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Abstract  
 
The aim of this thesis is to gain an understanding of the new premises for public management. The 

Danish public sector is going through a process of change inspired by ideas of new public 

management. The general secondary school sector is (16- 19 year olds) now undergoing a change 

defined by two major reforms, one that deals with contents of education and one that deals with the 

financial structure. The first one (Gymnasiereform 2005) aims at changing the contents and the 

organisation of education itself and the second one (Strukturreform 2007) aims at creating a new 

structure in which schools become independent grant schools which receive funding directly from 

the central government, based on student intake. These are huge challenges for both teachers and 

for managers and there is an explicit need for change management. 

 

The thesis looks at these reforms and the impact they will have on the organisations and the 

questions raised are approached from a constructivist and emergent point of view, in which 

organisations are seen as loosely coupled systems where change emerges in communicative, 

responsive processes.  

 

The starting point of the thesis is an analysis the modernisation process and moves on to take a 

closer look at the implications this has for the secondary school sector. The empirical material 

consists of official government documents, research papers on the present development and three 

interviews with central players. This material is used to set up four scenarios for 2010 in a matrix 

model where the two axes are seen as manoeuvring rooms for leadership and for resources, i.e. 

financial and human resources. This produces four institutions with four different sets of conditions, 

but they are not used as absolutes to choose among. The scenarios are rather used to discuss 

strategic opportunities for the next five years.  The final discussion focuses on strategic school 

leadership, which can match these new conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 1 
Indledning. 
 

1.1 Forandringer og muligheder. 
Det almene gymnasium er inde i en hastig forandringsproces. Lidt forsinket i forhold til den øvrige 

offentlige sektor er det almene gymnasium i dag kastet ud i politiske krav om en ekstern og intern 

modernisering, der kan modsvare de krav, som det vidensbaserede samfund stiller1. Den er udtryk 

for en decentralisering af beslutninger og dermed endnu en udbygning af overgangen fra 

regelstyring til mål- og rammestyring. 

 

Strukturreformens beskrivelse af selveje fra 2007 er udtryk for krav om ekstern forandring, hvor der 

sker en forskydning fra en politisk til en markedsorienteret styringsdiskurs med et krav om bl.a. 

friere brugervalg, konkurrence mellem ungdomsuddannelserne og økonomisk selvstændighed. 

Gymnasiereform 2005 udtrykker krav om forandringer internt i organisationen i forhold til bl.a. 

nyfaglighed, dokumentation og evaluering, udbud og profil og læreren som 

organisationsmedarbejder. Samlet tegner de to reformer et billede af en organisation, der både 

internt og eksternt er blevet ”forstyrret” – og derfor stiller nye krav til både ledelse og 

medarbejdere.  

 

Vores indfaldsvinkel til afhandlingen har været de turbulente vilkår, vi begge som vicerektorer og 

medlemmer af ledelsesteam har været midt i de seneste år. Vi ser således to parallelle men også 

interagerende udviklinger: dels implementeringen af Gymnasiereform 2005 og dels 

Strukturreformens indførelse af selvejet år 2007. Vi kan måske derfor anskue udviklingen mere 

som én samlet proces end to sideløbende processer, hvor organisationens overgang til selveje ses 

som form og indholdet ses som reformens bud på opgaveløsning. Vores situation er lige nu 

kendetegnet ved, at vi befinder os i forberedelsesfasen af de to processer. Hele organisationen er 

derfor under et forandringspres med alt hvad det medfører af usikkerhed og træghed, men også 

udviklingslyst og dynamik. I det spændingsfelt er ledelse i fokus – vi er i fokus.  Vi er utålmodige 

efter at komme i gang, og vi er nysgerrige efter at se hvilke konsekvenser og muligheder disse 

forandringer vil medføre, og vi stiller os selv undrende spørgsmål som: Hvordan vil vi som 

medlemmer af en organisation kunne agere i forhold til de interne og eksterne forandringer, der 

venter rundt om hjørnet?  Hvordan kan vi være med til at påvirke vores organisation i en ønsket 

retning? osv. 

 

                                                 
1Vi vil her henvise til (Qvortrup, 2001) 



Strukturreformens oplæg om taxameterstyringer i sig selv blot et økonomisk styringsredskab. Men 

da andre styringsredskaber som udbud og kapacitet bliver udlagt til den enkelte organisation, 

forstærkes indflydelsen fra borgeren og markedet i en hel ny konkurrencesituation. Konkurrence 

om elever vil få indflydelse på studieudbud, kultur og socialt miljø, mens Gymnasiereform 2005’s 

krav til undervisningens indhold og form, arbejdsformer og gennemførelse vil afspejle sig i de 

eksterne krav.  

 

Det stiller nye krav til ledelse af det almene gymnasium. Fra at være ledelse af en fagbureukratisk 

institution er ledelsen nødt til at bevæge sig mod en strategisk ledelsesform, der kan håndtere de 

nye krav som selvejets organisation står over for.  

 

Det er denne forandring, der har vores interesse. Sammenhængen mellem ressourceforhold - 

forstået som økonomi og medarbejdere, og ledelsesforhold i forandringen fra ledelse af et 

fagbureaukrati til strategisk ledelse af en selvejende organisation er i fokus. 

 

1.2 Problemstilling. 
Sammen med de sidste tyve års modernisering af den offentlige sektor er ledelsesbegrebet også 

sat under debat. Ledelse er det mantra – den underliggende diskurs – der skal sikre 

moderniseringens gennemførelse, og ”New Public Management” (NPM) og ”Human Ressource 

Management” (HRM) er de redskaber, der i den offentlige diskurs er stillet til rådighed for 

forandring af ledelsesbegrebet.2 Forandring bliver en kontinuerlig og lokal udfordring i form af 

selvomstilling og selvledelse, der skabes og praktiseres lokalt og i mange forskellige former. 

 

I forhold til moderniseringen af det almene gymnasium er både NPM og HRM i spil som måder at 

styre forandringsprocessen på – og ledelsen skal sikre moderniseringen. Implicit skal ledelsen 

opbygge og udvikle en organisation, der kan håndtere Strukturreform 2007’s krav om selveje og 

Gymnasiereform 05’s krav om udvikling af undervisning og kompetencer. Eksplicit stilles der en 

række krav om ledelsens håndtering af økonomi og bestyrelse, dokumentation, personaleforhold, 

kultur, pædagogik og elevkompetencer.  

 

Vi ønsker dermed at snævre vores optik for afhandlingen ind til et spørgsmål om ledelse og 

ressourceforhold i en selvejende organisation. Kravet til ledelse ser på baggrund af 

moderniseringsprocessen grundlæggende anderledes ud end før. Ledelse og ledelsesrum må 

beskrives og vurderes ud fra andre parametre end tidligere, da der indgår mange flere elementer i 

spillet om det almene gymnasium. I kraft af konkurrencen er spillet om ressourcer blevet et centralt 

                                                 
2 Det følgende er baseret på Rennison, 2003. 



parameter for ethvert gymnasium. Ydelsen skal være så god, at brugere vil søge gymnasiet. 

Ledelses- og ressourceforhold er dermed to indbyrdes afhængige forhold.  

 

Det er afhandlingens sigte at søge at afdække de nye måder, for derved at kunne opstille nye 

rammer for ledelse under et selveje. Vi er klar over, at det vil tage år, før omstillingen er 

gennemført. Vi har derfor søgt at opstille forskellige scenarier for en udvikling frem mod en efter 

vores skøn - endelig gennemførelse af selvejet, nemlig år 2010. Vi vil på den ene side afdække og 

diskutere hvilke ledelsesforhold, der er i spil og på den andens side undersøge, hvordan 

ressourceforhold spiller ind på og har betydning for ledelsens handlemuligheder.     

 

1.3 Problemformulering og formål. 
Vi vil i afhandlingen reflektere over de ressourcemæssige og ledelsesmæssige sammenhænge i 

det selvejende almene gymnasium. På baggrund af reformernes forandringspres vil vi spørge: 

”Hvordan kan strategisk ledelse og ressourceforhold medvirke til udvikling og forandring af en 

organisation?” 

 

Vi vil fokusere på de to forhold for at reflektere over forskellige organisationers muligheder for 

forandring. Vi vil endvidere komme med bud på redskaber for den enkelte institution til selv at 

skabe en platform for en forandringsproces. Målet med denne opgave er derudover at forsøge at 

skabe et overblik over de ledelsesmæssige udfordringer i de næste fem år, så vi som ledere bliver 

mere bevidste om, de valg vi træffer, de løsninger vi vælger og de processer vi indgår i. 

 

1.4 Afhandlingens struktur. 
Afhandlingens opbygning afspejler vores hensigt med at indfange et dobbeltblik på ledelse i en 

organisation frem til år 2010. På den ene side vil vi fokusere på de ressourcemæssige 

konsekvenser af Selvejets indførelse i 2007, og på den anden side er ledelsens ændrede roller og 

muligheder i spil på en helt ny måde i forhold til både selvejet og Gymnasiereform 2005. Når vi har 

valgt 2010 som milepælsår, er det ud fra en forventning om, at både den strukturelle og den 

indholdsmæssige reform er indarbejdet i gymnasiet – ikke som en absolut, tilendebragt reform, 

men mere som et perspektiv for indarbejdelse af de rationaler, der har ligget til grund for 

reformerne.  

 

Vi har ikke tilstræbt at fokusere på konkrete gymnasiers udviklingsmuligheder for ledelsesforhold i 

et selveje. Vores henvisninger udspringer derfor ikke af konkrete iagttagelser, men af det 

tekstmateriale, vi har valgt at bruge. Vores anvendelse af scenariedesign er derfor også et visions-

redskab, der kan anvendes af alle gymnasier i processen med organisationsforandring. 

 



Kapitel 2 redegør for vores analysestrategi. Vi tager udgangspunkt i den konstruktivistiske teori 

som den er udfoldet af Niels Åkerstrøm Andersen. Vores mål er at placere vores optik som en 

anden ordens iagttagelse for derved at præcisere, hvad der er genstanden for vores iagttagelser, 

og hvorfra vi vælger at iagttage de valgte genstande. Vi forsøger hermed at kunne iagttage selvejet 

og ledelsesforholdene med øjne, der ikke er bundet af det traditionelle institutionsblik.   

 

Kapitel 3 behandler vores videnskabsteoretiske forståelse af de udviklingsmuligheder, der bliver 

tegnet af selvejekonstruktionen. Vores synsvinkel er præget af den konstruktivistiske og 

emergerende litteratur som især H. Mintzberg, P. Stacey, Dorthe Pedersen og Finn Borum. Vi 

forholder os kritisk til den teknisk rationelle tradition, men inddrager bl.a. Kurt Klaudi Klausen, da 

hans arenaer tilbyder en form for delvis strukturering af de emner, en ledelse i fremtiden skal 

forholde sig til. Kees van der Heijden har også sit udspring i den rationelle tradition, men har nogle 

processuelle tilgange, der giver mening i forhold til vores brug af scenarier. 

 
Kapitel 4 redegør for moderniseringsprocessen i den offentlige sektor. Vi sætter fokus på 

videnssamfundets forandringspres på uddannelsesinstitutioner i almindelighed og gymnasiet 

specifikt. For at kunne forstå forandringspresset på gymnasiet i et selveje og gymnasiets 

ledelsesforhold sætter vi de eksisterende og socialt konstruerede institutionaliseringer op mod 

omstillingen. Vi vil hermed kunne afdække både modsætninger i og muligheder for udvikling i 

moderniseringsprocessen. 

 
Kapitel 5 sætter fokus på de rationaler, der ligger bag udformningen af selvejet. De anvendte 

tekster er opdelt i tre dele. Dels tekster om lovgrundlaget for det almene gymnasiums selveje, dels 

af tekster fra ”Den gode skole”, der kritisk har analyseret det nuværende gymnasium.  Endelig har 

vi interviewet tre nøglepersoner. De tre grupperinger af data analyseres og kan på hver sin måde 

lægge linjer ud i forhold til vores milepæl 2010.  

 

Kapitel 6 opstiller fire scenarier af fremtidens gymnasium som udviklingsmuligheder frem mod 

2010. Hensigten er at reflektere over sammenhængen mellem ledelsesforhold i en 

forandringskultur og gymnasiets ressourceforhold i forhold til især selvejet. Med udgangspunkt i 

scenarierne er refleksionerne ikke kun tænkt som vores iagttagelser af udviklinger, men også som 

et redskab for refleksioner i alle gymnasieorganisationer.  

 

Kapitel 7 diskuterer på baggrund af tekstanalyserne i kapitel 5, hvilke muligheder den enkelte 

organisation har for forandring. Vi søger at skabe en forståelsesramme for, hvorledes det eksterne 

forandringspres i form af selveje kan blive modtaget af organisationens ledelser. Vi belyser de rum, 

som ledelsen skal agere i i forhold til de fire scenarier i kapitel seks. Vi giver således muligheder 



for refleksioner over ledelsesforhold i organisationer, der er tillempet de grundvilkår, som 

videnssamfundets moderniseringsstrategi udstikker rammer for. 

 

Kapitel 8 opsummerer og konkluderer på barrierer og muligheder, der gives for en polyfon ledelse 

i det selvejende gymnasium. Kapitlet er en opsamling på de omstillingsprocesser og forandringer 

som selvejet implicerer for ledelserne. Hensigten er at samle de rejste problemstillinger i lyset af en 

ny forståelse af relationerne mellem ressourcer og ledelse i gymnasiet i en omstillingsproces, der 

har 2010 som sigte.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 2 
Analysestrategi. 
 

