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 Fra Lektor på Latinskolen til pædagogisk medarbejder ved STX - 

lærerkulturer og ledelse under forandringspres 

 

1. Indledning: Det almene gymnasium i en  senmoderne kontekst 

 

Fra midten af 1980erne bredte der sig en opfattelse gennem alle lag af samfundet af, at det virkelig er 

nye tider. Vi var på vej over i et videnssamfund, et globaliseret samfund, et aftraditionaliseret samfund - 

et senmoderne samfund. 

Det moderne samfund opstod som en funktion af industrialiseringen: kapitalismen og imperialismen 

satte sig igennem som de dominerende økonomiske organisationsformer og førte, som Marx og Engels 

formulerede det, til en `sønderrivelse af alle patriarkalske bånd´. Ikke blot forsvandt de feudale 

bindinger af individet til et bestemt sted og et bestemt underordningsforhold, men også båndene 

individer imellem, i lokalsamfund, slægt og familie svækkedes.  

De `store fortællinger´, der medvirkede til at skabe “den ontologiske sikkerhed” (Giddens) havde en 

”kort” glansperiode mellem midten af 1700-tallet og slutningen af det 20 århundrede, men så 

svækkedes også deres gyldighed som tolkningsramme for individets selvorientering og identitet. For en 

senmoderne iagttager synes oplysningsprojektet midlertidigt afbrudt; for en postmoderne er det snarere 

kuldsejlet. 

Mens Becks “risikosamfund”, Martin og Schumans “globaliseringsfælde”  og Luhmanns 

selvreferentielle systemer udgør forskellige tolkningsrammer for det postmoderne, fravalgte Giddens 

(Giddens1997) termen postmodernitet og talte i stedet om det højmoderne1, idet han hævdede, at der 

ikke er tale om et skarpt brud, et egentligt paradigmeskift, men snarere en sammenvævet udvikling, i 

hvilken det moderne stadig er indlejret.  

For Giddens var det ikke indlysende, hvilken position der ville vinde, men nok at der var ting, der var 

radikalt anderledes: I en globaliseret verden kunne informationsteknologien ophæve handlingers og 

kommunikationers bundethed i tid og sted, ligesom mennesker fysisk bevægede sig mere og oftere. 

Fleksibilitet blev både en virkning og et krav.  

Det modernes politiske organisationsform, nationalstaten, var under pres med den kolde krigs ophør. 

Ved murens fald og østblokkens opløsning forsvandt denne relativt simple pejling for staterne, og 

kompleksiteten steg betydeligt. 

                                                 
1 Jeg har valgt at bruge udtrykket senmoderne 



Anne-Vibeke Bjergstrøm  masteropgave vinter 2004 
Vejleder: Peter Henrik Raae                   Eks.nr.:00136505 
DIG, SDU 

 Side 5 af 53

Den enkelte måtte i stadig stigende grad forlade sig på ekspertsystemer, som blev stadig mere 

specialiserede p.gr.a. den enorme tilvækst i information og viden. Man kunne kun overskue ganske små 

udsnit af denne globale verden, men man kunne heller ikke lukke den ude p.gr.a. dens påtrængende og 

inklusive kommunikationsmetoder. Ekspertviden var dog heller ikke svaret: den ene dag skal vi spise 

kartofler, den næste er det livsfarligt. Sikker viden blev en mindre og mindre relevant kategori, mens 

refleksion over viden blev påtrængende.  

Sennett (Sennett 1998)2 spidsformulerede perspektivet i sin bog om det fleksible menneske, som for 

ham at se i yderste konsekvens af sin fleksibilitet ender med at blive ude af stand til at indgå i 

forpligtende fællesskaber, herunder noget så basalt for menneskelig organisering som et samfund, fordi 

det bliver ude af stand til at danne en identitetskerne.  

Hvor det traditionelle samfund var bagudskuende, forankret i traditionen og den kollektive fortælling 

(historie) som tolkningsramme for individets nutid og fremtid, er det senmoderne samfund henvist til 

refleksioner over fremtiden baseret på usikker og uklar forståelse af en hyperkompleks nutid. 

Kompleksitet, fleksibilitet og refleksivitet udgør det grundlæggende eksistensvilkår for det kulturelt 

frisatte menneske, mest udpræget for os i ”højmodernitetens epicenter” (Giddens 1997). 

Det kan derfor ikke undre, at et af det modernes mest symbolbærende institutioner, det almene 

gymnasium, i det senmoderne kom under et ændringspres, reflekteret gennem den nye forståelse af det 

offentlige og dets institutioner, som NPM-tankerne med de tilhørende fremvoksende 

ændringsstrategier var udtryk for (Klausen 2001). 

 

1.1.Problemstilling 

Fra august 2005 skal de gymnasiale uddannelser påbegynde indførelsen af den reform, folketinget 

vedtog i foråret 2004. 

For det almene gymnasium, som denne afhandling begrænser sig til og i det følgende benævner 

gymnasiet, vil reformen betyde gennemgribende strukturelle ændringer i undervisningens organisering 

og dermed i lærernes arbejde og samarbejde. Det forekommer sandsynligt, at reformen  i forlængelse 

heraf vil udfordre lærerkulturen og de eksisterende ledelsesformer. 

På baggrund af Udviklingsprogrammet fra 1999 og Bekendtgørelse 447 fra 2002 om det nye 

pædagogikum betragter jeg reformen som et forsøg på et målrationelt indgreb i gymnasiets struktur 

med henblik på at påvirke og ændre ikke bare rutiner og procedurer, men også “mindsets” i 

produktionskernen, altså organisationens kultur.  

                                                 
2 Mærkeligt at man har valgt at afdramatisere budskabet ved at give bogen titlen ”Det fleksible menneske” på dansk. 
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Min tese er, at ændringspressene på gymnasiet vil oversætte sig ind i organisationen bl.a. som ændrede 

samarbejds- og ledelsesformer, og at denne oversættelses skæbne vil afhænge af de kulturer i 

organisationen, den skal finde sted i og i samspil med, herunder hvordan disse vil forholde sig til 

radikale ændringer. Bliver de målrationelle intentioner  “lost in translation”? 

En afklaring af kulturbegrebet og en afdækning af kulturen/r i gymnasiet bliver derfor central. Det 

antages, at der består et indbyrdes betingelsesforhold mellem kultur og ledelse, og at 

organisationskulturen/r står i et eller andet betingelsesforhold til de mennesker, der er i organisationen. 

Betingelserne for ændring og betingelserne for ledelse har således noget med organisationens 

menneskelige resurser, lærerne, at gøre.  

Efter en makropolitisk belysning af det almene gymnasium som offentlig organisation vil jeg fokusere 

på lærerne. Hvordan kan man forstå organisationskulturen, og hvordan kan man forstå gymnasielærere: 

er de fagprofessionelle, er de isolerede og usikre individer, er de tværtimod kunstnere eller intuitive 

håndværkere, er de konserverende og ledelsesresistente, eller..?  

Endelig vil jeg diskutere på hvilke måder lærere og deres kulturs grundlæggende antagelser  og former 

udfordres af gymnasiereformen 2005, og hvilke konsekvenser disse udfordringer kan tænkes at få for 

gymnasiets ledelsesformer i fremtiden. 

 

1.2. Metode 

Opgavens tilgang vil være deskriptivt analytisk, og den vil tage udgangspunkt i litteratur om 

organisationsteori, organisationskultur og om skole- og lærerudvikling. Empirien vil i alt væsentligt være 

frembragt af andre, bortset fra resultaterne af en uformel e-mailrundspørge blandt ikke-administrative 

kursusledere i Frederiksborg amt. 

Der er i de senere år tilvejebragt nogen dokumentation af, hvordan lærere tænker om deres job i diverse 

afhandlinger i DIGs regi, men grundlaget for at generalisere om lærere og deres kultur er endnu ikke 

fuldt udbygget. Jeg vil dog søge at sandsynliggøre, at der findes almenkulturelle (generiske) fællestræk på 

gymnasierne på trods af lokale variationer. 

Dele af den benyttede litteratur om lærerliv og lærerkultur er af angelsaksisk oprindelse. Jeg søger i min 

anvendelse heraf at tage højde for forskellene mellem britisk/nordamerikansk uddannelseskultur og 

opfattelse af lærere (curriculumtraditionen) og dansk/nordisk (didaktiktraditionen). 

Selvom  læseplanerne kendes i en høringsudgave i skrivende stund, vil afhandlingen ikke substantielt 

berøre fagspecifikke ændringer 

Når praktikere forsøger at kaste `et forskende blik på eget felt´, bestræber de sig naturligvis på at have 

begge øjne åbne. Alligevel bør min forudsætninger kort opridses: godt tyve års arbejde på forskellige 
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gymnasier og hf-kurser og i forskellige lærerkulturer. En humanistisk uddannelsesbaggrund. Erfaringer 

og iagttagelser fra mange forskellige positioner i systemet: formand for diverse udvalg og for PR, mange 

års bestyrelsesarbejde i faglig forening, universitetscensur, redaktør af fagbøger, ekstern tilsynsførende 

ved pædagogikum, kursusleder m.v. 

Jeg hører altså til blandt Balls aktivister (s.24), så et bias i retning af respekt for læreres arbejde er en 

mulighed. Selvom faren for “blind spots” i min iagttagelse af den kultur, jeg selv har tilbragt det meste 

af mit voksenliv i, er tilstede, kan man i det mindste sige, at jeg har haft lejlighed til at gøre mine 

iagttagelser fra ganske mange forskellige udkiksposter rundt om i og udenfor gymnasiet. 

Min forforståelse af organisationer er, at de er åbne systemer, der er socialt konstruerede og eksisterer i 

et samspil (proces) mellem strukturer og samhandlinger mellem menneskene. Min brug af ordet 

`eksisterer´  indikerer, at jeg mener, at virkeligheden og samspillet mellem mennesker - om end socialt 

konstrueret og genstand for fortolkning gennem den enkeltes habitus og positionering -  findes. Min 

analytiske indfaldsvinkel er således ikke postmodernistisk. 

 

2. Gymnasiets udvikling fra midten af 1980erne 

 

Alle har altid haft en mening om folkeskolen og dens lærere; der kom vi (næsten) alle fra, og der skulle 

vores børn også hen. Opdragelsen var i en vis forstand et fælles ansvar, og det var naturligt, at skolen 

havde kontakt med forældrene og det omgivende samfund. 

Gymnasiet var derimod i højere grad fremmed for sine omgivelser; man havde ikke megen kontakt med 

forældrene, oftest kun på skolens initiativ. Skolen var normalt ikke en aktiv del af det lokale samfund, 

men af det større statslige system. Dens øjne var vendt opad i den parlamentariske styringskæde, ikke til 

siderne eller nedad. Denne splendide isolation var engang gymnasiets styrke og i øvrigt udtryk for det, 

samfundet ønskede af sin skole, nemlig at den skulle danne eliten, men gymnasiets omgivelser stiller 

væsensforskellige krav i 2004. 

 

2.1. Ændringer på systemniveau 

Gymnasierne var det sidste led i en parlamentarisk og bureaukratiske styringskæde. Staten ejede 

skolerne, folketinget lovgav, og embedsmændene udstak retningslinierne.  

Herefter gik tingene roligt og ordentlig for sig, idet gymnasierne som idealtypiske bureaukratier (Weber) 

i alt væsentligt løste opgaver og problemer efter det regelsæt, som personalet var socialiseret til at følge. 

Netop i regelstyringen lå bureaukratiets demokratiske berettigelse og potentiale: alle blev behandlet 

efter samme regelsæt: hvis regelsættet var idiotisk, blev alle behandlet lige idiotisk. Det var kun sjældent 
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nødvendigt med direkte kontrol. Det karakteristiske for bureaukratiet er, at det fungerer som en 

maskine, så længe strategien ikke ændres, og så længe ændringerne er inklementelle, de små skridt (f.eks. 

Bakka & Fivelsdal 2oo1). 

Den institutionelle omverden ændrede sig, da de statslige gymnasier (på nær et) overgik til amtseje i 

1984. Styringskæden blev tvedelt, idet folketinget stadig lovgav, og embedsmændene i ministeriet stadig 

afstak regler for skolens produkt, mens amterne nu skulle betale.  

Med 1988-reformen trådte gymnasiets brugere i højere grad ind på scenen. I første række ved at 

grengymnasiet blev et valggymnasium med mange nye fag, ofte med “moderne” indhold som datalogi, 

teknikfag og erhvervsøkonomi. Man valgte så at sige at divisionere organisationen (Hage 1980). 

Brugerne fik mere “voice”, noget som senere blev fulgt op af det frie skolevalg, der i princippet giver 

dem “exit” (Dorthe Pedersen 1998).  De blev inviteret ind i skolernes daglige virke, idet der indførtes 

bestyrelser med flertal af medlemmer, der ikke var ansat i organisationen til daglig3.  

Op igennem 1990erne skete der mange større og mindre ændringer i gymnasiernes hverdag: På det 

ledelsesmæssige område indførtes der inspektorordning og ledelsesteams, på det didaktisk/pædagogiske 

område kom der en jævn strøm af ændringer af bekendtgørelser og fagbilag, som på overfladen lignede 

justeringer, men som i bagklogskabens klare lys tydeligt ses at pege frem mod 2005-reformen, klarest 

det nye pædagogikum fra 2002.  

På det kollegiale område opstod der titler og funktioner som datavejleder og pædagogisk konsulent 

samt, i medfør af nyt pædagogikum, kursusledere. 

Amtsrådsforeningen markerede som skoleejer et tydeligt ønske om at få mere styr på aktiviteterne i 

produktionskernen. Eksempelvis skrev man i 1996  ”Amtsrådsforeningen foreslår, at der sker en opblødning af 

Undervisningsministeriets meget detaljerede centrale styring af  indholdet i Gymnasiet og HF, således at amterne og 

skolerne kan få indflydelse på indholdet og den pædagogiske indsats”4 (Pallesen 1998:101). Amtsrådsforeningen 

brugte overenskomsterne offensivt til at søge strukturelle og  kulturelle tilpasninger gennemført i de 

gymnasiale organisationer. Især 1999-overenskomsten, der tidsmæssigt faldt sammen med 

Udviklingsprogrammet og indførelsen af årsnorm, hvis virkning var helt grundlæggende ændringer i 

læreres arbejdstidstilrettelæggelse, stødte frontalt an mod mange læreres opfattelse af deres job, dels ved 

at understrege sammenhængen mellem løn og optalte timers arbejde, dels ved at indføre “ny løn” med 

tilhørende kvalifikationsløn. Skoleejerne signalerede således begge ad forskellige veje, at de ønskede 

ændringer. 

                                                 
3 Skolebestyrelserne har i praksis sjældent stor reel indflydelse på skolernes daglige virke, men deres formelle indflydelse er 
ganske stor, idet de vedtager budget, årsplan og ordensregler.  
 
4 min understregning. 



Anne-Vibeke Bjergstrøm  masteropgave vinter 2004 
Vejleder: Peter Henrik Raae                   Eks.nr.:00136505 
DIG, SDU 

 Side 9 af 53

Skolerne var lydhøre over for de pædagogisk-organisatoriske signaler, så sideløbende foregik der en 

betydelig forsøgsvirksomhed med undervisnings- og samarbejdsformer.  

Endelig blev gymnasielæreruddannelsen styrket med uddannelsesstillingerne i det nye pædagogikum 

2002. 

På indholdssiden kan man tale om en udvikling fra dannelsesgymnasiet, der varetog elitens uddannelse, 

samfundsmæssige legitimitet og magt over faggymnasiet (1971), som hentede sit rationale i fagenes 

videnskabelighed, til valggymnasiet (1988) hvor videnskabelighed og dannelse stadig var basis for 

kerneydelsen, men hvor vægten forskubbedes mod det (for)brugerorienterede, og de større 

valgmuligheder medførte en øget individualisering af uddannelsen (Gleerup & Wiedeman 2001). 

 

2.2. Gymnasieloven 2004 

Som nævnt ser jeg den nye ordning for pædagogikum fra 2002 som et slags forstudie til reformen, 

hvorfor jeg kort vil beskrive de overordnede struktur- og kultursignaler, den sendte.  

 

2.2..1. Den nye pædagogikumordning 

Uddannelsen til gymnasielærer professionaliseredes: dels blev der afsat længere tid end tidligere, dels 

blev de teoretiske kursers og opgavers omfang og indhold øget og ændret.  

Kandidaterne skulle ikke blot blive faglærere, de skulle også blive i stand til - og bedømmes på - deres 

evne til at indgå i tværfaglige sammenhænge og arbejdsformer samt til at bidrage til skolens og 

professionens udvikling som fagprofessionelle organisationsmedlemmer.  

Da skolernes lærere skal kunne fungere som kompetente vejledere og kursusledere for kolleger i 

uddannelsesstillinger, må det forventes, at også de deltager i relevant efteruddannelse, og det siges 

eksplicit, at de skal have indsigt i det teoretiske pensum, kandidaterne læser (Bekendtgørelse 447 2002). 

Det er nærliggende, at man fra ministeriets og Amtsrådsforeningens side har set denne nyordning som 

en vej til at ændre skolekulturen ved over tid at tilføre den en gruppe unge lærere og kandidater, hvis 

professionelle dannelse er anderledes og mere ”tidssvarende” 

 

2.2.2 Gymnasiereform 2004 

Med 2004-reformen sættes den foreløbige krone på det uddannelsespolitiske- og teoretiske 

bygningsværk, der har været undervejs senest siden Udviklingsprogrammet blev vedtaget i 1999. 

Der er tale om gennemgribende ændringer i mange henseender: 

Liniedelingen i sproglig og matematisk linie afskaffes, idet reformen opererer med et justeret 

dannelsesbegreb, hvori dannelse af naturvidenskabelig og teknologisk karakter vægtes højere end i den 
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traditionelt humanistisk prægede almendannelse. Gymnasiet skal dog stadig være både almendannende 

og studieforberedende. 

