerne, og som det også pe-

ges på i EVA-rapporten (EVA 2012a) kan noget tyde på, at der på trods af de to reformer fortsat 

er en meget stærk kultur blandt gymnasielærerne med udgangspunkt i den fagprofessionelle 

organisation og klankulturen. Dette har vi også kunnet genfinde i vores tidligere projekter i lø-

bet af uddannelsen (se fx Stubgaard & Nevers 2012), men der er ingen tvivl om, at gymnasiere-

formen og selvejet, sætter professionen under pres jf. de fire gymnasietyper hos Raae og de 

fire organisationskulturer hos Cameron & Quinn. 
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Det interessante i denne sammenhæng bliver altså rektors formulering af, hvordan lærerkultu-

ren opleves og sammenhængen mellem denne oplevelse og rektors strategi for at udvikle un-

dervisningen. 

Rektors strategi 

Strategi kan som begreb forstås på flere måder. Claus Nygaard nævner i sin artikel ’Strategizing’ 

(Nygaard 2008), inspireret af Mintzberg, fem overordnede måder at opfatte strategi på: 

1. strategi som virksomhedens planer for en ønskelig fremtid 
2. strategi som et faktisk mønster af virksomhedens hidtidige adfærd 
3. strategi som virksomhedens ønskede position på markedet 
4. strategi som et perspektiv på virksomhedens selvopfattelse 
5. strategi som modtræk for at udkonkurrere fjender  

(Nygaard 2008, s. 26) 

I rektors strategi skal der altså både tages højde for interne forhold i virksomheden (et indefra-

ud perspektiv), samspillet med konkurrenter og samarbejdspartnere (et udefra-ind perspek-

tiv)og i den institutionelle omverden (Nygaard 2008, s. 28). 

Claus Nygaard introducerer begrebet Stategizing, som ’’samlet betegnelse for de mange af-

skygninger af strategisk handling’’ (Nyggard 2008, s. 13). Nygaard understreger, at rammer og 

regler hele tiden udvikler sig og at der er en gensidig påvirkning af strategiske handlinger og de 

omkringliggende rammer jf. også afsnittet om lederroller. Det handler således lige så meget om 

at kunne ’’spillet om spillet’’ (Nygaard, s. 13).  Det er i denne kontekst vi vil forstå terminologien 

’rektors strategi’. 

Vi vil i første omgang undersøge hvad det er rektor gerne vil opnå. Kjell Arne Røvik definerer i 

den forbindelse en institutionaliseret organisationsopskrift som  

en legitimert oppskrift på hvordan man bør utforme utsnitt eller elementer av en organisasjon. Det er en 

oppskift som fenger og som har fået en forbilledlig status for flere organisationer (Røvik 2007, s. 13). 

Pointen hos Røvik er, at en bestemt ’opskrift’ i en periode opfattes som den rigtige måde at 

gøre tingene på, og opskriften spreder sig derfor fra organisation til organisation for senere at 

blive udkonkurreret af andre opskrifter (Røvik 2007, s. 13-16). Vi vil i vores analyse af inter-

viewene med rektorerne argumentere for, at den udvikling af undervisningen som rektorerne 
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argumenterer for i nogen grad ligner hinanden, og derfor kan opfattes som eksempler på en 

mere generel opskrift, der (måske) breder sig til det meste af gymnasiesektoren i øjeblikket. 

Røvik gør rede for to forskellige tilgange til at analysere hvordan og hvorfor organisationsop-

skrifter udbredes. Det drejer som værktøjsperspektivet, som repræsenterer en rationel tilgang, 

og symbolperspektivet, som tager udgangspunkt i institutionel-sociologisk teori. De to tilganges 

karakteristika er samlet i nedenstående tabel: 

 Værktøjsperspektivet 
 

Symbolperspektivet 

Paradigme Rationel-økonomisk Institutionel-sociologisk 
Kendetegn Organisationer er redskaber for 

effektiv frembringelse af varer, 
tiltag og tjenester 

Organisationen lægger vægt på meningsbærende 
symboler som fornuft, demokrati og videnskabelighed 

Legitimitet At være effektiv Evne til at inddrage forestillinger fra omgivelserne i 
organisationen. 

Årsag til foran-
dring 

Et problem opstår og derefter 
søger man efter en løsning i form 
af en ny opskrift 

Nogen i organisationen bliver opmærksom på en 
populær opskrift og derefter oplever man at man har 
et lokalt problem, der skal løses. 

Opfattelse af 
opskrifter 

Redskaber for ”kalkulerende og 
effektivitetsorientererte aktører” 

Skal have legitimitet udover effektivitet – skal reflek-
tere og symbolisere normer og værdier 

Succes At være effektiv At have et meningsindhold der knytter an til værdier 
og normer 

Figur 3: Skematisk oversigt over Røviks værktøjs- og symbolperspektiv (Røvik 2007, s. 31-38). Vi lavede 

oversigten i forbindelse med vores modul 2 opgave. 

I værktøjsperspektivet vil man således typisk lægge vægt på, at en opskrift institutionaliseres 

fordi den kan løse et konkret problem på en mere effektiv måde. Omvendt i symbolperspekti-

vet er der ikke nødvendigvis noget klart defineret problem, men den pågældende opskrift op-

fattes som meningsfuld i organisationen, fx fordi andre lignende organisationer har haft succes 

med den pågældende opskrift og/eller opskriften passer til den kultur, der er det pågældende 

sted (Røvik 2007, s. 31-38). Vi vil i analysen af interviewene give nogle bud på, om rektors øn-

sker om udvikling af undervisningen skyldes en rationel analyse eller snarere kan opfattes som 

en symbolsk implementering baseret på lokal meningsskabelse.  

Uanset hvilken udvikling rektor ønsker, så er det centralt at få fastlagt hvilken strategi rektor 

ønsker at anvende. Finn Borum (Borum 1995) angiver fire forskellige strategier med henblik på 

at opnå ændringer i organisationer:  
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I den teknisk-rationelle ændringsstrategi er udgangspunktet, at man forsøger at optimere orga-

nisationens effektivitet. Tankegangen er, at ledelsen via relevante analyser af fx omverdensvil-

kår, omkostningsanalyser osv. kan omorganisere organisationen (evt. rationalisere) og på den 

måde opnå de ønskede effekter. Organisationen opfattes i denne strategi som et instrument, 

hvor roller og funktioner er veldefinerede, og hvor ændringens succes måles i form af veldefi-

nerede indikatorer. Strategiens hovedproblem er imidlertid implementeringsfasen og den mod-

stand eller omfortolkning, der ofte vil finde sted i denne proces. Et forhold, som strategien i sin 

rene form ikke tager højde for (Borum 1995, s. 66-68).  

I den humanistiske ændringsstrategi er der ud over det formelle hierarki vægt på at bearbejde 

adfærd og holdninger hos medarbejderne. Målet er en tilpasning eller ændring af kulturen og 

ses fx via ændringer i artefakter, værdier eller i de grundlæggende antagelser (jf. Hatch 2001). 

Ændringerne kan fx ske gennem single- eller dobbeltloop-læring (jf. begreber fra Agyris og 

Schøn, se fx Granberg & Ohlsson 2000). Det helt centrale er i arbejdet med kulturen i organisa-

tionen er, at eventuelle ændringer skal give mening (og reelt en bedre mening!), og ledelsen 

har i den humanistiske ændringsstrategi en central rolle som ændringsagenter. Strategiens ho-

vedproblem er dog om der virkelig sker en reel overføring/tilpasning eller om medarbejderne i 

virkeligheden ’blot’ laver deres egen fortolkning (Borum 1995, s. 71-78) i form af en symbolsk 

implementering (se fx Raae 2011, s. 55-56). 

Den politiske ændringsstrategi betoner de konflikter og modsætninger, der er i organisationen. 

I modsætning til den humanistiske tænknings harmoniopfattelse,  

fører den politiske opfattelse af organisationer frem til magt og kontrol som det, der holder organisationen 

sammen (Borum 1995, s. 80).  

Hvis man ønsker organisationsændringer i den politiske tænkning, så handler det det derfor om 

at indgå ’’dominerende koalitioner’’ (Borum 1995, s. 81) og på den måde opnå kontrol over 

organisationen i form af kontrol over forskellige magtbaser (Borum 1995, s. 82). Den altoverve-

jende udfordring, når der anvendes en politisk tilgang til ændringer er spørgsmålet om legitimi-

tet: 
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Forsøg på at legitimere en magtstrategi med henvisning til, at den fremmer overordnede mål, vil oftest væ-

re vanskelig og føre til komplicerede diskussioner og overvejelser om sammenhænge mellem midler og mål 

– og om hvorvidt ’målet helliger midlet’ (Borum 1995, s. 91). 

Der vil være en risiko for, at ændringer alene baseret på politiske strategier vil møde kraftig 

modstand i organisationen. Ikke desto mindre kan det være fatalt for en leder at undervurdere 

behovet for at have alliancerne på plads(Borum 1995, s. 79-92), hvilket vi ser i rektorinter-

viewene. 

Fælles for de tre ovennævnte ændringsstrategier er, at organisationen har en relativ klar græn-

se til omverdenen og at organisationerne ’’antages at befinde sig i en (kvasi)ligevægtstilstand’’ 

(Borum 1995, s. 93). Begge disse antagelser gør den eksplorative ændringsstrategi op med. Or-

ganisationen betragtes her som et løst koblet system og som et system i stadig forandring. På 

den måde vil strategi i dette perspektiv mere få karakter af ’’udforsknings- og læreprocesser’’ 

(Borum 1995, s. 111). Der lægges vægt på ’’aktionslæring’’, hvilket vil sige ’en tættere kobling 

mellem læreprocesser og den organisatoriske daglige praksis’ (Borum 1995, s. 111), men på 

trods af dette kan et problem ved strategien alligevel være den manglende overførsel eller (an-

den grads) læring (Borum 1995, s. 108-114). De fire ændringsstrategiers karakteristika er op-

samlet i nedenstående tabel: 
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Hovedimension Teknisk-rationel 
ændringsstrate-
gi 

Humanistisk æn-
drings-strategi 

Politisk  
ændrings-
strategi 

Eksplorativ  
Ændrings-strategi 

Problemer/mål 
der behandles 

Effektivitet, effici-
ens 

Tilpasning og innova-
tion, arbejdsmiljø 

Interessevaretagelse Kreativitet, innovati-
on, mobilisering af 
interesse 

Organisatorisk 
perspektiv 

Produktionssystem Åbent, socialt sy-
stem, hierarkisk, 
konsensuelt 

Åbent, socialt sy-
stem, spillere i posi-
tioner, konfliktuelt 

Løst koblet system 

Løsningsmetode Rationalisering, 
redesign 

Selvrefleksion og 
læreprocesser, in-
dentitetsskabelse 

Modifikation af 
kontrolstrukturer 

Lette selvorganise-
ring, udnytte bevæ-
gelser og momentum. 
Skabe muligheder 

Ændringsagenter Ledelsen og analy-
tikere 

Primært ledelsen og 
proceskonsulenter 

Individer og grupper 
i og omkring organi-
sationen 

Aktører i feltet 

Ændringstek-
nologi 
Organisatiorisk 
 
 
Kognitiv mekanisme 
 
 
Processer 
 
 
 
 
Indikatorer 

 
 
Produktionsenhe-
der 
 
 
Kalkulation (konse-
kvenser) 
 
Problemanalyse, 
redesign, dekret 
 
 
 
Output 

 
 
Grupper, subkulturer 
 
 
Konsensus, identifi-
kationsproc. 
 
Information, træning, 
transformation via 
ritualer 
 
Adfærd, artefakter, 
normer, værdier, 
grundlæggende an-
tagelser 

 
 
Koalitioner, nøgleak-
tører 
 
Forhandling (overta-
lelse) 
 
Interesseartikulati-
on, manipulation af 
magtbaser, koaliti-
onsdannelser 
 
Fordeling af positio-
ner og ressourcer 

 
N 
etværk, communities 
 
Fortolkning, nysger-
righed 
 
Rutine, udforskning, 
eksperimentel imita-
tion 
 
 
Interaktionsmønstre 

Strategiens  
hovedproblem 

Implementering Forpligtelse, overfø-
ring 

Legitimitet Ufuldstændige læ-
ringsprocesser 

Figur 4: Efter Borum 2008 side 117 

Vi vil i vores analyse prøve at forstå hvilke(n) strategi(er) rektor argumenterer for at anvende i 

konkrete situationer og sammenligne med det ’problem’, som rektor mener skal løses. 

Empiriske rektorpositioner 

Peter Henrik Raae (Raae 2008 s. 93ff) angiver på baggrund af interviews med otte rektorer tre 

mulige måder at organisere skolen på med henblik på at håndtere de ændrede omverdensfor-

hold. Undersøgelsen udbygges i 2011 (Raae 2011, kap. 5), hvor to af rektorpositionerne uddy-

bes, idet den sidste – flade struktur - vurderes til at være på kraftig retræte (Raae 2011, s. 165 

note 2).  
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Den flade struktur  

fastholder hovedprincipperne i den traditionelle professionsorganisations vidtdrevne decentralisering til det 

fagprofessionelle niveau (Raae 2008, side 96).  

I den flade struktur er der en centraliseret ledelse, der primært tager sig af økonomi og admini-

stration, og hvor lærerne arbejder med de pædagogiske spørgsmål, herunder implementering 

af fx gymnasiereformen. 