Vores analysestrategi bygger på en konstruktivistisk teoridannelse, der forlanger, at vi præciserer 

de valg, vi har truffet i forhold til afhandlingens overordnede mål og ambition. Det er således det 

begrundede valg, der er i fokus. Vores anvendte metodologi bygger i store træk på Niels 

Åkerstrøm Andersens ”Diskursive analyser” (Andersen, 1999) 

 

Det konstruktivistiske udgangspunkt betyder, at man skal forlade en ontologisk orienteret 

videnskabsteori med fokus på metoderegler og i stedet vende sig mod en epistemologisk 

orientering af anden orden, som ikke spørger til hvad, men hvordan. Formålet er at give 

muligheder for opnåelse af erkendelse, der er ”..kritisk anderledes end den allerede givne 

meningsfuldhed” (Andersen, 1999, p.13-15). Han fravælger samtidig muligheden af videnskabelig 

iagttagelse af en på forhånd givet objektiv genstand og præsenterer en diskursiv analyse som 

iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser. ”At udforme en analysestrategi handler om at forme 

et bestemt blik, der kan få omverdenen til at træde frem som bestående af andres iagttagelser” 

(Andersen, 1999, p.151).  

 

Konkret kan vi spørge:  Hvad handler denne afhandling om? (objekt) 

  Hvorfra iagttages dens problematik? (position) 

  Hvordan gribes problematikken an? (program) 

  Hvilke mål har vi med opgaven (ambition)? 

 

Som led i vores analysestrategi vil vi præcisere, hvad der er genstand for vores undersøgelse, 

hvorfra vi vælger at iagttage de valgte problematikker, hvordan vi iagttager dem og sidst hvorfor vi 

gør det. Sagt på en anden måde skal afhandlingen afdække iagttagelsesobjekt, 

iagttagelsesposition, iagttagelsesprogram og iagttagelsesambition for på den måde at få 

”omverdenen til at træde frem som bestående af andres iagttagelser”3. Herved kan vi som 

iagttagere begrunde, hvordan vi konstruerer og dermed iagttager vores realitet bestående af 

iagttagelser. 

 

Den undren, som vi fremlagde i kapitel 1, udgør vores iagttagelsesobjekt. Vi spørger derfor om, 

hvordan der konstitueres muligheder for strategisk ledelse i et selvejende alment gymnasium? 

Ledelses- og selvejeforhold er i fokus. 

 

                                                 
3 vi bygger her vores fremstilling på Rennison, 2003. 



Vores iagttagelsesposition er en anden ordens iagttagelse, der tillader et studie af det, der i første 

ordens iagttagelse ses som genstanden. Vi spørger derfor til, hvordan en given mening er blevet til 

og hvad der konstituerer den? Vi har undersøgt tekster og lavet interviews, der omhandler ledelse 

af gymnasier og ressourceudnyttelse - og ud fra disse opstillet fire scenarier for at vise forskellige 

udviklingsmuligheder for det enkelte gymnasium. 

 

Afhandlingens analysestrategi eller iagttagelsesprogram er diskurs- og organisationsteoretisk. Den 

fokuserer på ledelses- og ressourceforhold i gymnasiet, og på hvorledes aktører, interessenter og 

selvopfattelser spiller ind på udviklingen af gymnasieorganisationen i selvejet. 

 

Vores mål for opgaven – eller iagttagelsesambitionen – er at give rum til refleksion over 

ledelsesforhold i et selvejende gymnasium. Refleksion over forskelle kan føre til en strategi for 

intervention på baggrund af en selvrefleksion over, hvor organisationen står i forhold til, hvor den 

vil hen. Scenarierne kan danne baggrund for denne refleksion. 

  

Vores afhandlings undren er bl.a. inspireret af Dorthe Pedersens anvendelse af ledelsesbegrebet i 

det polycentriske samfund, hvor moderniseringsprocessen søger at selvstændiggøre offentlige 

organisationer økonomisk, strategisk og ledelsesmæssigt. Med en analysestrategi på et 

konstruktivistisk grundlag stiller hun spørgsmålet om ledelse som magt-til frem for magt-over. 

”Formålet er at åbne for overvejelser om, hvordan ledelsespositionen bliver mulig, hvordan ledelse 

får ”magt til” at lede, hvilken ledelsesautoritet, der skabes og hvordan beslutninger bliver kollektivt 

bindende” (Dorthe Pedersen, 2004, p.13). Hvilke ledelsesmæssige udfordringer stiller Selveje 2007 

til os, der er placeret i et ledelsesteam i det almene gymnasium? Og hvordan vil kampen om 

ressourcer få indflydelse på ledelsesmulighederne? Vi ser altså ledelse i en ny kontekst med nye 

spilleregler for indflydelse og samarbejde. Målet for organisationen er stadig det samme: at give 

eleverne en adgangsgivende eksamen sammen med en ”rygsæk” med dannelse. Men rammerne 

og midlerne vil ændre sig radikalt over de næste år. 

 

Afhandlingens struktur kan ses som en dobbelttragt, hvor moderniseringsprocessen i den ene 

ende er rammesættende for de tekster og scenarier, vi behandler i midten, som så efterfølgende 

kan inspirere og rammesætte mulige forandringer i den anden ende af tragten og hermed også 

åbne for forslag til nye undersøgelsesfelter. 

 



 
 

Afhandlingen lægger altså op til en diskussion af ledelsens muligheder for forandring ved at bruge 

scenarier som et strategisk designredskab for refleksioner over mulige udviklingsveje for 

organisationen.  

 

Vi er klar over, at vi her bevæger os på kanten af afhandlingens analysestrategi. Vi finder samtidig, 

at det er et muligt redskab for ledelser til at forstå og iværksætte initiativer til 

organisationsforandring i forbindelse med selvejets krav om konkurrence, økonomisk effektivitet og 

selvledelse. For mange er spørgsmålet: hvor er vi, og hvor vil vi gerne bevæge organisationen 

hen? Det kunne lægge op til rationelle løsninger, men ved netop ikke at komme med planer og 

løsningsforslag, men blot muligheder for refleksioner, mener vi at kunne overholde 

konstruktivismens krav til rum og tid. Vi vil i kapitel 3 komme ind på scenariernes placering i forhold 

til vores videnskabsteoretiske platform.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekster og scenarier
Forandrings-
proces Moderniserin
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Kapitel 3 
Teoriudredning om strategi og ledelse 
 
Med baggrund i vores valg af en konstruktivistisk tilgang til afhandlingen vil den følgende 

gennemgang af strategisk ledelse og organisatorisk forandring være konstruktivistisk inspireret. Vi 

vil fremlægge en processuel tilgang til forståelse af forandringer i organisationer med fokus på 

kommunikation som redskab. Vi vil endvidere sammenholde Ralph Staceys processuelle 

synsvinkel med Dorthe Pedersens og Kurt Klaudi Klausens placering af forandringer i tid og rum, 

nemlig i forhold til moderniseringen af den offentlige sektor – og mere præcist det almene 

gymnasiums overgang til selveje. Det vil endvidere kunne belyse begrebet strategisk ledelse som 

et begreb i forandringsprocessen. 

 

3.1 Strategisk ledelse, organisationer og forandringsprocesser 
Ud fra en systemteoretisk opfattelse kan organisationer opfattes som autopoietiske systemer, der 

gennem en proces til stadighed skaber sig selv og sin afgrænsning til omverdenen4. Handlinger 

opfattes endvidere ”som sociale strukturer eller roller, der er gensidigt afhængige og gensidigt 

definerer hinanden, ligesom lærer og elev definerer hinanden. Handlinger fungerer desuden i en 

helhed efter bestemte principper. Principperne kan f.eks. være værdier, standarder, 

forventningsstrukturer eller implicitte adfærdsregler”(Fuglsang, 2004, s.117). Luhmanns 

systemanalyse af organisationer som autopoietiske sociale kommunikationssystemer er én 

position inden for systemteorien (Andersen, 2001, s.13-24).  

 

Ralph D. Stacey (Stacey, 2003) kritiserer de systemteoretiske positioner for ikke at kunne forklare 

organisatorisk forandring og individer som både determinerede af systemet og frie. 

Systemteoriernes årsagsforklaringer indebærer, at forandring tillægges individet, som noget det 

vælger.  Staceys processuelle tilgang til organisation og strategi kritiserer, at den systemiske 

tilgang ikke kan forklare de reelle forandringsprocesser, der kan ses i organisationer. Den 

processuelle tilgang ser organisationer som bestående af foranderlige, emergerende mønstre af 

relationer mellem mennesker, præget af flertydighed og meget komplekse5. Relationerne er styret 

af et menneskeligt behov for samspil, og udviklingen af disse relationer er vigtige for 

organisationens forandring. For Stacey er udviklingen af kommunikation og relationer derfor et 

vigtigt redskab til bl.a. at udøve magt i organisationen6. Den processuelle organisering ses 

grundlæggende som et dynamisk fænomen, hvor etablering af organisationen sker gennem 

                                                 
4 Se endvidere (Stacey, 2003, s.172-178) for en beskrivelse af autopoiesis og systemteori. 
5 Weicks forståelse af løst koblede organisationer er et eksempel på dette, en teori vi vender tilbage til senere i opgaven. 
6 Her kan vi koble til Dorthe Pedersens brug af magt-til relationen i (Dorthe Pedersen, 2004) 



magtrelationer mellem individer og grupper og bestemmelser af legitimitet ved dominerende eller 

marginaliserede ideologier (Stacey, 2003, s.359).  

 

Stacey fremhæver, at alle medlemmer i en organisation på samme tid er deltagere og 

observatører. Så med denne position følger en bestemt opfattelse af lederrollen, hvor lederen ved 

kommunikation, gennem ord, beslutninger og handlinger til hver en tid er indlejret i organisationen. 

Rollen som udenforstående iagttager og manipulator af organisationen eksisterer ikke. I stedet kan 

ledere reflektere over deres egen rolle som ”stærke kommunikatorer” (Stacey, 2003, s.413).  Når 

ledere aktivt udvælger og deltager i samtaler om vigtige emner, udøver han ifølge Stacey 

strategisk ledelse7. Han foreslår, at ledere i kommunikationen fokuserer på karakteren af 

deltagelse og af håndteringen af uforudsigelighed og paradokser, men også af angst og 

forskellighed. Det er aspekter, der giver forandring og begrænser angst for det ukendte. 

 

Stacey opfatter grundlæggende organisationer som dynamiske størrelser, der består af både 

stabile og transformative elementer. Der foregår således altid en organisatorisk forandring, der ikke 

lader sig styre udefra, men må foregå indefra som selvorganiserende processer, hvor 

magtrelationer – og dermed lederpositioner – spiller en rolle. Organisationens strategi dannes 

følgende af interaktion mellem individer og grupper, og den danner således mønstre for 

organisationens identitet: ”Strategy is about what an organisation does, what it is, and this is 

exactly what identity means” (Stacey, 2003, s.319).  

 

Kommunikationen i organisationen skal være karakteriseret ved, at de holder muligheder åbne, gør 

fortsat handling mulig, gør det muligt at se tidligere fejl og er etisk forsvarlige. Fokus bør derfor 

ligge på paradokser i organisationen (Stacey, 2003, s.421), der kan beskrives ved: 

• at organisationen er både emergerende og hensigtsskabende på en gang 

• at samtalemønstre skaber og begrænser på en gang 

• at arbejdsprocesser kræver opdeling og integration 

• at stabilitet og ustabilitet eksisterer samtidig 

• at konformitet og afvigelse er sameksisterende 

Kravet til ledelsen udtrykker Stacey som selvrefleksion, fremme af den frie samtale, have evne til 

at udtrykke hvad der emergerer i samtaler og have følsomhed over for gruppers dynamik. 

Strategisk ledelse er dermed ensbetydende med aktiv deltagelse i og udvælgelse af de samtaler, 

der foregår om væsentlige emergerende emner (Stacey, 2003, s.423). Ledelseskravet bliver i 

denne udformning noget udvandede og uklare, men angiver en retning for kommunikationens 

karakter.  

                                                 
7 Det kan ses på linje med at udvælge sig / prioritere arenaer for strategisk ledelse, jf. Klausen ,2004. 



 

Det er således det kommunikative aspekt, der kendetegner den processuelle tilgang til 

organisationsforandring. Strategi og kommunikationsteori ser ud til at være væsentlige elementer i 

en forandring af gymnasiet hen imod selvskabelse, polyfoni og forhandlinger, som Dorthe 

Pedersen peger på som grundvilkår i den moderne refleksive organisation (Pedersen, 2004, 

s.127).  

 

3.2 Strategi forstået som både plan og mønster 
For at indkredse begrebet strategisk ledelse vil vi i det følgende inddrage Mintzbergs teori om ”de 5 

P’er”. Men først skal vi lige rundt om Ralph Stacey. Han definerer strategisk ledelse som en 

feedbackproces, hvor medlemmer af en organisation genererer en række handlinger, hvori de selv 

og andre kan finde et mønster – strategi som mønster. Gennem mønsteret etablerer de en 

holdning og en position for deres organisation – strategi som position – og dette afgør 

organisationens overlevelse og succes (Stacey, 1996, s.21).  
 