Mens uddannelsens studieforberedende formål præciseres: “...en 3-årig ungdomsuddannelse, som er målrettet 

mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående 

uddannelse”(Gymnasieloven 2004:§2) er dens grundlæggende samfundsmæssige opgave stadig at danne 

til deltagelse i et demokrati : ”Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, 

medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre… Undervisningen og hele skolens dagligliv må 

derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.5”                                            

Netop derfor skal ansvarlighed fremmes; eleverne får ansvar for til at deltage aktivt i undervisningen, og 

rektor får kompetence til at hindre elevers automatiske oprykning i næste klasse.  

Opfattelsen af Danmark som et land i en skarp globaliseret konkurrencesituation, hvor uddannelse 

bliver en afgørende resurse, afspejles i den vægt, der lægges på, at eleverne skal udvikle kreative og 

innovative kompetencer og i formuleringer som denne: “Faglighedsbegrebet i de gymnasiale uddannelser (skal) 

opdateres.. ..Herved udvides uddannelsernes målsætning til at omfatte såvel fagligheden i sig selv som evnen til at anvende 

det lærte i relevante situationer.” (Gymnasieaftalen 2004) 

Men vejene ad hvilke målene skal opnås er principielt ganske anderledes end før6. Reformen betyder et 

farvel til metodefriheden i traditionel forstand: Undervisningen skal indrettes på en anden måde, idet 

rektor skal planlægge det pædagogiske arbejde i samarbejde med de enkelte lærerteams og “Reformens 

hovedsigte - at styrke fagligheden og elevernes reelle studiekompetence -  realiseres ved bl.a. at inddrage nye arbejdsformer, 

fx projektarbejde...”(Gymnasieaftalen 2004). Lærerne skal altså for fremtiden arbejde i team ikke blot om 

de enkelte studieretninger, men også om de nye tværgående timerammer til almen studieforberedelse, 

naturvidenskabeligt grundforløb, almen sprogforståelse samt i forbindelse med tværfaglige 

projektopgaver i 2 og 3 g. Samtidig skal rektor sikre, at der er en progression i arbejdsformerne fra mere 

lærerstyrede til mere elevaktiverende former, igen i samarbejde med teamet. Rektor skal m.a.o. nu have 

indsigt med de arbejdsformer, der anvendes i det enkelte lærerteams undervisning. Mulighederne for at 

tilrettelægge og afvikle undervisning alene bag den lukkede dør til studerekammeret og klasseværelset 

begrænses eller bortfalder. 

De ændrede arbejdsformers formål er først og fremmest at sikre udvikling af elevernes kompetencer, 

faglige, sociale som personlige, med henblik på at gøre dem til myndige, omstillingsvante, 

læringsorienterede mennesker. 

                                                 
5 Bemærk brugen af ordet skolekultur. Bemærk også sidste del af formuleringen, der er identisk med Folkeskolelovens. 
6 Som sagt har den sidste tids ændringspres og årsnormen allerede udmøntet sig i nye organiserings- og undervisningsformer 
på mange skoler: 
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Faglighedsbegrebet omdefineres. Fagligheden er nu ikke mere blot at finde inden for det enkelte 

(videnskabs)fags rammer, men øges og styrkes via en udstrakt brug af tværfagligt og tværfakultært 

samarbejde i og på tværs af studieretninger og faggrupper. Også her bortfalder metodefriheden, som 

lærerne har opfattet den. Der skelnes i de enkelte fag mellem kernestof, som - med variationer fra fag til 

fag - er endog meget klart defineret og andet stof, der skal inddrages for at sikre den samlede 

målopfyldelse i faget. 

Det faglige indhold skal styres af præcise mål. Dette vil bevirke, at “Der gives større frihed for de enkelte 

skoler, lærere og elever til inden for de centralt fastsatte rammer selv at bestemme, hvordan undervisningen - såvel indhold 

som form - skal gennemføres for bedst muligt at realisere målene.” (Gymnasieaftalen 2004). Der er altså tale om 

outputstyring, hvilket nødvendiggør en øget vægt på måling, tests og evaluering. Ordet test optræder 

som en sproglig nyskabelse i dansk gymnasiesammenhæng i alle læreplaner.  

Rektor får ansvar at udvikle et evalueringssystem, der kan udmøntes i treårlige justeringer af skolens 

udviklingsplan, der skal gøres tilgængelig på enten skolens eller amtets (regionens?) hjemmeside. Kravet 

om accountability er ekspliciteret. 

Denne centralt styrede decentralisering (Hjort 2001) ses markant i bekendtgørelsen, når det drejer sig 

om rektors kompetencer, der øges betragteligt både  i forhold til elever, lærere og bestyrelse. Der er 

rigtig mange paragraffer, der indledes med ”rektor beslutter, rektor bestemmer etc.”.   

På nuværende tidspunkt kan vi ikke vide, hvilke kompetencer bestyrelserne får efter overgangen til 

statsligt selveje, men i den foreliggende bekendtgørelse overtager rektor f.eks. bestyrelsens kompetence 

til at bestemme studie- og ordensregler, mens amtet får overdraget kompetencen til at bestemme 

holdudbud, som også hidtil har ligget hos bestyrelsen. Det virker som et brud med NPM- tankerne om 

brugerindflydelse, men er det vel ikke, når vi medtænker overgangen til statsligt selveje. 

De enkelte gymnasier skal m.a.o. indenfor meget kort tid og udgiftsneutralt implementere første år af 

en reform med følgende karakteristika: 

Den tager udgangspunkt i en tolkning af det senmoderne Danmark, som afspejles tydeligt i 

aftaleteksten: “En øget internationalisering inden for teknologi, økonomi, videnskab, kultur og uddannelse indebærer 

også, at omlægninger af uddannelserne, udvikling af ny faglighed og relevante kompetencer, som matcher behovene i et 

videnssamfund, er helt afgørende for, at Danmark kan være i front.” (Gymnasieaftalen 2004). Den globale 

udfordring truer, og de unge er en afgørende samfundsmæssig resurse, både politisk og økonomisk. De 

skal derfor målrettes og ansvarliggøres.  

Der skal decentraliseres til skolerne, dels ved at rektors myndighedsområde udvides, dels i form af 

outputstyring med tilhørende kontrol- og evalueringssystemer 
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Fagligheden skal have et nyt indhold, og der skal  være et stort element af samspil mellem fagene og 

tværfaglighed. Almendannelsen skal gøres tidssvarende med øget vægt på det naturvidenskabelige. Ikke 

mindst skal arbejdsformerne i højere grad være elevaktiverende og styrke elevernes kompetence- og 

identitetsudvikling. Lærerne skal arbejde tæt sammen og organiseres i teams. 

Tyngden er flyttet fra liniegymnasiets vægt på kvalifikationer, færdigheder, (videnskabs)faglighed og 

metodefrihed til kompetencer, tvær- og overfaglighed,  forpligtende fagligt og pædagogisk samarbejde, 

helhedssyn og organisationsprofessionalisme. 

Det er således ikke små krav, der stilles til lærernes udviklingsparathed, og nogle af dem er givetvis i 

konflikt med lærerkulturen7. Det er bestemt heller ikke ubetydelige fordringer, der stilles til en ledelse, 

der i forvejen er stærkt belastet. 

Kan projektet bringes til at lykkes i lyset af de gymnasiale kulturer, og hvilken form for ledelse kan 

eventuelt bidrage hertil ?  

I det følgende vil vi først se på, hvordan gymnasiet som organisation typisk beskrives. 

 

3. Gymnasiet som organisation 

 
Ifølge Mintzberg er skoler fagbureaukratier: de ligner en curlingsten, idet de har en bred flad bund, 

befolket af de fagprofessionelle og en smal top. Ledelsen hentes fra egne rækker, og rektor skal have 

undervisningskompetence; en såkaldt primus-inter-paresledelse (Mintzberg 1993). 

Fagprofessionelle organisationer er løst koblede (Weick), hvilket vanskeliggør koordinering og  

erkendelse af de ændringsbehov, der gælder hele organisationen og dermed  målrettet og koordineret 

innovation. ” These are, after all, professional bureaucracies , in essence performance structures designed to perfect given 

programs in stable environments, not problem-solving structures to create new programs for unanticipated needs” 

(Mintzberg 1993 :716).  

Organisationer som skoler ændrer sig kun uvilligt, netop fordi målene er vage og konflikterende og 

evaluering vanskelig, hvorfor de har svært ved at erkende et performance gap. Til gengæld foregår der 

hele tiden ændringer i de enkelte ”pigeonholes”, hvor de fagprofessionelle selvstændigt ændrer og 

tilpasser deres praksis efter behov. 

Også Andy Hargreaves analyserer skoler som bureaukratier. Især secondary schools, mener han, er 

indbegrebet af det modernes bureaukratiske organisationsform og dermed i høj grad skueplads for de 

tilpasningsproblemer, som udviklingen frem mod det senmoderne medfører: ”Their immense scale, their 

                                                 
7Alene det at gymnasiet bliver omdøbt til stx vil sandsynligvis støde an mod lærerkulturens opfattelse af sig selv og 
uddannelsen. 
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patterns of specialization, their bureaucratic complexity, their persistent failure to engage the emotions and motivations of 

many of their students and considerable numbers of their staff – these are just some of the ways in which the principles of 

modernity are expressed in the practice of secondary education” (Hargreaves 2003:9).8  

Mintzberg beskriver adhocratiet som en organisationsform, der er  velegnet til en kompleks og 

omskiftelig omverden, hvor der er uklarhed og uenighed om både mål, midler og resultater. I 

adhocratiet er der stadig mange professionelle, men de arbejder sammen på tværs af fag og kunnen i 

adhocprojektgrupper. Det kræver m.a.o., at de professionelle slipper deres faglige pigeonholing og 

standardisering for sammen at tænke innovativt (Mintzberg 1993:253ff). 

Faktisk forekommer det mig, at gymnasiet i løbet af det seneste tiår har udviklet sig ganske meget i 

retning af adhocratier i takt med den omfattende forsøgsvirksomhed, ikke mindst på det pædagogiske 

område, og  at der således allerede anes en tilpasning af lærerkulturens form. 

 

4. Kultur 

Da min tese er, at reformen skal/må ændre lærerkulturen, vil jeg i det følgende undersøge 

teoridannelsen om national kultur og organisationskultur, ikke mindst disses betydning for 

organisatoriske ændringer, samt hvilke tanker man kan gøre sig om forholdet mellem kultur og ledelse 

 

4.1. Kultur i bred forstand - ”wider culture” 

Kulturer er noget, der både gror frem af og betinger sociale systemer på forskellig vis til forskellige tider 

og på forskellige steder. Kulturen, antager man, afspejler det sociale systems “grundlæggende 

antagelser” eller med Hartvig Frisch “vaner”. 

Hollænderen Hofsteede undersøgte kulturen i IBMs afdelinger i 40 forskellige lande og fandt, at der 

gjorde sig nationale forskelle gældende selv i afdelinger af en så “stærk” virksomhedskultur som IBMs.  

Det svarer vel udmærket til den common sense fornemmelse vi har af, at der er forskel i stemningen på 

MacDonalds ved Den spanske Trappe og én på Nørrebro, på trods af at begrebet McDonaldisering 

netop er blevet brugt som metafor for den ensretning, der følger med globaliseringen. 

Hofsteede undersøgte holdninger til fire arbejdsrelaterede værdier: 

- magtdistance. I hvilken grad er kulturen villig til at acceptere uligheder og hierarki ? Hatch nævner 

Danmark, janteloven og “den eksepsjonelt høye inntektsskatten” som eksempel på en kultur med 

meget lav magtdistance. 

                                                 
8 Man kan bemærke, at han er enig med Dale i en beskrivelse af manglende didaktisk rationalitet i skolen (Dale 1998). 
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- Vægring mod usikkerhed. I hvilken grad er kulturen villig til at tolerere usikkerhed, flertydighed og risici ? 

Kulturer med lav vægring mod usikkerhed antages at være mere åbne for nytænkning. 

- Individualisme. I hvilket omfang værdsætter kulturen, at individet handler selv med ansvar for og ret til 

egen skæbne ?  

- Endelig kategoriserede Hofsteede de nationale kulturer på dimensionen maskulin-feminin. Det 

refererede dels til udtalte kønsrollemønstre i kulturen, men også til hvor anerkendte f.eks. traditionelt 

maskuline prioriteringer som karriere og løn er overfor feminine “værdier” som relationer og omsorg. 

Typisk er der færre kvinder på lederposter i stærkt maskuline kulturer. 

Det billede, der dannedes af Danmark, var, at den nationale kultur er præget af lav magtdistance, hvor 

medarbejderne forventer en konsultativ, delegerende ledelsesstil, lav vægring mod usikkerhed, dvs. 

tilfredshed med at skulle klare problematiske og udfordrende opgaver selv, relativt høj femininitet med 

vægt på gode samarbejdsrelationer og ringe kønsrolleforskelle samt en ret høj individualisme, hvor man 

lægger vægt på en fornuftig balance mellem fritid og arbejde, men også på udfordring og engagement i 

arbejdet (Hatch 2001:232ff). 

Hofsteedes undersøgelse blev kritiseret, fordi han i første omgang kun havde spurgt ledere og 

mellemledere i de forskellige IBM-afdelinger. I en opfølgende undersøgelse inddrog han også menige 

organisationsmedlemmer (Kofod 2003). Der males utvivlsomt med den brede pensel i undersøgelser af 

denne karakter, og der er da også flere af resultaterne, der kan undre for Danmarks vedkommende. 

F.eks. kunne vægringen mod usikkerhed formodes at være mere udtalt i Danmark, hvor bl.a. 

Kompetencerådet ser det som en af de helt store vanskeligheder, at iværksætterånden er så lidt 

fremtrædende, en bekymring, der også afspejler sig i gymnasieloven9.  

Disse forbehold til trods kan vi nu vende os til feltet organisationskultur med et billede i baghovedet af 

et samfund, der lægger vægt på bløde værdier, ikke bryder sig meget om hierarkier og heroisk ledelse, 

gerne accepterer innovation og sætter individuel frihed og ansvar højt. 

 

4.2. Organisationskultur 

Joanne Martin har gjort et forsøg på at skabe overblik over det kulturteoretiske felt og udskiller tre 

hovedperspektiver på studiet af organisationskultur (Joanna Martin 2002): 

- Integrationsperspektivet: Edgar H. Schein er det meget kendte eksempel på dette perspektiv. Martins 

citerer hans spidsformulering af perspektivets antagelser: “What this “model” does say, however, is that only 

what is shared is, by definition, cultural. It does not make sense, therefore, to think about high or low consensus cultures, 
                                                 
9 Når det drejer sig om gymnasiet, kan man også nævne, at ifølge Marianne Abrahamsens undersøgelse af rektorer er der 
helt usædvanlig få kvindelige rektorer, langt færre end der er kvindelige ledere i samfundet som sådan (Abrahamsen 1998). 
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or cultures of ambiguity or conflict. If there is no consensus or if there is conflict or if things are ambiguous, then, by 

definition, that group does not have a culture with regard to those things” (Martins 2002:97-98). 

Integrationsperspektivet definerer altså kultur som det, alle er enige om og som det, der derfor kan 

skabe klarhed, også m.h.t. mission og mål i en organisation. Kulturen bliver det, der skaber “den 

ontologiske sikkerhed” (Giddens 1997).  

Integrationsperspektivet kan godt erkende, at der kan være uenighed eller ligefrem subkulturelle 

grupper, men ser det som et problem, noget der skal ordnes. Man må bringe uenigheden til ophør, “fix 

the people”, i yderste fald ved at de, der er uenige, forlader kulturen.  

Den spidsformulering af integrationsperspektivet, Martins citerer, stammer fra førsteudgaven af 

Organizational Culture and Leadership. I 1992-udgaven lægger Schein vægt på at gøre klart, at der altid 

vil være subkulturer i organisationer, som snarere tjener deres egne interne integrationsinteresser, end 

de tjener den samlede kulturs interesser. Specielt i den midaldrende og ældede organisation vil dette 

være tilfældet. Han nærmer sig altså her et differentationsperspektiv, men fastholder grundsynspunktet, 

at det er et problem for organisationens overlevelse, som der bør gøres noget ved. 

- Differentationsperspektivet analyserer det, der ikke hænger sammen i en kultur og fokuserer på 

modsigelser mellem overflade og dybde. Kulturer kan rumme subkulturer uden at det er et problem, og 

forholdet mellem subkulturerne kan være konfliktfyldte, men er det ikke nødvendigvis. Faktisk kan der 

eksistere subkulturer, der er uafhængige af hinanden. Subkulturer kan opstå af mange forskellige 

grunde, ud fra horisontale eller vertikale opdelinger, køn, alder etc. Men subkulturerne opfattes hver for 

sig i et integrationsperspektiv, altså som bærere af en intern konsensus. 

- Fragmentationsperspektivet er et barn af det senmoderne; her lægges vægten på uklarhed, 

meningstilskrivning og diffusitet10. Der er et væld af fortolkningsmuligheder, som ikke kan eller bør 

anskues som konsensus i en kultur eller en subkultur: “Ambiguity, not clarity, is the hallmark of contemporary 

life. And ambiguity is more than just individually idiosyncratic views concerning what is unknown, or whatever is 

unexplainable by other viewpoints. Ambiguity includes multiple, contradictory meanings that are simultaneously true and 

false, paradoxes, ironies, and irreconcilable tensions. Given the lives we lead, ambiguity is the essence of any adequate 

cultural description.” (Martins 2002:110) 

Martins argumenterer for, at man kommer længst ved at anlægge flere perspektiver på feltet: “The three 

perspectives each conceive of a culture in radically different terms: as a homogenous unity; as a collection of subcultures; or 

as a gathering of transient, issue-specific concerns, constantly in flux.” (Martins 2002:151). 

 

                                                 
10 Brunsons organisatoriske hykleri og Weicks dekoblinger lægger sig, så vidt jeg kan se, et sted mellem de to sidste 
perspektiver 
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4.3.Organisationskulturens bestanddele. 