I den rebureaukratiserede struktur er det centralt at få klargjort det formelle hierarki og beslut-

ningsvejene i organisationen. Der lægges vægt på klar arbejdsfordeling og man må formode, at 

der foreligger funktionsbeskrivelser som grund for løsningen af de forskellige opgaver samt vel-

beskrevne procedurer for at sikre ’’tætte forbindelser’’ (Raae 2008, side 101) mellem de organi-

satoriske lag: ’’Strategisk ledelse, taktisk ledelse og udførende lag’’ (Raae 2011, s. 148). Målet er 

her at reducere kompleksitet og at opnå en høj grad af ’afskærming’ af kerneydelsen. Udfor-

dringen for ledelsen bliver dog her, at sikre sammenhængen og koordineringen mellem organi-

sationens forskellige lag (styringslaget) (Raae 2011, s. 151-153). Raae fremhæver, at selv om 

hensigten er ’’øget differentiering og formalisering af koordination’’ (2008, s. 103), så vil der 

alligevel ofte være en række råd og udvalg, der går på langs af organisationen, hvilket kan ses 

som ’’ønsket om alternative fora med rum for en mere eksplorativ, symmetrisk kommunikati-

on’’ (Raae 2008, s. 104). Både pga. ønsket om input fra de udførende led (lærerne) og deres 

fortolkning af forskellige initiativer, og derved mulighed for at opnå større legitimitet, men også 

for rent politisk at sikre muligheden for at danne dominerende koalitioner og derved have stør-

re sandsynlighed for at få gennemført det ønskede initiativ (jf. den politiske ændringsstrategi). 

Også selv om ændringsstrategien tilsyneladende tager udgangspunkt i en rationel strategi (jf. 

Borum). 

Ledelse via midten betegner en hybrid, hvor de pædagogiske og administrative opgaver smelter 

mere sammen i en fleksibel struktur, og hvor lærerne inddrages mere aktivt i udviklingen af 

skolen.  

Ledelse distribueres ikke blot fra toppen i organisationen, men formuleres og effektueres så at sige via mid-

ten, ud fra, hvad team og udvalg måtte beslutte (Raae 2008, s. 106).  
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Denne struktur stiller krav til ledelsen om at deltage i skolens forskellige fora. Dels for at sikre 

en vis ensartethed/koordinering, men også implicit for at facilitere en ’’opdragelse’’ af lærerne 

til at deltage i organisationens udvikling (Raae 2008, s. 108 og Raae 2011, s. 156-157). Målet er 

således ikke alene en implementering af fx gymnasiereformen, men snarere at geare organisa-

tionen og medarbejderne til fremtidig udvikling (Raae 2011, s. 154-156). Det centrale er læring 

og derfor ’’kan man tilsyneladende komme af sted med kun at tage den næstbedste beslut-

ning’’ (Raae 2011, s. 163), så længe beslutningen giver lokal mening og i øvrigt kan betragtes 

som et skridt på vejen. Den vigtigste ledelsesudfordring i denne organisation bliver 

at omstille en fagprofessionel kultur, hvis forpligtelser angår faglig og undervisningsmæssig dygtighed, til en 

’organisationsprofessionel kultur’, der af sig selv tager organisationens strategiske udviklingsopgave på sig 

(Raae 2011, s. 160). 

Med Borums terminologi vil en leder med dette for øje være nødt til at have blik for en humani-

stisk ændringsstrategi. 

De tre modeller er opsummeret i nedenstående skema og vil som oftest findes i forskellige 

blandingsformer på de enkelte skoler. Som nævnt ovenfor vurderes den flade struktur dog at 

være på retræte, hvilket stemmer overens med vores egne erfaringer.  

 Flad struktur Rebureaukratiseret 
model – implemente-
ring som mål 

Ledelse via midten  
implementering som 
anledning 

Grundlæggende in-
tention 

Reducere kompleksitet, 
kontinuitet 

Reducere kompleksitet, 
funktionalitet 

Forandring, læring, hånd-
tere øget kompleksitet 

Struktur 
 
Arbejdsdeling 
 

Centraliseret ledelse, 
team 
 
Deling af administrative 
og pæd. Opgaver 
 

Rektor, mellemledere, 
team 
Klar opdeling via hierarki 
og koordinering 

Fleksibel 
 
Integration af pæd. og 
adm. opgaver 

Demokrati Fælles (på det pæd. om-
råde) 

Beslutninger træffes tæt 
på handlingerne 

Decentralt + håndplukning 

Lederrolle --- Den opdragsorienterede 
leder 

Den innovationsorientere-
de leder 

Effektivitet --- Undgå fejl Læring 

Læring --- Konsolidering Udvikling 

Konflikter løses ved --- Struktur Kultur 

Org. problem --- Styringslaget Kompetenceudvikling 
Figur 5: Mulige organiseringer af gymnasiet. Lavet på baggrund af hand-outs på modul 1 samt figur 11 

side 164 i Raae 2011. 
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Når der nævnes ’’implementering som mål’’ i forbindelse med den rebureaukratiserede struk-

tur skal det ses i sammenhæng med, at Raaes formål er at undersøge implementeringen af 

gymnasiereformen. Implementering som mål dækker således over, at formålet først og frem-

mest er en loyal implementering af de politiske intentioner bag gymnasiereformen (Raae 2011, 

s. 177). Ledelsesforestillingen knytter således hos Raae an til det politisk styrende gymnasium 

og kan desuden også delvist genfindes i transaktionsledelsen, som beskrevet ovenfor. I vores 

opgave kan implementering som mål også benyttes, men knytter i denne sammenhæng nok i 

højere grad an til de oplevede udfordringer omkring udviklingen af undervisningen, som rektor 

oplever/mærker.  

Når der tales om ’’implementering som anledning’’ i forbindelse med ledelse via midten dækker 

det hos Raae over, at implementeringen af gymnasiereformen tages som en anledning til mere 

generelt at udvikle organisationen, og man kan tilsvarende argumentere for, at dette delvist 

genfindes i begrebet transaktionsledelse (Raae 2011, s. 179-180). 

Vi vil på baggrund af vores interview forsøge at kategorisere udsagnene fra de tre rektorer med 

udgangspunkt i de tre empiriske rektorpositioner og sammenholde disse med rektorernes for-

andringsstrategi. 
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Analyse af empiri 

De 3 skoler 

Inden selve analysen vil vi kort beskrive de tre gymnasier: Skole A, B og C. Navngivningen er 

foretaget for at anonymisere skolerne og deres rektorer, og vi har en del steder i interviewene 

’anonymiseret’ rektors udsagn, fx ved at referencer til konkrete bygninger, steder, personer 

og/eller konkrete projekter nedtones og ændres. Bogstaverne A, B og C er fordelt på baggrund 

af den rækkefølge hvori vi interviewede rektorerne. Således er rektor A interviewet først. 

Skole A er et stort gymnasium, der ligger i den ’pæne’ del af en mellemstor provinsby. Gymna-

siet har desuden en mindre hf-afdeling. Der er ikke andre gymnasier i nærheden og rektor A 

fremhæver da også, at  

vores konkurrent er jo primært den store erhvervsskole, der ligger ved siden af, så jeg føler mig ikke i kon-

kurrence med gymnasierne.  

Gymnasiet er vokset en del de senere år, og har som følge af selvejet haft økonomi til at udbyg-

ge og ombygge ganske meget, så gymnasiet fremstår flot, velholdt og med mange opholdsom-

råder til eleverne til fx gruppearbejde, fællessamlinger, hyggekroge mv. Gymnasiet har for nylig 

fået bygget en ny naturvidenskabelig afdeling, har nyere musiklokaler og gode it-faciliteter. 

Rektor A har omorganiseret skolen, så centrale beslutninger vedrørende den pædagogiske ud-

vikling tages efter høring i et skoleudvalg, hvortil der vælges en række lærere én gang om året. 

De mere traditionelle udvalg og pædagogisk råd spiller ifølge rektor ikke længere den store rol-

le. Udviklingen foregår derimod snarere i ad-hoc og skoleudvalget.  

Skole B er et mindre gymnasium i en mindre provinsby. Der lægges vægt på det nære og intime 

miljø, hvilket fx kan ses ved, at skolens kontor er valgt placeret således, at det er den naturlige 

gennemgang fra hovedindgangen til lærerværelset. Kontoret er stort og åbent, og i den ene 

side sidder sekretærerne og i den anden side uddannelseslederne og vicerektor. Kun rektor har 

eget kontor. Midt i kontoret hænger en billedramme med enkeltbilleder af alle skolens elever.  
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Rektor B anfører, at ’’vi har vores hjemmemarked, og vi er den eneste stx og ungdomsuddan-

nelse i byen, og der er ikke en erhvervsskole’’. Dog mærkes nogen konkurrence i randområder-

ne i forhold til de øvrige gymnasier:  

Vi har ikke nogen hård konkurrence med dem, men et grænseområde med X-købing gymnasium, hvor det 

går lidt begge veje, og hvor X-købing gymnasium og by trækker mere end at vende sig om og se den ”forker-

te” vej. Sidste år var vi – for første gang i min historie på skolen – helt selvforsynende (rektor B). 

Skolen er velholdt uden dog at være nyeste mode, og man skal i sommerferien i gang med at 

totalrenovere det naturvidenskabelige område, ligesom der skal skabes mere plads i kantinen 

og i de mere frie områder for at  

…gøre det mere attraktivt med undervisningsmiljø for de unge mennesker […] Om 5 år, der vil X-købing ha-

ve bygget nok til at de kan have alle, der overhovedet søger den vej, og dvs. at der vil ske det samme i Y-

købing (rektor B),  

og derfor skal skolen rustes til en fremtid, hvor der er færre elever, der søger i gymnasiet (pga. 

mindre ungdomsårgange). 

En stor del af lærergruppen har været med siden gymnasiets start, hvorimod rektor er kommet 

til en del senere (for ca. 15 år siden). Skolens organisering af det pædagogiske arbejde er mere 

traditionel, og pædagogisk råd (PR) spiller også en større rolle hér end på fx skole A. 

Skole C er et mellemstort by-gymnasium med en tilhørende hf-afdeling og med mange andre 

gymnasier beliggende tæt på. Som rektor C udtrykker det:  

Vi er i hård konkurrence. Det er vi da… - Hele tiden. Og det spiller sammen med vores relationer. Jeg kan 

supergodt lide kollegerne [de øvrige rektorer i byen], men vi er bare altid…- Det er sådan et grundvilkår for 

vores samvær (rektor C).  

Skolen oplever dog ikke som sådan elevmangel, da der i området er et stort pres på gymnasie-

kapaciteten, men der bliver tilført elever, som har søgt andre gymnasier uden at få plads. Elev-

gruppen er bredt sammensat, blandt andet er der en del to-sprogede elever på skolen. 

Skolen har gode faciliteter uden dog at være prangende, og som rektor C udtrykker: ’’Åh, det er 

et af mine svage punkter. Jeg synes vi bør blive lækrere, især fordi jeg tror det er vigtigt’’. Sko-

len har da også en hjemmeside, som er ny og moderne i opbygningen og som signalerer dyna-

mik og udvikling blandt andet ved at fremhæve skolens to vigtigste indsatsområder på forsiden. 
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Skolens teamarbejde er organiseret på langs (rektor kalder dem studieretningssøjler) hvor der i 

et team deltager lærere fra alle tre årgange i en studieretning – i alt 8 lærere fra fx 1.x, 2.x og 

3.x. 

De har et modul hver 14. dag, hvor de sidder og kigger på AT, progression, skriftligt arbejde, indsatsområ-

der. Hver studieretning har en venskabsskole, hvor klasserne har partnerskaber med også (rektor C). 

I øvrigt er skolen organiseret med traditionelle udvalg, pædagogisk råd osv. 

Vi har inddelt vores analyse i fem hovedafsnit, som hver især bidrager til at belyse det overord-

nede undersøgelsesspørgsmål, nemlig at forstå rektors strategier til at håndtere spændingsfel-

tet mellem de udefrakommende kommende ønsker om udvikling af undervisningen og den fag-

professionelle kultur. De fem hovedafsnit er 

• Hvad orienterer rektor sig imod? 

• Byggeri som symbol på udvikling af undervisningen 

• Rektors oplevelse af egen organisation 

• Rektor som leder – tre forskellige ledertyper 

• Rektors ændringsstrategier 
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Hvad orienterer rektor sig mod? 

For at belyse spændingsfeltet mellem de udefrakommende krav om udvikling og den fagprofes-

sionelle (lærer)kultur er det centralt at forstå, hvordan rektor oplever kravene. Hvad er det som 

rektor orienterer sig imod, når det handler om udvikling af skolen? Vi har tidligere beskrevet de 

ydre krav, som man i det fænomenologiske perspektiv sammen med den interne organisations-

kultur (der også kan stille krav om udvikling – eller det modsatte) kan betegne som rektors hori-

sont. Vi har spurgt rektorerne om deres oplevelse af, hvem der kommer med ønsker og krav om 

udvikling, og de har i forlængelse heraf besvaret et pointkort med fordeling af i alt 100 point på 

4 forskellige udsagn omkring deres egen begrundelse for udvikling af undervisningen (som vi 

har konstrueret ud fra Raaes model med 4 gymnasiearketyper i figur 1 i teoriafsnittet). Svarene 

fra alle 3 er sat ind i en samlet oversigt i figur 7.  

Vi har desuden kondenseret rektorernes uddybende forklaringer om hvem de oplever, der stil-

ler krav til udvikling af undervisningen:  

Hvem er afsender af  
ønsker om udvikling 
(ifølge rektor)? 

 
Rektor A 

 
Rektor B 

 
Rektor C 

Primært 
 
 
 
 
 
 
 
Sekundært 

Rektors ambition om en 
moderne skole af hensyn til 
skolens ry i lokalområdet. 
 
Konkurrerende lærere 
 
 
 
 
Eleverne i dialogen med 
rektor og i skolens trivsels-
undersøgelser. 
 
Kompetent bestyrelse (især 
formand). 

Ildsjæle, der sætter noget 
i gang. 
 