Stacey bygger her sin definition på Mintzbergs ”Five P’s for Strategy” (Mintzberg, 2003). I følge 

Mintzberg rummer begrebet en stor kompleksitet, og han beskriver det derfor som forskellen 

mellem dels ”Plan and Pattern” og dels mellem ”Position and Perspective” – og tilføjer ”Ploy” 

(Mintzberg, 1994). ”Plan and Pattern” er dialektisk forbundet som dels noget, der er tænkt og 

formuleret med et bestemt mål for øje, og dels som et mønster, der fremtræder på baggrund af 

beslutninger og handlinger, der er foregået, og som har en indre sammenhæng og konsistens. 

Plan som intenderet strategi kan have to udfald: en realiseret, der er opnået ved en ”Deliberate 

Strategy” og ”Emergent Strategy” og en ikke-realiseret. Ud af disse kan der opstå et emergerende 

mønster, der over tid konvergerer til et mønster.  

 

Det andet dialektiske par er strategi som ”Position and Perspective”, hvor position placerer 

organisationen i forhold til relevante omverdensfaktorer, bl.a. marked og konkurrence, og 

perspektiv fokuserer på fælles mål, kultur og vision. Den sidste strategi ”Ploy” er jokeren, trikket, 

eller misinformationen. 

 

 

 

 
 



 
 Figur 1: Mintzberg: Deliberate and Emergent Strategies (Mintzberg, 2003,s.5) 
 

 

Mintzberg introducerer altså en sammenhæng mellem den intenderede og den emergerende 

strategi som en forudsætning for udvikling af organisationer. Planer er altså en nødvendighed for 

at skabe et procesorienteret mønster. 

 

Ud fra Mintzbergs og Staceys teorier kan vi præcisere organisatoriske forandringer som 

emergerende strategier. Det forudsætter en strategisk ledelse, der har kommunikationsstrategi 

som det væsentligste redskab. 

 

3.3 Organisatoriske felter. 
Finn Borum anvender en konstruktivistisk optik i forhold til organisationsændringer: ”Med andre ord 

tillægges en konkret ændringsstrategi en mening, der er afhængig af lokale forhold. Forsøg på 

organisationsændring indgår i den lokale sociale konstruktion af organisationen. Om en 

ændringsstrategi virker, må derfor afgøres i forhold til denne lokale meningskontekst” (Borum, 

1995, s.122). Ifølge Borum kan organisationer ses som flertydige bundter af processer og 

aktørafhængige konstruktioner, hvor afgrænsningen til omverdenen er flertydig og til stadighed 

konstrueres (Borum, 1995, s.103). Baggrunden er Weicks beskrivelse af organisationer som løst 

koblede dynamiske systemer og neoinstistutionalismens begreb om organisatoriske felter, der 

”ikke blot fokuserer på konkurrence og netværksrelationer, men forsøger at indfange totaliteten af 

relevante aktører og disses samspil”8. 

  

                                                 
8 Borum bygger sin fremstilling af feltbegrebet på Powel & DiMaggios ”The New Institutionalism in Organizational 
Analysis”, s 64-65, 1991 (Borum, 1995, s.98) 



I nyere institutionel organisationsteori opfattes den enkelte organisation som indlejret i og betinget 

af omverdenen, og dette beskrives ved, at organisationen er en del af et organisatorisk felt 

bestående af nøgleleverandører, forbrugere, regulerende myndigheder og andre organisationer, 

der leverer lignende produkter og serviceydelser. Pointen er, at et organisatorisk felt rummer 

kræfter, der virker i retning af isomorfisme gennem konkurrence – altså at mere effektive former 

udkonkurrerer mindre effektive former. 

 

Borums opfattelse af organisation og organisatorisk forandring fører frem til en eksplorativ 

ændringsstrategi, hvor ”Uklarhed, tilfældigheder og kræfter uden for aktørernes bevidsthed og 

rækkevidde kommer til at spille en vigtig rolle” (Borum, 1995, s.118). Strategien har lighedspunkter 

med Stacey’s procesmetaforik, fokus på dynamisk organisering og flertydig afgrænsning mellem 

organisation og omverden, om end fokus hos Stacey også er på identitet, interaktion og 

emergerende strategier.  

 

Borums fremstilling af organisatoriske felter uddyber vores forståelse af organisationsændringer 

som forhold, der inddrager både eksterne og interne processer. Hans fokus på en eksplorativ 

strategi for ændringer understøtter de pointer, vi har fremdraget hos både Stacey og Mintzberg. 

 

3.4 Nye vilkår for offentlig ledelse. 
Vi vil nu forlade de videnskabsteoretiske tilgange til forståelse af strategisk ledelse og 

organisationsændringer. Stacey og Mintzberg har tydeliggjort det emergerende som et strategisk 

perspektiv i forandringsprocesser, og med Borums forståelse har vi fået fokus på 

gymnasiesektoren som organisatorisk felt.  

 

Vi vil i stedet indsnævre perspektivet til en konstruktivistisk placering af problemfeltet i tid og rum 

ved hjælp af Dorthe Pedersens begreb om ”public governance” og Kurt Klaudi Klausens brug af 

arena-begrebet. Hensigten med at koble videnskabsteorien med en konstruktivistisk analyse af 

moderniseringsprocessen i Danmark i de sidste tyve år er at fokusere på de betingelser, der vil 

være for organisationsændringer i den offentlige sektor. Det kan hermed uddybe og konkretisere 

de betingelser for strategisk ledelse og organisationsændring i det almene gymnasium, som vi 

senere vil uddybe.  

 

Moderniseringen af den offentlige sektor er en bevidst politisk strategi, der lægger rammer for 

forandring af offentlige institutioner. Der stilles med NPM og HRM som instrumenter krav til 

institutionerne om at kunne agere helt eller delvist som private virksomheder. Herved ændrer 

staten og dens institutioner form, og der skabes rum for en ny form for offentlig ledelse.  

 



I det følgende vil vi gennemgå de vilkår, som en ny offentlig ledelse skal agere i for derved at 

nærme os de vilkår, som ledelser af gymnasier i forandring skal fungere i og med. Vores 

fremstilling skal danne en teoretisk platform for dels opstilling af scenarier og dels refleksioner over 

mulige interventionsmuligheder for ledelser i organisationer under forandring. Konkret anskuer vi 

det også som gymnasiernes overgang fra institutionel ledelse til ledelse af en selvejende 

organisation. 

 

Dorthe Pedersen giver i en artikel i bogen ”Offentlig ledelse i managementstaten” (2004) et bud på 

ledelsesvilkårene i virksomhedsgjorte offentlige institutioner. Hun introducerer begrebet ”Public 

Governance” som de nye mulighedsbetingelser for ledelse, der skal kunne agere i 

konstitutionskampe om enhed, identitet og relation. Herved ændres billedet hen imod ”den 

moderne selvprogrammerende organisation, som gennem en række reformtiltag og nye 

styringsværktøjer søges selvstændiggjort både økonomisk, strategisk og ledelsesmæssigt” 

(Pedersen, 2004, s.104). Hendes pointe er i vores sammenhæng, at strukturreformen skaber nye 

ledelsesenheder, flytter opgaver og ændrer på rammerne for en fortsat selvmodernisering – og 

dermed har fået konstitutionelle konsekvenser. Det ses tydeligere i andre offentlige sektorer, men 

selvejet er et eksempel på, at udviklingen er på vej i den gymnasiale sektor.  

 

Det teoretiske fundament præsenterer hun som konstruktivistisk med analysestrategier for 

iagttagelser af anden orden (Pedersen, 2004, s.12). Hun falder hermed helt i tråd med denne 

opgaves platform. 
 

I forlængelse af den offentlige moderniseringsstrategi definerer Dorthe Pedersen ledelse ”ved en 

bestemt funktion, nemlig at træffe kollektivt bindende beslutninger for en given enhed” (Pedersen, 

2004, s.106), og ledelsesrummet som de institutionelle mulighedsbetingelser for at træffe disse 

valg. ”Jeg taler om selvskabt ledelsesrum, der ikke refererer til et bestemt repræsentativt system, 

men til ansvaret for en enhed eller et ledelsesforhold”. ”Kategorien rum skal her forstås som de 

diskursive og institutionelle mulighedsbetingelser for offentlig ledelse” (Pedersen, 2004, s.106). 

Grundvilkåret for ledelsesrummet i den moderne stat er altså, at det er selvskabt. En konsekvens 

af dette er, at der bliver kamp om ledelsesretten mellem konkurrerende enheder og inden for disse. 

Altså at det primært vil være på et quasimarked, at den konstitutive kamp vil finde sted – for os de 

ungdomsgymnasiale uddannelser. 

 

Hun introducerer videre lederskabet som polyfont. Baggrunden er den øgede mængde af værdier, 

som moderniseringsprocessen gør gældende for offentlig styring og ledelse. Formelle regler og 

faglige standarder suppleres med krav om bl.a. produktivitet, effektivitet, økonomisk 

gennemsigtighed og etisk ansvar. Og når der ikke er et fælles nationalt værdigrundlag, må hver 



ledelse vælge sit eget grundlag for legitimering. Ledelsen bliver således placeret i et ledelsesrum, 

der for de nuværende gymnasiale ledere er fremmed og stiller krav om forandring og strategisk 

ledelse. 

 

Endelig præsenterer Dorthe Pedersen den forhandlede ledelse som et grundvilkår. 

Moderniseringsprocessens styringsredskaber forudsætter autonomi og selvledelse, hvorved 

ledelsespositioner skabes via forhandlede relationer med både politiske parter, eksterne parter, 

brugere og medarbejdere. Styringsredskaberne bygger på dialog, forhandling og gensidighed, og 

vi kan genkende dem som krav om kommunikativ ledelse i forhold til dels Gymnasiereformen og 

som baggrund for ledelse i selvejet. 

 

Dorthe Pedersen samler sine analyser i tre grundvilkår for offentlig ledelse forstået som public 

governance (Pedersen, 2004, s.127): 

• selvskabt ledelse som ledelsesposition  

• polyfon ledelse som lederskab 

• forhandlet ledelse som ledelsesposition 

Public governance er derfor et konstruktivistisk ”magt til” perspektiv, der åbner for et spørgsmål 

om, hvordan ledelse får magt til at lede. Svaret ligger i de tre ovenstående positioner, der åbner op 

for en dynamisk strategisk ledelse – også af de almene gymnasier i et selveje. 

 

Dorthe Pedersen giver os redskaber til at forstå hvilke krav til strategisk ledelse, der stilles i 

gymnasiernes omstilling fra en regelkultur til en rammekultur, som selvejet er udtryk for. 

Moderniseringsprocessen rammer ikke blot ledelsesniveauet, men vil også sætte spor i forhold til 

medarbejdere og elever, da også Gymnasiereform 2005 som indholdsreform lægger op til andre 

læringsformer i relationen lærer – elev. 

 

I forlængelse af Dorthe Pedersens governance-begreb vil vi inddrage Kurt Klaudi Klausens 

opstilling af otte arenaer som han udpeger som ”strategifelter og omverdenstyper, hvor der 

udkæmpes bestemte, udvalgte typer af kampe, om forskellige issues med forskellige midler og på 

baggrund af forskellige spilleregler” (Klausen, 2004, s.54). Hver arena er altså et område / et 

genstandsfelt, der rummer sine egne strategiske udfordringer og spilleregler, Man kan dermed 

udføre strategisk ledelse i forhold til en given arena  

 

3.5 Arenaer som kamppladser. 
I forhold til det almene gymnasium tilbyder Kurt Klaudi Klausen en systematik af forskellige 

områder, der kan være genstand for strategisk ledelse. Han udbygger og konkretiserer området for 

strategisk ledelse til at være både eksterne og interne forhold og kan således give vores 



problemområde en konkretisering, der kan være anvendelig i forhold til vores mål om at opstille 

mulige interventioner for ledelse i et selvejende gymnasium frem til 2010. 

 

Klausen placerer sig selv i en rationel videnskabstradition: ”situationsbestemt rationel handling er 

et ideal, vi skal forsøge at efterfølge i praksis” (Klausen, 2004, s.12) 9. Men han har også et udblik 

til nyere processuelle teorier (bl.a. ”garbage can-teorien”10) med politologiske (f.eks. Dorthe 

Pedersen) og sociale analyser for at skabe baggrund for og udvikle strategiske beslutninger: ”Der 

må efter min opfattelse være tale om en kombination, hvor organisationer både betragtes som og 

er delvist rationelle, naturlige og åbne systemer” (Klausen, 2004, s.41, 52). Med denne teoretiske 

placering vil vi undersøge hans brug af strategisk ledelse i de otte arenaer for senere i kapitel 7 at 

uddybe disse i forhold til vores forslag til organisationsforandring. 

 

De otte arenaer er: arena for produktion, den sociale arena, markedet, den politiske arena, arena 

for bevidsthedsdannelse (den diskursive omverden), arena for visioner og tro, den kulturelle arena 

og arena for arkitektur og æstetik. Formålet har for Kurt Klaudi Klausen været at nuancere 

analyser og overvejelser over strategier bl.a. i forhold til den offentlige sektor.  

 

Brugen af arenaer har for os tilført analysen af det almene gymnasium nye emneområder, der dog 

ikke giver et særlig klart bud på, hvordan vi skal agere strategisk i arenaerne. Hans brug af 

normative vektorer nærmer sig, idet han ser de otte vektorer som udtryk for en organisations 

væsentligste arenaer. De skal udgøre en dynamisk ligevægt, hvilket udtrykker, at der både skal 

være ligevægt (statisk) og handling (dynamik) (Klausen, 2004, s.241). Det er så op til ledelsen at 

håndtere dette. 