Scheins definition af organisationskultur lyder: “Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte 

sig, mens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive 

betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i 

relation til disse problemer.” (Schein 1992:20) 

Schein anlægger m.a.o. et funktionalistisk integrationsperspektiv, idet han siger, at kulturen medvirker 

til at varetage organisationens eksterne tilpasning, og dermed dens overlevelse, og dens interne 

integration, som socialiseringsmekanisme. 

Kulturen er den lim, der får organisationen til at hænge sammen - også selvom der er forskellige 

subkulturer eller grupper - og skaber konsensus og balance i organisationen både m.h.t. mission, vision 

og mål og m.h.t. spørgsmål om sprog, gruppedannelser, magt, ideologi etc. i organisationen.  

Schein beskriver organisationskultur som bestående af tre elementer: artefakter, skueværdier og 

grundlæggende antagelser: 

- på kulturens overflade finder vi dens artefakter, både konkrete fysiske ting som bygninger, genstande, 

indretning, teknologi og mindre håndgribelige ting som sprog, stil, myter, fortællinger og ritualer. 

- disse er det konkrete udtryk for kulturens espoused values, om end Schein advarer mod uden videre at 

slutte fra det ene niveau til det næste, ikke mindst fordi iagttageren er i konstant fare for at tolke 

artefakterne i lyset af de reaktioner, han/hun selv knytter til dem. Skueværdierne11 er det, kulturen kan 

blive enig om, er det gode og det rigtige, “Sådan gør vi nu engang her”. De kan være, men behøver ikke 

at være, “espoused”, dvs. udtryk for, hvad kulturen siger, den gør, men ikke for, hvad den faktisk gør. 

De kan m.a.o. godt være indbyrdes modsigende og i modstrid med (nogle af) de grundlæggende 

antagelser. Skueværdierne kommer til veje ved en social validering af forslag, f.eks. fra ledelsen, til 

adfærd, der viser sig at virke, og som gruppen befinder sig godt med.  

Hvis sådanne værdier er pålidelige og bliver ved med at ”fungere”, kan de over tid omformes til en del 

af kulturens grundlæggende antagelser, der “drejer sig om fundamentale aspekter ved livet - forholdet til tid og rum; 

menneskelig natur og menneskelige handlinger; sandhedens væsen og hvordan man opdager den; det rette forhold mellem 

individet og gruppen; den relative betydning af arbejde, familie og personlig udvikling; mænds og kvinders rette roller; 

familiens væsen.” (Schein 1992: 33). Deltagerne i en kultur er sig ikke disse antagelser bevidst, de er givne 

og ikke tilgængelige for diskussion: “..the deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by members of 

an organization, that operate unconsciously, and that define in a basic “take-for-granted” fashion an organization´s view 

of itself and its environment” (Schein 1985:6;Stoll 1999). 
                                                 
11Schein falder lidt over sine egne ben her ved at give afsnittet overskriften “espoused values”. Det kommer til at fremstå 
som om alle en gruppes åbenlyst udtrykte værdier og normer er hykleriske og i modstrid med de grundlæggende antagelser. 
Det er, så vidt jeg kan læse, ikke hans intention. 
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 De grundlæggende antagelsers (theories-in-use) ubevidste natur gør kulturen sej, idet de fungerer som 

gruppens værn og identitetsskabende ramme. Hvis de antastes, antastes også gruppens tryghed, og 

reaktionen vil være kamp og forsvar mod ændring. At ændre grundlæggende antagelser er en smertefuld 

proces, der udgør en trussel om identitetstab og ikke blot kræver ny læring, men egentlig af- og 

omlæring, double-loop-learning (Argyris 1991).  

Ledere, der vil ændre en kultur, gør altså klogt i at være meget bevidste om dens grundlæggende 

antagelser, som jo på den anden side er uhyre vanskelige at afdække. 

 

4.3.1. Organisationskultur og ledelse ifølge Schein 

Når Schein forekommer i særlig grad interessant for denne afhandling, skyldes det ikke mindst den 

måde, hvorpå han forbinder kultur og ledelse. Som nævnt antages det her, at pædagogikumordning og 

gymnasiereform er udtryk for et velgennemtænkt strategisk interventionsforsøg i gymnasiets kulturelle 

dimension fra ministeriets og politikernes side.  

I andenudgaven af Organizational Culture and Leadership var Schein meget omhyggelig med at slå fast, 

i hvilken forstand og i hvilket omfang han opfatter kultur som et ledelsesredskab og faktisk mener, at 

“det eneste virkeligt vigtige, ledere gør, er at skabe og lede kultur, og at lederes enestående talent er deres evne til at arbejde 

med og forstå kultur.”( Schein 1992:13-14). Således skriver han efter at have diskuteret forskellen på 

management og leadership: “...hævder jeg ikke, at kultur er let at skabe og forandre, eller at ledere er de eneste, der 

øver indflydelse på kultur.....Kultur er resultatet af en indviklet gruppelæringsproces, som kun er delvist påvirket af 

lederadfærd. Men hvis gruppens overlevelse er truet, fordi dele af dens kultur er blevet dårligt tilpasset, er det i sidste 

instans ledelsesfunktionens opgave at erkende det og gøre noget ved situationen. Det er i denne forstand, at ledelse og 

kultur er kædet sammen.” (Schein 1992:14). Ud fra Scheins synsvinkel må gymnasiet således i den 

nuværende situation med grundlæggende ændringer have et stort ledelsesbehov. 

Ulig de rationelle virksomhedsteoretikere, der ser en stærk kultur som et redskab for heroiske ledere til  

at skabe excellente virksomheder12, og som opfatter kultur som noget organisationen har, ikke noget 

den er, er Schein fuldt bevidst om kulturens “sejhed”. Kultur gør modstand.  

Den bagvedliggende menneskeopfattelse afspejler den fremherskende vestlige (oplysningstidens) 

forståelse af mennesket som proaktivt, ikke nødvendigvis godt eller ondt, men perfektibelt i den 

forstand, at det kan og vil udvikle sig. Hertil kommer en antagelse af, at mennesket er et væsen, der har 

brug for “kognitiv stabilitet” (Schein 1992:30), og som derfor altid vil søge at reducere kompleksitet og 

                                                 
12Peters & Waterman: In Search of Excellence. Her henvises til Jacobsen &  Thorsvik, p. 264. 2004. Ironisk nok er det gået 
mange af de excellente virksomheder rigtig dårligt siden Peters & Waterman undersøgte dem, bl.a., siger Schein, fordi den 
heroiske og karismatiske leder forankrer kulturen i sig selv. 
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etablere balance. For Schein er kulturens grundlæggende antagelser således et middel til at sikre selv- og 

gruppeidentitet, og ledelse og kultur betinger gensidigt hinanden. 

 

4.4. Organisations- og kulturændring. 

Det er alment antaget i organisationsteorien, at organisationer modsætter sig ændringer, fordi de er 

forbundet med store omkostninger. Her understreger Schein, at organisationskulturelle ændringer er 

forbundet med endog meget store omkostninger, fordi de griber ind i kulturens grundlæggende 

antagelser og dermed truer kulturens medlemmer på deres identitet og grundlæggende tryghed.  

Selvom omverdenen er turbulent og i hastig forandring, vil organisationer forsøge at slippe med 

minimale og overfladiske ændringer og kun i situationer, hvor deres overlevelse er truet, acceptere 

“radical change” (Hefron 1982:kap.5) 

Også når det drejer sig om kulturændringer, anlægger Schein en funktionalistisk synsvinkel.. 

Han mener, at organisationer gennemløber tre stadier: I ungdommen er lederen særlig vigtig for at 

opbygge og indlejre kulturen i organisationen13. I den midaldrende fase er dette sket, og subkulturer 

udvikles så at sige bag ryggen af kulturen, ledelsen og de grundlæggende antagelser. I den modne fase er 

organisationen stagneret, og selvom dens antagelser er dysfunktionelle, ændres de ikke. Der kan være 

behov for intervention i alle tre stadier, men i det sidste bliver det i særlig grad nødvendigt (Schein 

1992:291ff ). 

Den klassiske model for organisationsændring  er Kurt Lewins tre faser, som også Schein henviser til 

(Schein 1992:277ff): I første fase sker der en optøning, fremprovokeret af en så stor uligevægt, at 

copingprocesser ikke kan løse problemet. Schein siger, at der skal være følgende forhold til stede for at 

ændring begynder, nemlig negativ eller overraskende information, der truer vigtige værdier eller idealer 

og dermed skaber angst eller skyldfølelse samt tilstrækkelig med psykologisk tryghed til at turde at 

prøve ændringen, og til at forhindre at organisationen henfalder til fight/flight mekanismer. Her ser 

Schein ledelsesansvaret som særlig stort, fordi det er ledelsen, der skal tilvejebringe den psykologiske 

tryghed, altså spille rollen som på-grænsen-ledelse, der tolker omverdenens krav og krydspres ind i 

organisationen på en sådan måde, at kompleksiteten kan reduceres tilstrækkeligt til, at der kan handles. 

I anden fase sker der en kognitiv  restrukturering og “som regel en kognitiv redefinition af nogle af 

nøglebegreberne i sættet af antagelser” (Schein 1992:281). 

Endelig indtræder der i tredje fase en genfrysning, hvor kulturen stabiliserer sig og har indlejret de nye 

grundlæggende antagelser. 
                                                 
13Når Schein beskriver organisationers udvikling på denne måde skyldes det, at hans materiale og erfaring først og fremmest 
hentes fra private, markedsmæssige virksomheder. Offentlige organisationer har næppe denne stadieforløb, og er måske født 
midaldrende ? 
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Hage skriver, at ændringsprocesser begynder, når organisationen via evaluering erkender et 

performance gap. Dernæst følger initiatieringsfasen, hvor resurserne til ændringen findes og denne 

påbegyndes, fulgt af implementerings- og rutiniseringsfaserne, i løbet af hvilke ændringen (måske) 

gennemføres og bliver til ny organisationsstruktur og -kultur. Han understreger, at denne på overfladen 

rationelle proces ikke nødvendigvis forløber så målrettet, og at de ændringer, der indlejres i den nye 

kultur ikke nødvendigvis er de, der var intenderet (Hage 1980:kap.7).14 

Det interessante ved Hages første fase set i sammenhæng med gymnasiereformen er, at de enkelte 

skolen som organisationer næppe har erkendt et performance gap, men at det overliggende niveau  for 

længst har indledt en optøning i form af f.eks. udviklingsprogram, årsnorm og pædagogikumordning. 

Den meget store forsøgsaktivitet i gymnasiet over de sidste år viser formentlig, at nogle 

lærer(sub)kulturer har fornemmet eller erkendt dette performance gap, men f.eks. Inge Heises (Heise 

1998) interviews viser ligeså tydeligt, at ændringerne ikke er indlejret i organisationens grundlæggende 

antagelser endnu, selvom de på mange skoler er  delvist implementeret i dens struktur i form af 

modulskema, teams, projektuger etc. 

 

4.5. Gymnasieskolens kultur 

Ligesom organisationskulturbegrebet ikke har en entydig definition, er der heller ikke én gyldig 

definition på skolekultur. Der er en fornemmelse blandt feltforskerne af, at skoler ikke er ens, at de har 

forskellige ”klimaer” eller ”kulturer”, alt efter om man fokuserer på effective schools eller 

skoleudvikling, for som Prosser (Prosser 1999) påpeger, er begreberne ikke synonyme, og synsvinkel og 

sprogbrug  afhænger bl.a. af hvilket forskningsfelt, iagttageren kommer fra. 

Han kategoriserer kultur og tilgangen til studiet af den således: 

-  ”wider culture”, den samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng skolen befinder sig i. Hofsteede er et 

eksempel på sådan en analysevinkel. 

”Generic culture” udspringer af organisationstyper, som deler nogle fælles træk qua funktion, 

samfundsmæssig placering etc. Det er denne tilgang Beck Jørgensen & Melander og Klausen (Beck 

Jørgensen & Melander 1991;Klausen 2001) har, når de argumenterer for, at offentlige organisationer er 

noget særligt.  

Ifølge Prosser kan den generiske kultur ændres ved udefrakommende strukturel intervention. 

                                                 
14 Her kan man også tænke på Brunsson, der beskriver, hvordan reformer kan blive en selvkørende proces, i hvilken en 
reform introduceres og implementeres efter alle kunstens regler for derefter at forsvinde, gå i stå eller blive ignoreret, hvilket 
gør det muligt at foreslå en ny reform og endda den samme reform en gang til, når der er gået et passende tidsrumBrunsson 
1990). 
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- ”Unique culture”, den enkelte skoles særlige sæt af værdier og grundlæggende antagelser, det, den gør,  

”when nobody is looking”.  Skoler er ”situationally unique” (Stoll 1999:33).  

- Endelig nævner Prosser  ”perceived culture”, det iagttageren, hvad enten han/hun befinder sig indenfor 

eller udenfor organisationen, opfatter.  

Der er utvivlsomt forskel på gymnasier alt efter beliggenhed, historie etc., men qua offentlig 

uddannelsesinstitution deler de nogle strukturelle og kulturelle fællestræk.  

På artefaktniveauet sikres en vis ensartethed netop af det forhold, at gymnasier i udgangspunktet er 

bureaukratier, der varetager en vigtig samfundsmæssig definitions- og integrationsfunktion. De er 

underlagt samme lov- og regelsæt, hvilket i nogen udstrækning styrer både de fysiske omgivelser og 

adfærden.  

De fleste skolebygninger har et imposant indgangsparti. Allerede her markeres det tydeligt, at der er 

forskellige slags beboere i bygningen. Udenfor mødes den besøgende dels af lærernes parkeringsplads 

med rektors særligt markerede bås, dels af cykelstativer og en cementbelagt gård: unge mennesker kører 

ikke i bil og skal opbevares på åbne, men ikke for attraktive arealer i den fri luft mellem 

undervisningssessionerne, gerne med mulighed for overvågning inde fra bygningen. Umiddelbart inden 

for døren vil den besøgende normalt have samme oplevelse: går man i den ene retning, kommer man til 

elevernes åbne arealer og kantinen; her hersker i 2004 en fritidskultur med slik- og sodavandsautomater, 

bordfodboldspil etc. Gås der i den anden retning, kommer man til rektors kontor og lærerværelset. End 

ikke i gymnasier fra 70erne er denne afskærmning mellem de to store grupper i huset ophævet. Jeg har 

f.eks. aldrig mødt en skole, hvor elevrådslokalet (hvis der er sådan et) er nabo til lærerværelset eller 

rektors kontor. 

Lærerværelse og kopirum ligger derimod ofte side om side, og understreger noget meget karakteristisk 

for lærerkulturen, nemlig at der ikke skelnes mellem arbejdstid og pause.  

På den anden side af gangen ligger ”administrationen”. På de fleste lidt ældre skoler har der oprindelig 

kun været et kontor til rektor og sekretariatet, men indførelse af teamledelse med udvidede beføjelser 

har nødvendiggjort, at man fandt lokaler til de 3-5 inspektorer. Disse er ofte små og upraktisk 

indrettede, mens rektors kontor er stort og lyst med kunst og/eller skolehistoriske billeder på væggene 

samt sofagruppe og PH-lamper. 

Resten af bygningen er optaget af korridorer med klasselokaler samt, på skoler bygget i 1970erne, 

særlige korridorer med faglokaler i særklassefløje, et udtryk for det videnskabsbaserede faggymnasium. 

I ældre skolebygninger er der derudover en festsal, som i nyere huse er erstattet af en mere åben aula. I 

kælderen eller i et separat lille hus har pedellerne udgangspunkt for deres næsten usynlige (og 

usandsynligt store arbejde) med den tekniske drift af de aldrende huse. 
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At disse fællestræk ved skolebygninger ikke bare er ligegyldige, illustreres af den interesse og debat15 

opførelsen af to nye gymnasiebygninger i Nærum og på Frederiksberg affødte. Her er der tale om 

åbenplanløsninger med mange større og mindre grupperum, egentlige auditorier til forelæsninger og 

færre klasselokaler. Arkitekturen signalerer her klart ændringen fra æggebakkeundervisning (s.29) til 

moderne projektorienterede undervisningsteknologi.16 

Også andre artefakter har et vist fællespræg på landets gymnasier: ritualer som eksamen, og at rektor og 

den første student hejser flaget. Ceremonier som translokation og dimission. Traditioner som gallafest 

for studenterne med indlagte underholdende indslag fra lærergruppen, som klæder sig festligt på den 

aften i modsætning til den daglige uniform bestående af cowboybukser, skjorte og sweater for begge 

køns vedkommende17.  

Grundfortællingerne på lærerværelserne og den måde, hvorpå man udnævner helte og skurke er også 

temmelig ens. F.eks. tror jeg, at det er typisk at fortælle heroiske historier om skolesekretærer og 

skurkehistorier om pedeller. Og ganske vist fortælles der også heroiske historier om rektor, men ikke 

som ”den store rorgænger”, snarere som den, der i en kritisk situation så og støttede en kollega. 

Helt sikkert er det, at gymnasiets “voksne” taler på samme måde og i samme tonefald om “eleverne” 

eller “de” og helt umiddelbart forstår, om der faktisk tales om alle eleverne, om en klasse, om Peter 

eller hvad.18  

Gymnasiets ”espoused values”, værdier og normer, fremgår principielt af de første paragraffer i den til 

enhver tid gældende gymnasiebekendtgørelse. Siden 1901 har gymnasiets formål været at almendanne 

og studieforberede unge. Derudover nævnes i den nuværende bekendtgørelse bl.a. værdier som at 

opdrage til demokrati og ansvarstagende medborgerskab. I den kommende bekendtgørelse føjes 

værdierne kreativitet og innovationsevne til. 