Rektor, der ser andre 
gymnasiale billeder i 
sektoren og derefter 
præsenterer lærerne for 
dem mhp. intern udvik-
ling. 
 

Eleverne, der repræsenterer 
en ændret ungdomskultur 
med behov for fornyet un-
dervisning end den traditio-
nelle. 
 
Samfundets ændrede vilkår: 
Globalisering, senmodernitet 
 
Udviklingsparat lærerkollegi-
um (80 % af lærerne). 
 
 

Figur 6: Rektorernes oplevelse af krav om udvikling af undervisningen 
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Presset fra lærere og elever 

Meget af rektorernes opmærksomhed er – måske ikke så overraskende - rettet mod det nære i 

dagligdagen i form af elever og læreres ønsker om udvikling (eller det modsatte), og rektorerne 

oplever da også et krav om udvikling fra elever og lærere, der påvirker dem mest. Rektor C op-

lever stærkest elevernes ønske om udvikling, og at dette er et udtryk for en mere generel sam-

fundstendens og –udvikling, hvor skolen skal søge at ruste eleverne til udfordringerne i fremti-

dens senmoderne og globaliserede samfund: 

…i min optik er det som regel eleverne, der driver. Men elever som udtryk for en forandring i samfundet, ik-

ke. Det er dem, som er den tydeligste markør i den forandring (rektor C). 

 

Figur 7: Rektors orientering i forhold til krav om at udvikle undervisningen 

Rektor C oplever, at eleverne i stigende grad skal inddrages i undervisningen og i planlægningen 

for at lærerne kan udløse elevernes drivkraft og motivation. Rektor C lægger vægt på at skolen 

skal uddanne eleverne til en fremtid, hvor mange efter rektor C’s opfattelse selv skal skabe de-

res eget arbejde, og vægter udsagnet om at undervisningen skal udvikle sig i takt med den ge-

nerelle udvikling i samfundet højest blandt de 4 udsagn (jf. figur 7). Dermed bliver dannelses-

perspektivet centralt for rektor C. 
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Rektor A har fokus på lærernes kompetenceudvikling på baggrund af elevernes tilbagemeldin-

ger i rektors egen dialog med eleverne og fra (elev)trivselsundersøgelser og oplever at 

…når jeg sådan er rundt og snakke med klasser, at der har de nogle forventninger til undervisningen. Helt 

banalt: Det er helt fint, at du har købt de der elektroniske tavler, men lærerne kan jo ikke bruge dem. Det 

har de en forventning om. Det er jo ret simpelt og det kan man jo forklare. At det er vi også på vej til at læ-

re. Men de har mange forventninger til en spændende og kreativ undervisning (rektor A). 

Rektor B derimod oplever ikke noget krav om udvikling fra eleverne og begrunder det med sko-

lens geografiske placering: 

Nu er vi jo i provinsen, og der er det jo nok sådan at mange af eleverne er meget loyale overfor skolens pro-

jekt. Mange af dem er nogenlunde stolte over at være kommet i gymnasiet, de vil gerne prøve at gøre det 

så godt som de kan og hvis læreren siger at faget er sådan her, så er det sådan. Så det vil sige at det udvik-

lingspres, der kunne komme fra at elever revolterer eller på anden måde siger: Aj, nu må I holde op – hvor-

for skal vi sidde med den her på den her måde. Prøv lige ikke? – Det er der ikke mange der gør (rektor B).   

Initiativer til udvikling er på skole B i stedet kommet fra få nyansatte, yngre lærere, som rektor 

opfatter som ”ildsjæle”, der medbringer nye ideer som udfordrer den gængse konstruktion af 

hvad der er god undervisning på skolen. Rektor B mener, at 

På den måde kan der også gå nogle spændinger i gang i en faggruppe, fordi en faggruppe har været enige 

om at fortælle, at faget er sådan. Og så kommer der en og ødelægger det hele - og så bliver systemet usta-

bilt (rektor B). 

Skole B skiller sig ud i forhold til de to andre skoler ved at være beliggende i en lille provinsby 

langt fra en storby, hvor en del elever stadig er førstegangsstudenter i deres familie, og som 

beskrevet er det således ikke eleverne, der stiller krav om udvikling. Rektor oplever heller ikke 

krav fra den eksisterende lærerkultur, men mener i stedet at   

Det, der har flyttet noget, er generationsskifte og nye lærere der er kommet ind. Ikke kun helt unge lærere, 

men andre der har skiftet job, så der er kommet andre gymnasiale billeder ind (rektor B). 

Rektor B bruger altså ny-ansættelser til at bringe nye og anderledes billeder af undervisningen 

ind i den eksisterende lærerkultur (vi vender tilbage til en mere deltaljeret analyse af lærerkul-

turen senere).  Rektor B er selv afsender af krav til udvikling, og begrunder disse ønsker med 

egne oplevelse af potentialerne i andre undervisningsformer på andre skoler. 
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Rektor A vægter derimod udsagnet lærerne ønsker udvikling af undervisningen i deres fag hø-

jest og oplever dermed et markant udviklingsønske fra lærerne. På skole A er det mere end et 

par ildsjæle, og denne større gruppe af lærere ønsker generelt at være med til at udvikle under-

visningen i projekter. Rektor A oplever, at der har udviklet sig en konkurrencekultur i denne 

gruppe af lærere, hvor der kæmpes om ledelsens (rektors) opmærksomhed i jagten på timer og 

ressourcer: 

Ja, det er nok rigtigt at der er ved at udvikle sig en lille smule konkurrencekultur blandt en gruppe lærere, 

men det er en positiv konkurrence. Det er selvfølgelig nogle der spørger til en MUS, der kan finde på at 

spørge tillidsmanden: Bliver jeg nu ugleset fordi jeg ikke har været med i nogle projekter i 2 år? – Nej, der er 

plads til at du også er far eller mor for dine små børn. Det har intet at gøre med det i dagligdagen – det er 

ikke sådan vi tænker overhovedet. Men jeg tror at de presser hinanden lidt i nogle grupper (rektor A). 

Rektor A oplever, at det især er de yngre lærere 

…som er enormt ambitiøse på deres fags vegne og på undervisningens vegne og i forhold til deres elever, 

som vil noget. Det er dem der vil være med og de melder sig. Bare vi melder ud med et eller andet projekt, 

så er de der. Eller hvis vi ikke gør det, så er der 4 lærere – jeg har lige her sidste måned har vi holdt 2 eller 3 

møder med 2 gange 3-4 interesserede lærere: Vi har sådan og sådan – hvad siger I til det? – Må vi holde et 

møde med Jer? (rektor A). 

Dem opfatter rektor A som A-holdet, og udenfor deres konkurrencekultur lever  

den gamle garde, som nu opfatter sig som nogle B-lærere, fordi de ikke er med, fordi vi ikke kommer og 

spørger dem om noget. Nej, det er der nok en grund til, vi ikke gør (rektor A). 

Med udgangspunkt i rektor A oplevelse kan man spore en tendens til en dualistisk præget op-

fattelse af lærerkulturen med to modpoler: Udvikling overfor stilstand, hvor ildsjælene er udvik-

lingsparate og måske også parat til at konkurrere med kollegerne om ressourcerne og på den 

anden side en stillestående lærerkultur, som synes at deres undervisning er god som den er og 

ikke ønsker at udvikle deres undervisning. Dette skal ikke læses som en kritik af rektor A, men 

snarere som udtryk for en generel menneskelig tendens til at opfatte verdenen i parvise mod-

sætninger. Det kan sammenlignes med den fænomenologiske horisont, der er langt bredere og 

dermed mere kompleks - svarende til en bredere forståelse af fx et lærerkollegiums mange 

grupperinger og enkeltdele, hvor den dualistiske opfattelse kun består af to modpoler, og som 
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ofte anvendes for at for at nedbringe kompleksiteten og konstruere enkle og håndterbare kate-

gorier. 

Politiske krav og mål 

Rektorerne er opmærksomme på politiske krav, men love, regler og overordnede politiske mål 

presser ikke umiddelbart rektorerne til udvikling. De ligger ifølge rektor A mere i baghovedet (fx 

omkring 95 %-målet), og hensynet til et velfungerende lærerkollegium i dagligdagen vægtes 

højere:  

…skolen kan ikke leve op til de mål og udvikle det her, hvis jeg ikke har en engageret lærergruppe bag ved 

og står der. Så kan de jo råbe nok så meget inde på Christiansborg, men hvis ikke lærerne selv har engage-

mentet i deres undervisning, så kommer vi aldrig derop (rektor A).   

Rektor B lægger i sit pointkort (se figur 7) mest vægt på at opfylde krav om udvikling fra over-

ordnede, politiske mål og love og regler, men siger samtidig at  

Implementere love og regler synes jeg er mindre vigtigt, men jeg ville ikke kunne leve med at bryde de love 

og regler. Jeg skal interessere mig for dem, men jeg kan ikke holde ud at betragte mig selv som en Stempel-

quist, der bare skal sidde og holde øje med gymnasiebekendtgørelsens § 139, stk. 4. Ja, ja, jeg prøver at gø-

re det hele lovligt, og jeg tror også at det er det, men det er da ikke det. Det er bare noget der ligger som en 

given ting, det er da ikke noget, som jeg skal sidde og bruge kræfter på (rektor B).  

Bestyrelsens betydning 

Efter strukturreformen med selvejet har skolernes bestyrelse fået reel indflydelse på skolens 

overordnede strategi og i forhold til ansættelse (og afskedigelse) af rektor. Man kan diskutere 

om bestyrelserne i vores udviklingsperspektiv i praksis kan repræsentere et ydre pres i forhold 

til udvikling. Bestyrelsen er jo på den ene side udefrakommende personer med erfaringer fra 

andre dele af samfundet, men er på den anden side (endnu) valgt af rektor til at sidde i skolens 

bestyrelse og forventes dermed at varetage den selvejende institutions interesser fremfor fx 

arbejdsmarkedets interesser som det kendes fra andre skolebestyrelser. Denne dobbeltrolle er 

rektor A opmærksom på:  

H: Sådan som jeg hører det: I det mere strategiske arbejde – dit arbejde – der er bestyrelsen en medspiller. 

En støtte? 
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Ja, det er jo det med at vi selv kan sammensætte vores bestyrelse, ikke, og det griner folk i udlandet jo af. 

Hvordan kan det lade sig gøre, og det kan jeg godt forstå. Men jeg går efter at få nogle folk, der giver mig et 

modspil og et medspil – det gør jeg helt bevidst. Og når vi taler om det i ledelsen roser de mig for, at jeg tør 

gøre det, men jeg gider jo ikke at have en bestyrelse, der bare skal sidde og nikke og synes at det er fint alt 

det rektor kommer og siger. De skal stille nogle krav (rektor A). 

Rektor A oplever derudover, at skolens bestyrelse er med til at sætte en udviklingsdagsorden 

med konkrete mål, hvor  

…det er igen vores bestyrelse især vores bestyrelsesformand, som har det at de skal have noget konkret at 

forholde sig til. At det ikke er nok at vi skal sige, at vi skal højne og blive bedre. Ja, hvordan måler vi det? Det 

skal kunne måles det her, og det at vi går fra 85 til 87% osv. for at se om vi overholder de krav. Og det er 

min resultatlønskontrakt så også bundet op på, så der står helt klart udmøntet i min, hvad der udbetales til.  

På de to andre skoler oplever rektorerne, at skolebestyrelserne mest går op i økonomiske nøg-

letal, fravær og trivselsundersøgelser mm og ikke er afsendere af konkrete krav til udvikling af 

undervisningen. Både rektor B og C forventer dog, at deres bestyrelser i fremtiden vil interesse-

re mere for dette område, fx ved at interessere sig mere for elevernes evaluering af undervis-

ningen.  

Profilering i lokalområdet 

Alle tre rektorer ser fordele ved at udvikle undervisningen sammen med fx folkeskolen, det lo-

kale erhvervsliv og kommune. I vores interview virker det dog som om, det i første omgang er 

opstået mere eller mindre tilfældigt. Det er udvikling, der oprindeligt er initieret af få engage-

rede lærere, som rektor B oplever som ”ildsjæle”. På skole B har man således gennem længere 

tid opbygget et samarbejde omkring naturvidenskab med kommunen og de lokale folkeskoler, 

som 

…startede på ildsjæleniveau og vakte betydelig opstandelse og modstand [i gymnasiets lærergruppe], som i 

dag er en indarbejdet del af skolens praksis (rektor B).   

Samarbejdet udsprang ifølge rektor B oprindeligt fra to nye lærere i pædagogikum, der kom 

”ind fra venstre ved et uheld”, og  

Det er nu i dag blevet en indarbejdet del af vores strategi, og det gør at kommunen elsker os for, at vi leger 

med folkeskolerne på den måde, og vi har også brugt ressourcer på det (rektor B). 
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Således er udviklingen af undervisningen for rektor B på længere sigt også et ønske om at sikre 

institutionens omdømme og elevsøgning understøttet af de kommende byggeprojekter. Dette 

genfinder vi også hos de to andre rektorer: 

Vi tænker jo på at profilere skolen, især fordi vi har behov for at tiltrække flere elever. Så det tænker vi da 

på, at det er en del af profileringen at have de her indsatsområder (rektor C). 

Rektor C fremhæver dog ligeledes det vigtige i, at undervisningen skal udvikles, så eleverne 

’’bliver udfordret og dermed lærer noget’’.  