 

Med Dorthe Pedersen konstruktivistiske teori som tilgang til offentlig ledelse kan vi fokusere på 

mulighederne for at udfylde det ledelses- og styringsmæssige tomrum, der vil dukke op med 

overgangen fra formel forvaltning til en moderniseret organisation. Klausen tilfører overblikket en 

forståelse for dels forskellige arenaer inden for ledelsesområdet og dels krydspres som baggrund 

for valg af strategisk ledelse. 

  

Udfordringen for gymnasial ledelse i selvejet kan vi på baggrund af ovenstående samle i følgende: 

• Etablering af en ny ledelsesposition, hvorfra der på organisationsplan kan træffes 

beslutninger af anden orden, som andre kan knytte an til som præmis for egne 

beslutninger 

                                                 
9 Bogens strategitænkning har den klassiske militærstrategi som referenceramme. Dens fokusering på Clausewitz og 
Sun Tzu genfinder vi i Mintzbergs (1998) beskrivelse af en preskriptiv teknisk rationel skole inden for startegitænkning.  
10 Modellen er udviklet af Cohen, March og Olsen i 1972, her refereret efter (Bakka, 1998, s.224).  



• Etablering af en samlet organisationsforståelse, hvorfra den kan opleves som et 

fællesskab 

• Håndtering af den øgede frihedsgrad i forhold til strategiske beslutninger og 

organisationens evne til at leve op til den ministerielle økonomiske og 

indholdsmæssige ramme- og outputstyring 

• Håndtering af det ledelsesmæssige krydspres og den polyfoni, som bliver 

forstærket af fraværet af et autoriseret værdigrundlag, fraværet af en indholds- og 

regelstyring og fraværet af et top-down defineret politisk rationale. 

Vi vil uddybe udfordringerne i kapitel 7 om strategi for organisationsudvikling. 

 

3.6 Scenarier som teori og redskab.  
I forsøget på at beskrive det almene gymnasiums muligheder for strategier for 

organisationsændring og for ledelse i et selveje har vi valgt at bruge scenarier som redskab til at 

designe mulige forandringsprocesser frem til år 2010.  

 

Vi er klar over, at scenarier som planlægningsredskab er et teknisk rationelt begreb. Klausen 

beskriver scenarieanalyser som en helhedsorienteret metode for strategisk ledelse til ”at tegne 

fremtiden i typisk tre billeder: et skrækscenarie, et realistsik og et utopisk” (Klausen, 2004, s.41). 

Det helhedsorienterede manifesterer sig ved, at de medtager alle mulige interne og eksterne 

forhold og ikke udelukkende ser på konkurrencesituationen. Klausen kritiserer brugen af rationelle 

redskaber for at se bort fra mere politologiske, kulturelle og sociologiske analysemetoder og 

spørger bl.a.: ”hvor er interessen for, hvordan strategiske beslutninger bliver til på baggrund af de 

fremherskende magtforhold blandt interessenter, som indgår i koalitioner, danner 

governancenetværk m.v.?” (Klausen, 2004, s.41). De er væsentlige med henblik på at skabe 

baggrund for og udvikle strategiske beslutninger.  

 

I forlængelse af Klausens synspunkt har vi netop søgt at sammentænke scenarier som rationelt 

designredskab med teorier om emergerende processer som begrundelser for strategisk ledelse og 

organisationsudvikling. Scenarierne er vores fortælling om, hvordan det almene gymnasium kan se 

ud og således danne grundlag for en analyse af den enkelte organisations udviklingsmuligheder. 

Scenarierne fungerer derved som pejlepunkter for vores undersøgelsesgenstand. 

 
Vi har valgt en traditionel scenarieopbygning, som den er beskrevet af især Kees van der Heijden. 

Vi finder det som redskab velegnet til vores formål. Vi kan designe mulige organisationsprocesser 

med det formål at kunne beskrive, hvilke strategiske overvejelser ledelse og organisationen skal 

have i forhold til selvejet. For os er designredskabet altså mere et processuelt virkemiddel end et 

planlægningsredskab. Det skal ikke forudsige  eller lægge planer for en udvikling frem mod 2010, 



men være baggrund for de valg en emergerende strategi måtte opstille for den enkelte 

organisation. Vi finder belæg for denne anvendelse i Kees van der Heijdens processuelle tilgang til 

scenarier: ”The instinct of the processual scenario planner is improvement of the options set rather 

than closure of alternatives, until this becomes absolutely inevitable” (Heijden, 2005, s.283). 

 

I følge Peter Schwartz er den scenarie-baserede tilgang et redskab, der gennem fortællingerne 

kan hjælpe os til at forstå mulige fremtidige udfaldsrum og støtte os i at træffe mere kvalificerede 

valg. 

Scenarios are stories about the way the world might turn out tomorrow, stories that 
can help us recognize and adapt to changing aspects of our present 
environment.....Scenario planning is about making choices today with an 
understanding of how they might turn out.” (Schwartz,1991, s.3).  

 

Når man har besluttet sig for at bruge scenarier, skal man i gang med at designe en model, der 

passer til den situation, man ønsker at udforske og naturligvis til de ressourcer, der er til rådighed. 

At designe et scenarieforløb indebærer en række valg, der kan få stor betydning for udfaldet af 

scenarierne. At designe et scenarieforløb er en kreativ proces, men med et grundlæggende 

mønster og en række faser, som alle scenarieforløb skal gennemløbe. Vi vil her kort fremlægge 

faserne, som de beskrives i vores udvalg af scenarielitteratur11.  

 

Hver forfatter har en beskrivelse af et scenarieforløb, og i det følgende har vi lavet en 

sammenfatning af disse. Fra idé, gennem proces, til scenarier og til strategi. Opsummerende 

kunne en scenarieproces bestå af følgende fem faser:  

1. Strukturering af scenarieforløbet 

2. Udforskning af scenariekonteksten 

3. Udvikling af scenarierne og opstilling af scenarierne 

4. Beskrivelsen af scenarierne  

5. De strategiske implikationer 

 

I den første fase sker der en afklaring af scenarieprojektet. Det betyder f.eks. at formålet med 

projektet indkredses, at der udvælges deltagere til et projektteam og at der laves en konkret 

tidsplan for forløbet, samt at der udpeges et ”horizon year” for scenarierne. Kees v.d. Heijden 

foreslår at bruge diverse analyseredskaber som alle er redskaber fra den teknisk-rationelle 

værktøjskasse, f.eks. SWOT, STEP mv., og at lave interview med medlemmer af organisaitonen. 

 

                                                 
11 Beskrivelsen bygger på tre centrale værker inden for scenarielitteraturen: Ringland 2002, Schwartz 1991 og Heijden 
2005.  



 I den anden fase er teamets opgave at lave research på det valgte område. Dette kan f.eks. gøres 

ved at indsamle så mange data som muligt, f.eks. i form af statistiker, tekster og interviews med 

andre, som kan bidrage med ny og original indsigt – de såkaldte ”Remarkable People”.  

 

I tredje fase er udfordringen nu at kunne identificere et mønster i et virvar af materiale. Da det er 

denne fase, der er den mest kreative, kan det være svært at opstille ”teknikker” og ”metoder”, som 

kan bruges. Elementer i denne fase er at identificere de centrale parametre forhold til. Herefter 

udvælges scenarielogikkerne, og et antal, 2, 3 eller 4 scenarier etableres.  

 

Den fjerde opgave i selve scenarieprocessen er at give hvert scenarium fynd og fylde, så de kan 

fremstille hver sin plausible fortælling om fremtiden. Forfatterne anbefaler, at scenarierne får 

navne, der kan symbolisere deres kendetegn. Fortællingerne er kommunikationsplatforme, der kan 

bruges til at få et udsyn og indblik på fremtiden. Heijden skriver om fortællinger: “None of these 

stories set out will come through, yet all will come true, to some extent. The scenarios must not be 

seen as the only four possibilities for the future. Rather, they should open the organisation’s 

thinking to the possibility that the future lie somewhere within the boundaries set by these 

extremes” (Heijden, 2002, s.214). 

 

Den femte opgave er så at omsætte scenariefortællingerne til den konkrete virkelighed for 

organisationen: hvilke valg laver en organisation på baggrund af scenarierne? Denne del af 

scenariestrategien vil vi komme tilbage til, når vi diskuterer scenariernes implikationer. 

 
Vores formål med at inddrage scenariebegrebet er at se, om et scenariedesign kan støtte os i en 

strategiudvikling af de parametre, som vi har udvalgt, nemlig ledelsesrum og ressourcerum i det 

gymnasiale selveje år 2010. Vi har valgt året 2010 som vort ”horizon year”, da vi forventer, at 

selvejets økonomiske vilkår er slået igennem, og gymnasiereformen er fuldt implementeret. De 

områder, vi har valgt at undersøge, er selvejets betydning for ressourcer og ledelsesforhold og det 

vil vi gøre dels ved at analysere en række tekster og dels ved at interviewe tre ”Remarkable 

People”. På baggrund af denne udforskning opstiller vi i kapitel 6 fire scenarier, som beskrivende 

fortællinger.  

 

3.7 Afslutninger og begyndelser 
Vi har i dette kapitel beskrevet vores teoretiske ståsted for afhandlingen. Vi har placeret os i en 

processuel videnskabstradition for at kunne forklare det dynamiske og kommunikative element i 

organisationsforandringer. For at konkretisere strategisk udvikling har vi inddraget Mintzbergs 

teorier om delibererede og emergerende strategier som dels plan og mønster for en intern 

udvikling og dels position og perspektiv for en ekstern udvikling. Vi har inddraget Borums 



organisatoriske felter for at belyse, at organisationsændringer både er eksterne og interne 

processer. Dorthe Pedersen konstitutive platform placerer organisationsændringer i tid og rum og 

skærper derved vores syn på strategisk ledelse i den offentlige sektor. Optikken rettes ved hjælp af 

Kurt Klaudi Klausen arenabegreb yderligere ind mod forandringer i det almene gymnasium. 

 

Vi har sat scenarier som strategisk designredskab i spil for at anvende fortællinger som ramme og 

billede for mulige forandringsprocesser. Scenariernes rolle er ikke et valg af det bedste alternativ, 

men en model for mulige udviklinger afhængigt af udgangspunkt og udviklingspotentiale. 

 

For at præcisere baggrund og rammer for det almene gymnasium forandringsproces frem mod 

2010 vil vi i det følgende undersøge de vilkår for forandring, der opstilles i den offentlige kontekst. 

Vi vil især fokusere på ressource- og ledelsesforhold, som parametre i forandringsprocesserne, da 

det vil lede os frem til en større forståelse for dels scenariernes udformning og dels den følgende 

diskussion af organisationsforandringer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 4 
Moderniseringsstrategier 
 

4.1 Modernisering 
Iværksættelsen af Gymnasiereform 2005 og det kommende selvejer i 2007 kan ses som en 

forlængelse af de moderniseringsbestræbelser af den offentlige sektor, der har været i gang siden 

begyndelsen af 80’erne. Det er en ekstern proces, som vi ikke har haft organisatorisk indflydelse 

på, men som vi skal kunne håndtere som et grundvilkår som ledere af det almene gymnasium. 

 

Baggrunden for moderniseringsprocessen er det skift i den samfundsmæssige forståelse, der er 

beskrevet som overgangen fra industrisamfund til videnssamfund. Der har været mange optikker til 

at beskrive ændringerne, som udtryk for de forskellige positioner, de har indtaget i debatten.  

Nogle, som Giddens og Beck, kalder det høj-modernitet, andre det refleksivt moderne og andre 

igen for det hyperkomplekse samfund, bl.a Qvortrup, hvor kravet er evnen til at håndtere en enorm 

kompleksitet. Det betyder, at ”produktion, tilegnelse og distribution af viden” (Qvortrup, 2001, s.11) 

skal prioriteres som samfundsmæssige ressourcer på en helt anden måde end den hidtil kendte. 

Opbruddet i uddannelsessektoren kan således forklares ud fra mere generelle 

forandringstendenser. 

 

I den danske moderniseringsdiskurs beskriver Katrin Hjort bestemte tankefigurer som 

nøglebegreber i forandringsprocessen: ”udvikling, kvalitet og kompetence fungerer som det 

diskursteorien benævner som ”flydende betegnere”. De er mangetydige og mange konkurrerende 

diskurser kæmper om at fortolke dem på hver sin måde.” (Hjort, 2001, s.31) 12. Ifølge Hjort kan de 

bruges som visionen om den effektive og fleksible organisation og dermed fungere som modbillede 

til den bureaukratiske, ineffektive offentlige institution med det uendelige ressourceforbrug. Hun ser 

derfor moderniseringsprocessen som udtryk for en række konkrete politiske beslutninger, valg og 

prioriteringer med bestemte konsekvenser – og dermed måder at handle på, der forstærker og 

udvikler de politiske intentioner om forandring. 

 

Vi vælger her at fokusere på den del af moderniseringsprocessen, der omfatter de strukturelle 

ændringer på organisationsniveau og de ledelsesmæssige konsekvenser, processen har medført. 

Vi inddrager kun den indholdsmæssige modernisering – som f.eks. Gymnasiereform 2005 – i det 

omfang, det kan belyse vores emne. Den historiske gennemgang skal dels give et fundament for 

                                                 
12 Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann kalder det for ”den hastige generering af nye pædagogiske og 
uddannelsespolitiske begreber, hvis baggrund det ofte kan være svært klart at bestemme. Er begreber som læring, 
livslang læring, kvalifikations- og kompetenceudvikling, målstyring, kvalitetet osv. politisk skabte eller fagligt 
begrundede?”, in (Gleerup, 2001) 



forståelse af udviklingen og dels vise, at det ikke er afsluttede epoker, men forhold der rækker frem 

til i dag og er en del af nutidens problematik.  