Det følger af ovenstående, at gymnasiet er et udmærket eksempel på det, Schein nævner, nemlig at 

“espoused values” godt kan være i modstrid med grundlæggende antagelser: der er ikke meget 

sammenhæng mellem en værdi, der hedder opdrage til demokrati og gymnasiets hierarki, hvor forholdet 

mellem de forskellige grupper er udpræget asymmetrisk, og hvor den største “personalegruppe”, 

                                                 
15F.eks. i gymnasielærernes fagblad “Gymnasieskolen” 
16 Et lidt pudsigt, men sigende nyt element i de fleste gymnasiers ydre fremtoning er, at de nu skilter med amtslogoet 
fremtrædende placeret ved indgangen, på brevpapir etc. Driftsherren sætter sit præg på sine institutioner, hvad enten det er 
gymnasier, amtsgårde eller sygehuse. 
17Det er nu faktisk mere en karikatur end virkeligheden rundt om på gymnasierne i dag. Men det er normalt stadig kun 
rektor og evt. ledende inspektor, der kan antræffes i jakkesæt, og da oftest når han (for det er en han)” skal til møde i amtet”. 
18 Den kommende strukturreform med gymnasierne som selvejende statslige institutioner vil lægge pres på dette ensartede 
præg på artefaktniveau efterhånden som skolerne uddifferentieres efter deres evne til at tiltrække elever og til 
økonomistyring. 
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eleverne, ikke har nogen reel magt i det officielle beslutningssystem, bortset fra to repræsentanter i 

bestyrelsen. 

De grundlæggende antagelser i organisationen hænger sammen med menneskene i den, så i det 

følgende vender jeg mig til gymnasiets lærere. 

 

5. Lærerkulturers former 

 

Hargreaves  (Hargreaves 2003:kap 9-11, Hargreaves 1992:216-239) udgangspunkt er, at den 

dominerende analyse af organisations - og dermed skolekulturer - har lagt vægt på dens indhold og i 

store træk fulgt Scheins syn på kulturen som noget ledelsen kan/bør bruge til at sikre intern integration 

og konsensus og ekstern tilpasning og overlevelse. 

Ser man på lærerkulturens indhold finder man rigtig mange forskellige typer, om end Hargreaves 

argumenterer for, at disse mange manifestationer deler nogle generiske fællestræk, f.eks. individualisme, 

som udspringer af professionen som sådan. 

I stedet lægger han vægt på lærerkulturers form, forstået som den måde, hvorpå lærere interagerer med 

hinanden på og fremfører en antagelse af, at ændringer i formen meget vel kan betinge eller i al fald 

korrelere med ændringer i kulturens indhold. En sådan antagelse anes bag reformens lovgivning om 

samarbejdsformer blandt lærerne. 

Hargreaves fremanalyserer fire forskellige relationskulturer: den individualiserede, den samvirkende, den 

arrangerede kollegialitets og den balkaniserede kultur.  

I den individualiserede kultur finder der masser af samarbejde sted, og der kan sagtens være en god 

kollegial stemning, men grænsen går ved klasseværelset og undervisningens pædagogiske substans. Man 

deler, men det man deler er anekdoter og tricks-of-the-trade, ikke helhedsorienteret langtidsplanlægning 

eller udvikling af den samlede undervisning.  

I samvirkende kulturer, som Hargreaves især finder i  mindre skoler, specielt primary schools, består der 

et ægte varmt, spontant samarbejde mellem lærere, der føler sig gensidigt forpligtigede. Her forties 

problemer ikke, men gøres til genstand for solidarisk kollegial analyse og støtte. Samvirkende kulturer 

er karakteriseret ved, at samvirket foregår spontant, frivilligt og er udviklingsorienteret, 

allestedsnærværende og uforudsigeligt. Samarbejdet svækker individualismen, men kan også antage en 

så favnende art, at individualiteten går fløjten, ligesom samarbejdet ifølge Hargreaves først bliver et 

effektivt middel mod conservatism og presenteeism (s. 29), når det handler om noget virkeligt 

substantielt som f.eks. didaktisk udviklingsarbejde. 
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I den balkaniserede kultur kommunikerer lærere ganske vist med hinanden, men i små grupper og om 

afgrænsede emner. Grupperne kan være bestemt af fag, men kan også være bestemt af medlemmernes 

mikropolitiske positionering i forhold til andre kolleger og til ledelsen. Hyppigt består der et 

rivaliseringsforhold mellem grupperne. Loyaliteten rettes mod gruppens værdier og antagelser, der 

kommunikeres ikke om skolen som organisation, og der er ikke fokus på skolens samlede udvikling. 

Det manglende samarbejde i disse skoler virker hæmmende eller hindrende på udvikling og 

helhedstænkning. 

I den arrangerede kollegialitets kultur finder der masser af samarbejde sted, men det finder sted på 

præmisser, der er dikteret ude/oppefra, det er ”mandated”. Det er karakteristisk, at samarbejdet er 

administreret, tvungent, udførselsorienteret, foregår på fastlagte tider og steder og er forudsigeligt. 

I bedste fald kan den arrangerede kollegialitet bruges som støtte i en fase, hvor man vil begynde at 

indføre en samvirkende kultur eller hvor en samvirkende kultur er gået i stå. Men samvirke kan ikke 

dikteres, kun fostres og støttes, og administrativt bestemt samvirke kan i visse tilfælde ligefrem skade de 

tilløb til spontant samvirke, der eksisterer i kulturen. Her falder tanken på rektors rolle i reformen og 

ikke mindst på den stemning, der tilsyneladende er blandt gymnasierektorer lige nu om, at der helst ikke 

må være kærlighed i teams (Lading 2004). Risikerer man mon ikke at ødelægge positive spontane 

udviklingstendenser i lærerkulturen ved at insistere på dette punkt ?  

Andetsteds (Ball 1986) påpeger Hargreaves ud fra sine forberedelsestidsstudier, at den arrangerede 

kollegialitet nemt bliver ufleksibel og ineffektiv, når lærere mødes, selvom der ikke er noget at mødes 

om eller unddrager sig at mødes, selvom rektor har sagt, at de skal, fordi det ikke giver mening i forhold 

til tilrettelæggelsen af det øvrige arbejde. 

Stoll påpeger, at ”schools with similar contextual characteristics have different mindsets” (Stoll 

1999:37). Hun refererer en anden analyse af forskellige typer skolekultur, nemlig D. Hargreaves 

typologisering af skoler  i ”traditional” med lav social sammenhængskraft og høj social kontrol, ”welfarist” 

med lav social kontrol og høj sammenhængskraft, ”hothouse” med høj social kontrol og 

sammenhængskraft og ”anomic” med lav sammenhængskraft og social kontrol. Disse karaktertræk 

udvikles over tid, bl.a. som et resultat af samspil mellem lærerkultur og ledelse. 

Dalin har arbejdet med og skrevet om skoleudvikling i mange år  og er nået frem til den konklusion, at 

skoler må udvikle sig til lærende organisationer. Deres udgangspunkt vil være forskelligt, alt efter 

hvilken kultur de rummer. Således skelner han mellem den fragmenterede skole, prosjektskolen og 

samarbeidsskolen  (Dalin 1993). På grundlag af en analyse af det han kalder skolens kreativitet set i 

forhold til dens tilpasning til omgivelserne, udskiller Dalin fire typer: skoler med lav kapacitet for begge 

dele, der satser på maksimal opretholdelse af status quo, skoler med lav kapacitet for fornyelse og 
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nytænkning, men med stor overensstemmelse med omgivelsernes forventning, altså maksimal adaption 

(formentlig typisk for gymnasiet før i tiden), skoler med stor kapacitet for at forstå egne 

udviklingsbehov og høj motivation, men med ringe evne til at forstå og acceptere omverdenens 

signaler, m.a.o. skoler med maksimum intern kreativitet  (måske er det her mange skoler er nu) samt 

endelig skoler med både høj intern kreativitet og bemestring af forskellige fornyelsesstrategier i kritisk 

dialog med omverdenens forventninger, altså med evne til gensidig tilpasning og udvikling (Dalin 1994-

95:261ff). 

I mødet mellem form og mennesker skabes kulturens indhold, hvorfor vi nu vil vende os til gymnasiets 

lærere. 

 

6. Gymnasielærere 

 

Det er med gymnasiereformen, som med bruden ved brylluppet - uden hende bliver der ikke noget af 

det: uden lærerne bliver der ikke noget af det. Eller rettere, hvis styringskoden magt ikke virker, og hvis 

det ikke giver mening for lærerne, bliver der nok i hvert fald ikke det af det, som skoleejerne havde 

tænkt. 

Jeg vil derfor opholde mig temmelig længe ved forskellige opfattelser af, hvordan man kan forstå 

gymnasielærere og ”what makes them tick”. 

Forskellige anskuelser giver forskellige analyser af lærernes kultur og deres forhold til forandring og til 

ledelse. Der er flere mulige indfaldsvinkler, men jeg vælger at koncentrere mig om to overordnede 

betragtningsmåder: overvejende sociologisk, rolleorienterede analyser og overvejende psykologiske. 

Med det sidste mener jeg, at også læreres person tillægges betydning. 

 

6.1. Opfattelser af gymnasielærere ud fra overvejende sociologiske kriterier 

6.1.1.  fagprofessionelle. 

Som nævnt beskriver Mintzberg skoler som fagbureaukratier befolket af fagprofessionelle. 

Kragh Jespersen (Kragh Jespersen 1996) og Sehested ((Sehested 1996) er i store træk enige om de 

idealtypiske karakteristika for professioner:  

- specialiseret viden knyttet til videnskabelig/teoretisk tænkning, 

- deltagerne i professionen skal have bestemte credentials, som legitimerer vidensgrundlaget, 

- deltagerne bestræber sig på at monopolisere arbejdsområdet og opnå autonomi, 

 - “der er en selvforståelse, der bygger på viden, etiske koder og altruisme og som bruges til krav om høj 

materiel og social status” (Sehested 1996:108). 
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Ud fra ovenstående definitioner af den fagprofessionelle er det vel mest rimeligt at sige, at 

gymnasielærere snarere er semi-professionelle. Deres viden er ikke specialiseret og afgrænset på samme 

måde som en jurists og sættes også i det eksisterende gymnasium i spil med andre fagområder. En 

tysklærer underviser også i historie og samfundsfag i sin tyskundervisning. Der sker overskridelser af 

faggrænser hver eneste time, ikke blot når der undervises tværfagligt. Derudover har gymnasielærere 

ikke samme kollegiale kontrol som f.eks. læger og jurister. Med Kompetencebekendtgørelsen 2002 er 

der desuden åbnet for, at andre end cand.mag. og cand.scienter kan ansættes i gymnasiet, idet rektor har 

myndighed til at tildele kompetence. Endelig vil somme mene, at der ikke knytter sig høj materiel og 

social status til jobbet som gymnasielærer mere.  

Denne lange udredning fordi jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at lærere selvfølgelig er fagprofessionelle 

udøvere af deres fag, men at de også er noget andet, noget særligt, i kraft af de praksisvilkår, der knytter 

sig til erhvervsudøvelsen, og at det er i spændingsfeltet mellem elementerne i rollen man skal finde de 

kriterier for at give mening, der kan føre til en vellykket implementering af reformen. 

Ud fra denne rolleforståelse vil man forvente antagelser og værdier, der hænger sammen med fag og 

videnskabelighed, rationalitet og selvstændighed i opgaveløsningen, orientering mod ”almenvellet” og 

en distant administrerende ledelse. 

 

6.1.2.”street level bureaucrats”: frontmedarbejdere i offentlige ”human agencies” 

Ligesom offentlige organisationer i medfør af deres opgavers komplicerede karakter, deres omgivelsers 

stigende turbulens og det forhold, at de skal løse opgaver i en politisk og politiseret kontekst er i høj 

grad er præget af dilemmaer og krydspres (Klausen 2001;  Jørgensen & Melander 1992), således er den 

enkelte frontmedarbejders opgaveløsning  præget af målkonflikter, uklare beslutningsvilkår, brugerpres 

m.v. De er  underlagt det senmodernes forventninger om responsivitet, og bureaukratens evne og ret til 

at udøve skønsomhed, hans/hendes “tekniske autonomi” (Friedson;Kragh Jespersen 1996) er under 

pres fra konflikterende rationaler. Kragh Jespersen mener, at arbejdet inden for offentlige 

organisationer, der producerer serviceydelser - human agencies -  er præget af følgende forhold: 

- Efterspørgslen er principielt grænseløs, mens ressourcerne er knappe, 

- målene er uklare og ofte indbyrdes modstridende, 

- resultatet er svært at måle, både kvantitativt og kvalitativt,  

- “der er en række fremmedgørende elementer i arbejdssituationen” (Kragh Jespersen 1996:94). 

Ifølge Lipsky vil frontpersonalet – the street-level bureaucrats - udvikle rutiner og reaktioner, der kan 

“ændre virkeligheden”, f.eks. ved at tilpasse de faglige ambitioner eller ændre opfattelsen af brugerne, 

fordi “It is dysfunctional for most street-level bureaucracies to become more responsive. Increases in client demands at one 
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point will only lead to mechanisms to ration services further at another point, assuming resources remain unchanged”. 

(Lipsky 1980) 

Dette behov for at ændre virkeligheden kan meget vel være udtalt blandt gymnasielærere i betragtning 

af, at elevoptaget er steget til op mod halvdelen af en ungdomsårgang. 

Thomas Ziehe beskriver den senmoderne unge som kulturelt frisat, henvist til konstante 

søgebevægelser i ungdomsgruppen og dens kultur for at finde identitet. I mangel på tilbud fra tradition 

og normer søger de unge i den hverdagsbevidsthed, der rammesættes af det senmodernes 

tematiseringer, det at alt er tilgængeligt uden ledsagende kommentarer fra en moraliserende/støttende 

voksenverden, accentueret af den informalisering, der blev resultatet af ungdomsoprørets forkastelse af  

normer og traditioner.  

Samlet set bliver det eneste kriterium for alle de mange valg, de unge uafladeligt må træffe, det 

subjektive, at mærke efter inden i sig selv: ”hvad er det rigtige for mig lige nu” ? 

Denne socialkarakter, som ikke nødvendigvis må beskrives som sygeligt narcissistisk, som Lasch gjorde, 

medfører det, Ziehe kalder skolens “auratab”. Den kan ikke mere sige, at de unge skal gøre sådan og 

sådan, fordi det skal de bare, men må hele tiden begrunde og motivere med udgangspunkt i den enkelte 

unges hverdagsbevidsthed og søge at gøre denne tilgængelig for “den gode anderledeshed” (Ziehe 

1999). 

Bugge og Harder sætter dilemmaet på spidsen, når de taler om, at der i en time ikke er én, men 28 

samtidige undervisningssituationer i samspillet med 28 senmoderne refleksive bevidstheder (Bugge & 

Harder 2003). 

Anskuet sådan kan man hos gymnasielærere forvente antagelser, der omdefinerer problemet, f.eks. ved 

at henvise til elevernes ringe kvalifikationer, folkeskolens almindelige dårligdom og tidernes ugunst. 

Forventningen til ledelse i denne rolle vil være, at den får det nye til at gå væk og får alt til at blive som 

det var, før verden gik af lave19. 

 

6.1.3. interessevaretagende mikropolitikere. 

Nogle forskere anlægger en mikropolitisk synsvinkel på skoler og placerer sig således i Martins 

differentierings- og/eller fragmenteringsperspektiv.  

I modsætning til f.eks. Schein, Hefron og Hage, lægger Ball vægt på intraorganisatoriske processer som 

baggrund for, hvorfor og hvordan skoler ændrer sig eller lader være, mens Blase understreger, at ydre 

ændringspres da spiller en rolle i ændringsprocesser, men ikke nødvendigvis som den dominerende 

                                                 
19 Man kan spørge sig selv, om tidens tendens til nultolerancepolitikker og disciplinære stramninger repræsenter et forsøg på 
at retraditionalisere (folke)skolen ? 
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udløser af ændring. Vi ser altså også en anden analyse end den hos forskere, der tager afsæt i en 

beskrivelse af skoler som bureaukratier (Ball 1987; Blase 1991). 

I den optik handler organisationer om fordeling af magt og kontrol, og organisationsmedlemmerne ses 

som mennesker, der – bevidst eller ubevidst – handler politisk. Ball beskriver skoler som en særlig type 

organisationer præget af følgende forhold: for det første er der forskellige og indbyrdes modsigende 

strategier for at udøve kontrol: lærere har ”last-ditch control” over deres undervisning, og  nogle 

beslutninger træffes via demokratiske (offentlig og legitim interessevaretagelse) processer. Samtidig 

træffes andre, eller måske de samme, af en magtfuld rektor/ledelse uden konsultation. Det er 

ugennemskueligt, hvor grænserne for den ene og den anden type kontrol går, fordi de er skiftende og 

resultat af magtkampe og forhandlinger mellem individer eller grupper i organisationen. 

For det andet er skoler præget af forskellige mål og løse koblinger mellem ledelse og lærere, fag, udvalg 

etc.. De ”løse koblinger” og det ”organiserede anarki” (Weick; March/Olsen) skaber plads til, at de 

mikropolitiske processer kan udfolde sig og er samtidig et resultat af disse. 

For det tredje er beslutninger i skoler værdiladede og ideologiske, og medlemmerne alt efter 

socialisation bærere af forskellige – bevidste eller ubevidste – ideologier, f.eks. om hvad der udgør god 

eller rigtig undervisning. Udover de ideologiske interesser varetager lærerne også personlige interesser 

og vogter over privilegier og positioner. 

Altså er skoler arenaer, hvor der foregår en konstant skiftende kamp om magt og kontrol, men hvor der 

dog også er, understreges det, meget samarbejde og enighed i dagligdagen.  

Lærere er meget sårbare overfor interventioner fra ledelse, elever og forældre, og derfor tenderer deres 

politiske adfærd ”to be reactive, protectionistic and covert” (Blase 1991:247). 

Budskabet er, at vi ikke bliver i stand til at forstå skolers kulturer og dermed heller ikke til at forstå 

ændring og ledelse af skoler, hvis vi ikke analyserer på det mikropolitiske niveau også20. 