Modpoler 

I forståelsen af rektors valg af strategi er det også vigtigt forstå rektors egen opfattelse af hvad 

god undervisning er – altså hvad det er, som rektor skal bruge sin strategi til at opnå. Vi har der-

for i undersøgelsen direkte spurgt rektorerne om deres bud på ”god undervisning”, og vi ople-

ver, at alle tre besvarer dette spørgsmål på et overordnet og generelt niveau og først senere 

bliver mere specifikke i forhold til at give bud på konkrete tiltag, der kan være med til at udvikle 

undervisningen. Vi ser blandt de tre rektorer en tendens til en dualistisk oplevelse af undervis-

ningen, som de alle tre har tendens til at opfatte som enten traditionel (stilstand) eller som va-

rieret og afvekslende (udvikling). De opfatter alle tre udvikling og fornyelse af undervisningen 

som noget positivt, og rektor C oplever den nuværende undervisning som ”en meget styret 

undervisningsform, som ikke har ændret sig så meget”, og at eleverne ønsker at ”undervisnin-

gen kunne være mere spændende og mere afvekslende ”(rektor C).  

Rektor C siger, at     

God undervisning er dér hvor eleverne bliver udfordret og dermed lærer noget. Det er sådan meget banalt 

ikke. Så for mig er god undervisning dér hvor eleverne lærer noget. Hvis der ikke har været nogen læring, 

har der ikke været nogen undervisning (rektor C). 

Rektor C bruger dermed et læringsbegreb forstået ud fra Piagets opfattelse af samspillet mel-

lem læring og undervisning (hvilket også rektor B giver direkte udtryk for). Alle tre rektorer gi-

ver udtryk for at god undervisning både har en faglig og social dimension med fokus på relatio-

nelle lærerkompetencer som fx klasserumsledelse og engagement i elevernes hverdag. Rekto-

rerne har alle en oplevelse af, at lærernes pædagogiske og relationelle kompetencer betyder 
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lige så meget som lærerens faglige kompetencer. En gymnasieungdom, som rektorerne oplever 

ikke uden problemer kan udsættes for en traditionel undervisning med en lærer, der tegner og 

fortæller i 45 minutter ved tavlen, og alle tre rektorer ønsker da også variation i undervisning 

”med relevant inddragelse af forskellige undervisningsformer og –metoder’’ (rektor A).  

Lærernes engagement fylder meget i rektorernes oplevelse af god undervisning, og de oplever 

at lærernes personlighed og indstilling til jobbet betyder noget: 

Ungdommen har ændret sig, og lærerne skal på forskellig vis engagere sig i eleverne. Så det er et læreren-

gagement i forhold til formidling, faglighed, undervisningsformer og i forhold til eleverne og den enkelte 

elev (rektor A). 

Rektorerne oplever i deres dagligdag på skolen, at de engagerede lærere motiverer og ikke 

mindst fastholder eleverne, hvilket er med til at sikre den overordnede målsætning omkring høj 

gennemførsel (og dermed stabil økonomi for skolen).   

Det er tydeligt, at de tre rektorer på spørgsmålet om hvad god undervisninger er, ikke har en på 

forhånd fastlagt liste med konkrete undervisningstiltag, som man ønsker implementeret i un-

dervisningen. Det skal ikke forstås på den måde, at rektorerne ikke har kendskab til nye under-

visningsformer, men at de – når det handler om udvikling af undervisning – har fokus på noget 

andet og dermed ikke synes at have en detaljeret strategi omkring meget konkrete udviklings-

tiltag i forhold til undervisningen. Deres fokus ser snarere ud til at være på til dels noget andet 

konkret i form af udvikling af bygninger og faciliteter, men også på de overordnede værdier for 

skolen, og som rektorerne forventer at lærerne bakker op om:  

Hos os er det en værdi, at eleverne kender og arbejder med at de lever i en globaliseret verden fx, og det 

laver vi ikke om i morgen. Så den der langsigtethed i det, også når det måske er lidt i modvind. Så siger man: 

Ja, men det er den vej vi går, ikke. Det er selvfølgelig vigtigt.  

H: Er der så nogen lærere, der siger: Det dér, det er ikke min værdi. Det gider jeg ikke. 

Ja, men så må de finde et andet sted at være (rektor C).  

Udvikling af organisationen 

Fælles for de tre rektorer er altså, at udviklingen af undervisningen er en del af en mere generel 

udvikling af organisationen og af lærerne. Man kan således tale om implementering som anled-

ning (jf. Raaes begreb), uden at målet dog er en ledelse via midten-model for dem alle tre. 
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Rektor A er den, der tydeligst formulerer, at det generelt drejer sig om organisationsudvikling 

via en mere fleksibel struktur, ’’sådan lidt spaghetti-strukturagtigt’’ (rektor A). PR opretholdes i 

en minimal form, hvor ’’vi mødes af sociale hensyn’’ (rektor A). 

Ved at sætte flere tiltag i gang får man jo udviklet en samlet organisation. Det kan godt være at den menige 

medarbejder ikke lige kan se, at det kører faktisk under den samme paraply det hele, men det finder de ud 

af bagefter (rektor A). 

Rektor A rummer giver udsagnet Jeg foretrækker en skole, hvor der er klare kommunikationsve-

je og arbejdsdeling 70 ud af 100 mulige point. Udsagnet Jeg foretrækker en skole, hvor ansvar 

uddelegeres til lærere og udvalg i en mere fleksibel struktur tildeles 0 (nul) point (se bilag 2). Vi 

tolker det sådan, at målet for rektor A er en udvikling af organisationen, hvor ledelsen får (stør-

re) kontrol – blandt andet via en mere rebureaukratiseret struktur. Skoleudvalget er i denne 

rebureaukratiserede struktur er et ønske om input fra lærergruppen blandt andet for at opnå 

større legitimitet, men også for at kunne indgå dominerende koalitioner (se afsnittet om rek-

tors valg af strategi nedenfor). 

Rektor B og C ønsker på sigt en mere fleksibel organisation med højere grad af uddelegering af 

ansvar til lærerne på sigt (og også mere end det er i dag, se bilag 2), og man kan derfor i højere 

grad end på skole A, se udvikling af undervisningen som en anledning til at få lærerne til at på-

tage sig organisationsrollen i det fælles projekt (jf. Raaes begreb om ledelse via midten). 

Hvis vi ser det fra lærerside, så kan de jo ofte have det på den måde at al det der administration: Kunne I ik-

ke bare tage jer af det, med en lille undertone der hedder for det gider vi ikke. I må klare det, som vi ikke gi-

der, fordi jeg er lærer, så jeg skal bare have banen fri til det. Til en vis grad er det jo godt og rigtigt, men ikke 

hele vejen, fordi det betyder jo også lidt: Hvis I kan sidde med de regneark fra morgen til aften, så hører vi 

vel heller ikke mere til fra jer. Så får vi jo 2 parallelle verdener, og så ved jeg ikke om man er leder af en sko-

le længere eller man bare er leder af et revisionsbureau (rektor B). 

’’Men det er simpelthen svært. Det er svært at få det til at fungere’’ (rektor C). Ifølge rektor C 

skyldes det i høj grad den kompleksitet, der er i tilrettelæggelsen af arbejdet, som den enkelte 

lærer kan have svært ved at overskue.  



Rektors valg af strategi til udvikling af undervisningen  [ Analyse af empiri ]  

 

 [ 44 ] 

 

Samme opskrift? 

Uanset målet henviser alle tre rektorer til, at de konkrete tiltag er en del af en generel udvikling 

på området. ’’Der er dog sket en hel del med […] undervisningen i det gymnasiale niveau de 

senere år ’’(rektor B), og ’’vi [er] nødt til at have et eller andet. Vi taler hinanden op’’ (rektor C). 

Undervejs i alle tre interviews nævner rektorerne omtrent de samme mere eller mindre kon-

krete udviklingstiltag, som vi også selv oplever generelt præger hele sektoren: Forskellige for-

mer for innovativ undervisning, tiltag indenfor internationalisering og globalisering og forskelli-

ge praksisorienterede projekter i samarbejde med erhvervsliv, folkeskoler og andre uddannel-

sesinstitutioner. Den overordnede udvikling på de tre skoler knytter dermed fint an til Røviks 

begreb om institutionaliserede institutionsopskrifter. Udvikling som begreb (eller opskrift) er i 

sig selv blevet institutionaliseret. Vi tror også, at spredningen af disse opskrifter skal ses i Røviks 

symbolperspektiv, hvor nogen i organisationen – fx rektor - stifter bekendtskab med en opskrift 

i omverdenen og derefter oplever at denne opskrift kan løse et problem hjemme på skolen i 

modsætningen til Røviks rationelle perspektiv, hvor man først oplever et problem og derefter 

søger efter en problemløsende opskrift. En væsentlig betingelse for at opskriften (her udvikling) 

får succes er dog, at den knytter an til værdier og normer i organisationen, og her har især rek-

tor B få en udfordring, hvilket vil fremgå af afsnittet nedenfor. 

Sammenfattende 

Man kan på baggrund af ovenstående beskrivelse have en forestilling om, at skoler der oplever 

stor grad af konkurrence om eleverne formentlig vil orientere sig mere mod at udvikle under-

visningen - for at kunne byde på moderne undervisning og dermed være mere attraktive end 

deres konkurrenter. I det perspektiv vil øget konkurrence i sig selv udgøre et krav til rektor om 

udvikling. I vores undersøgelse er det på skole C, hvor rektor oplever størst konkurrence, der-

næst er det rektor B der på den lidt længere bane er opmærksom på muligheden for øget kon-

kurrence og endelig skole A med mindst konkurrence. Med det nuværende elevtal i byen lever 

både den store erhvervsskole og (det store) gymnasium fint side om side uden nævneværdig 

indbyrdes konkurrence. Men skolens ry og omdømme i lokalsamfundet bliver i stedet en vigtigt 

drivkraft til forandring og udvikling for rektor A, der gerne ser at skolen ”bliver omtalt på en 
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positiv måde i folkeskole- og efterskolekredse” og at det skal være en skole ”der også har ry for 

at være en moderne skole, der bruger moderne og tidssvarende undervisningsmetoder”.  

Man kan sammenfattende konkludere, at de 3 rektorer mht. deres oplevelse af krav om udvik-

ling i deres pointgivning orienterer sig mod 3 forskellige gymnasietyper (jf. Raae), hvor de som 

hovedtendens vægter de 2 traditionelle skoletyper, det fagstyrede og dannelsesgymnasiet, hø-

jest - især på bekostning af gymnasiet som virksomhed - på trods af selvejet.  

På trods af deres pointgivning ser vi alligevel et klart fokus på eksterne forhold hos alle tre. De 

overordnede politiske mål er ikke glemt, men er rektors baghoved. Den enkelte skoles vilkår i 

form af beliggenhed, konkurrencesituation og elevgrundlag har omvendt stor betydning for 

rektors orientering. Det ser ud til, at rektor oplever at eleverne i de store byer stiller større krav 

til udvikling og er bedre til at synliggøre dem. Det kan hænge sammen med en anden (moder-

ne) storby-elevtype, der i højere grad udfordrer den traditionelle undervisning men også pga. 

konkurrencen mellem skolerne i storbyen, hvor der er rift om eleverne, og hvor udviklingen ser 

ud til at være en konkurrenceparameter i jagten på de taksameterpenge, der kan sikrer skolens 

økonomi og mulighed for fortsat udvikling samt på længere sigt. Vi kan derfor fornemme en 

tendens til at skole C i højere grad end de to andre orientere sig mod at udvikle indholdet i ud-

dannelsen. Der sker i form af overvejelser omkring hvilke (studie)kompetencer uddannelsen 

skal give eleverne, så de er parate til et globaliseret samfund med store krav til det enkelte in-

divid. Skoler, der ligger i områder med lav konkurrence, ser i højere grad ud til at koncentrere 

sig om deres æstetiske fremtræden i form af at have en præsentabel skole med moderne facili-

teter i form af fx nye naturvidenskabelige afdelinger med tidssvarende indretning, der (måske) i 

sig selv har en fornyende indvirkning på en traditionel undervisning. Dermed ikke sagt, at de to 

sidste skoler på nogen måde leverer en ringere undervisning, men det er et andet perspektiv 

for rektor, og det vil vi se nærmere på nedenfor.  
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Byggeri som symbol på udvikling af undervisningen 

Der bliver i øjeblikket bygget ganske meget på gymnasierne og de tre skoler vi besøgte er ingen 

undtagelse. Under interviewene viste det sig, at ny- og/eller ombygningerne spiller en rolle for 

alle tre rektorers strategi for udvikling af undervisningen, og vi har derfor valgt kort at belyse 

dette særskilt. 

For rektor A handler det om, at de fysiske rammer skal animere lærerne (i dette eksempel læ-

rerne i især fysik) til at udvikle deres undervisning: 

Det nytter jo ikke noget at vi år efter år prøver nogle ting, hvis det viser sig at de fysiske rammer slet ikke er 

til at udvikle noget som helst undervisning. Og det er de ikke. […] Nu har de fået rammerne, så nu er det he-

le der. Hvis vi så ikke kan, skal vi så bare konstatere at det er et vestlig, dansk problem, og at det kan vi ikke 

gøre noget ved eller er det også fordi at der i nogle faggrupper er nogle lærere, der ikke gør det godt nok 

(rektor A). 

Omvendt er der også en signalværdi i nye lokaler. Inden den nye naturvidenskabelige fløj blev 

bygget gik rektor simpelthen uden om naturvidenskab: ’’Det var ikke det område, jeg gik og 

viste rundt’’ (rektor A). 

For rektor B og C handler det mere om at følge udviklingen. ’’Jo, vi har heldigvis også vores lille 

byggeplan. Det har man vel – selvfølgelig’’ (rektor B). Begge to betoner, at de kan være bekym-

rede for, at de – hvis de ikke gør noget – kan tabe terræn til andre skoler i en (fremtidig) skær-

pet konkurrence om eleverne. På den måde kan ny- og ombygninger også ses som endnu et 

eksempel på Røviks institutionaliserede institutionsopskrifter. 