 

4.2 Modernisering af forvaltningspolitikken. 

Inden vi ser på moderniseringsstrategierne på uddannelsesområdet vil vi fokusere på 

moderniseringen af forvaltningspolitikken (Pedersen, 2004). Vi vil bruge Dorthe Pedersens 

fremstilling til at opstille begreber om nye ledelsesrum og lederidentiteter for ledelse af offentlige 

virksomheder, for derved at kunne beskrive de vilkår, som ledelsen skal arbejde med i gymnasiet 

år 2010.  

 

Redskaberne i moderniseringsprocessen er ofte hentet fra to begreber, nemlig ”New Public 

Management” (NPM) og ”Human Ressource Management” (HRM)13.  

 

NPM er en samling af begreber og teorier, der ses som løsninger på moderniseringen af 

velfærdssamfundets offentlige sektor, og den er kendetegnet ved mindre politisk detaljestyring, en 

øget decentralisering, markedsorientering, stram økonomisk styring, udvikling af en individuel 

belønningsstruktur og en præstationsorienteret ledelseskultur. Set i forbindelse med Selveje 2007 

er der klare linjer til bl.a. rammestyring, taxameter, Ny løn og nye ledelsesfunktioner. 

 

Hvor NPM lægger rammerne for moderniserings-ledelse, søger HRM at sikre et indhold ved at 

sætte fokus på udviklingen og udnyttelsen af de menneskelige ressourcer. Som NPM er HRM en 

samling af begreber og teorier, der sigter på at frigøre medarbejderes ikke-anvendte ressourcer 

gennem en ny ledelses- og personalepraksis, der bygger på forestillinger om selvledede og 

ansvarstagende medarbejdere og en dialogbaseret ledelsesform. I forhold til selvejet ses en linje til 

dels personalepolitik om medarbejdernes kompetenceudvikling, men vi kan også se en linje til 

Gymnasiereform 2005’s begreber om teamledelse, selvledelse og selvevaluering. 

 

Men tilbage til moderniseringens forløb. ”Det udgiftspolitiske problem” formuleres i 70’erne som 

muligheden for ”at kunne styre og kontrollere det offentlige ressourceforbrug med henblik på at 

skabe samfundsøkonomisk balance.” Her lægges grunden for de stramme rammeaftaler, der 

stadig indgås mellem regering og kommuner. Det bliver følgende et grundvilkår for offentlige ledere 

at kunne prioritere de knappe ressourcer inden for de udstukne rammer. 

 

Det andet trin i moderniseringsstrategien sættes i værk i 80’erne, hvor der fokuseres på det interne 

”effektivitetsproblem”. Området eller enheden er stadig den samlede offentlige sektor i dansk 

samfundsøkonomi, og problemet er ”manglende intern effektivitet og udnyttelse af de økonomiske, 
                                                 
13 Det følgende er baseret på Rennison, 2003. 



organisatoriske og humane ressourcer” (Pedersen, 2004, s.108).  Løsningen ses i en række tiltag 

omkring decentralisering, regelforenkling og rammestyring. Konsekvensen er en ”centraliseret 

decentralisering”, der stiller krav til offentlige ledere om at udfylde de overordnede programmer og 

rammeaftaler via lokale politikker og omstillingsprocesser. 

 

Moderniseringsstrategiens tredje trin iværksættes i 90’erne som ”konkurrenceproblemet”. Det er nu 

både den samlede offentlige sektor og den enkelte driftsenhed, der er i fokus. De skal ikke bare 

være internt effektive, de skal også være eksternt konkurrencedygtige. Denne udvikling betyder 

samtidig, at den professionelle ledelse bliver sat på dagsordenen. Pedersen skelner herefter 

mellem et diskursivt og et institutionelt plan med det formål at beskrive en managementstat, der 

overskrider den formelle forvaltnings enhed og søges selvstændiggjort gennem reformtiltag og 

styringsteknologier. 

 

På det diskursive plan er målet driftsøkonomisk effektivitet via en virksomhedsgørelse af den 

enkelte institution. Der skal være valgmulighed for brugeren, samt gennemsigtighed i ydelsen 

(uddannelsen) samt dokumentation af resultat og kvalitet. Styringsidealet er dialog, værdiledelse 

og kontraktforhold som erstatning for den gamle regelstyring. Den enkelte institution skal endvidere 

udfordres og udsættes for konkurrence, og endelig er der fokus på udvikling og ledelse af de 

menneskelige ressourcer. 

 

På det institutionelle plan er moderniseringsprocessen rettet mod den enkelte organisation og den 

enkelte medarbejder i form af nye styringsteknologier med henblik på selvmodernisering og 

selvledelse. Pedersen nævner tre områder, hvor nye styringsteknologier slår igennem: dels ved at 

sikre helhedstænkning og fælles tværgående ledelsesperspektiver, dels ved et system for interne 

kontrakter i form af udviklingskontrakter, driftsaftaler eller årsplaner udvikles og dels ved en række 

selvbeskrivelses- og selvteknologier – forstået som medarbejderens ansvar for egen udvikling og 

resultater i forhold til organisationens behov – hvor de mest udbredte selvteknologier er 

kompetenceplaner, MUS-samtaler og Ny løn. Fælles for disse værktøjer er, at der lægges op til 

dialog, gensidig forpligtigelse og selvledelse. 

 

Som følge af denne udvikling sættes ifølge Pedersen selve forvaltningens enhed på spil. ”De nye 

selvbeskrivelsesteknologier og styringsprincipper gør ledelse til omdrejningspunkt for fortsat 

selvmodernisering, effektivisering og personaleudvikling” (Pedersen, 2004, s.112). Den tidligere 

hierarkiske magtstruktur nedbrydes til fordel for polycentrisk struktur, hvor politik og ledelse skal 

forstås i et governance-perspektiv.  

 



Pedersens moderniseringsbeskrivelse har længe været gældende i store dele af den offentlige 

sektor, bl.a. i stats- og amtsforvaltninger, på institutionsniveau, f.eks. sygehuse, ja sågar i små 

enheder som f.eks. børnehaver og vuggestuer. På undervisningsområdet er udviklingen på vej. Vi 

kan forvente, at de mange rationaler i moderniseringen i en eller anden form vil slå igennem i det 

almene gymnasium. Tankegangen bag HRM og NPM er elementer i den nuværende styring af 

ungdomsuddannelserne, og selvteknologier er udbredt i de fleste organisationer. Selvejet er så det 

afgørende trin for det almene gymnasium, selv om der har været tiltag som bl.a. Ny Løn fra 

slutningen af 90’erne, ”Lov om åbenhed og gennemskuelighed” fra 2003 og Gymnasiereform 

2005’s krav om teamarbejde og kvalitetssikring.  

 

4.3 Styringsinstrumenter 
Det enkelte gymnasium vil opleve krydspres udefra og indefra, og ledelsen skal kunne håndtere 

dette. Udefra udspringer presset fra dels indholdsmæssige krav og dels strukturelle krav. 

Gymnasiereform 2005 er nytænkning omkring den nye faglighed, studieplanen og princippet om 

lærersamarbejde – den giver altså et stort rum til og stiller krav om selvteknologier. Men samtidig 

er den meget detaljeret beskrevet i kravene til selve undervisningens mål og progression. Det 

opleves som en kraftig styring gennem bekendtgørelse og vejledninger – og harmonerer ikke med 

rummet til et selvforvaltet medarbejderansvar. På den anden side giver selveje-vilkåret rum og 

muligheder for udvikling af både medarbejderes og organisationens selvledelse14 i forhold til 

økonomi, marked og bruger. Altså et krydspres mellem en indholdsmæssig styring (centralisering) 

og en strukturel frisættelse (decentralisering) til markedsvilkår, der er nødvendige at håndtere. 

 

Gymnasiereform 2005’s detaljerede faglige vejledninger kan betragtes som Undervisnings-

ministeriets forsøg på at styre den indholdsmæssige dimension af uddannelsen. På tilsvarende 

måde har ministeriet – og institutionsstyrelsen15 - søgt at styre den strukturelle dimension og 

dermed ensliggøre vilkårene for ungdomsuddannelserne. Det gælder f.eks. 

taxameterudformningen, regler om kapacitet og fordeling, kravet om åbenhed og 

gennemskuelighed, udbuddet af studieretninger, kvalitetssikring og kompetenceudvikling. På flere 

områder overlapper styringsredskaberne for indhold og struktur hinanden. Det gælder 

kompetenceudvikling, åbenhed og gennemskuelighed (f.eks. offentliggørelse af studieplaner), 

kvalitetssikring og delvist taxameterets udformning (graden af øremærkning). Taxameteret og 

regler for kapacitetsfastsættelse og fordeling må betragtes som et grundvilkår, den enkelte 

institution ikke har direkte indflydelse på, men er afhængig af samspillet med politiske beslutninger 

                                                 
14 Begrebet selvledelse skal ses i sammenhæng med HRM, som en konsekvens af dels et decentralt styringsønske og 
dels et ønske om at styre sin egen kompetenceudvikling. Altså et styringsredskab der til dels tilfredsstiller den 
selvlededes ønske om selvstændighed i arbejdsrelationen (selvrealisering). (se endvidere Bettina Mogensen: 
Inderliggørelse af ledelsespraktikkerne, Grus 59, 1999) 
15 Institutionsstyrelsen udarbejder grundlaget for selvejets taxameter (inkl. bygninger) 



(f.eks. regionernes muligheder for at kunne regulere fordelingen eller taxameterets opbygning), 

konkurrencen på markedet (økonomiske rammer og rammer for udbuddet) eller kampen om 

brugerne (kvalitetskrav). 

 

4.4 Moderniseringsprocessen og ledelseskravet. 
I kraft af at gymnasiernes interne og eksterne grænser sættes i spil, ændres ledelseskravet også. 

Pedersen trækker tre ændringer frem (Pedersen, 2004, s.113): 

 

• Skellet mellem forvaltning/person forskydes til skellet mellem 

organisation/leder. Den formelle institution bliver til den strategisk 

selvstændige organisation, og der åbnes et rum for ledelse af organisationen 

og dens ledelsessystem. Helhedssynet er i centrum. 

• Skellet mellem politik/administration forskydes til skellet mellem politik/”drift”, 

hvor ”driften” ansvarliggøres for mål og resultat. Der skabes et rum for 

strategisk ledelse af opgavevaretagelsen. Uddannelsens vilkår og indhold er i 

centrum. 

• Skellet leder/ledet forskydes til et gensidigt ledelsesforhold mellem leder og 

selvledte medarbejdere. Herved skabes der rum for personaleledelse. 

Ressourcer og kompetenceudvikling er i centrum. 

 

De tre forskydninger er Pedersens valg af fokus for lederidentitet og karakteren af rum for ledelse, 

som skabes i relation til skellene. Moderniseringsprocessen indebærer således en aktiv og 

strategisk ledelse, som hun indeholder i sit begreb om governance. 

 

For at forstå ledelsesforholdene i gymnasiet er det nødvendigt at inddrage flere ledelsesfelter, 

eksterne som interne. Her tilbyder Kurt Klaudi Klausens otte arenaer som redskab for strategisk 

ledelse sig. Arenaerne er beskrivelser af konfliktfelter, der skal indgå i den strategiske ledelse som 

overvejelser og handlemuligheder for ledelsen. ”Det er den dialektiske sammenhæng mellem 

organisation og omverden i situationsteoriens antagelse om åbne systemer, der påvirkes af og 

påvirker deres omverden” (Klausen, 2004, s.240). Hans normative vektorer opfatter han som  

dynamiske og medvirkende til at udpege de områder, som organisationen skal agere i forhold til for 

at kunne imødekomme forandringer i omverdenen. Arenaerne ”er genstand for strategisk ledelse, 

for så vidt de strategiske bestræbelser går ud på at ændre dem i en hensigtsmæssig retning med 

henblik på at opfylde organisationens mission, vision og strategiske målsætninger” (Klausen, 2004, 

s.240).  

 



Som en konsekvens af moderniseringens krav om selvledelse og styringsteknologiernes 

udbredelse bliver kommunikation et væsentligt element i moderniseringsprocessen, og som sådan 

et middel til organisationsudvikling. Kommunikationsledelse har både en ekstern og en intern 

strategi.  

 

Den eksterne kommunikation drejer sig dels om at dokumentere organisationens evne til 

producere et kvalitativ eftertragtet ydelse – for gymnasierne en god og anvendelig eksamen, dels 

at markedsføre organisationen i konkurrence med andre uddannelser. Her ved vi, at det almene 

gymnasiums kultur adskiller det positivt fra andre ungdomsuddannelser. Kommunikationsledelse 

handler her om at skabe en lokal sted- og identitetsfølelse, der rækker ud over selve 

organisationen og ud til lokalområdet. Altså en legitimering udad. 

 

Den interne kommunikation har til formål at sikre en stadige drift frem mod organisationens mål, 

værdier og visioner. Den interne kommunikative ledelse har som mål at initiere den proces. 

Rennison betegner magt som en katalysator for kommunikation, der er medbestemmende for 

hvad, der skal kommunikeres om, hvornår og af hvem på hvilken måde. ”Kommunikation 

konstrueres som en polyfon kommunikation, hvor mange forskellige rationaler og koder byder sig 

til på forskellige tidspunkter og med forskellige konsekvenser for, hvordan man kan træde i 

karakter som kommunikationsdeltager, som henholdsvis leder og medarbejder” (Rennison, 2003, 

s.322). Ved siden af den institutionelle - måske ligeværdige - dialog om faglighed træder et 

magtspil ind i organisationer med mere eksplicitte ledelsesforhold, som det selvejende gymnasium 

lægger op til. Magten er i og på spil både i forholdet medarbejder – ledelse og i f.eks. forholdet 

teamleder – teammedlem.  