Blase beskriver fire lærerpositioneringer i den mikropolitiske magtkamp: embedsmændene, aktivisterne, de 

opmærksomme og de apatiske.  

Embedsmændene har formel positionsmagt, f.eks. som mellemledere. 

Aktivisternes deltagelse i mikropolitikken er en livsstil og et identifikationspunkt; de kan have formel 

magt, men fungerer især ved at udøve uformel indflydelse på beslutningsprocesser. De udviser stor 

loyalitet overfor organisationen som sådan og forlader den nødigt.  

De opmærksomme står på sidelinien og observerer interesseret, men bliver først mikropolitisk aktive, når 

det drejer sig om sager, der er væsentlige for dem21.  

                                                 
20 For en meget omstændelig definition af mikropolitik, se Blase op.cit., 1991, p. 11 
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De apatiske deltager stort set aldrig, hvad enten det så skyldes konfliktundvigelse eller er en beskyttelse 

af privatlivet mod arbejdets gennemtrængning (Ball 1987:kap 1). 

Ud fra denne analyse må lærernes værdier være spændt ud mellem idealitet og egeninteresse, og 

forholdet til ledelse opportunistisk. 

 

6.1.4. 68´ere  

Selvom det er et groft filter at se igennem og er begrænset sandt på nogle skoler, tilhører en stor del af 

lærerne 68-generationen. Og selvom kun et fåtal af dem var aktive i studenter- og ungdomsoprøret, er 

det dog nok alligevel rigtigt at antage, som Raae (Raae 2004) gør, at de har nogle fælles oplevelser i en 

”wider culture”, der adskiller sig fra andre generationers.  

Sådan betragtet må man antage at lærerne er præget af magtdistance, en (selv)ironisk holdning til 

lederadfærd samt forventninger om autonomi, selvstændig kritisk tankegang og dynamik. 

 

6.1.5.  konserverende og ledelsesfremmede 

Der spores en vis træthed i stemmen hos nogle mennesker i lederpositioner i og omkring gymnasiet, 

når talen falder på lærerne, i al fald den ovennævnte 68-generation, som skal på pension i løbet af det 

næste årti. Rektorforeningens formand har jo helt ret, når han taler om en historisk enestående chance 

for at ændre organisationen og dens kultur ved den kommende  personaleudskiftning, og at ministeriet 

har set det samme viser satsningen på via pædagogikumordningen at omdanne de nye lærere til 

organisationsprofessionelle. 

Tvetydigheden i forholdet til gymnasielærerne illustreres fint af nedenstående citater: ”De er højtuddannede 

fagprofessionelle, når det gælder deres fag-faglighed og ”glade amatører” med hensyn til de pædagogiske og 

organisationsmæssige aspekter af deres job.” og ”I denne lærerkultur er det karakteristisk, at man leder efter fejl i det 

system, man selv er en del af uden at påtage sig medansvar for at korrigere dem, at man fremhæver de negative ting og 

nedtoner de positive, og at man gør sig til talsmand for værdier, som det ikke er muligt at iværksætte, men som man 

alligevel hævder er nødvendige” og videre ”I en sådan lærerkultur forholder man sig typisk distanceret til ledelsen, 

samtidig med at man endelig ikke selv vil tage ansvar for ledelsesmæssige opgaver. En arbejdsplads præget af denne kultur 

rummer megen ledelsesresistens og pædagogisk, organisatorisk og strategisk kompetenceudvikling er meget vanskelig – og 

meget påtrængende.”(Nordskov, 2004:50-51). 

                                                                                                                                                                  
21 Formentlig udgør aktivisterne og de opmærksomme tilsammen den gruppe, jeg senere refererer til som skolen uformelle 
ledere 
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                  Lærerne kan deres fag, men er nødlidende m.h.t. pædagogik og organisationskompetence, de brokker 

sig, gør sig til talsmænd for urealistiske værdier, og de vil ikke udvikle sig. Som fagprofessionelle er de 

en hindring for den nødvendige organisatoriske udvikling. 

Opfattelsen af lærerne som ledelsesfremmede eller tilmed ledelsesresistente genfindes hos Lars Bentzon 

Goldschmidt (Goldschmidt 2000:50), der taler om ledelse på trods og mener, at i organisationer, der er 

bemandet med højtuddannede medarbejdere, ser en stor del af deltagerne ikke ledelse, formel eller 

uformel, udført af enkeltpersoner som en ønskelig eller nødvendig forudsætning for at nå 

organisationens mål.  I sådanne organisationer er lederne rekrutteret fra samme baggrund som 

medarbejderne og deler et stykke ad vejen deres grundholdninger. Leder-medarbejder ratioen er lav, og 

de formelle magtstrukturer og sanktioneringsmuligheder er svage. Legitim ledelse udøves via den faglige 

samtale og respekt, samt gennem den personlige energi og evne lederen kan mobilisere til at begejstre 

medarbejderne for visionen og betrygge dem i forandringsprocesser. Det er op til organisationens 

medlemmer at gøre ledelse mulig. 

Han nævner, at forandringsprocesser oftest vil kræve, at der tilføres organisationen ny ledelsesenergi, 

f.eks. ved at ledelsesopgaverne ”gøres til et eksplicit ansvar for flere af organisationens medarbejdere ” 

(Goldschmidt 2000:63)22.  

I sin artikel om strategisk ledelse i det almene gymnasium, baseret på samtaler med rektor og ledende 

inspektor på 5 fynske gymnasier, konstaterer Klausen en ”ledelsesforskrækkethed” hos gymnasielærere 

og deres faglige organisation (Klausen 2004).  Han forklarer dette professionssociologisk: den 

fagprofessionelle medarbejder opfatter sig som selvledende og anser ledelse for næsten synonymt med 

administration. Lærerkulturens konsensustradition vanskeliggør ledelse, der vil nye steder hen og gør 

beslutningsprocesser langsommelige og resursekrævende. Parallelt hermed nævner Goldschmidt, at de 

konsultative processer er opslidende og frustrerende. Ifølge Klausens informanter kan man ikke 

gennemføre noget udenom Pædagogisk Råd, selvom dette formelt set kun er rådgivende for rektor. 

Den uformelle magtudøvelse og ledelse sætter således spilleregler for organisationen.  

Hertil kommer, at lærerne, især den ældre generation, opfattes som bekymrede for forandringer og som 

”konserverende kræfter i almindelighed” (Klausen 2004:6). I anden sammenhæng ironiserer Klausen 

over det forhold, at adspurgt kan mange rektorer ikke begrunde deres beslutning om at blive rektorer 

præcist og angiver i al fald ikke viljen til at lede som motiv (Hildebrandt/Klausen, 2001). 

Anskuer vi lærere således kan det blive endog meget svært at få gennemført reformen efter 

intentionerne. 

 

                                                 
22 Iagttagelsen er interessant i forhold til indførelsen af team. 
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6.1.6. pædagogiske medarbejdere 

I EVAs rapport om pædagogisk ledelse og ledelsesredskaber i gymnasiet (Danmarks Evalueringsinstitut 

2004) omtales lærerne konsekvent som pædagogiske medarbejdere.  

Det ser uskyldigt ud, men det er faktisk et paradigmeskift i de sociologisk orienterede forståelser af 

gymnasielærere. 

 

6.2 Overvejende psykologisk orienterede forståelser af gymnasielærere. 

6.2.1. menneskelig resurse 

Det bliver færre højtuddannede unge til at blive gymnasielærere i fremtiden, og noget tyder på, at de 

ikke vil udvise samme livslange loyalitet overfor arbejdspladsen (Holt Larsen 2001a). Det vil være 

nærliggende at betragte og behandle dem som en værdifuld menneskelig resurse. 

H(uman) R(essource) M(anagement) tankemåden trækker på samme opfattelse af mennesket som 

perfektibelt som Schein og stemmer overens med MacGregors y-teori, der bl.a. antager, at mennesker, 

der går ind for en målsætning, er i stand til at styre sig selv, at mennesker både kan og vil tage ansvar og 

udvise kreativitet. Identifikationen med målsætningen antages at have relation til de belønninger, dens 

realisering giver (Bakka & Fivelsdal 2001:126-28). 

Maslows behovspyramide antager, at mennesker har andre behov end de materielle, herunder behov for 

selvrealisering og anerkendelse fra andre, og dermed værdsætter andre end materielle belønninger. I 

forlængelse heraf har McClelland argumenteret for, at behov ikke nødvendigvis er ordnet hierarkisk, 

men at der kan udskilles tre overordnede menneskelige behov: for magt, for socialt tilhørsforhold og 

for præstationer 

Med sin teori om den relative betydning af hygiejne- og motivationsfaktorer, ifølge hvilken 

hygiejnefaktorerne, som har med organisatoriske forhold ved arbejdet at gøre, kun kan hindre 

utilfredshed, mens motivationsfaktorerne, der har med individets oplevelse i forbindelse med arbejdet 

at gøre, aktivt kan skabe tilfredshed, lægger Herzberg hovedvægten i behovsteorien på de indre 

motivationsfaktorer (Jacobsen & Thorsvik 2003:250-253).  

Det samme gør  HRM-tankerne, hvor begrebet “commitment”, engagement, er centralt. HRMs 

grundlæggende antagelse er, at menneskelige ressourcer er værdifulde, og at de derfor skal  udvælges, 

fastholdes og udvikles omhyggeligt og på en sådan måde, at processen skaber engagement hos 

medarbejderen, som skal myndiggøres (empowerment) til at tage ansvar, udvikle sig og være fleksibel.  

Ledelsen tillægges en afgørende betydning, især ved dens ledelse af virksomhedens kultur. HRM er 

således - som Schein - funktionalistisk og integrerende i sin forståelse af kulturbegrebet. 



Anne-Vibeke Bjergstrøm  masteropgave vinter 2004 
Vejleder: Peter Henrik Raae                   Eks.nr.:00136505 
DIG, SDU 

 Side 31 af 53

Globaliseringen og det forhold, at teknisk innovation kun er en kortvarig konkurrencefordel peger på 

den menneskelige resurse som det væsentlige udviklings- og konkurrenceparameter i fremtiden.  

I den ”bløde” humanistiske tilgang er fokus på “human resource management” (Storey 1995). Det antages, 

at engagerede individer skaber bedre præstationer. Det antages også, at dette engagement kan og skal 

internaliseres.  

Andre forskere peger på et ikke-internaliseret engagementsbegreb, der tager sit udgangspunkt i 

medarbejderens opfattelse af bytteforholdet mellem ham/hende og organisationen (Bévort 

m.fl.1995:18-20). I den simple byttehandel er ansættelsen et kontraktligt forhold mellem medarbejder 

og organisation, en aftale om hvilke forpligtigelser parterne gensidigt har.23  

Men i den udvidede byttehandel føjes en række socialpsykologiske elementer ind i kontraktforholdet: 

Organisationen befinder sig i en omverden i stadig udvikling og ønsker medarbejdere, der er villige til at 

yde mere end rutinearbejdet. Disse får større selvstændighed og ansvar, herunder for at udvikle sig. 

Ledelsen er baseret på dialog og gensidig tillid. Der opstår et symbiotisk forhold mellem virksomhed og 

medarbejder24. Eftersom kravene fra omverdenen skifter hele tiden, må medarbejderne være fleksible 

og omstillingsparate. Hvor den gammeldags bureaukrat langt hen ad vejen ikke behøvede ledelsens 

kontrol, når han/hun havde internaliseret regler, skal medarbejderen nu internalisere værdier.  

Nogle ser dette som et nødvendigt paradigmeskift for moderne ledelse (Bévort m.fl. 1995:.99ff ), mens 

andre, som f.eks. Thyssen, peger på det generelt betænkelige i, at arbejdet bliver lig med livet, og det 

særligt problematiske for de medarbejdere, der ikke kan eller vil udvikle sig eller acceptere at stille op i 

ledelsens inderliggjorte skriftestol til medarbejderudviklingssamtalen (Thyssen 2002). 

Reformen lægger op til en HRM tankegang, når det drejer sig tilgangen til eleverne, hvis commitment 

skal sikres, således at de kan udvikle deres fulde spektrum af faglige, personlige og sociale kompetencer.  

I Finansministeriets personalepolitik har HRM-tanker udviklet sig sideløbende med NPM, og på 

gymnasierne er medarbejderudviklingssamtaler, faggruppesamtaler og teamsamtaler så småt ved at blive 

rutiniseret. 

Hvis gymnasielærerne skal være fleksible, committede og parate til livslang (om)læring bliver 

forventningerne til ledelse, at der stilles midler og tid til rådighed for relevante fælles og individuelle 

udviklingsprocesser. Det vil stille krav om personaleledelse og pædagogisk ledelse. 

 
6.2.2. isolerede og usikre individer, plaget af skyldfølelse 

I 1975 udkom Dan C. Lorties ”School Teacher”, en studie af hvad der karakteriserede amerikanske 

lærere, baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelser, iagttagelser og interviews (Lortie 1975;2002). 
                                                 
23 A fair day´s work for a fair day´s pay i den simpleste form. 
24 Som hos Åkerstrøm  bliver ledelsessproget til kærlighedens sprog 
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Når jeg tillægger bogen vægt, selvom den mest baserer sig på primary og secondary lærere, skyldes det 

dels, at amerikanske grundskolelærere faktisk er universitetsuddannede, dels at værket med sin brug af 

æggebakken som metafor for skolen anlagde en individualpsykologisk synsvinkel på lærere, der 

efterfølgende har haft stor gennemslagskraft også i den danske tænkning om gymnasielærere25. 

Lortie finder, at lærere er karakteriseret ved conservatism,  individualism and presenteism. 

Conservatism er forbundet med det forhold, at lærere ikke lærer at være lærere som sådan. De lærer deres 

fag på universitetet og får så en kort overvejende teoretisk indføring i pædagogik og didaktik, før de en 

dag står i klasseværelset og skal undervise. For at klare den opgave søger de i deres egen erfaring efter 

lærere, de har kunnet ”nå dem” og indretter sig efterhånden  i en lærerrolle/personlighed skabt på 

denne baggrund og på baggrund af en erfaring, om hvad der virker for dem i lige netop den klasse og 

den situation i en trial-and-error proces. De udvikler sig altså ved at handle-i-praksis og reflektere-i-

handling. 

Lortie påpeger, som senere Dale (Dale 1998), at der ikke er et fælles sprog og begrebsapparat om 

undervisningsteknologi, der gør det muligt for lærere systematisk at udvikle pædagogisk teori og 

forbinde den med praksis. Lærere bliver derfor yderst følsomme overfor forandringer, der ikke 

umiddelbart passer til den rolle/personlighed, de har udviklet. Det skyldes ikke mindst, at de 

belønninger, lærere oplever i deres arbejde, især er psykiske. 

Lærerjobbet nyder ikke nogen stor social anseelse, og lønnen er ofte ikke så høj som den, kolleger med 

en tilsvarende uddannelse opnår i andre jobs og i andre sektorer af økonomien. Belønningen hentes 

således først og fremmest i kontakten med eleverne. I klasseværelset er den enkelte lærer autonom og 

udfører ledelsesfunktionen (individualism) uden indblanding - eller støtte - fra andre voksne. Enhver 

afbrydelse af den intense undervisningskontakt og af de tusinder af små eller store adhoc-beslutninger, 

læreren tager i splitsekunder, føles som forstyrrende og irrelevant. 

Kontakten med eleverne bag lukkede døre i klasseværelset er den arena, hvor lærerens motivation og 

commitment dels engageres, dels står sin prøve. Lærere har en god dag, når undervisningen lykkes, når 

de ”når” eleverne og kan føle, at eleverne når de faglige mål og udvikler sig - og måske ligefrem er 

glade. Med chancen for at opnå denne belønning følger usikkerheden som et grundvilkår. Lærere ved 

aldrig, om det, de har planlagt vil lykkes, eller om klassen lige netop den dag vil lukke af, om eleverne 

faktisk når undervisningsmålene, kan aldrig vide sig sikre på elevernes sympati og opmærksomhed, er 

hele tiden ”på” og udsatte psykisk, netop også fordi de ikke har mulighed for den k3 læring, der skulle 

sikre didaktisk rationalitet (Dale, 1998). De fleste lærere får ikke feedback på deres professionelle 

                                                 
25 Denne forståelse af lærerens grundvilkår som sig selv genfindes i særlig konsekvent form hos Jennifer Nias, f.eks. i 
”Teaching and the Self” i Holly & McLoughlin: Perspectives on Teacher Professional Development, 1989 
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adfærd og kunnen fra deres ”peers”, altså andre voksne, men fra eleverne. Deres opmærksomhed rettes 

således mod nuet og den umiddelbare fremtid snarere end imod den langsigtede udvikling og strategi 

for skolen som helhed (presenteism). 

Lærere har således ” a built-in resistance to change…Many proposals for change strike them as frivolous - they do not 

address issues of boundedness, psychic rewards, time scheduling, student disruption, interpersonal support and so forth.” 

(Lortie 2002:235). Fordi samspillet med eleverne er altafgørende, er det vigtige for dem at undervise og 

“Since they also believe that the teacher is the essential catalyst in the learning process, they feel their impulses26 are 

legitimate. Whatever impedes their efforts impedes student progress. They want to concentrate their efforts on the core tasks 

of teaching, not on distractive organizational duties“(Lortie 2002:175). 

Af samme grund er de ikke nødvendigvis loyale over for udefra kommende input om, hvordan 

undervisningen bør organiseres, men omfortolker, tillemper eller ligefrem ignorerer dem. 

Lortie opfatter altså lærerne som modvillige over for forandring, ikke fordi de er dumme eller uoplyste, 

men fordi forandring ikke nødvendigvis forekommer dem begrundet i kerneydelsen: undervisning. 

Ligeledes beskrives de som tilbøjelige til at opfatte krav om professionelt helhedssyn og 

organisationsprofessionalisme som irrelevante og forstyrrende. 