Rektor B angiver dog, på linje med rektor A, at nye lokaler i sig selv kan ændre på undervisnin-

gen:  

Ja, nok egentlig begge dele [med henvisning til skolens to byggeprojekter]. Både det naturvidenskabelige 

dernede og så tror jeg også, at det at vi får nogle lidt mere frie, attraktive undervisningsmiljøer vil trække 

noget af undervisningen den vej (rektor B). 

Man kan derfor sige, at ny- og ombygninger fungerer som et symbol på to forhold (jf. Hatch s. 

244ff): Dels ønsket om at fremstå nyt og moderne og derved være en attraktiv skole for såvel 

nuværende som kommende elever. Dels som ønsket om udvikling af undervisningen med ind-

dragelse af mere elevaktiverende arbejdsformer. Noget tyder på (jf. rektor A’s udsagn ovenfor), 
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at bygninger i sig selv ikke er nok til at udvikle undervisningen og ændre de grundlæggende 

antagelser hos lærerne, men de kan understøtte en forandring. Rektor C fremhæver eksempel-

vis et udviklingsprojekt på skolen, som har været særdeles vellykket, og hvor en del af succes-

sen netop skyldtes, at de fik lavet nogle nye lokaler, der understøttede den arbejdsform, der var 

grundlaget for hele projektet. 

Rektors oplevelse af egen organisation 

Vi har i vores interview spurgt ind til rektors oplevelse og analyse af lærerkulturen, da vi forven-

ter at denne forståelse er central i rektors valg af strategi. 

Rektor B er den af de tre rektorer, der giver den mest entydige analyse af lærerne på skolen: 

Der er, uanset hvor meget døren står på klem, og hvor meget folk er ude i det åbne rum, så er der er en luk-

ket dør. Det oplever jeg stadigvæk og der er en følelse af at - jo, jo, det er en ledelse på et gymnasium – 

men de fagkulturer der er på et gymnasium, og som er urgamle, er meget selvberoende og stolte og også 

meget resistente (rektor B). 

Som beskrevet ovenfor har en stor del af lærerne været med siden skolens start.  

Det er the founding fathers og mothers, og de fandt en bestemt måde at være gymnasium på, som de var 

vældig godt tilfredse med (Rektor B).  

Og da skolen ikke er – eller har været - udsat for massiv konkurrence, har rektor B en opfattelse 

af, at lærerne opfatter rektors ønske om udvikling af undervisningen med en vis skepsis:  

Hvad er egentlig problemet?[...] Vi har gået og skruet på nogle knapper og finjusteret, men nu har vi sgu 

ramt det. If it ain’t broke, don’t fix it (rektor B).  

Rektor B beskriver ligeledes, hvordan der i forbindelse med udvikling kan skelnes mellem den 

overordnede strategiske udvikling og så udvikling af den konkrete undervisning, og at der klart 

er en forventning blandt lærerne om, at  

reaktorkernen…elevens møde med det enkelte fag…der er jo nok også en forestilling om, at den lader man i 

fred. Så kan man lege med det andet (rektor B). 

Ifølge Rektor B er der altså på mange måder tale om en lærergruppe, der har deres fokus på det 

som Raae kalder ’Gymnasiet som institution’, og rektor har desuden en oplevelse af, at den 

enkelte leder identificeres med sit fag:  
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Nå, ham der – han har jo de, der fag. Og det er så sort uheld for dem, der har de fag [latter], for så ved han 

jo noget om det. Men de andre fag kan han så ikke mene noget om med rimelighed, fordi han har dem ikke 

(Rektor B), 

hvilket yderligere indikerer, at lærergruppen kan siges at orientere sig mod det fagstyrede 

gymnasium. 

Endvidere oplever rektor B, at lærergruppen lægger meget vægt på stabilitet, hvilket tyder på, 

at skolen nærmer sig den organisationskultur, der kendetegner hierarkiet: 

Da vi sidst havde medarbejdertilfredshedsundersøgelse havde vi nogle tal på om der var mange ildsjæle el-

ler få, og undersøgelsen viste at der var få, og det drøfter jeg så med arbejdsmiljørepræsentanten og så si-

ger hun: Ja, det er noget af det bedste ved det her sted, at der er meget få ildsjæle, fordi ildsjæle har det 

med at skabe uro og forstyrrelse. Dér vil jeg jo sige, at kunne vi ikke lige bruge et par ildsjæle mere, men 

nogle i kulturen vil sige, nej, fri os fra det, fordi de puffer jo til noget, ildsjæle. Vi havde på skolen en meget 

dynamisk lærer, som ikke er her mere og som virkelig var ildsjæl og primadonna og dygtig, men han var be-

stemt også ustruktureret på alle måder. Det flød efter ham med rod og bilag uden styr på, og det var som 

om at hele kulturen, da han endelig søgte et andet sted hen – og det var fint – det var ikke os der pressede 

ham ud – der var der mange: Pyha, nu falder der ro på (rektor B). 

Og rektor B supplerer med sin oplevelse af debatten i pædagogisk råd: 

PR var meget stærkt dengang, så jeg lagde det frem i PR om det [forslag om nye undervisningsmetoder] var 

en ide. De kiggede lidt på hinanden, og det var ikke nødvendigt at sætte det til afstemning, for det synes de 

ikke. De skulle vi ikke – det var der ingen grund til. Nå, men jeg ville bare lige spørge – der var ikke noget 

[latter] (rektor B). 

Ønsket om stabilitet kan dog også ses som et ønske om, at det stadig er op til de enkelte lærere 

at udvikle sin undervisning, og at bevare konsensuskulturen omkring dette:  

Ja, det her ældste lag, det er udpræget en konsensuskultur og en følelse af, at hvad ikke alle kan blive enige 

om, det skal man ikke gøre (Rektor B).  

Vi ser derfor også i rektor B’s karakteristik af lærerkulturen at både klankultur og hierarki væg-

tes lige højt (se figur 8 nedenfor og bilag 2). Rektor B uddyber: 

Der er noget landsby over det, og ligesom man i en landsby ikke kan tåle kliker der står stejlt overfor hinan-

den. Jeg vil tro på en kæmpe skole, der kan man have balkanisering. Her vil det være et problem, ligesom i 

en landsby. Der kan godt være modsætninger, men de er mere modsætning og så siger man lidt ironisk me-

re end åbne konflikter, som der ikke er plads til. Det med fokus på at rammer og opgaver er veldefinerede 
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har jeg oplevet som mere end det er min natur, og der har jeg oplevet i kulturen oprindelig og faktisk også 

stadigvæk, som noget mange lærere synes er fantastisk vigtigt. Opgaven skal være klart beskrevet, og man 

skal vide hvad der er man skal, hvornår men skal og hvad man får for det[...]Der er en tryghedssøgen og en 

rammeoptagethed. 

Rektor B nuancerer dog senere i interviewet billedet og siger, at der også er udviklingsoriente-

rede lærere, blandt andet pga. nyansættelser de senere år. 

Rektor A og rektor C tegner et noget andet billede af lærergrupperne på deres skoler. Deres 

svar på det standardiserede spørgsmål, der refererer til lærerkulturen, ligner stort set hinanden 

(se figur 8 nedenfor og bilag 2), men interviewene og de uddybende kommentarer viser, at der 

er forskelle.   

Rektor A og C forklarer, at det i høj grad er lærerne selv, der ønsker udvikling.  

Jeg tror egentlig lærerne gerne vil, og altid gerne har villet lave nogle udviklingsting. Det der så har været 

forskelligt fra før er, at vi har satset mere på, at lave nogle skoleudviklingsorienterede ting (rektor C). 

Og rektor A forklarer i samme anledning: 

Jeg oplever fra hele den store mellemgruppe og de nye, at de skal være med… jeg kan godt mærke, at de 

her mange lærere jeg har ansat indenfor de sidste 3 år, der har jeg også været heldig at få fat i en masse 

gode og engagerede lærere - de presser hinanden (rektor A). 

Dette har dog en indbygget risiko idet 

det er så samtidig en stressfaktor – det er jeg nok nødt til at indrømme. De føler, at der er et forventnings-

pres på dem også. De har måske – uden jeg har spurgt dem – at de har nogle forventninger fra deres elever, 

og de har måske nogle forventninger fra egen ledelse, der ønsker at skubbe på (rektor A). 

Den ’’positive konkurrencekultur’’ på skole A gør, at rektor oplever en ændring hos en del af 

lærerne på skolen. Fx ved at der nu er begyndt at være kampvalg for at komme med i det nye 

skoleudvalg, der har indflydelse på udviklingen på en række områder. ’’De er begyndt at tale 

om organisation: Vi er jo en del af organisationen (rektor A)’’. 

Man kan overveje om lærernes ønske om udvikling på skole A skyldes en decideret organisati-

onskulturændring (hen mod ad-hoc-kratiet) eller om det skyldes ønsket om at byde ind på at nå 

de mål og resultater, som især rektor formulerer (markedskulturen). Det ville kræve en yderli-

gere analyse med blandt andet interview af en række lærere for at afdække dette. 
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Rektor C betegner derimod - i højere grad end pointgivningen i figur 8 nedenfor giver udtryk for 

- kulturen som en konsensuskultur. 

Vi har ikke grupperinger på lærerværelset med 2 grupper, der er oppe og slås. Det er meget konsensus, og 

det udfordrer selvfølgelig ledelsesformen især når skolen er vokset og derfor er det jo meget svært at få en 

konsensuskultur til at fungere. Jeg har ikke fundet en løsning på det (rektor C).  

Når det gælder kerneydelsen, undervisningen, ser vi nogle tendenser i interviewene med rektor 

A og C til, at mange af de nye initiativer på skolerne har vanskeligt ved at finde vej til undervis-

ningen via en varig kulturændring. Rektor A fortæller i forbindelse med skolens fokus på det 

internationale:  

Det er godt nok vanskeligt at få implementeret i fagene. Lærerne oplever lynhurtigt, at det er noget, der er 

koblet op på noget studierejse, og så er det det globale i det. Så det vi har prøvet på er, at det her er ikke 

noget der skal fylde ekstra, men det er noget I skal gøre i dagligdagen og ikke bare fordi det står i bekendt-

gørelsen, men fordi det er – og det er det, vi gerne vil som skole – være en globalt orienteret skole, hvor vi 

uddanner eleverne til et globalt marked (rektor A). 

Ligeledes i forbindelse med udviklingen af undervisningen i fysik, hvor rektor A efterlyser 

at lege lidt mere med faget måske, det er ikke kun på en tavle, men også at køre nogle Legoklodser, nogle 

Legobiler og brintbiler. Hvorfor bruger I dem ikke - eller et eller andet? Altså gøre den der undervisning me-

re spændende. 

Så på trods af helt nye lokaler er der tilsyneladende tale om en undervisning, som ifølge rektor 

A kunne fornys.  

Formanden [bestyrelsesformanden] er naturvidenskabsmand, og han havde sin datter gående herude sid-

ste år, og han er enormt ikke-imponeret over noget af det, der foregik herude (rektor A).  

Ligeledes angiver rektor C:  

Generelt kan man sige at vi jo er en eksamensskole, som køres hvor tingene stort ikke har forandret sig i 

100 år – kan man godt sige – med en lærer, nogle elever og et klasseværelse, hvor der står en lærer og un-

derviser (rektor C). 

Rektor C oplever da også, at kerneværdier i lærergruppen er ’’faglighed…og kollektivitet eller 

kollegialitet’’ (rektor C) – altså en konsensuskultur. Skole C har et helskoleprojekt, hvor der skal 

eksperimenteres med nye undervisningsformer og i den forbindelse oplever rektor, at der  
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er nogen der synes at det udfordrer dem, fordi det udfordrer deres lærerrolle[… ]der er nogle meget fagligt 

orienterede lærere som har svært ved at slippe at det er deres faglighed, som er centrum i undervisningen 

(rektor C).  

Men rektor C forklarer samtidig, at skolens konkurrencesituation giver en øget forståelse for 

helheden i lærergruppen. 

 

Figur 8: Rektors opfattelse af lærerkulturen på egen skole. 

Sammenfattende kan man sige, at skole A tilsyneladende er delt i (i hvert fald) to grupper i læ-

rerkollegiet: En opdeling mellem ’dem der vil’ (A-holdet) og så de andre. Der arbejdes ifølge 

rektor A hen imod gymnasiet som virksomhed og en udviklingskultur, men rektor oplever stadig 

rester af faggymnasiet og konsensuskulturen i forskellige sammenhænge.  

På skole B eksisterer der ifølge rektor i høj grad en kultur præget af de to arketyper klanen 

(konsensus) og hierarkiet (ønsket om stabilitet), og rektor oplever en lærergruppe, der primært 

er orienteret mod faggymnasiet.  

Skole C er tilsyneladende mere sammensat. Ifølge rektor er lærerne generelt udviklingsoriente-

ret, dog med en højere grad af konsensus end tilfældet er på skole A (selvom det ikke afspejler 

sig i rektors pointgivning jf. figur 8). Også på skole C opleves spor af faggymnasiet, men den 

eksterne konkurrence giver ifølge rektor C en vis forståelse i lærergruppen for at nogle initiati-
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ver i forbindelse med udvikling af undervisningen er nødvendige, hvilket trækker i retning af 

gymnasiet som organisation (i modsætning til gymnasiet som institution jf. Raae). 