 

I ledelse af løst koblede vidensorganisationer som et gymnasium, som i nuværende 

orgasniationsform også kan opfattes som dekoblet,  er det som regel processen, der er 

ledelsesmålet, mere end det er resultatet. Det betyder, at de kommunikative redskaber er dialog, 

supervision og især coaching i forholdet mellem ledere og de ledede. Altså ikke et over- / 

underordningsforhold, men mere en dialogkommunikation, hvor magten er i spil.  

 

At være afklaret og bevidst om disse forhold er en væsentlig del af den strategi, som ledelsen må 

lægge i forhold til organisationens eksterne og interne kommunikation. Vi vil i kapitel 7 uddybe en 

strategi for kommunikation. 

 

4.5 Afslutning 
Vores fremstilling af moderniseringsprocessen er præget af Pedersen konstruktivistiske tilgang, 

der i begrebet public governance opstiller rum for magt og handling. Hendes fremstilling løsriver 



gymnasiet fra en politisk central styring til fordel for en decentral markedsstyring. Det rammesætter 

strategisk ledelse som selvskabende, polyfon og forhandlet. Public governance bliver dermed et 

spørgsmål om strategisk kommunikation, skabelse af meningsfuldhed, selvorganisering, 

håndtering af forskellige styringsrationaler og etablering af ledelse gennem forhandling. 

Ledelsespositionen er dermed ustabil og skal erobres og udvikles som projekt og som mulighed.  

 

Det giver samtidig mulighed for at udfylde det ledelses- og styringsmæssige tomrum, som dukker 

op med overgangen fra formel forvaltning til managementstat, med en konstruktivistisk tilgang til 

offentlig ledelse, som for os at se er konstruktiv og konsistent. Altså en modernisering, der giver 

mulighed for strategisk ledelse. 

 

Vi er på den anden side åbne over for en kritik af de vilkår, som markedsgørelsen skaber for det 

almene gymnasium. Som en institution med rødder i humanistiske traditioner og værdier som 

demokrati og dannelse kan det være svært at se moderniseringsbølgens styringsredskaber som 

anvendelige. Modsætningen mellem de historiske dannelsesidealer og organisationens 

virksomhedsgørelse er dels et udefra givet grundvilkår, men samtidig en realitet i praktiseringen af 

ledelse. Strategisk ledelse er derfor også at kunne håndtere dette paradoks. 

 

Den følgende del af afhandlingen er i forlængelse af dette et forsøg på at undersøge muligheder 

for at håndtere forandringsprocessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 5 
Udforskning af scenariekonteksten 
 
5.1 Tekstvalg og analytisk tilgang 
I forlængelse af moderniseringsdiskursen og opstillingen af principper for konstruktion af scenarier 

vil vi i det følgende kapitel beskrive nogle af de udviklingstendenser som kan iagttages i gymnasiet 

i dag, så i modsætning til kapitel 4 fokuserer vi på gymnasiespecifikke forhold.  Den empiri vi har 

valgt at bruge består dels af en række tekster og dels af egen empiri, indsamlet som kvalitative 

interviews med centrale aktører. Tekstvalget falder i tre dele: 

 

• Ministerielle tekster og kommentarer og debatindlæg til disse 

• Forskningsbidrag 

• Interviews med centrale aktører (remarkable people) 

 

Med inspiration i Norman Faircloughs tre-dimensionelle model for diskursanalyse ser vi teksten og 

den diskursive praksis den repræsenterer, som en konstitueret og konstituerende del af en større 

social praksis.16 De valgte tekster repræsenterer hver en diskursiv praksis, dvs. et afsender 

(tekstproduktion) og et modtagerforhold (tekstkonsumption), og den er samtidig indlejret i en 

bestemt social praksis, en større diskurs og i denne sammenhæng vælger vi at fokusere på det 

gymnasiale selveje som en konstitueret del af moderniseringsdiskursen. Tekstanalyserne er 

imidlertid mere komplicerede, idet de repræsenterer både iagttagelser af anden og tredjeorden,  

dvs. at når vi ser på strukturreformens bidrag og vores egne interviews foretager vi en iagttagelse 

af anden orden, en iagttagelse af en iagttagelse. Mens når vi ser på debatindlæg og 

forskningsbidrag, der som empiri bygger på interviews, foretager vi en iagttagelse af tredje grad, 

dvs. en iagttagelse af en iagttagelse af en iagttagelse. Denne skelnen kan være vigtig at være 

opmærksom på i forhold til de enkelte tekster. 

 

Hovedformålet med analysen er at underbygge vores valg af de to scenarieparametre; 

ledelsesrum og ressourcer og  belyse spørgsmål som, hvad er det for en tekst? 

(iagttagelsesgenstand), hvad er afsenderens position?  (iagttagelsesposition) og hvorledes 

forholder denne tekst sig til de to parametre? (vores iagttagelsesprogram)  

 

 

 De udvalgte tekster er følgende: 

  

                                                 
16 For en nærmere gennemgang og udfoldning af teorien se Jørgensen, 1999. 



1. En tekstdel, der omfatter analyser af det ministerielle syn på selvejet og diverse aktørers 

kommentarer til lovgivningen. Tekstdelen omfatter: 

• Strukturkommissionens betænkning fra januar 2004 

• Lov om ændring af lov institutioner for uddannelsen til studentereksamen mv.  

   L 106, 2. behandling 14. juni 2005  

• Undervisningsminister Ulla Tørnæs’ tale ved rektormødet, november 2004 

• Indlæg af undervisningsminister Ulla Tørnæs i Dagbladet den 1. juli 2004 

• Rektorforeningens debatoplæg om ”Pædagogisk ledelse”, november 2004 

• Gymnasieskolernes Lærerforening i Gymnasieskolen nr. 22, 2004 

 

2. Forskningsbidrag fra ”Den gode skole”17 der forholder sig til gymnasiernes interne og eksterne 

muligheder at agere strategisk:   

• Kurt Klaudi Klausen: Strategisk ledelse i gymnasieskolen (Klausen, 2004) 

• Lone Nordskov Nielsen: Udfordringer til gymnasieledelse (Nordskov, 2004) 

• Peter Henrik Raae og Marianne Abrahamsen: Nye krav – nye balancer(Raae, 2004) 

 

3. Tre kvalitative interviews med ”remarkable people” der fokuserer på dilemmaer og muligheder i 

et selveje: 

• Interview med Peter Kuhlman, formand for gymnasieskolernes rektorforening 

• Interview med Eva Hoffmann-Bang, direktør for Handelsskolen Ishøj og Taastrup 

• Interview med Søren Hansen, kontorchef i Institutionsstyrelsen i Undervisningsministeriet 

 
5.2 Strukturreform og selveje 
I Strukturkommissionens (SK) betænkning fra januar 2004 udlægger kommissionen 

ungdomsuddannelsesområdet på følgende måde: ”Udfordringerne i de kommende år må forventes 

at blive præget af bestræbelser på at udvikle og sikre et uddannelsessystem med høj faglig 

standard, kvalitet, relevans og fleksibilitet samt fortsat fokus på at sikre en høj 

gennemførelsesprocent på ungdomsuddannelserne….Der ligger et potentiale i forhold til såvel 

styrkelsen af den faglige bæredygtighed og effektiviteten i institutionsdriften i et tættere 

tværinstitutionelt samarbejde”(Strukturkommissionen, 2004, s.329). 

 

På baggrund af analyser af ungdomsuddannelser i de sidste tredive år undersøger SK forskellige 

parametre for især at fokusere på forskellen mellem statslig og amtslig forvaltning. Det drejer sig 

om borger- og brugerinddragelse (demokrati), valgmuligheder for borgerne (frie valg), faglig kvalitet 

                                                 
17 Projekt ”Den gode skole” er gennemført af Amtsrådsforeningen og Gymnasieskolernes Lærerforening i perioden 2002 
- 2005 



og bæredygtighed (sammenhæng mellem kvalitet og struktur), effektivitet, gennemførselsprocent 

og et demografisk og følgende økonomisk pres frem til 2015. 

 

Sluttelig opregnes styrker og svagheder ved den nuværende struktur i en opregning af forskelle 

mellem statslig og amtslig styring i forhold til især økonomisk styring og tværinstitutionelle 

samarbejder. Samlet er det en beskrivelse, der ikke udpeger store forskelle ved enten stats- eller 

amtsdrift i forhold til de udvalgte områder, men som dog sluttelig fokuserer på økonomi og 

samarbejde. Betænkningen indeholder ikke klare anbefalinger til politikerne.  

 

I juni 2004 indgår regeringen en aftale om udmøntning af strukturreformen med Dansk Folkeparti. 

For det almene gymnasium og hf betyder det overgang til statslig selveje fra 1. januar 2007 med 

taxameterstyring fra 1.januar 200818. Formålet er: ”at sikre bedre sammenhæng i 

ungdomsuddannelserne og sikre gode og tilgængelige uddannelsestilbud til alle (….), mulighed for 

ensartede styrings- og rammevilkår, som muliggør et mere vidtgående samarbejde mellem de 

enkelte institutionsformer, når faglige og lokale forhold taler til fordel herfor”19.  

 

Opgaven for selvejende institutioner beskrives i aftalen som: 1. institutionerne overgår til selveje og 

taxameterfinansiering i en ny og moderniseret form. 2. en ny bestyrelse med flertal af eksterne 

repræsentanter vil få ansvaret for institutionens drift, kapacitet, udbud af studieretninger, drift og 

ansættelse / afskedigelse af rektor og 3. institutionerne får ansvaret for den daglige drift, bl.a. om 

kapacitet og optag. Opgaverne for regionerne beskrives som koordinerende i forhold til 

samarbejde, kapacitet og udbud og fordeling af elever. Statens opgaver er at 1. sikre den nationale 

kvalitet og standard, 2. at varetage det pædagogiske tilsyn, 3. finansiere driften gennem tilskud og 

4. godkende det overordnede udbud på baggrund af faglig og økonomisk bæredygtighed samt 

geografisk spredning. 

 

Der er altså sket en politisk udmøntning af Betænkningens beskrivelser, der placerer de almene 

gymnasiers selvejestatus i forlængelse af det offentliges moderniseringsdiskurs. I den politiske 

aftale markerer undervisningsminister Ulla Tørnæs sin støtte til den valgte kurs. I Dagbladet skriver 

hun: ”Strukturudspillet understøtter, at unge møder et mere stærkt lokalt forankret, fleksibelt og 

sammenhængende uddannelsessystem med ligestillede og samarbejdende uddannelser. Der 

kommer nu et stærkt fundament for, at flere unge vælger rigtigt første gang, at færre unge falder 

fra, og at skift af uddannelser og institution bliver lettere for den enkelte unge”20. I en tale ved 

rektormødet i november 2004 udbygger Ulla Tørnæs moderniseringsdiskursen: ”Det har været 

                                                 
18 De endelige datoer blev først vedtaget i en aftale fra september 2004. 
19 Aftalen er hentet fra UVM’s hjemmeside: www.uvm.dk/nyheder/strukturuddrag.htm: Uddrag af aftale mellem 
regeringen og Dansk Folkeparti 24.06.04 om en strukturreform, 4. Det almene gymnasium og hf. 
20 Ulla Tørnæs i Dagbladet d. 1. juli 2004 



vigtigt for mig, at beslutningskraften og ansvaret – inden for klare rammer vel at mærke – placeres 

lokalt på den enkelte skole. Det ligger i gymnasiereformen. Og når kommunalreformen træder i 

kraft vil denne intention komme endnu tydeligere frem. Målet med kommunalreformen er jo netop 

at skabe bedre offentlig opgaveløsning ved at skabe bæredygtige lokale enheder”21.  

 

Men samtidig er hun klar over, at der også er negative tolkninger af reformen. Hun inddrager det 

derfor i sin beskrivelse: ”Jeg agter naturligvis ikke med strukturændringerne at underminere den 

indholdsreform, således som jeg har konstateret, at nogle mørkemænd allerede nu forudser – 

f.eks. i form af øgede klassekvotienter, klasseforringelser, større frafald og gymnasielukninger”22. 

Hun søger dermed at lukke en diskussion, der i sin grund inddrager et element, som ministeren 

ikke medtager, nemlig de økonomiske vilkår som selvejet bringer med sig.  

 

Ministerens beslutning om selvejende almene gymnasier er således den politiske udmøntning af 

Strukturkommissionens beskrivelse, og den falder fuldstændig i tråd med styringsforholdene for de 

øvrige ungdomsuddannelser. Det efterfølgende lovgivningsarbejde, der skal underbygge og 

konkretisere de nye styringsforhold er i fuld gang sidst med ændringer til lov om institutioner for 

uddannelsen til studentereksamen mv. L106. Heri fastlægges bl.a.  vilkår for sammenlægninger og 

spaltninger af statsligt selvejende institutioner, bestyrelsens kompetence til at ansætte og 

afskedige personale og regionernes forpligtelser i forhold til kapacitet, udbud og fordeling af elever.  