Også Andy Hargeaves (Hargreaves 2003:kap.7) er optaget af lærerens psykiske situation, der for ham at 

se er præget af angst, frustration og skyld. 

Mens ”persecutory guilt” især opstår p.gr.a. den arbejdsintensivering, der er sket i lærerarbejdet i de 

seneste år og de stigende krav til accountability27  og bedst kan erkendes i lærerværelsets brokkehjørne, 

er der i selve jobbet indbyggede kilder til den ”depressive guilt”, der i værste fald fører til udbrændthed 

og sammenbrud: det handler bl.a. om omsorg, om at have unge menneskers nutid og fremtid i sine 

hænder28. Det er en ”never-ending story”; der er altid mere at gøre og bedre måder at gøre det på. Disse 

psykologiske pres kan føre til, at lærere udvikler en ”persona of perfectionism”, en manglende vilje og 

evne til at erkende og indrømme, at tingene ikke altid er perfekte. Risikoen herfor øges af 

æggebakkestrukturen og ikke-samvirkende29 lærerkulturer.  

Af særlig interesse i forbindelse med en diskussion af gymnasiereformen med dens institutionalisering 

af lærerteams er imidlertid Hargreaves diskussion af individualisme vs. individualitet (Hargreaves 

2003:kap.8). 

                                                 
26 altså at undervise 
27 noget som først for alvor vil slå igennem for danske lærere med reformens krav til netbaseret adgang til planer og mål for 
undervisningen  
28 Her hører jeg indvendingen: Men det gælder da kun/især folkeskolelærere. De nye elevgrupper,  den ændrede 
socialkarakter og socialisationsefterslæbet bevirker imidlertid, at de unge i stigende grad trænger sig på som sårbare, 
refleksive jeg´er . Det er min erfaring - og mit postulat - at den kollega er sjælden, der ikke tager dem og deres problemer på 
og til sig i større eller mindre grad. 
29 ”collaborative” indeholde en personlig ansvarlighedsdimension, der ikke helt dækkes af ”samarbejdende”. 
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I et ganske skarpt opgør med ”Lortie-skolen”  fremfører han, at det er sket en kortslutning, når man 

har tolket data: det fremgår ganske vist af disse, at isolation, individualisme og privathed er 

karakteristika ved lærerjobbet, men ikke at dette skyldes, at lærerne som personer eller som lærere er 

eller føler sig usikre og angste. Man har tolket noget, der skyldes arbejdsbetingelser, fysiske rammer etc. 

som udtryk for personlige, individuelle og problematiske egenskaber ved de personer, der udfører 

jobbet. 

Hargreaves definerer tre former for individualisme, den økologiske (de fysiske rammer, æggebakken, 

skemastruktur etc), den strategiske (hvordan bruger jeg bedst min tid for at nå mit i princippet 

grænseløse arbejde) og den selvvalgte. 

Han argumenterer for, at forsøg på at begrænse læreres isolation kan have negative effekter af flere 

grunde: den påtvunge kollegialitet og ”mandated change” kan føre til en deprofessionalisering af lærere, 

der dels afholdes fra at tænke selvstændigt af angst for at blive grebet i ”the heresy of individualism”, 

dels føler sig udygtige, når de forsøger at gennemføre undervisning efter ude/oppefra kommende 

direktiver, som ikke giver mening for dem selv eller for deres elever. På den måde hindres de, eller 

hæmmes, i at udøve  kernen i lærerprofessionalitet, refleksion-i-handling.  

Et eksempel i den danske skoleudvikling kan blive knæsættelsen af projektarbejdet som en apriori bedre 

arbejdsform end klasseundervisning, hvilket formentlig støder an mod lærernes erfaring, der siger, at 

forskellige arbejdsformer er gode til forskellige ting og tider.  

Betragtet individualpsykologisk må læreres grundlæggende værdier og antagelser have at gøre med 

ansvarlighed, autonomi, men også omsorg, kobling mellem fag , faglighed og elev, og ikke mindst 

tryghed, herunder tryg udøvelse af autoritet. De er - og bruger sig selv på godt og ondt som - 

menneskelig resurse. Forventninger til ledelse vil være støttende og faciliterende ikke-indblanding. 

 

6.2.3. intuitive og selvsikre kunstnere/reflekterende praktikere 

I en undersøgelse af schweiziske lærere arbejder Michael Huberman m.fl. ud fra et livsforløbs-

perspektiv (Huberman 1991). Skønt studiet afdækker et antal lærere, som efter 10-15 år kun investerer 

de absolut påkrævede resurser i jobbet, er der flest vellykkede, tilfredse og committede lærere. De er 

“artisans 30, working primarily alone, with a variety of new and cobbled-together materials, in a personally designed work 

environment”(Huberman 1991:136). Lærere føler ejerskab til en ændring, når de kan få den til at give 

mening i klasseværelset. Det er vigtigere at sikre denne praktiske bemestring, når man vil ændre end at 

sikre ejerskab til ideerne bag ændringen på et mere ideelt, overordnet plan (Huberman 1991:133). 

Hubermans væsentligste bud på en lærerudviklingsstrategi er, at ledelsen accepterer og tilrettelægger 

                                                 
30 Min understregning 
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strukturer, der støtter frivilligt kollegialt samarbejde31, mens han tillægger formaliseret efteruddannelse 

ringe effekt. 

Donald A. Schön tager udgangspunkt i det ”radikalt mangelfulde” (Schön 1983/2001:145) ved 

udelukkende at anskue professionelle som brugere af teknisk-rationel viden og færdigheder. Der bliver 

nemlig noget tilbage, som ikke kan forklares i deres udøvelse af professionen, det han kalder viden-i-

handling og refleksion-i-handling. Det er den intuitive problemformulerende adfærd, professionelle 

udviser i praksissituationer præget af ”rod” (Schön 2001:25) baseret på deres tavse viden32. Hvor 

Huberman taler om artisans, taler Schön om, at professionelle udviser kunstnerisk adfærd i deres 

praksis. Ikke alene ved de intuitivt, hvad de skal gøre i den unikke  situation, de kan også reflektere over 

og korrigere deres handling, mens de udfører den, fordi de trækker på et lager af tidligere situationer, 

der kan ses som lig den foreliggende, samtidig med at de er i stand til at reflektere ud fra en 

fornemmelse af, at situationen også kan være forskellig. De handler således interaktivt  i en 

reflekterende dialog med situationen og dens ”svaren-igen” (Schön 2001:132), som de konstruerer og 

lader deres adfærd konstruere af33.  

Set ud fra denne analyse må læreres forventning til ledelse være respekt for og given plads til det 

refleksivt professionelle arbejde. 

 

6.3. Opsummering 

Lærerkultur kan ikke beskrives entydigt. Tværtimod tegner der sig mange forskellige profiler alt efter 

iagttagelsesposition og vinkel. Den ledelsestilgang man anlægger bliver i høj grad afhængig af, hvilke 

faktorer man især vægtlægger i sin forståelse af lærere. Det er formentlig en meget vigtig ting for en 

rektor at gøre sig klart, hvilke bevidste og ubevidste forforståelser han har af lærerne: Hvis det vigtigste 

en leder gør er at lede kulturen, bliver den vigtigste forberedelse hertil vel at forstå dens medlemmer 

rigtigt. 

Man kan hæfte sig ved værdier som selvstændighed, kritisk distance og ansvarlighed som nogle, der går 

igen i mange af analyserne. Men også ved forhold som usikkerhed, målforskydning, individualisme og 

perfektionisme. 

Men mon ikke følgende er en relativ fair opsummering af fænomenet dansk gymnasielærer: det er 

mennesker med en videregående akademisk uddannelse i normalt to fag, der efter en kortere 

praktikperiode får ret til at udøve erhvervet. I det daglige samspil mellem fag, elever og kolleger 

                                                 
31Interessant nok iagttager han, at de mest disengaged og bitre lærere er de, der har kastet al deres energi og entusiasme ind i 
de store uddannelsesreformer i 70erne og nu føler, at reformerne blev forrådt undervejs. 
32Med et begreb hentet fra Michael Polyani 
33 Schöns analyse er i høj grad også professionssociologisk funderet 
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udvikler de en reflekteret og reflekterende praksis, begrundet i erfaring og delvis tavs viden om, hvad 

der formidler mellem deres fag og elever i forskellige undervisningssituationer og ud fra forskellige mål 

med den pågældende undervisning. De er socialiseret i en kultur præget af forestillinger om lighed og 

lav magtdistance34. Der er en vis vægring mod ændring per se, men samtidig en parathed til at adoptere 

ændringer, hvis de virker og er funktionelt velbegrundede, gerne i bedre resultater og trivsel for 

eleverne. De har i de senere år fået en del erfaringer med kollegialt forpligtende undervisnings- og 

samarbejdsformer. Som gruppe betragtet har de bevæget sig fra et fagprofessionelt udgangspunkt mod 

et mere fagdidaktisk og pædagogisk perspektiv, men her er der givetvis betydelige individuelle forskelle. 

Bortset fra de alleryngste (sidst uddannede) har de ikke nogen stor pædogogisk-teoretisk indsigt og 

samarbejdet om undervisning tenderer til at være frivilligt og adhoc. Der er et stykke vej endnu til 

pædagogiske medarbejdere. 

Deres forhold til ledelse er under forandring (se kap.7), idet de erkender et behov for mere synlig 

ledelse, kombineret med en stigende accept af kollegial ledelse. Skønt det ofte hævdes sådan i 

forbifarten, ser jeg ikke substantiel dokumentation for, at forholdet til ledelse er markant anderledes hos 

de unge lærere, om end der i GLs arbejdsmiljøundersøgelse svagt anes en sådan tendens (GL 2002 vs. 

Paludan-Müller 2004), ligesom der ikke kan dokumenteres signifikante kønsforskelle. Heller ikke 

forskelle begrundet i fag, har jeg endnu set dokumenteret. 

Ovenstående beskrivelser af gymnasielæreres kultur kan ikke harmoniseres til ét fælles billede. Selvom 

Hargreaves beskrivelse af det modernes secondary schools balkaniserede kultur er for skarpt trukket op 

til at svare til danske forhold, ikke mindst fordi vi i det danske system ikke opererer med funktionen 

headteacher, og den faglige balkanisering derfor ikke har nær så stor gennemslagskraft, og fordi kun få 

danske skoler er så store som de Hargreaves studerede, så understøtter et langt livs rejse gennem rigtig 

mange forskellige lærerværelser i al fald en tolkning af lærerkulturen som opdelt i subkulturer. Hyppigt 

kan man iagttage, at de naturvidenskabelige lærere sidder ved et bestemt bord, både til frokost og til 

møder. Andre subkulturer kan iagttages som afgrænsede af køn eller alder, og så er der på næsten alle 

lærerværelse en opdeling i ins og not-ins, alt efter hvordan og om man positionerer sig i de 

mikropolitiske magtkampe. 

 

7. Lærere og ledelse 

Set fra ledelsen og omegn er lærerne i en vis udstrækning at opfatte som en barriere for den nødvendige 

udvikling og ændring i det almene gymnasium, fordi de er ledelsesresistente og bagstræberiske. 

                                                 
34 Det er den pæne måde at sige det på; man kunne også tale om jantelov. 
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Men ved vi noget om, hvordan lærerne selv siger, at de opfatter ledelse og hvilken type ledelse, de 

efterspørger ? 

Det er bemærkelsesværdigt, at ledelsen stadig for de fleste lærere er synonym med rektor. Det er rektor, 

der skal se og rose. For i virkelighedens verden er skolerne siden midthalvfemserne jo blevet ledet ikke 

blot af ledelsesteam, bestående af rektor, ledende inspektor med personaleledelsesbeføjelser og et antal 

øvrige inspektorer. Der har også udviklet sig et lag af det man kunne kalde kollegiale ledere, som f.eks. 

pædagogiske konsulenter, it-konsulenter og kursusledere. 

Men inspektorundersøgelsen viser, at både de ledende og de øvrige inspektorer i et vist omfang oplever 

dels en rolleforvirring, dels en modvilje mod deres ledelsesforsøg fra lærernes side og dels selv kun 

nødigt påtager sig egentlige ledelsesforpligtelser, når det drejer sig at lede og fordele lærernes arbejde og 

ikke mindst om at tilrettevise og kvalitetsbedømme (GL 2001). Det er åbenbart ikke lykkedes dem at 

træde i karakter som ledere, hverken som management eller leadership. 

Fra GLs arbejdsmiljøundersøgelse (GL 2002) ved vi, at ledelsen er uhyre væsentlig for lærernes 

oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser, at mens 85 % er meget tilfredse eller 

tilfredse med deres job som helhed, er tallene når det drejer sig om det psykiske arbejdsmiljø faktisk 

meget anderledes, idet kun 63 % er meget tilfredse eller tilfredse, og 35 % utilfredse eller meget 

utilfredse (GL2002:fig 2.1). Overordnet set finder man en ganske høj grad af tilfredshed med forholdet 

til eleverne (GL 2002:fig. 2.9), med den faglige udvikling og kvalitet (GL 2002:fig. 2.3) og forholdet til 

kollegerne (GL 2002:fig. 2.10). Her skal man dog bemærke, at det kollegiale samarbejde kun i ringe grad 

opleves som en resurse (Lading 2004). Tilfredsheden er mindre med kravene til deltagelse i øvrige 

aktiviteter (GL2002:fig. 2.8) samt muligheden for at deltagelse i efteruddannelse og kurser (GL 2002:fig. 

2.6) 

Utilfredsheden koncentrerer sig især på to felter: 

- Der er markant utilfredshed med den måde, hvorpå de organisatoriske ændringer p.gr.a. årsnorm og 

overenskomster påvirker arbejdslivet,  især m.h.t. tidsforbrug og indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen 

(GL 2002:fig. 2.7, 2.14, 2.15 m.fl.). 

- Og der er ganske stor utilfredshed med ledelsen35.  

Ledelsen bedømmes som relativt god til at bakke op i tilfælde af personlige problemer eller problemer 

med en elev samt til at tage de nødvendige beslutninger, at uddelegere opgaver og være lydhør overfor 

lærerkollegiets holdninger generelt.  

                                                 
35 Undersøgelsen gør - helt rimeligt - meget ud af at understrege, at man ikke kan konkludere noget om faktisk 
ledelsesadfærd ud fra svarene. 
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Man er mindre tilfreds med ledelsens evne til at prioritere trivsel på arbejdspladsen højt, til 

konfliktløsning, til at motivere og til at inddrage medarbejdere i væsentlige beslutninger. 

Lidt større tilfredshed er der (men stadig kun en middelkarakter) med ledelsens evne til at planlægge 

arbejdet og sørge for den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder (GL 2002:fig. 2.11, 2.12) 

En anden væsentlig iagttagelse i undersøgelsen er, at det er vurderingen af ledelsesforhold, der adskiller 

de generelt tilfredse og de generelt utilfredse mest. 

Undersøgelsen finder ikke signifikante forskelle m.h.t. geografi og køn, men derimod en svag tendens 

til at ansatte på de private gymnasier samt medarbejdere under 30 og over 60 år er mindre utilfredse 

(GL 2002:39-40).  

Inge Heises interviews viser, at lærernes forhold til ledelsen er komplekst. Mange synes at sætte pris på 

leadership snarere end ledelse; den karismatiske rektor, der begejstrer og støtter den enkelte med 

opmuntring, opmærksomhed og ros. Det er vigtigt “at blive set”, men det er også vigtigt, at der bliver 

stillet krav. Samtidig ønsker man frihedsgrader og tillid. Endelig er den gode rektor også en, der er god 

til at håndtere omverdenen og skaffe ressourcer til institutionen (Heise 1998:231-40). Det er jo ikke små 

krav! 

Det billede, der tegnes af rektorernes oplevelse af de krav, lærerne stiller til dem hos Marianne 

Abrahamsen, er ikke væsensforskelligt (Abrahamsen 1998). Man skal være opmærksom og rosende, 

man skal kunne skære igennem og træffe beslutninger, men man skal på den anden side ikke stikke 

næsen for langt frem, når det drejer sig om lærernes undervisning. 

Gymnasierektorer oplever ledelse som placeret i spændingsfeltet mellem på den ene side den autonome 

fagprofessionelles forventninger til lederen, og på den anden side både rektorernes ambition om at 

udvikle og ændre skolen og de samfundsmæssige krav og forventninger til lederrollen. At det krydspres 

bliver så synligt nu, skyldes det rolleoverload som gymnasiets ledere og mellemledere oplever i disse år: 

hvor det før var tilstrækkeligt - og ønskværdigt - at være en god administrator og faglig sparringspartner, 

skal rektor nu også kunne skabe mål og vision og i det hele kunne varetage de mange forskellige 

ledelsesroller, der kræves i en moderne organisation (Abrahamsen1998:kap.2). 

 

7.1. gymnasial ledelse ved en korsvej 

Det modernes gymnasieledelse var som sagt en primus-inter-pares rektor, hvis legitimitet i forhold til 

de ledede hentedes i fagligheden, hvis ledelse især var administrativ og regelfølgende, og hvis kontakt 

med de fagprofessionelles pigeonholingprocesser var sporadisk og foregik fra behørig afstand. 
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Der er en tendens til i litteraturen at fremstille det, som om denne ledelsesform nu brat skal afløses af 

en anden. Men som jeg har påpeget, har behovet  for ændrede ledelsesformer og responset på det 

behov i gymnasiet været mærkbart længe. 

Som nævnt har tendensen det sidste tiår været at brede ledelse ud i organisationen i form af 

teamledelse. Oprindelig var ledelsesreformen et resultat af decentralisering og mål- og rammestyring. 

Der var simpelthen ikke ledelseskapacitet nok på skolerne til at tage sig af alle de nye opgaver, som 

ministeriet og amterne ønskede udført, og til at imødekomme det stigende pres for accountability, altså 

at skolerne dokumenterede deres planlægning og efterfølgende målopfyldelse og sikrede 

kvalitetsudviklingen lokalt.  