Rektor som leder – 3 forskellige ledertyper 

Ledelsesbegrebet har som nævnt i teoriafsnittet været under forandring fra administrativ kon-

trol til professionel (strategisk) ledelse, og dette er også gældende for gymnasiesektoren, som 

har udviklet sig fra en primært flad struktur med rektor som primus inter pares henover en ad-

ministration med rektor i spidsen for en mindre gruppe af teknisk/administrative inspektorer til 

nutidens (større) professionaliserede ledelsesteam, hvor mange af rektors (og måske vicerek-

tors) tidligere ledelsesopgaver nu er delt ud i teamet af uddannelsesledere – og det giver mu-

lighed for at rektor kan have mere fokus på de overordnede linjer i form af skolens værdier og 

strategi. Denne udvikling har naturligvis også en indvirkning på, hvordan man er rektor.  

Opgaven som rektor er ikke længere defineret ud fra en forudbestemt rolle, som man kan iklæ-

de sig men er i stedet en konstruktion, som den enkelte person selv erobrer, skaber og omska-

ber, og dermed bliver det personlige lederskab er et tema i forståelsen af rektors håndtering af 

strategi omkring udvikling. Vi har beskrevet (i teoriafsnittet), at påvirkningen mellem organisa-

tion og leder går begge veje – at rektor selvfølgelig påvirker organisationen og kulturen, men 

også at samme organisation og kultur påvirker rektor i et gensidigt forhold. Det er en forståelse 

som vi skal medtage i vores undersøgelse, hvor alle tre rektorer har lang erfaring som rektorer 

med gensidig påvirkning mellem dem og deres skole(kultur). Denne forståelse af gensidig på-

virkning oplever vi som temmelig kompleks proces, hvor der er mange parametre i spil, og som 

vores undersøgelse kan kun give et meget begrænset indblik i. En fyldigere forståelse vil kræve 

en langt større og omfattende undersøgelse og ligger dermed udenfor denne opgaves mulighe-

der.  

Rektor B giver dog et godt eksempel på en tidlig påvirkning mellem leder og lærerkultur, hvor 

rektor C allerede sin ansættelsessamtale  

…havde tasken fuld af ideer til hvad man kunne gøre, hvis de nu spurgte til den ene eller andet. Der sad ret 

mange medarbejderrepræsentanter med, og det forbløffede mig meget at man fra medarbejderside ville 

have nogle forsikringer om, at jeg ikke havde planer om at lave noget om. Om vi kunne føle sig sikre på, at 

det var som det var. Og det var fint. Det var den modsatte tale jeg havde forberedt mig på. Jeg havde været 
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hele landet rundt til alle konferencerne og troede, at nu var det noget af det her, vi skulle have ind (rektor 

B). 

Det gav rektor B en opgave med at udfordre den gængse tænkning i lærerkollegiet, hvilket for-

mentlig har præget denne rektor i konstruktionen af egen ledelsestype og i valg af strategi. Når 

rektor B i pointkortet (se figur 9) i spørgsmålet om omkring ledertype skal karaktere sig selv 

som leder, fremhæver rektor B sin lederrolle som hørende (svagt) til klan og ad-hoc-krati med 

udsagnene om en person, der både skal sætte kursen for forandringer og en som lærerne kan se 

op til og spørge om råd og vejledning. Man kan dermed se omridset af en ledertype, der har 

udviklet sin lederrolle til at balancere mellem hensynet til eget ønske om udvikling på den ene 

side, og en stærk og ’resistent’ lærerkultur på den anden side.  

 

Figur 9: Rektors opfattelse af eget lederfokus 

I modsætning til dette vægter rektor A markant ad-hoc-kratiet med udsagnet om en leder, der 

skal sætte kursen for forandringer og fortæller i forbindelse med skolens nybyggede naturvi-

denskabelige afdeling om sit eget ønske om at de naturvidenskabelige studieretninger i højere 

grad tiltrækker flere elever: 

Men nu har jeg det sådan, at nu må vi have et år eller 1½ til, og så må jeg ned i vores gru-samtaler [gruppe-

udviklingssamtaler] og spørge: Hvad er det lige der går galt, for jeg synes, at det går galt (rektor A). 

0
10
20
30
40
50

Ad-hoc-krati

Markedskultur

Hierarki

Klan

Rektors opfattelse af eget 
lederfokus 

Rektor A

Rektor B

Rektor C



Rektors valg af strategi til udvikling af undervisningen  [ Analyse af empiri ]  

 

 [ 54 ] 

 

Rektor A bliver dermed lederen, der både afstikker kursen men også i høj grad ser sig selv som 

den, der korrigerer hvis fx det naturvidenskabelige skib er gået på grund. Rektor A er også en 

leder, der stoler på egne fornemmelser som ikke nødvendigvis er gennemtyggede i omfattende 

strategipapirer med fastlagte procedurer:   

J: Hvordan har du gjort det. Har du haft en klar strategi fra starten af? 

 Nej, det kan godt være at jeg har det oppe i mit hoved, men jeg er ikke ret god til det med at lave et strate-

gioplæg og så bruge det. Jeg er mere god til at fremlægge mine overordnede tanker og visioner, hvor de så 

godt kan finde ud af, hvad jeg så egentlig godt vil, og hvor jeg gerne vil hen og så gentage det […] Det er ikke 

altid, at jeg sådan er rigtig klar på strategien på den måde. Jeg har nok inderst inde en ide om, hvor jeg ger-

ne vil hen – hvordan jeg lige kommer derhen. Det ved jeg ikke rigtig, men jeg ved at jeg vil derhen. Og det 

bliver så enten på noget input fra mig alene eller fra noget fælles hvor man så siger, ok, det er så målet det 

her. Så beskriver vi så vejen derhen til sammen. (rektor A).  

På den baggrund kan man forestille sig, at rektor A ikke umiddelbart er den refleksive leder, der 

stiller sig i en metaposition i forhold til egen praksis, men i stedet er en aktiv del af organisatio-

nen med et ønske om at der sker noget og tingene udvikler sig: 

H: Det der med forandring – det fylder meget i din hverdag? 

Ja, det har jeg også ry for at være kreativ, og også gerne ville noget og det går lidt for hurtigt en gang i mel-

lem, så der trækker min ledelse mig lidt ned i tempo (rektor A).  

Rektor C lægger i pointkortet mest vægt på ad-hoc-krati og markedskultur og fremhæver ud-

sagnene om lederen som en person, der skal sætte kursen for forandringer og en person, der er 

resultatorienteret. Rektor C er samtidig bevidst om, at man som leder ikke oplever omverdenen 

i absolutte sandheder, men selv laver en konstruktion ud fra personlig fortolkning af fænome-

nerne: 

Hvis jeg oplever et pres fra eleverne, så er det jo en fortolkning af et pres. Når jeg ser der er nogle proble-

mer fx med at få elever til at engagere sig i undervisningen eller motiveres, så tolker jeg det som deres selv-

stændighed, som karambolerer med en meget styret undervisningsform, som ikke har ændret sig så meget, 

ikke. Så det er vel en oversættelse af det, der gør det, så det er svært for mig at skelne hvad jeg selv synes, 

fordi jeg er med i – hvordan jeg ser tingene (rektor C).  

Rektor C er dermed bevidst om sin egen dobbeltrolle som både aktiv del af organisationen (del-

tageren) og som fortolkeren (beskueren), der stiller sig selv i en metaposition med mulighed for 

at flektere egen fortolkning af fænomenerne i omverdenen. Rektor C ser ikke ud til at være den 
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der umiddelbart selv går forrest og udkæmper slagene, men mere som lederen, der sætter 

rammerne ”for at lærerne kan skabe” (rektor C). 

 

Figur 10: Rektors opfattelse af lederopgaven 

I rektors opfattelse af lederopgaven ser vi en tydelig forskel mellem de tre rektorer (se figur 10), 

hvor rektor A nu orienterer sig mod gymnasiet som virksomhed i form af en markant vægtning 

af udsagnet af lederen, der har fokus på hvad brugerne efterspørger. Dette er i modsætning til 

tidligere, hvor rektor A orienterede sig mod faggymnasiet i forbindelse med de oplevede krav 

om udvikling af undervisningen og kan være yderligere et udtryk for, rektor A ikke ser udvikling 

af undervisningen som et mål i sig selv, men som en del af en generel udvikling af skolen.  

Rektor B orienterer sig ikke entydigt mod et enkelt udsagn men fordeler sine point næsten 

jævnt mellem af 4 positioner, mens rektor C helt entydigt vægter dannelsesgymnasiet i form af 

udsagnet omkring lederen, der har fokus på elevernes muligheder for at blive gode samfunds-

borgere. 

Vi kan i vores undersøgelse se, at der er forskellige måder at skabe sig selv på som leder – i gen-

sidig påvirkning med organisationen og dennes kultur. Det er ikke vores mål at pege på hvad 

god ledelse er - ligesom vi heller ikke udpeger den gode udvikling - men vi har en oplevelse af at 

de forskellige ledertyper på hver deres – og meget forskellige – måde passer til deres skole. 

Både ud fra deres fortælling om kulturen, men også i forhold til skolernes – og igen meget for-
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skellige – æstetiske udtryk. I denne betragtning skal man huske på, at det er rektorer som har 

været længe i deres job og dermed med stor mulighed for at have præget skolerne efter deres 

ønsker. Vi tænker rektor A som lederen, der orienterer mod gymnasiet som en virksomhed og 

med fokus på lederen som forandringsagent, passer godt til en stor, veldrevet og æstetisk flot 

skole med høj søgning i et attraktivt område og med et lærerkollegium med tendens til konkur-

rencekultur. Rektor B orienterer sig generelt bredt med en svag tendens til at søge mod både 

klankulturen og ad-hoc-kratiet på en mindre skole i en mindre provinsby med en stærk lærer-

kultur, som rektor både skal udfordre men også leve med i det daglige. Rektor C orienterer sig 

mod en ledelsestype, der både kan afstikke kursen og samtidig er i stand til refleksion med der-

af følgende mulighed for at tilpasse ledelsesrollen til skolens aktuelle udfordringer i form af 

massiv konkurrence om eleverne.  

Rektors ændringsstrategier 

Vi har tidligere belyst de tre rektorers opfattelse af egne skoler samt ønsker til udvikling af un-

dervisningen. I det følgende vil vi analysere hvilken strategi rektorerne anvender for at udvikle 

undervisningen i den ønskede retning. I den forbindelse er det en væsentlig pointe fra tidligere, 

at udvikling af undervisningen for alle tre rektorer også hænger nøje sammen med udviklingen 

på skolen generelt. 

Rektor B anvender primært en strategi, der kan henføres til Borums humanistiske ændringsstra-

tegi, idet der generelt arbejdes med en kulturændring på skolen.  

Jeg har haft et ønske om at ændre det og udfordre det og holde et spejl op ved at konfrontere kulturen med 

nogle andre gymnasiale billeder, så på den måde har jeg forsøgt og med forskellige oplægsholdere og pæ-

dagogiske dage, og det har da også flyttet noget, men har flyttet på en uendelig langsom måde. Det har gå-

et for langsomt (rektor B). 

Citatet illustrerer, at det for rektor B handler om at ’inspirere folk’ (Rektor B) og at ’få skabt 

nogle forestillinger’ (Rektor B) om at det kunne være anderledes. Strategien er altså et udtryk 

for at ville ændre på en lærerkultur præget af konsensus og den ’resistens’ mod forandring, 

som rektor B oplever. Dette forsøges opnået via pædagogiske dage og vha. samtaler om didak-

tiske emner i forbindelse med MUS-samtaler, hvor rektor B prøver ’’at bringe denne tematik i 

spil’’ (rektor B). For at ruste sig bedre til at inspirere kollegerne  
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tager [jeg] af sted på forskellige ministerielle konferencer osv. og hører om nyere sprogundervisningen og 

opsøger foredrag med dem, der i øjeblikket er i vinden indenfor det der (rektor B). 

Rektor B bruger altså i høj grad sig selv som forandringsagent på skolen, kombineret med de 

eksterne oplægsholdere, som jo dog som regel også er inviteret af rektor. Derudover suppleres 

med skolebaseret efteruddannelse inden for en række områder, hvilket matcher den lærerkul-

tur, der er på skolen. Man kan samtidig se, at rektor B anvender en strategi, der har et relativt 

lavt konfliktpotentiale (jf. Raae 2011, s. 54-55), hvilket måske hænger sammen med den lands-

bykultur, som rektor B oplever, hvor konflikter kan være ødelæggende for skolen, og desuden 

for ikke at skabe ’’en platform, der er så brændende at jeg ikke kan være i huset’’ (rektor B). 

Det indledende citat ovenfor illustrerer dog omvendt også strategiens største udfordring, nem-

lig forpligtelsen og overføringsværdien. Rektor B er selv opmærksom på dette:  

De eksisterende instrumenter, den eksisterende måde vi hidtil har gjort det på, der ville svaret være, at det 

kan vi ikke komme længere med. Det er sådan det er, og that’s life, ikke (rektor B).  

Man kan hævde, at skole B måske har manglet den ’brændende platform’ (jf. Kotter 1996), der 

skal til for at rykke ved den konsensusprægede, tryghedssøgende lærerkultur. Indtil for nylig 

har det ifølge rektor B stort set kun været elevklager, der har kunnet bruges som anledning til 

at diskutere undervisningen med den enkelte lærer. Normalt  

får eleverne ikke et korrektiv, for der er ikke et nabogymnasium, hvor det foregår lyslevende det modsatte 

allerede nu og hvor deres kæreste går. De er her (rektor B). 

I stedet for har rektor B i stigende grad opmærksomhed på – også fordi lejligheden nu byder sig 

pga. behovet for nyansættelser- at skabe sig alliancepartnere i ønsket om at udvikle skolen (jf. 

Borums politiske ændringsstrategi):  

Jeg [har] nok snarere min opgave som ind i mellem…at jeg skal alliere mig med nogle fraktioner, som vil 

hjælpe mig i min vej...Det, der har flyttet noget, er generationsskifte og nye lærere der er kommet 

ind[…]når jeg så har haft chancen for at ansætte nogle, så har jeg selvfølgelig ansat nogle, der var lidt gang i 

forhold til nogle af de ting, som jeg synes at der var behov for (rektor B). 