Netop regionernes opgavevaretagelse har været et diskussionsområde, hvor folketingets 

opposition ønsker at give regionerne mere ansvar for især kapacitet, udbud og fordeling af elever, 

men set i sammenhæng med moderniseringsdiskursen ser det ikke ud som en farbar vej, da 

styringen af de øvrige ungdomsuddannelser er overladt til markedskræfterne. Den forskel i syn på 

styringen af gymnasiet, som undervisnings- og finansministeriet repræsenterer, kan her lidt 

firkantet beskrives som en forskel mellem en indholds- og en økonomiinteresse – og det lader til at 

det økonomiske hensyn er den styrende parameter i moderniseringsprocessen. 

 

Vi har med disse tekster læst selvejet ind i den moderniseringsdiskurs, der har præget omstillingen 

af den offentlige sektor i de seneste år. Vi vil i den følgende tekst analysere rektorforeningens 

indstilling til moderniseringsprocessen især i forhold til de krav, som selvejet stiller til ledelsen. 

Hvor indstillet er de på forandringer af de grundvilkår som selvejet frembyder? 

 

Teksten er skrevet som et debatoplæg til rektormødet i november 2004 på baggrund af et 

kommissorium, der som formål har:”.... at belyse de overvejelser, man som skoleledelse skal gøre 

sig, når forandringsprocessen sættes i gang.” (Rektorforeningen, 2004, s.3). Som titlen antyder, er 

                                                 
21 Kopi af tale fra den interne rektorkonference 
22 Ulla Tørnæs i Dagbladet d. 1. juli 2004 



det pædagogisk ledelse, der er i centrum. I forordet beskriver formanden Peter Kuhlman det 

således: ”Gymnasiet og hf udfordres i de kommende år først og fremmest af gymnasie- og hf-

reformerne, men også af overgangen til taxameterstyrede selvejende institutioner og 

forhandlingerne om en ny overenskomst”(Rektorforeningen, 2004, s.3). Her nævnes selvejet, men 

ellers er hæftet kendetegnet ved det absolutte fravær af overvejelser over ledelse i en selvejende 

organisation. Vi har medtaget teksten for at vise, hvor fraværende diskussioner og refleksioner 

over selvejet er i gymnasiets øverste interne ledelsesforum. Den del af moderniseringsdiskursen er 

først nu ved at finde sin plads blandt rektorerne (jf. Peter Kuhlmans kronik23).  

 

Gymnasieskolernes Lærerforening forholder sig også til det gymnasiale selveje, men kun i meget 

brede hensigtserklæringer. GL’s formand Gorm Leschly udtaler i Gymnasieskolen nr.22, 2004, at 

GL skal arbejde for to scenarier, nemlig ”et udbygget samarbejde mellem gymnasiale uddannelser 

eller gymnasiale uddannelsescentre”. Baggrunden er hans fortolkning af lovudkastet som ”en klar 

målsætning om effektivisering og rationalisering via fusioner og meget store enheder….Selvom det 

lykkes at få vedtaget et sådant intelligent taxameter, vil markedskræfterne virke stærkt og tvinge de 

små institutioner ind i fusioner, sammenlægninger eller samarbejde, fordi de nye regioners roller er 

tegnet så svagt.”. Det, der af ministeren ses som udbytterige samarbejder, ses af GL som en 

eksistenstrussel og dermed som et opgør med den ministerielle moderniseringsdiskurs. 

 

5. 3. ”Den gode skole” 
Ledelsen står i et krydspres mellem de krav omverden stiller til gymnasieskolen i form af 

uddannelsespolitiske, styringsmæssige og økonomiske tiltag på den ene side og de forventninger 

lærerne har til ledelsen f.eks. i form af personaleledelse, kompetenceudvikling og 

konflikthåndtering på den anden side. Denne dobbelte rolle har ledelsen selvfølgelig altid haft, men 

krydspresset er øget med moderniseringen og den heraf følgende decentralisering. I det følgende 

vil vi gennemgå nogle af disse udfordringer som de fremstilles i teksterne fra ”Den gode skole” 

 

Kurt Klaudi Klausens undersøgelse24 af strategisk ledelse i gymnasiet er baseret på interviews 

med fem rektorer og ledende inspektorer fra Fyns Amt25, og ledelsen på to handelsgymnasier. 

Hans fokus er på denne gruppe fordi han ser disse som det strategiske ledelsesteam med det 

overordnede ansvar og forpligtelse til at sætte strategiske initiativer i gang. Hans undersøgelse 

viser at strategisk ledelse på sin vis både er til stede og er fraværende på samme tid i 

gymnasieskolen. I hans definition drejer strategisk ledelse sig om ” at opsætte mål og foretage 

                                                 
23 Se Peter Kuhlmans kronik i Politiken 14. marts 2005 
24 Undersøgelsen er først trykt i hæfte 51 fra SDU, men samme tekst indgår som et selvstændigt kapitel i hans bog 
Strategisk ledelse – de otte arenaer, 2005 
25 Suppleret med fokusgruppeinterview med fem rektorer fra andre amter for Klausen har ”ladt sig fortælle at der gør sig 
særlige forhold gældende på Fyn” p. 9 



prioriterede indsatser med henblik på at opfylde disse” (2004, p. 10) og ud fra denne definition er 

der ikke nogen af lederne i gymnasiet, der arbejder strategisk.  

 

 

De strategiske vilkår i gymnasieskolen i dag er dels nogle generelle strategiske grundvilkår som 

gymnasiereform og strukturreform, og dels nogle specifikke vilkår for hver enkelt skole. Herefter 

beskriver han barrierer for strategisk ledelse i gymnasieskolen. Ifølge lederne er barrierer for 

forandring dels medarbejdere, ofte ældre og konserverede, dels den faglige forening, GL og dels 

den generelle ledelsesforskrækkethed, som der ifølge Klaudi nok er en professionssociologisk 

forklaring på, men som er en misforståelse af hvad ledelse af offentlige institutioner i dag handler 

om. En misforståelse af at ledelse er andet end faglig/pædagogisk og administrativ ledelse, men 

også rummer forandrings og strategisk ledelse.  Klaudi fremhæver gymnasiets konsensustradition,  

som et godt udgangspunkt for at ”praktisere moderne kommunikativ ledelse i et samarbejde 

mellem leder og medarbejdere” (2004, p. 17)  

 

Herefter gennemgår Klausen sine otte arenaer og illustrerer dem via sine empiriske undersøgelser. 

Overordnet konstaterer han at der arbejdes strategisk på mange arenaer, men at dette arbejde 

foregår ubevidst. Omvendt vil arbejdet på arenaerne blive accentueret og forstærket af de 

kommende reformer. Det betyder f.eks. at strategisk ledelse er vigtig på arena for produktion og 

den sociale arena i forbindelse med Gymnasiereform 2005, mens markedet og den politiske arena 

accentueres af strukturreformen. Arena for vidensproduktion og bevidsthedsdannelse og arenaer 

for visioner og tro er arenaer, der i følge empirien arbejdes mindst ledelsesmæssigt på, men  

den kulturelle arena og arena for arkitektur og æstetik allerede er arenaer, hvor der arbejdes 

bevidst strategisk.  

 

Konklusionen er, at der praktiseres strategisk ledelse i gymnasiet, men at det foregår i samarbejde 

med en række aktører, det være sig eksterne i rektorkollegiet og i forhold til det lokale amt og det 

være sig internt på den lokale institution. Men hans generelle indtryk er at det er ”vanskeligt at 

identificere overordnende, sammenhængende og nedskrevne strategier” (Klausen 2004, p. 29).  

 

Den anden del af Klausens undersøgelse er en sammenligning af strategiske ledelsesforhold i det 

almene gymnasium og handelsskoler. Han opstiller en række modsætningspar, her er udvalgte et 

par få:  

Det almene gymnasium Handelsskolen 

Strategisk ledelse er et fremmedord  

og har lav prioritet 

Strategisk ledelse er alment accepteret  

og har top prioritet 



Meget traditionsbunden Meget nytænkende 

Konkurrencen er indirekte og 

markedsorienteringen begrænset 

Konkurrence er direkte og 

markedsorienteringen er markant 

 

Denne oversimplificerede opstilling bruger han til at karakterisere strategiske ledelsesmuligheder 

på handelsskolen og de er tilsyneladende legio, i hvert fald ifølge lederne selv og Klausen.   

Der er en kultur hvor ledelse er accepteret, og de taler om ledelse i et managementsprog og 

bruger en masse teknisk/rationelle ledelsesteknologier. Klausen har ret, denne opstilling er for 

simplificeret og unuanceret. Gymnasierne har indtil nu ikke haft de samme behov for at tydeliggøre 

og markedsføre sig selv og har derfor ikke udviklet en virksomhedskultur, der kan sammenlignes 

med handelsskolens. 

 

Lone Nordskov Nielsens undersøgelse af udfordringer til gymnasieledelse tager sit afsæt i  

gymnasiets særlige kultur. Artiklen beskriver disse ud fra et forskningsprojekt i Århus Amt, hvor de 

har interviewet en række gymnasieledere. Et projekt, som hun som udviklingskonsulent har 

deltaget i.  Hun tager udgangspunkt i fire grundlæggende vurderinger om krav til gymnasiet i dag: 

• Krav om udvikling og forandring 
• Lærerne skal være medarbejdere og ikke blot faglærere 
• Ledelse af to scener 
• Gymnasiet som producent af dannelse 

(Nordskov, 2004, s.45 - 46) 
 
Som en følge af Gymnasiereformen 2005 betyder det i følge Nordskov at gymnasiet bliver nødt til 

at ændre sin egen selvforståelse og at udvikle sig fra at være ”en faglig driftsinstitution” til at blive 

”en strategisk organisation”. På ledelsessiden indbefatter det et rolleskift fra ”administrator til 

Leder” og på lærersiden et rolleskift fra ”fag-underviser til skolemedarbejder”. Det er ledelsens 

opgave at skabe rum til denne udvikling, men hun pointerer at det også er lærernes opgave. 

Traditionelt har lærerne været fagfagligt orienteret, men nu stilles der krav om pædagogiske og 

organisatoriske kompetencer. Hun opstiller to ledelsesscener, der illustrerer den dobbelte rolle 

læreren har, dels i relationen lærer/elev og dels i relationen ledelse/medarbejder. Disse 

ledelsesscener kobler hun med begrebet dannelse og ligesom udviklingen af dannelse i relationen 

lærer/elev hviler på demokrati og dialog, gør det samme sig gældende på den anden 

ledelsesscene. Her stilles krav ”om ledelse på et dialogisk grundlag, og det stiller krav om 

medleven og følgeskab hos medarbejdere” (2004 p. 53)  
 
 

Den mest omfattende af de tre undersøgelser er Peter Henrik Raae og Marianne Abrahamsens 

”Nye Krav – Nye balancer”. Den indsamlede empiri består af 24 kvalitative interview med aktører 

inden for den almene gymnasieverden, som først gennemgås i forhold til aktørernes positioner og 



derefter opsamlet i fire centrale temaer. De interviewede aktører repræsenterer 

undervisningsministeriets konsulenter, tre amtsskoledirektører, lærerne, rektorerne og 

inspektorerne, interviewet i nævnte rækkefølge. 

 

Undervisningsministeriets konsulenter bekræfter en udvikling i ministeriets rolle ”fra det sags og 

hændelsesorienterede til det målsættende og fremtidsorienterede” (s. 27) helt i tråd med 

strategierne i den tredje moderniseringsbølge. Det betyder, at den ministerielle styring har ændret 

karakter, og at flere beslutninger skal tages lokalt i de enkelte strategiske enheder. I følge 

amtsdirektørerne betyder det, at rektorerne er i stedet begyndt at orientere sig mod amterne. Ellers 

er der enighed om, at der skal ”mere ledelse” til, en ledelse som er mere markeret og som kan 

påtage sig faglig, pædagogisk og personalemæssig ledelse. For at kunne gøre dette, mener de, at 

ledelserne skal organiseres på en anden måde, uden at være enige i hvordan. 

 

De interviewede lærere kom fra tre forskellige skoler og havde alle erfaring med udviklingsarbejde.  

Lærerne var enige om at især det forpligtende element, der var svært at håndtere, men at der var 

sket en tilpasning undervejs. Samarbejdet har netop to sider, dels en mulighed for fælles 

refleksion, men også en bagside i form af afhængighed. Interviewene pegede også på vigtigheden 

af at ledelsen deltager i udviklingsarbejdet, både funktionelt og af symbolske grunde og udviser 

”tæt på ” ledelse. Endelig peger de på, at ledelsen skal kunne håndtere konflikter. 

 

Rektorerne er interviewet om ledelsesrolle indadtil og derefter ledelsesrollen udadtil. Det er tydeligt 

at det er den første ledelsesrolle, der fylder mest. De interviewede rektorer repræsenterer 

gymnasier med omfattende udviklingsarbejde, og har så mange forskellige erfaringer at det er 

svært at tegne et entydigt billede. Fælles for dem er at de er engagerede i udviklingsarbejdet og de 

påpeger nogle problemfelter, såsom lærersamarbejde og de nye faglige udfordringer. Endelig har 

de gjort sig tanker om nye organisationsstrukturer som kan matche de nye behov for ”tæt på” 

ledelse bedre. I ledelsesrollen udadtil beklagede de alle at relationen til ministeriet var ændret og at 

ledelsespresset er øget som konsekvens af decentralisering og forventningerne til udvikling. 

 

Inspektorerne peger på at den mest markante ændring er krav om pædagogisk fornyelse og at 

udviklingspresset betyder at inspektorernes ledelsesroller bliver mere markante, samt at der i den 

forbindelse peges på et professionaliseringsbehov. Dette kunne være efteruddannelse i forhold til 

pædagogisk og personaleledelse eller en anden arbejdsdeling hvor de økonomisk driftsmæssige 

opgaver løses af en stabsfunktion.  