Men både amt, ministerier og rektorer var (og er) også inspirerede af de private organisationer, hvor 

man med Oticon i spidsen i disse år udviklede ledelsesformer i samklang med idealet om den lærende 

organisation. Disse projektbaserede og netværksorienterede spaghettistrukturer, hvor topledelsen 

abdicerede fra detailkontrollen og overlod ansvar og initiativ til committede, selvstyrende medarbejdere 

i adhoc-projektgrupper (så længe det altså gik godt på bundlinien) og koncentrerede sig om at formidle 

mission og vision såvel udadtil som indadtil, syntes at være en strukturelt og kulturelt logisk konsekvens 

af det senmoderne. De færreste vil måske gå så vidt som Thygesen Poulsen, der mener, at lederen skal 

trække sig helt i baggrunden og lade folk komme videre med arbejdet: virksomheden er en legeplads for 

højtuddannede og committede medarbejdere, og ledernes opgave indskrænker til at låse porten til 

legepladsen op, så de andre kan komme til at lege (Thygesen Poulsen 2002:kap.18). 

Blandt de aktivisterne og potentielt blandt de interesserede vil man ofte finde skolens uformelle ledere, de 

lærere, der bevirker, at Klausen formentlig i store træk har ret, når han konstaterer, at man ikke kan 

træffe beslutninger, der vel at mærke gennemføres, udenom PR.  

Hvis den analyse holder, må man konstatere, at der faktisk er store uudnyttede ledelsesresurser rundt 

omkring på skolerne. Mon ikke kunsten bliver at udnytte dette potentiale til at tilføre organisationen ny 

ledelseskraft i en tid med radical change ? Er der m.a.o. basis for at udvikle et system, der kombinerer 

en dialogisk rektorrolle med situeret kollegial ledelse ? 

 

7.2. Kollegial ledelse 

I sin kvantitative og kvalitative undersøgelse af lærere og ledelse på et af landets store gymnasier med 

hf-kursus tegner Paludan-Müller følgende, i forhold til hans teoretiske forforståelse af lærerkulturen, 

noget overraskende billede (Paludan-Müller 2004):  Lærerne viser sig i overvejende grad (og uden 

distinkte forskelle imellem yngre og ældre lærere) at være positive overfor mere, og mere synlig ledelse, 

at have forståelse for nødvendigheden af at forskyde perspektivet fra fag til (tvær- og over)faglighed, 
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samt at være positive såvel overfor at lade sig lede af kolleger (i team) som selv at påtage sig kollegiale 

ledelsesopgaver. Til gengæld konstaterer han en udpræget modvilje mod kontrol fra rektors side - og 

det er jo et problem i et outputstyret gymnasium. Hvis kontrollen kan antage form er dialogisk ledelse, 

synes problemet at være løst. Endelig peger undersøgelsen på et problemfelt, der bliver betydningsfuldt, 

hvis man forestiller sig et fremtidigt system med ledelse alle vegne fra, nemlig at gymnasielærere er 

konfliktsky. Deres individualiserede konsensuskultur hæmmer evnen og viljen til kollegial 

konfliktløsning. 

 

7.2.1. Kursusleder som eksempel på kollegial ledelse 

Blandt de kollegiale ledelsesfunktioner, der eksisterer i strukturen lige nu, er kursuslederposten36 den 

nyeste, og dermed den, der sandsynligvis ville give mest umiddelbar anledning til konflikter i givet fald. 

Derudover kommer kursuslederen tættere end så mange andre på lærerne, idet vedkommende 

overværer undervisning ret hyppigt og ofte i situationer, hvor vejlederen også underviser.Kursuslederen 

kommer med ind bag den lukkede dør. 

Blandt kursuslederne i Frederiksborg Amt var der i 2004 i alt otte, der ikke var inspektorer og dermed 

besad en formel positionsmagt. Jeg bad dem fortælle om kursuslederen i forhold til kollegerne i 

uddannelsesstilling, i forhold til øvrige kolleger og i forhold til teamledelsen. Derudover bad jeg dem 

svare på spørgsmål om deres baggrund i gymnasiet. Jeg fik syv svar, inklusive mit eget. Det er ikke 

meget at drage konklusioner ud fra, men der er dog nogle interessante iagttagelser at gøre: 

For det første ser det ud til, at kursuslederne hentes blandt de lærere, Ball kalder aktivisterne, og som jeg 

ovenfor har kaldt skolernes uformelle ledere. De syv har alle deltaget i det mikropolitiske liv som PR-

formænd, formænd for tunge udvalg og/eller været medlemmer af den faglige forenings bestyrelse, 

fagkonsulent, lærebogsforfatter, masterstuderende etc. Det er altså folk, som er synlige på deres skole, 

og hvem man er vant til at høre udtale sig. 

For det andet er de ikke i tvivl om, at de udøver en ledelsesfunktion, både i forhold til kollegerne i 

uddannelsesstilling og til øvrige kolleger. Tre af dem beskriver situationer, hvor de har pålagt folk at 

vejlede eller har udskiftet uhensigtsmæssige vejledere. Samstemmende oplever de det som 

uproblematisk at få accept af deres dispositioner fra kolleger. Tankevækkende forklarer en denne accept 

med en henvisning til, at funktionen er så ”indlysende nødvendig”. 

                                                 
36 Kursuslederen har ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere de toårige uddannelsesstillinger. Dvs. at 
kursuslederen leder dele af kollegerne i uddannelsesstillings arbejde og pålægger andre kolleger ekstra arbejde og funktioner 
ved at udpege dem som vejledere for kandidaterne. Det nye pædagogikum er  ikke nyere end at der stadig kan opstå 
konflikter mellem f.eks. vejledere og kandidat og dermed være behov for ret kontant konfliktløsning, der i høj grad kan have 
at gøre med faglighed og undervisning. Kursusleder er ofte inspektor og har dermed positionsmagt, men bliver som det 
fremgår altså også nogle gange hentet blandt de ”menige” lærere. 
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For det tredje peger de på, at den type ledelse, de udøver, kræver ”fingerspitzgefühl”; det er ikke muligt 

eller ønskeligt med en beordrende top-down ledelse, men derimod med en konsulterende stil, hvor 

vægten lægges på, at resultatet af uddannelsesstillingens gennemførelse bliver, at alle får den størst 

mulige læring og udvikling ud af det. Flere understreger betydningen af det aspekt ved den nye ordning, 

jeg har peget på ovenfor, nemlig at de ”gamle” kolleger skal uddannes sideløbende med og til en vis 

grad igennem kollegerne i uddannelsesstilling. 

Indførelsen af enhedsskolen i Norge ledsagedes af en ledelsesorganisering med rektor og en gruppe af 

mellemledere. Virkningen heraf evalueres i en rapport (Møller & Paulsen 2001) som værende, at 

administrationen blev mindre nødlidende, mens der ikke blev mere og bedre opmærksomhed omkring 

den pædagogiske ledelse, der ellers var nok så påkrævet i de store omstillingsprocesser, den nye 

skoleform medførte. På Malakoff Videregående Skole valgte man at forny traditionen ved at gøre de 

gamle hovedlærere til resursepersoner for udviklingen af klasseteams og  det øvrige pædagogiske 

udviklingsarbejde samt mellemled mellem teams og ledelse. Selvom evalueringen ikke hævder, at alt 

blev bedre af det, kan den konstatere, at de planlagte udviklingsmål i al fald blev nået, og at ledelse fra 

midten i al fald ikke hindrede arbejdets udførelse eller skabte ringere kvalitet.  

Hvis disse iagttagelser har bred gyldighed, ser det altså ud til, at der for det første er grobund for 

kollegial ledelse i gymnasiet og for det andet, at kollegiale ledere kan/vil tackle konfliktsituationer. 

 

7.3. hvad skal ledelse kunne i fremtiden? 

Der er flere tendenser i diskussionen om ledelse af senmodernitetens og fremtidens gymnasium: nogle 

lægger vægt på udvikling indadtil (intern integration) og peger på pædagogisk ledelse, andre lægger 

hovedvægten på behovet for ekstern tilpasning og peger på strategiske ledelse37.  

Endelig lægger nogle ikke i samme grad vægt på ledelsens formelle placering i organisationen, men 

betragter ledelse som en kulturel proces. 

Der er udbredt enighed om, at administrativ ledelse på den ene side ikke er nok til at matche et 

mismatch mellem reform og lærerkultur, men på den anden side også om, at reformen og 

moderniseringen af det offentlige kalder på mere administration. Der er stor opmærksomhed på 

rektorrollens overload og betydningen af at sprede ledelse ud i organisationen, men betydelig uenighed 

om med hvilket formål: administrativ aflastning eller empowerment. Endelig er der en vis enighed om, 

at det der er brug for er leadership og ikke management. 

                                                 
37 Pædagogisk ledelse her forstået som den type ledelse, der er nødvendig, når man skal igangsætte og lede refleksioner og 
læringsprocesser i organisationer. Ordet bruges også om ledelse af pædagogiske institutioner og personale. I den forstand 
kan pædagogisk ledelse også være strategisk. 
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Når Klausen (Klausen 2004) insisterer på strategisk ledelse, hænger det sammen med hans 

organisationsteoretiske udgangspunkt: offentlige organisationer er noget særligt, og et af deres 

særkender er, at de modsætter sig radical change. Så skønt evnen til selvledelse og konsensuskulturen 

kan anskues som styrker ved gymnasiet og gode forudsætninger for den forhandlede, dialogiske og 

distribuerede ledelse, som er i overensstemmelse med ”wider culture”, kan de også være svagheder, når 

forandringer er hastige og overgribende, når omverdenskravene både skærpes og bliver mere indbyrdes 

modstridende.  

Der er brug for vision og strategi i en hyperkompleks verden og i den situation, siger Klausen, er der i 

højere grad er brug for strategisk ledelse, ikke mindst i lyset af gymnasielæreres fagprofessionelle skepsis 

overfor ledelse. Hans anbefalinger om ledelsesformer i det kommende gymnasium understreger, at der 

ikke er brug for pædagogisk ledelse, men ledelse af pædagogiske institutioner.. Hvis man praktiserer 

pædagogisk ledelse, kommer man ikke længere end lærerne vil. Organisationen vil fortsat lukke sig om 

sig selv og  (for)blive autopoesisk.  

Nok er det stadig hensigtsmæssigt, at ledelsen rekrutteres, så den har  faglige kompetencer, der matcher  

medarbejdernes, men den skal have en ledelsesfaglig uddannelse, hvor gymnasiets rektorer og 

inspektorer vel at mærke ikke uddannes i små grupper for sig selv, men sammen med ledere fra andre 

organisationer. De skal kunne fungere strategisk i såvel det lille (skolen) som det store (regionen?) 

fællesskab. 

Rektorforeningens formand (Kuhlman 2004) ser grunddilemmaet for ledelse i, at rektor på den ene side 

tillidsfuldt skal uddelegere opgaver og beslutningskompetencer til de enkelte team og på den anden 

stadig skal sikre organisationens eksistens38 og sammenhængskraft. 

Der er behov for strategisk ledelse, men også for pædagogisk og personaleledelse og ikke mindst 

kulturel forandringsledelse. Dette skal foregå i samarbejde med lærere, som Kuhlman opfatter som 

højtuddannede, selvstændigt tænkende medarbejdere, hvis parathed til at prøve nye undervisnings- og 

samarbejdsformer generelt set er stor, som de senere års forsøgsvirksomhed viser, om end nogle af 

dem dog er præget af en vis uvilje mod at blive ledet og en usikkerhed i forhold til gymnasiets nye 

faglighed.  

Teamet vil blive det nye gymnasiums mindste enhed og ses som en vigtig resurse for ledelsen samt som 

det forum, hvor den enkelte lærers kompetenceudvikling sikres. Det bliver vigtigt, at rektor sikrer alles 

mulighed for at deltage i og lede disse team. På den anden side vil det at påtage sig at lede andre være 

                                                 
38 en synsvinkel som umiddelbart kan virke dramatiseret, men formentlig vil vise sig at blive pinefuldt aktuel for mindre 
skoler efter  overgangen til statsligt selveje. 
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nyt og svært for de fleste. Ledelsen må derfor skabe alliancer med ”lærere, der har gennemslagskraft og 

troværdighed” (Kuhlman 2004:6).   

Abrahamsen arbejder ud fra et systemteoretisk perspektiv og ser rektors rolle som forandringsagent og 

irritant af skolens autopoesiske delsystemer i en situation, hvor et fagprofessionelt bureaukrati, med 

hvad det indebærer af løse koblinger, undergår  ”integrerende forandringer” (Abrahamsen 2004:107). 

Den nødvendige ledelse tilvejebringer tilkoblingsmuligheder mellem delsystemer og mellem systemet og 

dets omverden og begrænser kompleksitet og usikkerhed. Til den ende kræves, at teamledelsen som 

helhed tager lederrollen på sig, og at den professionaliseres igennem ledelsesteoretisk efteruddannelse. 

Da styringskoden magt ikke fungerer, kan ledelsen kun lede ved at have autoritet og respekt begrundet i 

den ledelsesfaglige professionalisme. 

I anden sammenhæng har Abrahamsen & Raae undersøgt ledelse i det fremtidige gymnasium. De 

interviewede amtsskoledirektører ser et behov for mere og mere markeret ledelse samt øget 

vægtlægning af den pædagogiske udviklingsledelse. Hos teamledelsen efterlyser man tydeligere ledelse, 

der tør træffe beslutninger, der går på tværs af ”eksisterende kollegiale værdier” (Raae & Abrahamsen 

2004:35), samtidig med at man forestiller sig, at der vil komme til at ligge formelle ledelsesopgaver i 

lærerteam.  

Rektorer og inspektorer har noteret sig et behov for mere tæt-på-ledelse, mens lærerne udtrykker en vis 

tvivl m.h.t. ledelsens kvalifikationer indenfor feltet personaleledelse. 

Undersøgelsen konkluderer, at der stilles øgede krav til personaleledelse og til en pædagogisk ledelse, 

der er i stand til at opfange de (mentale) processer hos lærerne, der bliver et resultat af reformens 

ændringspres mod deres kultur og traditionelle professionsidentitet. Det bliver således også 

teamledelsens opgave at holde sig forankret inde i organisationen og vurdere, hvad og hvor meget man 

kan gøre på en gang, selvom fristelsen (og pligten) til at orientere sig opad og udad er stor . 

Den norske skoleforsker Jorunn Møller  tager i sin diskussion af ledelse i skolen udgangspunkt i 

betingelserne for reformledelse, idet hun hævder, at al ledelse er relationel og et spørgsmål om 

forhandling af vilkårene for magt og legitimitet. En skoleleders udøvelse af magt betinges af dennes 

legitimitet i de forskellige mikropolitiske grupperinger. Ledelse bliver således ikke noget, der foregår fra 

oven, men fra alle mulige forskellige steder i organisationen. Den formelle leders opgave bliver at 

balancere i en række dilemmaer mellem f.eks. krav og støtte, hierarkiske eller flade styringsformer, 

forandring og stabilitet, loyalitetsdilemmaer når læreres, forældres, elevers og samfundets interesser skal 

tilgodeses, og ikke mindst det praktiske dilemma mellem pædagogisk ledelse og brandslukning.  

Ligesom Abrahamsens viser hendes interviewundersøgelse, at rektorerne især mangler tid til den 

langsigtede, refleksive pædagogiske personaleledelse. For Møller er det problematisk, at lærerne er 
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tilbøjelige til at fortolke metodefriheden som et krav om personlig snarere end faglig autonomi, og også 

hun påpeger, at den lukkede dør kan skjule en praksis, der er statisk og autopoesisk.  

Pædagogisk ledelse, der skaber en organisationsstruktur, der fordrer tæt samarbejde mellem lærerne, vil 

sandsynligvis uddybe en række af styringsdilemmaerne, siger Møller, fordi der vil opstå flere åbne 

konflikter lærerne imellem, hvilket igen vil øge presset på rektors loyalitet. 

Pædagogisk ledelse fordrer således en refleksiv praksis hos rektor, men også en erkendelse af, at skolen 

som institution er dilemmafyldt, at problemerne ikke kan reduceres til individuelle og personlige 

mangler hos den enkelte lærer eller den enkelte rektor, og at de ikke går væk; de er et vilkår (Møller 

1996). 

Hos Fuglestad & Lillefjord finder vi følgende definition af ledelse: ”Ledelse utøves gjennom relasjoner i 

en kulturell kontekst som både skaper muligheter og setter grænser. For ledere er der derfor vigtig å 

kjenne, og kunne handle i forhold til organisasjonens kultur og delkulturer. Ledelse kan altså forstås 

som en samhandlings- og forhandlingsproces, hvor aktørerne gjennom det de sier og gjør påvirker 

hverandre gjensidig og på den måde bidrar til utviklingen av kulturen i organisasjonen.”( Fuglestad & 

Lillefjord1997:7). 

Den minder om Erik Johnsens (Johnsen1994) tankevækkende opfattelse af ledelse som en proces 

mellem mennesker, der er målformulerende, problemløsende og sprogskabende. Ledelse foregår der, 

hvor der udvises lederadfærd. 