De nye lærere ansættes og bruges strategisk ved at de får lov til at deltage i udviklingsprojekter 

og der afsættes ressourcer til det. ’’De ville gerne’’ (rektor B), men her oplever rektor B også i 
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starten en udfordring (jf. den politiske ændringsstrategi hos Borum), nemlig den manglende 

legitimitet hos resten af lærergruppen.  

Det var sådan, at der hvor konfliktniveauet en overgang var stigende, så var det sådan nogle undertoner: 

Var der nogle, der logrede for ledelsen for at få lunser, og det var ukollegialt (rektor B). 

Denne udfordring er dog ifølge rektor delvist blevet overvundet ved, at der efterhånden er en 

noget større gruppe af nye lærere som kan støtte hinanden og ved at sørge for at udbyde kur-

ser, projekter mv. til alle lærere og invitere de skeptiske med også. 

Rektor C oplever også et dilemma mellem den traditionelle eksamensskole og så ’’nogle unge 

som er blevet selvstændiggjort’’ (rektor C) men forklarer samtidig, at ’’hvis jeg oplever et pres 

fra eleverne, så er det jo en fortolkning af et pres’’ (rektor C). Eleverne kan dermed siges at væ-

re rektors formulering af en brændende platform i ønsket om at udvikle undervisningen og im-

plementere nye arbejdsformer.  

I forhold til lærergruppen lægger rektor C (som rektor B) vægt på efteruddannelseskurser og 

faglige netværk som centrale for at udvikle undervisningen inden for skolens indsatsområder. 

Dette ligger fint i tråd med beskrivelsen af konsensuskulturen med elementer af faggymnasiet, 

men ellers påpeger rektor, at  

Det fungerer typisk sådan, fordi vi sådan en stor organisation, at jeg melder det ud på et møde efter vi har 

diskuteret det i ledelsesgruppen, og så er der nogen der siger noget, men så er det mere sådan noget med: 

Hvad betyder det så? Hvor mange gange? Hvad skal vi gøre? Hvad er det du vil have os til at gøre? At få for-

klaret hvad det er og finde det gode argument for at gøre det (rektor C). 

Citatet kan tolkes i flere retninger. Det kan være et udtryk for, at lærergruppen har behov for at 

få gjort rede for rationalet bag initiativet (’Hvad er problemet’ for at bruge rektor B’s ord), eller 

det kan tolkes som, at rektor C er bevidst om at appellere til meningsdannelsen hos lærerne. I 

hvert fald har rektor C har succes med at introducere en slags mentorordning og angiver:  

Det kan være at det er kommet nemmere ind fordi vi også har det [på hf]. Der kender man jo tutorfunktio-

nen fra (rektor C).  

Dette kunne tolkes i retningen af meningsdannelsen. 
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Efter den indledende introduktion og rammesætning består ledelsens opgave på skole C mest i 

at ’’tage de gode eksempler frem …og støtte alt hvad vi kan… Og så er det jo indskrevet i vores 

handleplaner hvert år på skolen’’ (rektor C). 

I den sidste sætning fornemmer vi, at rektors strategi også kan have elementer fra den teknisk-

rationelle strategi (kombineret med den humanistiske), hvilket underbygges af, at rektor i for-

bindelse med introduktionen af ét af skolens indsatsområder laver en organisatorisk (og der-

med rationel) ændring, så der nu arbejdes i studieretningssøjler.  

Rektor C fremhæver afslutningsvis, at ’’det fylder ikke noget det med at alliere sig [med grupper 

af lærere]. Det fylder ingenting’’. Dette kan måske skyldes, at den brændende platform er så 

varm og konkurrencesituationen er så stærk på skole C, at det ikke er nødvendigt. 

Det er det til gengæld for Rektor A, hvis primære strategi er at alliere sig med grupper, der 

trækker i den samme retning som rektor selv. Det er ikke en direkte udtalt strategi, men rektor 

A understreger flere gange, hvordan vedkommende har haft held til at vende udviklingen på 

skolen. 

Jeg kan godt mærke, at de her mange lærere jeg har ansat indenfor de sidste 3 år, der har jeg også været 

heldig at få fat i en masse gode og engagerede lærere… Bare vi melder ud med et eller andet projekt, så er 

de der (rektor A). 

Det gælder ifølge rektor A om at understøtte denne gruppe af lærere. ’’Det er alle ad hoc-

grupperne vi understøtter i forvejen, og det er dem som vi synes skal have lov til at arbejde’’, og 

især projekter, som ledelsen er enige i bliver støttet. 

Hvis vi synes at det har relevans det her, og det er noget, hvor der er noget vidensdeling og noget spredning 

på, og ikke mindst at man er et par stykker om det, så får man nogle timer til det her, ja. Og vi har næsten 

aldrig sagt nej (rektor A). 

På skole A har alle lærere således fået tilbudt en udenlandsrejse mhp. efteruddannelse, og i det 

politiske ændringsperspektiv kan man hævde, at dette kan ses som rektors forsøg på overtalel-

se og/eller at tiltrække yderligere koalitionspartnere. I det humanistiske ændringsperspektiv 

kan det dog også ses som et forsøg på at appellere til en lærerkultur, hvor ledelsen ikke blander 

sig i den konkrete undervisning, men stiller en ramme til rådighed, som lærerne så kan fylde ud. 
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Der anvendes også andre strategier på skole A, fx pædagogiske dage, hvor personalet har mu-

lighed for at give input til den kommende vision, der laves omlægninger i organisationen mv. 

Men overordnet tyder det på, at rektor A først og fremmest er fokuseret på at sætte ledelsens 

dagsordener igennem, og vælger den tilgang, der i den givne situation passer bedst, og er me-

get bevidst om at have koalitionerne i orden.  

Den politiske ændringsstrategi har ifølge Borum den udfordring, at det kan være svært at gen-

nemskue om der sker en reel kulturændring på skolen. Man kan argumentere for, at det kan 

være svært at finde den ’brændende platform’ for en egentlig kulturændring på skole A. Skolen 

er i vækst og er uden den store konkurrence. Rektor bruger derfor bestyrelsen aktivt til at legi-

timere udvikling. ’’Det [er] rigtig godt at kunne bruge bestyrelsen som sparringspartner og få 

den opbakning’’ (rektor A).  

Denne ’legitimering fra oven’ er rektor B også inde på.  Rektor B kunne godt tænke sig på sigt at 

overvære noget mere undervisning. ’’Ingen tvivl om at i kulturen vil det blive opfattet som et… 

meget, næsten grænseoverskridende skridt’’ (rektor B), og i den forbindelse kunne bestyrelsen 

på sigt være en drivkraft ved at stille krav om fx at se nogle evalueringer af undervisningen. 

Rektor B fremhæver det tidligere nævnte eksempel med to ildsjæle på det naturvidenskabelige 

område, der har etableret et samarbejde med de lokale folkeskoler. De to lærere inviterede 

folkeskolelærerne ud til gymnasiet og gav dem lejlighed til at se og låne nyere udstyr end folke-

skolerne selv havde råd til. Samtidig blev folkeskolens ældste klasser inviteret til gymnasiet, 

hvor gymnasieeleverne lavede fysikshows og lignende.  

Den etablerede lærergruppe i de hårde fag, som det hedder, så med nogen skepsis på det der, for det var jo 

faktisk meningen at det skulle være de hårde fag, ikke, det var jo ikke meningen, at det skulle være sjovt 

(rektor B). 

Men da det viste sig, at gymnasiets omdømme i lokalområdet blev markant bedre og da inte-

ressen for og tilgangen til de naturvidenskabelige studieretninger steg ’’kunne de se, at der var 

stillinger i det her useriøse fis’’ (rektor B). 

Derfor var rektor B – støttet af bestyrelsen - også fast besluttet på, at projektet skulle fortsætte, 

selv om de to yngre lærere forlod skolen.  
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Det ville jeg godt have taget nogle konflikter på. Altså, vi ville ikke have kunnet leve med at det døde, fordi 

at der ville den goodwill vi havde fået oparbejdet over 4 år på de afleverende folkeskoler, den goodwill vi 

havde fået oparbejdet på kommunen, som jo ikke har noget med gymnasierne at gøre, men som alligevel 

har været velvillige der, og selvfølgelig har de været det, for det er også deres politik, men det ville vi have 

sat over styr med et brag. Det ville være en alt for vigtig sag til at overlade til nogle faggrupper, altså om de 

lige kunne tage en afstemning i faggruppen 

Og hér er rektor B måske inde ved kernen af dét det hele handler om. Nogle kampe skal kæm-

pes, fordi de er så centrale for skolen, at man ikke kan lade være, mens andre områder måske 

savner en ’brændende platform’ og derfor reelt ikke udvikles eller implementeres. 

Samlet set ser vi derfor følgende karakteristika for de tre rektorers ændringsstrategi: 

 Rektor A Rektor B Rektor C 
 
Rektors  
ændringsstrategi 

 
Formulerer ikke en egent-
lig strategi, men anvender 
dominerende koalitioner 
strategisk. Pendler i øvrigt 
mellem forskellige strate-
gier i en ledelsesstyret 
organisation. 

 
Humanistisk ændrings-
strategi men med øget 
blik for behovet for allian-
cer (indefra og oppefra). 

 
Elevernes ønsker og behov 
som anledning til udvik-
ling. Anvender ratio-
nel/humanistisk strategi 
for udvikling i lærergrup-
pen. 

Figur 11: Kondensat af rektors ændringsstrategi 

Som tidligere nævnt er det ikke vores opgave at vurdere om én tilgang er bedre end en anden, 

og det skal ligeledes understreges, at karakteristikken af ændringsstrategierne er vores fortolk-

ning af de tre rektorers udsagn. I praksis vil der være nuancer, men af hensyn til muligheden for 

at fremdrage de væsentligste forskelle har vi valgt at trække det skarpt op.  
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Konklusion 

Vi har i denne undersøgelse besøgt tre rektorer på meget forskellige skoler med hver deres bud 

på ledelsesudfordringen i relation til at udvikle undervisningen. En undervisning, der er under 

pres fra flere sider med krav om tilpasning til de nye ungdomsårgange. Det drejer sig dels om at 

uddanne en ungdom, der skal indgå på et globalt orienteret arbejdsmarked, hvor de selv skal 

være med til skabe egne jobs, og dels om at flere gymnasiefremmede unge ikke får det samme 

udbytte af den traditionelle undervisning, som man har været vant til i gymnasiet. Det fremgår 

desuden af flere undersøgelser, at 2005-reformernes studieretningsgymnasium endnu ikke er 

fuldt implementeret på skolerne, som særligt efter selveje-reformen har haft meget fokus på 

elevtrivsel og fastholdelse i bestræbelserne på at nå 95 %-målet og med at sikre en stabil øko-

nomi. Dette er man fra politisk side opmærksom på med lanceringen af en ny udviklingsplan, 

der er første serviceeftersyn hen mod en fremtidig reform.  

Internt på skolerne ser lærerkulturen stadig ud til at være kendetegnet ved den fagprofessio-

nelle kultur - dog i varierende omfang på de tre skoler (oplevet af rektor). Det spænder fra en 

kultur præget af et ønske om stabilitet (med orientering mod klan og hierarki), hvor udvikling af 

undervisningen ifølge rektor B er foregået på en ”uendelig langsom måde” henover en konsen-

suskultur med fælles forståelse for ydre krav til udvikling af undervisningen (rektor C) til en kul-

tur, hvor der ifølge rektor A er ”positiv konkurrence” i dele af lærerkollegiet om at få adgang til 

ressourcer til udvikling af undervisning. Det betyder, at skolernes ledelse med rektor i spidsen 

befinder sig et spændingsfelt mellem på den ene side udefrakommende kommende krav om 

ønsker om udvikling af undervisningen og på den anden side den fagprofessionelle kultur, der i 

varierende grad præger de tre skoler. Det er en (for)forståelse som vi har haft undervejs i ar-

bejdet med denne (fænomenologiske) undersøgelse, og som vi har fået bekræftet i interviewe-

ne med de tre rektorer.  

Alle tre rektorer oplever udvikling af undervisningen som noget positivt, og man kan derfor op-

fatte udvikling som en institutionaliseret organisationsopskrift, hvilket også omfatter ny- og 

ombygninger, som i sig selv bliver et symbol på udvikling og fremdrift.  
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Vi kan i vores undersøgelse se, at der er forskellige måder at skabe sig selv på som leder - i gen-

sidig påvirkning med organisationen og kulturen - hvor vi oplever, at de tre rektorer på hver 

deres måde passer til deres egen skole – både mht. til kultur, valg af ændringsstrategi og gra-

den af fokus på skolens æstetiske udtryk. Vi ser konturerne af 3 ledertyper som enten (primært) 

er aktiv deltager (rektor A), beskuer (rektor B) eller begge positioner (rektor C) i forhold til ud-

vikling af undervisningen.  

Rektorerne orienterer sig mod krav og ønsker fra dagligdagens møde med elever og lærere - og 

kun i mindre grad skolens bestyrelse. Kun én bestyrelse formulerer konkrete mål for udvikling 

og agerer både som med- og modspiller til rektor (A), der i øvrigt selv har udvalgt bestyrelsens 

sammensætning. Vi oplever (ud fra rektors fortælling), at bestyrelsens rolle dermed i højere 

grad har som formål at støtte og legitimere rektors ønsker om udvikling. De overordnede politi-

ske mål – som fx 95 %-målsætningen – ser i vores undersøgelse heller ikke ud til at spille ikke 

nogen stor rolle i rektors valg af strategi. 

Rektors egne ønsker og krav til udvikling af undervisningen viser sig for det første at være dre-

vet af et ønske om at udvikle organisationen: For rektor A drejer det sig om at ledelsen opnår 

større kontrol via en rebureaukratiseret struktur, hvorimod det for rektor B og C snarere hand-

ler om en udvikling mod at få lærerne til at påtage sig en organisationsrolle i det fælles projekt 

(jf. ledelses via midten). For det andet om et markant ønske om at profilere skolen som æste-

tisk attraktiv og udviklingsorienteret i lokalområdet (skole A og B) eller for at opnå en attraktiv 

profil i konkurrencen med naboskolerne (skole C).  

På baggrund af rektorernes vægtning af og oplevelse af krav, analyse af lærerkulturen og egne 

ønsker om udvikling ser vi tre forskellige strategier, som rektorerne anvender i dette spæn-

dingsfelt. For det første en humanistisk ændringsstrategi hvor rektor B ønsker at ændre en læ-

rerkultur præget stabilitet og ”resistens” mod forandring. Da denne strategi ikke viser sig at 

have den ønskede effekt supplerer rektor B med en mere politisk præget ændringsstrategi – 

bl.a. baseret på ny-ansættelser. For det andet en kombineret rationel og humanistisk ændrings-

strategi, der hviler på den grundlæggende antagelse, tilsyneladende også hos lærerkollegiet, at 

udvikling og forandring er nødvendig for at imødekomme nye elevtyper og for at begå sig i kon-
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kurrencen med andre skoler i området (rektor C). For det tredje en overvejende politisk, men 

ikke eksplicit formuleret, ændringsstrategi med det formål at etablere en dominerende koaliti-

on som sikrer ledelsens kontrol med udviklingen og samtidig bidrager til at profilere skolen i 

lokalområdet (rektor A).   

Vi har kondenseret ovenstående til tre idealiserede rektorpositioner:  

 Rektor A Rektor B Rektor C 

 
 
 
Idealiserede 
kendetegn 

 
Den kreative igangsætter 
med fokus på moderne facili-
teter og skolens (gode) ry, 
der anvender konkurrence-
kulturen på skolen til at styr-
ke ledelsens indflydelse på 
udviklingen. 
 

 
Den kulturbevidste analytiker, 
der ønsker at udvikle en skole  
præget af konsensus, stabilitet 
og fokus på faggymnasiet. 

 
Den dannelsesorienterede 
rektor, der udnytter elevkul-
turen og konkurrencesitua-
tionen som anledning til at 
sætte rammerne for udvik-
ling. 

 

Vi kan i undersøgelse se, at den enkelte skoles vilkår i form af beliggenhed, konkurrencesituati-

on og elevgrundlag har stor betydning for, hvilke krav om udvikling der bliver stillet, og det ser i 

vores undersøgelse ud til, at den hårde konkurrence i den store by giver skole C anledning til i 

højere grad end de to andre til at udvikle indholdet i uddannelsen, mens de andre skoler foku-

serer mere på at fremstå tidsvarende via moderne faciliteter.  

Vi kan desuden på sigt ane en frygt for en opdeling af gymnasieskolerne i et 1. og 2. hold hos to 

af rektorerne, hvor 1. holdet befinder sig i en positiv spiral med gunstige vilkår i lokalområdet 

med stor elevsøgning og høj gennemførselsprocent, som i taksameter-systemet medfører en 

god og stabil økonomi med ressourcer til udvikling til undervisningen, skolens faciliteter og 

bygninger. 2. holdet kan i stedet opleve en negativ spiral med lav elevsøgning og gennemfør-

selsprocent med deraf følgende begrænsede ressourcer til udvikling. Rektors valg af strategi 

bliver da i kampen om nedrykningsstregen afgørende for den enkelte skoles fremtidige succes - 

sammen med en eventuel, politisk bestemt ændring af taksameter-systemet.     
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Bilag 1: Interviewguide 

Problem Temaer Konkrete spørgsmål 

Krav udefra • Udvikling af under-
visningen 

• Hvilke ønsker oplever du til udviklingen af 
undervisningen (fra politikere, interessen-
ter, elever osv.)?  

• Kort 1! Hvor kommer ønsker om udvikling 
af undervisningen fra (Rektor, øvrig ledelse, 
bestyrelse, lærerne, eleverne, andre)? 

• Hvilke ønsker oplever du som mest presse-
rende/vigtige? 

Lærernes kul-

tur 

• Lærernes reaktioner • Hvordan oplever du lærernes holdning til 
udvikling af undervisning (fx omkring for-
søg, projekter og ændringer)? 

• Kan du sætte nogle nøgleord på lærernes 
værdier i forhold til hvordan sådan en ud-
vikling skal foregår (kunne fx være medejer-
skab, konsensus eller lignende jf. OKAI-
model…) 

• Kort 2 og 3 – spørg evt. ind til hvordan sva-
ret harmonerer med den oplevelse ved-
kommende har i forb. med holdningen til 
forandring. 

Rektors stra-

tegi 

• Strategi  
• Struktur 
• Proces 

• Hvad er god undervisning? (kvalitet i ud-
dannelsen?) 

• I arbejder med (disse) indsatsområder - 
hvad er de væsentligste udfordringer lige 
nu? 

• Hvorfor disse indsatsområder? 
• Hvordan operationaliserer du i praksis æn-

dringerne (indsatsområderne)?  
• Hvad er din og ledelsens rolle i denne pro-

ces? 
• Kort 4, 5 og 6 
• Kan du fortælle om processen i et tilfælde, 

hvor det er gået godt(hvorfor gik det godt?) 
• Evt. spørg til hvordan de har arbejdet gene-

relt? 
• Kan du fortælle om processen i et tilfælde, 

hvor det gik knap så godt (hvorfor gik det 
ikke så godt?)  
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Pointkort 

Kort 1: 

Krav om forandring 

Det fagstyrede 

gymnasium 

Det politisk styrede 

gymnasium 

Det dannelsesstyre-

de gymnasium 

Gymnasiet som 

virksomhed 

Hvorfor ændringer? Lærerne ønsker 

udvikling af under-

visningen i deres fag 

Pga. af krav om 

udvikling i overord-

nede, politiske mål 

og love og regler. 

Undervisningen skal 

udvikle sig i takt med 

den generelle udvik-

ling i samfundet. 

Det er nødvendigt 

med udvikling pga. 

konkurrence med 

andre uddannelser 

og institutioner  

 

Kort 2: 

Lærertype 

Dannelsesforbillede  Medarbejder og 

innovator 

Fagligt suveræn Loyal udfører 

Hvordan opfatter du en 

gymnasielærers opgave i 

dag? 

En god rollemodel for 

eleverne 

Indgår aktivt i at udvikle 

organisationen 

Ansvarlig for sin faglige 

undervisning  

Indordner sig under 

helheden. 

 

Kort 3: 

Lærertype 

Klan Ad-hoc-krati Hierarki Markedskultur 

Hvordan opfatter du 

gymnasielærerne 

Som en stor familie Dynamiske og  udvik-

lingsorienterede  

Fokuserede på at rammer og 

opgaver er veldefinerede 

Fokuserede på at skabe 

gode resultater. 
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Lederopgave 

Kort 5 

Taktisk leder Strategisk leder Primus inter pares Direktiv implemen-

terende 

Hvordan opfatter du dig 

selv som leder? 

Som lederen, der har 

fokus på at alliere sig 

med dominerende 

fraktioner (fx i lærerkol-

legiet) .   

Som lederen, der har 

fokus hvad brugerne 

efterspørger. 

Som lederen, der har 

fokus på elevernes mulig-

heder for at blive gode 

samfundsborgere. 

Som lederen, der har fokus 

på at implementere love 

og regler og nå overord-

nede politiske mål 

 

Ledertype 

Kort 6 

Hierarki Ad-hoc-krati Klan Markedskultur 

Hvordan opfatter du dig 

selv som leder? 

En person, som kan lede 

og fordele arbejdet 

effektivt og rationelt  

Den der skal sætte kur-

sen for forandringer 

En person, som lærerne 

kan se op til og spørge om 

råd og vejledning 

Resultatorienteret 

 

 

  

Kort 4: Flad model  Rebureaukratiseret model ledelse via midten 

 

Hvordan 

oplever du 

skolen? 

a)Skolens ledelse tager sig af økono-

mi og administration, mens lærerne 

tager sig af det pædagogiske.  Rektor 

er den eneste ”rigtige” leder. 

b) Skolen har et tydeligt hierarki med 

mellemledere med klare kommandoveje 

og ansvarsbeskrivelser. 

c) Skolen har mange parallelle udvalg og ad hoc 

arbejdsgrupper, hvor lærere, elever og ledelse 

elever arbejder sammen. 

Hvad 

foretrækker 

du? 

a) Jeg foretrækker en skole, hvor 

ledelsen klarer de koordinerende 

opgaver og lærerne får mulighed for 

at koncentrere sig om undervisningen 

b)Jeg foretrækker en skole, hvor der er 

klare kommunikationsveje og arbejdsde-

ling 

c) Jeg foretrækker en skole, hvor ansvar uddelege-

res til lærere og udvalg i en mere fleksibel struktur. 
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Bilag 2: Svar på pointspørgsmål 

Kort 1 

Krav om foran-
dring 

Det fagstyrede 
gymnasium 

Det politisk 
styrede gym-
nasium 

Det dannelsessty-
rede gymnasium 

Gymnasiet 
som virk-
somhed 

Hvorfor ændrin-
ger? 

Lærerne ønsker 
udvikling af un-
dervisningen i 

deres fag 

Pga. af krav om 
udvikling i over-
ordnede, politi-
ske mål og love 

og regler. 

Undervisningen skal 
udvikle sig i takt med 
den generelle udvik-

ling i samfundet. 

Det er nød-
vendigt med 

udvikling pga. 
konkurrence 
med andre 

uddannelser 
og institutio-

ner 

Rektor A 40 10 30 20 

Rektor B 10 30 40 20 

Rektor C 25 5 50 20 

 

Kort 2: 

Lærertype 
Dannelsesforbillede  Medarbejder 

og innovator 
Fagligt suve-
ræn 

Loyal ud-
fører 

Hvordan opfatter du 
en gymnasielærers 
opgave i dag? 

En god rollemodel for 
eleverne 

Indgår aktivt i at 
udvikle organisa-
tionen 

Ansvarlig for 
sin faglige 
undervisning  

Indordner 
sig under 
helheden. 

Rektor A 30 20 30 20 

Rektor B 30 25 30 15 

Rektor C 25 25 30 20 

 

Kort 3:  

Lærertype 
Klan Ad-hoc-krati Hierarki Markedskultur 

Hvordan opfatter du 
gymnasielærerne 

Som en 
stor 
familie 

Dynamiske og  udvik-
lingsorienterede  

Fokuserede på 
at rammer og 
opgaver er 
veldefinerede 

Fokuserede på 
at skabe gode 
resultater. 

Rektor A 10 50 30 20 

Rektor B 30 20 30 20 

Rektor C 5 50 20 25 
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Kort 4a  Flad model  Rebureaukratiseret 
model 

ledelse via mid-
ten 

Hvordan oplever 
du skolen? 

a)Skolens ledelse 
tager sig af øko-
nomi og admini-
stration, mens 
lærerne tager sig 
af det pædagogi-
ske.  Rektor er 
den eneste ”rig-
tige” leder. 

b) Skolen har et tyde-
ligt hierarki med mel-
lemledere med klare 
kommandoveje og 
ansvarsbeskrivelser. 

c) Skolen har 
mange parallelle 
udvalg og ad hoc 
arbejdsgrupper, 
hvor lærere, 
elever og ledelse 
elever arbejder 
sammen. 

Rektor A 2 60 38 

Rektor B 40 30 30 

Rektor C 10 45 45 

 

Kort 4b: Flad model  Rebureaukratiseret 
model 

ledelse via 
midten 

Hvad foretrækker 
du? 

a) Jeg foretræk-
ker en skole, 
hvor ledelsen 
klarer de koordi-
nerende opgaver 
og lærerne får 
mulighed for at 
koncentrere sig 
om undervisnin-
gen 

b)Jeg foretrækker en 
skole, hvor der er klare 
kommunikationsveje 
og arbejdsdeling 

c) Jeg fore-
trækker en 
skole, hvor 
ansvar udde-
legeres til 
lærere og 
udvalg i en 
mere fleksibel 
struktur. 

Rektor A 30 70 0 

Rektor B 30 30 40 

Rektor C 10 30 60 
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Kort 5: 

Lederopgave 
Taktisk leder Strategisk 

leder 
Primus inter pa-
res 

Direktiv imple-
menterende 

Hvordan op-
fatter du dig 
selv som le-
der? 

Som lederen, der 
har fokus på at 
alliere sig med 
dominerende 
fraktioner (fx i 
lærerkollegiet) .   

Som lederen, 
der har fokus 
hvad brugerne 
efterspørger. 

Som lederen, der 
har fokus på elever-
nes muligheder for 
at blive gode sam-
fundsborgere. 

Som lederen, der 
har fokus på at im-
plementere love og 
regler og nå over-
ordnede politiske 
mål 

Rektor A 10 50 30 10 

Rektor B 20 30 25 25 

Rektor C 5 10 80 5 

 

Kort 6: 

Ledertype 
Hierarki Ad-hoc-krati Klan Markedskultur 

Hvordan opfatter du 
dig selv som leder? 

En person, 
som kan lede 
og fordele 
arbejdet 
effektivt og 
rationelt  

Den der skal 
sætte kursen for 
forandringer 

En person, 
som lærerne 
kan se op til 
og spørge om 
råd og vej-
ledning 

Resultatorienteret 

Rektor A 20 50 20 10 

Rektor B 20 30 30 20 

Rektor C 10 40 20 30 
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