EVAs (Danmarks Evalueringsinstitut, 2004) rapport om pædagogisk ledelse tager udgangspunkt i det 

forhold, at reformen kalder på et nyt medarbejderbegreb, ”pædagogiske medarbejdere”. Det stiller krav 

om, at den enkelte ser sig selv i forhold til organisationens samlede målopfyldelse og opfordrer til, at 

ledelse både kommer længere ud i organisationen, og at den formelle ledelse kommer tættere på den 

enkelte lærers/det enkelte teams daglige praksis i form af pædagogisk ledelse, forstået som ”ledelse med 

og tæt på de ansatte” (Danmarks Evalueringsinstitut 2004:18). Rapporten peger på det store dilemma i 

reformen, at finde balancen og udvikle nye kulturelt forankrede ledelsesformer, der på den ene side 

sikrer pædagogisk udvikling og dynamik i lærerteamene, men på den anden side også, at disse arbejder 

hen mod fælles mål, og at der ikke opstår så stærke team, at teamledelsen spilles helt af banen.39 

 

                                                 
39 Rapporten er tankevækkende, fordi den ved at sammenstille svar for rektorer og inspektorer ved det almene gymnasium 
og ledelsesrepræsentanter fra erhvervsgymnasierne antyder en manglende ledelsesmæssig tyngde i gymnasiet i dag. 
Gymnasierektorerne synes lovlig sangvinske, når de ikke oplever et påtrængende behov for ledelsesfaglig efteruddannelse. 
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8.Afrunding og konklusion 

I rapporten “A Nation at Risk” udkrystalliseredes i 1980ernes USA den angst,  de industrialiserede, 

vestlige samfund følte for at være ved at blive overhalet både udenom og indenom i kampen om det  

økonomiske og politiske herredømme i en dyb bekymring over kvaliteten af uddannelsessystemet. Især 

barneskolen bedømtes som helt utilstrækkelig.  

I Danmark bredte der sig en tilsvarende fornemmelse af, at i al fald folkeskolen ikke gjorde sit arbejde 

godt nok, efterhånden som internationale organisationer som OECD offentliggjorde rapporter, hvor 

danske unges kvalifikationer fremstod som langt ringere end de lande, vi normalt sammenligner os 

med40. 

Mange steder i verden har de offentlige skoler været genstand for ”restructuring” i de seneste år, 

gennemført med større eller mindre lydhørhed over for lærerne. Mens man f.eks. i England har lagt 

vægt på at gennemføre ”teacher-proof curricula”, jvf. curriculumtraditionens forståelse af lærere som en 

slags teknikere, der bruger deres faglige ekspertise til at implementere færdige programmer, må man 

m.h.t. den danske reform sige, at lærere har været sikret indflydelse på udformningen af læreplaner og 

vejledninger, idet de har været repræsenteret i de relevante udvalg og arbejdsgrupper, og at reformen 

ikke i den forstand udgør et sving over mod en curriculumtilgang. Didaktiktraditionens udgangspunkt i 

den professionelle, selvstændige, fagligt forankrede opgaveløsning ligger stadig til grund i en justeret 

udgave. Hargreaves beskrivelse af den britiske situation er altså principielt ikke dækkende: “… teachers 

and schools having responsibility without power as the center retains control over the essentials of curriculum and testing, 

over the basic products which teachers must turn out” (Hargreaves 2003:69),  da store dele af opgaveløsningen, 

det faktiske indhold i fag og timerammer og evaluering forventes varetaget af skolerne. 

Gymnasielov 2004 kan ikke desto mindre anskues som ”mandated change”, forberedt ovenfra via en 

optøning af (dele) af organisationen i medfør af centralt definerede temaer for forsøgsarbejdet og nyt 

pædagogikum, altså  en omstrukturering af organisationen, der kan/skal medføre en ”reculturing”. En 

omstrukturering af de moderne gymnasier ses som en forudsætning for de dybtgående kulturændringer, 

der skal få dem til at udvikle en kultur, der matcher det senmoderne, ikke mindst den senmoderne elev. 

Den er udtryk for et instrumentelt, teknisk-rationelt organisations- og kulturbegreb: trykker vi på den 

knap, og trækker vi i det håndtag, sker der det, vi ønsker. Ved at tvinge/opmuntre lærerne til at 

samarbejde i formaliserede rammer, i team, håber man at opnå en spredningseffekt, således at 

samarbejdet bliver en grundlæggende kulturel antagelse, altså en ”reculturing”. Ved at lovgive for 

                                                 
40 Man bemærke det nylige postyr om den sidste PISA-rapport. 
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undervisningsteknologien, håber man at ændre undervisningskulturen. Der er tale om skoleudvikling 

med skolen som enhed for forandring (Dalin1994-5).41.  

Det er absolut ikke en triviel teknisk justering, men indgribende nye regelsæt og rammer for fagenes 

indhold, for undervisningens former og for lærernes indbyrdes relationer.  

I litteraturen finder vi (mindst) to holdninger til kulturelle ændringsprocesser: Schein og andre ser 

kulturen som et instrument, der kan ændres med rigtig ledelse og som resultat af udefra kommende 

intervention og således bringes til fortsat at udgøre den lim, der binder organisationen sammen. 

Andre ser kultur som et samspil mellem menneskene i organisationen, der ændrer sig i kraft af deres 

samhandlen og ikke umiddelbart, åbenbart er et ledelsesredskab. Ud fra den betragtning er kulturer i 

organisationer, skønt indbyrdes uenige, stadig et sejt materiale. Kultur gør modstand.  

Med henvisning til Sarasons formulering om enhver uddannelsesreforms forudsigelig fiasko gør 

Hargreaves opmærksom på, at reformer vil mislykkes, hvis ikke hele skolen som komplekst system 

gives opmærksomhed, og hvis de mikropolitiske processer ikke medtænkes (Hargreaves 2003:kap.11). 

Lærerkulturens form spiller altså en rolle for ændringernes oversættelse: udgangspunktet vil være 

forskelligt, alt efter om man har en balkaniseret kultur og en skole indrettet på maksimal adaption eller 

med høj indre kreativitet,  eller en samvirkende kultur og en skole indrettet på gensidig tilpasning og 

udvikling.  

Lærerkulturens indhold er også et vilkår: På grund af lærerarbejdets særlige karakter får lærernes 

rolleudførelse også særlige karakteristika: mening skabes i det samspil mellem elever og fag, læreren som 

rolle, men også som person, orkestrerer, og ændringer bedømmes derfor på, om de er funktionelt 

velbegrundede i forhold hertil. Opleves det ikke at være tilfældet, vil lærernes fagligt begrundede 

autonomi og metodefrihed bevirke, at ”mandated change” ignoreres eller bliver gennemført på en 

anden måde end den tilsigtede.  

Det bliver en af udfordringerne for ledelsen af reformprocessen at forstå og arbejde med de 

copingprocesser, som man i nogle ledelseskredse er tilbøjelig til at opfatte som ledelsesresistens, 

ansvarsforflygtigelse og ubegrundet modstand mod forandring. 

Situationen bevirker et betydeligt pres på ledelse: det, at den enkelte skole i højere grad vil blive en 

strategisk enhed, peger i retning af en ledelsesorientering mod omverdenen, ikke mindst de forventelige 

nye strategiske arenaer under selvejet. Ministeriets tilbagetrukne rolle betyder behov for mere 

administrativ ledelse. Og endelig peger reformen på et accentueret behov for personale/pædagogisk 
                                                 
41 Strukturreformen og overgangen til statsligt selveje komplicerer opgaven, ikke mindst m.h.t. ledelse At dømme ud fra de 
udmeldinger der har været for nylig fra kredse i de tre andre gymnasiale uddannelser (Se f.eks. Information 9.11.04) er et 
ikke usandsynligt scenario, at der også i Danmark på sigt bliver tale om et enhedsgymnasium organisatorisk set, her dog 
tilvejebragt af markedskræfterne med statsmagten som fødselshjælper. 
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ledelse til at sikre, at samfundets intention med reformens indhold , nemlig bedre læring og 

kompetenceudvikling for eleverne, realiseres, og ikke bare dens form. 

Lærerkulturen udfordres især på to hoveddimensioner42:  

Der skal fyldes et gyldigt indhold på den nye faglighed. Huberman peger på, at formaliseret 

efteruddannelse ikke er specielt effektiv. Der skal former til, hvor lærere arbejder sammen med 

hinanden og i forhold til deres egen undervisning, gerne ledsaget af coaching fra specialiserede kolleger. 

Ved at reducere det skriftlige arbejde har man skaffet 90 mill. til at finansiere efteruddannelse. En stor 

del af pengene tænkes anvendt til at uddanne lærere til at efteruddanne andre i en kaskademodel, altså 

kollegial efteruddannelse.  

Her bliver det en ledelsesopgave at afdække den enkeltes konkrete efteruddannelsesbehov, at afværge at 

resurser bliver brugt på traditionel formaliseret kursusvirksomhed, som lærerne sandsynligvis vil 

efterspørge og at motivere lærerne for at vælge den samvirkende coachende kollegavejledning.  

Desuden vil det kræve i al fald generel fagdidaktisk kompetence at hjælpe faggrupper med at forhandle 

vilkår for og indhold i den nye faglighed. 

De nye samarbejdsformer skal rutiniseres. Det skal indlejres i kulturen, at man ikke mere har metodisk 

og pædagogisk autonomi, men at undervisningen i stort omfang skal udvikles og afvikles i 

forpligtigende samarbejde med kolleger. Altså ”contrived colleaguelity” problemstillingen, som er dybt 

kompleks. 

Kompleks på det personlige plan: selvom jeg ikke kan tilslutte mig  Lorties fremstilling af lærere, hvis 

personlige mangel det er, at de ikke tør udsætte deres undervisning for andres indblik, vil den åbne dør 

formentlig være udfordrende. Hvis man er dybt forankret i en faglig og fagdidaktisk praksis, som man 

er stolt af, er det ikke uden problemer at udsætte den for analyse og revision. Spontaniteten i den 

enkelte lærers samspil med eleverne får måske trange kår, hvilket vil virke tilbage på den enkeltes 

selvforståelse og formentlig også effektivitet som formidler. Særlig pinefuldt kan det blive, hvis det er 

rigtigt iagttaget, at gymnasielærere er konfliktsky.  

Kompleks også på det organisatoriske plan: I den udstrækning man på skoler allerede er i gang med at 

løse op ved at lærere arbejder og har arbejdet sammen i såkaldte kærlighedsteam (og det behøver jo ikke 

lige at være kærlighed til hinanden, det er såmænd oftest  kærlighed til sagen), kan man komme til at 

fryse en udvikling, hvis ledelsen insisterer på at sammensætte team efter andre, ”rationelle” kriterier. 

Det vil sandsynligvis øge konfliktpotentialet i team, hvis deltagerne har alt for forskellige syn på fag, 

faglighed og pædagogik.  
                                                 
42 En tredje stor udfordring kan meget vel komme til at handle om den måde, hvorpå den kommende overenskomst går til 
problemstillingen om tid på. 
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Man kan forestille sig, at de mikropolitiske slagsmål bliver barske, både som resultat af konkurrence om 

knappe resurser, men også af konkurrence om, hvem der skal sætte den pædagogiske dagsorden. 

Individualiteten og kreativiteten sættes på spil, hvis samarbejdet medfører knæsættelsen af en bestemt 

fagdidaktisk og pædagogisk kanon. Der vil blive brug for redskaber til konfliktløsning. 

Endelig bør man ikke se bort fra, at der er sket en mærkbar intensivering af lærernes arbejde siden 

slutningen af 1990erne. Mange oplever, at de har meget travlt med alt andet end undervisning. 

Litteraturen sandsynliggør, at det har lærere det ikke godt med. Så reformarbejdet risikerer at blive set 

som blot endnu et forstyrrende indgreb overfor kerneydelsen, en opfattelse der underbygges af 

udhulingen af forberedelsestiden og reduktionen af det skriftlige arbejde43. I det lys kan reformen blive 

set som en trussel imod elevernes læring, og det vil store lærergrupper reagere imod. 

Så ledelsesbehovet er stort, men hvor skal al denne ledelse komme fra ? 

Lærerne udtrykker en vis skepsis overfor ledelsens evne til personaleledelse og pædagogisk ledelse. 

Litteraturen anbefaler ret samstemmende, at ledelsesteamet samlet set tager ledelsesforpligtelsen på sig, 

og at den får en ledelsesfaglig uddannelse, mens arbejdsgiverparten arbejder for at få timeresursen til 

ledelse taget ud af overenskomsten. Møller og Paulsen anbefaler ud fra de norske erfaringer, at 

teamledere ikke tillægges personaleledelsesbeføjelser, mens på den anden side amtsskoledirektører og 

rektorforeningens formand forventer, at det skal ligge reel ledelseskompetence i teamene. 

Blikket rettes således mod teamledelsen, men i virkelighedens verden blev boginspektor jo ikke 

udnævnt for 15 år siden med henblik på at skulle facilitere teamets konfliktløsningsproces og føre 

medarbejderudviklingssamtaler, faggruppeudviklingssamtaler og teamudviklingssamtaler. 

Jeg tror, at der bliver der brug for en gennemgribende ændring af ledelseskulturen, selvom det ikke 

entydigt er det, gymnasieloven lægger op til med sit dobbelte signal: på den ene side en understregning 

af rektors beføjelser, på den anden side oplæg til en samvirkende teamorganisation.  

Måske vil en forståelse af ledelse som relationel, processuel og,  kunne man sige,  situeret, eller med 

Johnsens ord: målformulerende, problemløsende og sprogskabende samhandling mellem mennesker, 

der foregår der, hvor der udvises ledelsesadfærd, matche kulturen og kunne sikre den ønskede ændring 

bedre. 

Jeg tror, at et af de rigtigt seje træk i kulturen er modstand mod positionsmagt, magt der associerer til 

tvang og ikke forekommer sagligt begrundet. Det underbygges af øvrige inspektorers problemer med at 

komme til at spille en rolle som ledere. På den anden side er der mobiliseret for lidt ledelseskraft i det 

nuværende system. Her er det nyttigt at huske Goldschmidts pointe, at i forandringsprocesser må 
                                                 
43 Ganske vist er der udbredt enighed om, at elevernes skriftlige arbejdsbyrde er for stor i det nuværende gymnasium, og at 
der er en sammenhæng mellem dette forhold og forsømmelser, men samtidig er der i de senere år skabt en større forståelse, 
også i den pædagogisk/teoretiske forskning, for, at skriftlighed træner væsentlige kompetencer godt. 
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professionelle organisationer mobilisere ny ledelseskraft indefra. Men det aktualiserer det 

styringsdilemma Kuhlman også peger på: loven tillægger rektor ikke bare meget magt, men også meget 

ansvar, i sidste ende over for en bestyrelse under statsligt selveje, der ansætter og afskediger rektor. 

Måske skal man på skolerne tage konsekvensen og aktivere den uudnyttede kollegiale ledelsesresurse 

blandt de uformelle ledere, der er legio i ethvert lærerkollegium og som faktisk for manges 

vedkommende har arbejdet professionelt med pædagogik og pædagogisk ledelse i en masse 

sammenhænge i og udenfor skolerne.  

Kuhlman tænker vel lidt i de baner, når han siger, at det er nødvendigt for ledelsen at skabe alliancer 

med lærere med troværdighed og gennemslagskraft. Lærerne i Paludan-Müllers undersøgelse accepterer 

kollegial ledelse, og ikke-administrative kursusledere i Frederiksborg Amt har også oplevet accept. Men 

vil disse mennesker overhovedet påtager sig ledelse på en organisationsprofessionel måde, der langt hen 

ad vejen formentlig forudsætter, at de opgiver gamle og elskede positioner i mikropolitikkens 

fascinerende spil og træder i karakter som det, de hele tiden har været, opinionsdannere og grå 

eminencer, men nu ud fra et organisationsprofessionelt ståsted? Her kan man igen tænke på, hvor svært 

det tilsyneladende er for øvrige inspektorer at påtage sig en lederrolle. 

Derfor forekommer det mig et forsøg værd at etablere strukturer i det reformerte gymnasium, der 

understøtter konceptet ledelse alle-vegne-fra, ledelse hvor der udvises ledelsesadfærd. Når 

styringskoden magt har mistet sin gyldighed, er det netop fordi vi har gøre med ledelse af menneskelige 

resurser i en ønsket retning: tvang får ikke mennesker til at samarbejde for alvor og med kvalitet, og slet 

ikke højtuddannede selvstændigt tænkende medarbejdere. En forudsætning for at omstrukturere 

lektorer på Latinskolen til pædagogiske medarbejdere er, at der arbejdes ud fra organisationens 

nuværende ikke-hierarkiske form og på basis af dens værdier om lighed, gennemsigtighed og demokrati. 

Det vil kræve betydelig fleksibilitet fra rektorernes side, som i god tid inden overgangen til selveje må 

lægge tilrette for denne ledelsesform.  

Det vil også kræve betydelig kollegial besindelse, tolerance og ikke mindst tid at udvikle 

samarbejdsrelationer, der kan sikre, at den flydende mosaik ikke bliver fragmenteret kaos, og at den 

polyfone ledelse ikke ender som en kakafoni. 

 

 

 

Helsingør, 16-12-04     

Anne-Vibeke Bjergstrøm 
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9. Abstract 

 
Taking its startingpoint in the reform of Danish Upper Secondary education to be implemented from 

August 2005, this thesis deals with the possible relations between “mandated change”, teacher cultures 

and leadership in the “Almene Gymnasium”. 

The reform is seen as an attempt on the part of “top management” - Parliament and Department of 

Education -  to achieve significant shifts in school culture, “reculturing”, by means of radical changes in 

structure, “restructuring”, in response to globalisation and late modern life. 

The concept organisational culture is examined with particular reference to Edgar H. Schein´s emphasis 

on culture as organisational glue, and his interpretation of the interaction between culture and 

leadership (as opposed to management). 

Schools as professional bureaucracies are examined and, referring especially to the work of A. 

Hargreaves, the various forms that school culture may take are elucidated as a basis for  the following 

description of a number of preponderantly sociologically and psychologically inspired interpretations of 

teachers, their work and their role, including suggestions of the implications for leadership. 

Towards the end of the thesis, teachers´ attitude to and experience with peer leadership are addressed 

in preparation for a discussion of the potential of conceptualising leadership as a form of interaction on 

all levels of the organisation which provides solutions to problems, goal direction and a language in 

which to address these things, leadership thus emanating from where ever in the organisation this 

behaviour occurs.  

This concept, it is argued, may facilitate forms of cooperation which may enable Danish Upper 

Secondary schools to cope with radical change and reculturing, one major challenge being the 

transformation and diffusion of formal management into a cooperative peer culture. 
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