 

I den tematiske sammenfatning af interviewene karakteriserer de fire temaer som karakteriserer 

strategiske udviklingsområder, som er specielt kendetegnende for gymnasiet. For det første 



betyder forandringen i den uddannelsespolitiske diskurs at rektors position ændres og at han/hun 

skal fungere som chef og som leder. Chef fordi afgørelser lægges ud decentralt og leder fordi det 

lokale råderum i forhold til en pædagogisk profil øges. For det andet betyder udviklingspresset at 

selve den fagprofessionelle organisationen er i opbrud med de krav det kan stille til pædagogisk 

ledelse og personaleledelse. For det tredje gælder det et spørgsmål om ”mening for de 

ydelsesførende” med risiko for dekoblingstendenser og anden forskning peger på at videnstung 

produktion ikke kan foregå top-down, men skal involvere deltagerne. For det fjerde er det et 

spørgsmål om forventninger til ledelsen om at kunne agere i den nye styringsdiskurs. ”en styring 

som er mindre regelorienteret og mere orienteret mod mål, administrative rammer og resultater” 

(Raae, 2004, p. 102) 

 

De fire forskeres bidrag til en forståelse af ledelsesforhold i fremtidens gymnasium giver tilsammen 

et nuanceret billede af ledelsesbetingelser i dag og i fremtiden. Netop det fælles billede er vigtig, 

for deres iagttagelsesgenstande og positioner er forskellige. I sin undersøgelse indtager Klausen 

en olympisk position og anskuer ledelsesbehovet i gymnasieskolen gennem ledelsens optik og det 

billede der fremkommer, bliver hermed monocentrisk. Klausens ærinde er, at beskrive hvorledes 

strategisk ledelse henholdsvis udfolder sig eller ikke udfolder sig i forhold til hans otte arenaer, for 

at kunne konstatere at hvor lidt bevidsthed, der er om strategisk ledelse i gymnasieskolen i dag 

sammenlignet med f.eks. handelsskolen. Svagheden ved hans tilgang er efter vores opfattelse at 

den ikke inddrager de interne forandringsmuligheder i høj nok grad, men styrken ved hans tilgang 

er omvendt, at han lægger så stor vægt på orienteringen udadtil og at nogle af de eksterne arenaer 

kan give forståelse for og inspiration for gymnasieledelser. Nordskov er for så vidt enig med 

Klausen i at der er behov for strategisk ledelse i gymnasiet, men hun er nået til den konklusion ved 

at se på hvilke særlige interne forhold, der henholdsvis hæmmer eller fremmer den organisatoriske 

udvikling. Men som udviklingskonsulent interesserer hun sig for processerne i denne udvikling og 

især for ledelsens rolle i disse processer. Raae og Abrahamsens brede tilgang med fem grupper 

interessenter fokuserer ligeledes på de interne barrierer og muligheder for gymnasiet som en 

organisation i forandring, og de mange optikker der er knyttet til denne undersøgelse, giver derfor 

er et nuanceret, polycentrisk billede. Så afslutningsvis mener vi at kunne bruge Klausens otte 

arenaer til at få et overordnet strategisk blik, især i forhold til de nye omverdensbetingelser, og at vi 

kan bruge, Nordskov, Raae og Abrahamsen til at forstå og agere i de nye organisationsbetingelser. 

 

 
5.4 Tre kvalitative interviews. 
Som den sidste del af datamaterialet til vores opgave har vi valgt at interviewe tre ”remarkable 

people” (Heijden, 2005, s.222). Vi har valgt disse tre personer som repræsentanter for centrale 

aktører i udformningen af det almene gymnasiums selveje og i dets konkrete udformning i år 2010.  



 

Vores kvalitative undersøgelse har formet sig som tre interviews. Hvert interview har haft en 

varighed på omkring en time. De interviewede har en uge før modtaget en oversigt over hvilke 

temaer, vi har ønsket at fremdrage (bilag 1). Til selve interviewet styrede vi os igennem ved hjælp 

af en interviewguide (bilag 2). Vi har anvendt samme procedure ved alle interviews. Vi har endelig 

gjort de interviewede opmærksomme på, at vi forventede at høre deres personlige meninger og 

holdninger til temaerne, men i det perspektiv, de repræsenterer. 

 

Ifølge Peter Dahler-Larsen sætter kvalitative undersøgelser ”spørgsmål, udpeger problemer, tæller 

som dokumentation og skaber grundlag for politisk handling” (Dahler-Larsen, 2002, s.17). I 

modsætning til den kvantitative undersøgelse er de vigtigste kategorier ikke fastlagt på forhånd – vi 

kender ikke svarene. Som sådan er de tre interviews derfor kontingente, afhængige af situationen 

og de vilkår, de er foretaget under (Dahler-Larsen, 2002, s.84). Peter Dahler-Larsen stiller samtidig 

krav om stringens, forstået dels som evnen til at undersøge sine egne konstitutionsbetingelser og 

dels at sigte ”mod at være afsubjektiveret og afinstitutionaliseret, d.v.s. ikke være forskellig alt efter 

hvem, der udtaler den og i hvilken situation” (Dahler-Larsen, 2002, s.97). Det vi i vores 

analysestrategi svarer til iagttagelser af anden orden. 

 

Som foreslået af Peter Dahler-Larsen medtager vi en model over de udvalgte temaer til at belyse 

deres indbyrdes relationer (bilag3). Vi har endvidere ordnet og komprimeret interviewene for at 

forenkle kommunikationen og afklare afgrænsningen mellem temaerne og de tre interviewede.  

 

 
 

 
Figur 2: Relationer mellem organisation og omverden efter selvejet. 
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Det samlede indtryk af interviewene er deres ensartede tilgang til selvejets indførelse. Det 

kommer, det giver nye former for spil med nye aktørroller og det giver et nyt og større ledelsesrum. 

Det betyder samtidig et øget krav om strategisk handling på mange niveauer. 

 

 

Eva Hoffmann-Bang (EHB) er direktør for Handelsskolen Ishøj og Tåstrup - en stor skole med 

omkring 1400 elever, der i mange år har haft selveje. Hun har tidligere været ansat i gymnasiet og 

en overgang fungeret som konstitueret rektor. Endelig er hun næstformand i Handelsskolernes 

Skolelederforening. Hun repræsenterer i vores sammenhæng et erfaringspotentiale om selveje fra 

en skoletype, der er meget lig det almene gymnasium og som også vil blive omfattet af den 

kommende lovgivning om selveje. 

 

Eva Hoffmann-Bang er kendt med selvejet. Hun agerer i det og har mødt de udfordringer og 

begrænsninger, det har medført. Hendes situation er lidt speciel, da erfaringerne kommer fra 

handelsskolen. Hun står dermed i en situation, hvor selvejet kan få begrænsende muligheder for 

hende som direktør. Hendes tilgang til omstillingen er præget af dynamik, overblik og fokus på de 

strategiske handlemuligheder. Selvejet medfører ingen grundlæggende ændringer, højst nogle 

justeringer. Erfaringerne fra før selvejet ligger så langt tilbage, at hun ikke ser nogen direkte 

overførsel – det eksisterer ikke som en mulighed. Hun tror på den baggrund på sig selv og sin 

vision for handelsskolen 

 

Peter Kuhlman (PK) er rektor for Frederiksborg Gymnasium, der en stor skole med omkring 1000 

elever. Han er samtidig formand for rektorforeningen og har som sådan deltaget i mange drøftelser 

med bl.a. ministeriet om selveje. Han repræsenterer som formand for rektorerne de almene 

gymnasiers ledelser – og dermed de forestillinger, de kan have om selvejets udformning. 

 

PK repræsenterer det almene gymnasium, dets kultur og dets ledelsesform. Han ved, at selvejet 

kommer, han har indflydelse på dets udformning som høringspart, og han ser det som en opgave 

at overføre de – for ham – positive aspekter ved den nuværende struktur: især kulturen og 

lederens tætte tilknytning til eleverne og undervisningen. Han position bliver på den ene side et 

engagement i det kommende selveje og på den anden side et forsvar for nogle elementer i den 

nuværende organisation. Han tror på sine muligheder for at påvirke, men ser samtidig en 

uundgåelig udvikling, der ikke er optimal for den nuværende tradition og kultur. 

 



Kontorchef i Institutionsstyrelsen Søren Hansen (SH) er én af to ledere af ministeriets 

implementering af strukturreformens udmøntning af selveje for det almene gymnasium. Han 

repræsenterer i vores sammenhæng ministerens og ministeriets syn på og udformning af selvejet. 

 

SH har ansvaret for at indføre selvejet i det almene gymnasium. Han ser selvejet i et 

fugleperspektiv som en del af en større udvikling og modernisering af ungdomsuddannelserne. 

Selve selvejet vil give nogle konsekvenser for økonomi og ledelsesrum, men i tæt sammenhæng 

med det væsentlige, nemlig Gymnasiereform 2005. På sigt, 2015, ser han f.eks. globalisering og 

vertikale samarbejder i uddannelserne som afgørende parametre for undervisning og 

kompetenceudvikling. Han er planlægger og administrator af politik og har derfor ikke fingeren på 

hverdagens puls (selv om han er gift med en gymnasielærer). Kulturændringer, fusioner og 

bygninger som ressourcerum er for ham redskaber i moderniseringsprocessen. Samtidig fremstår 

SH som meget lyttende og indlevende. Indfaldsvinklen er derfor processuel, men med et klart 

produktsigte. Redskaberne til at styre udviklingen er ministerielle styringsredskaber som 

kvalitetssikring, puljemidler eller kvalitetskorps. Han er bevidst om sin rolle og troværdig i sin 

processuelle tilgang.   

 

De er alle enige om, at fremtiden vil kræve en langt højere grad af strategisk ledelse. Ledelsen vil 

få et større ansvar - og dermed et større ledelsesrum. En del ansvar vil blive delegeret til dels den 

øvrige teamledelse og dels til grupper af lærere i team eller udvalg. Økonomien vil være det 

strategiske felt i begyndelsen og vil med årene blive koblet til udvikling af undervisningen. Men 

også personaleledelse og skoleprofil er væsentlige områder. SH ser i sit perspektiv både 

globalisering og kontakt til de videregående uddannelser som kommende strategiske områder. For 

PK vil det være et tab, hvis rektor trækkes fuldstændig væk fra undervisningen. Han peger også på 

de manglende kompetencer, der skal tilføres ledelsen. Alle tre peger også på 

effektiviseringstemaet – udefra som et politisk krav om ”value for money” og indefra som et krav 

om demokrati og for at hindre en hierarkisering i organisationen.  

 

Det større ledelsesrum vil også kræve flere kompetencer i ledelsesteamet, der enten skal købes 

uden for organisationen eller skal kunne håndteres i organisationen. Det drejer sig om både 

økonomiske (taxameter, finansiering, bygninger mm.), personalemæssige (ansættelser, 

afskedigelser, MUS og TUS mm.), pædagogiske (coaching, samarbejde mm), kommunikative, 

juridiske og administrative kompetencer. Kompetencerne skal udvikles i organisationen, i netværk, 

i samarbejdende organisationer eller som et køb hos fagfolk. Væsentligt er det, at udviklingen 

foregår systematisk og inddrager hele ledelsen. 

 



Taxameteret er i løbet af få år et grundvilkår for alle gymnasier. Det er de rammer, den enkelte 

organisation kan agere inden for. Det er samtidig et af ministeriets styringsredskaber og kan derfor 

udsættes for beskæringer, omlægninger til f.eks. puljer og en del af organisationens 

kvalitetssikring. Selveje vil i følge alle tre give øget indflydelse på egen økonomi, og dermed en 

større frihed til prioriteringer. Der er et skel mellem ønsket om frihedsgrad i taxameteret (jo større 

jo bedre) og sikring af mindre gymnasier (hvilket vil kræve en strammere øremærkning). 

Taxameteret kan give (nødvendige) muligheder for samarbejder, netværksdannelser og egentlige 

fusioner. I følge interviewene er der en frygt for de små gymnasiers overlevelse, om de kan 

overleve i netværk eller der som følge af konkurrencenormerne vil ske fusioner til store enheder. 

Der er dog ingen, der ser store ”Centre for Gymnasial Uddannelse” som en mulighed, især ud fra 

politiske grunde. SH nævner bygningerne som en ressource og dermed endnu et prioriteringsrum 

for ledelsen, der i løbet af få år vil være en del af organisationens samlede ressourcerum.  

 

Deres forskellighed bunder sandsynligvis i de forskellige erfaringer, de kommer med. Deres 

ståsted for forståelse af selvejet er forskelligt og de har dermed en forskellig tilgang til muligheder 

og begrænsninger ved indførelse af selvejet i gymnasiet.  

 

 

5.5 Ledelses- og ressourcerum – to udvalgte dimensioner til scenariemodellen  
Det indhentede scenariemateriale giver mange indikationer på, hvilke krav der stilles til ledelse af 

gymnasiale institutioner i fremtiden, og vi vil i det følgende forsøge at skabe et overblik over 

udfaldsmuligheder ved at opstille fire scenarier, der kan illustrere fire forskellige positioner for 

gymnasieskoler i 2010. Dette vil vi gøre ved at opstille en matrixfigur, og her har vi brug at udpege 

og definere to centrale scenariedimensioner. Materialet peger entydigt på, at de ændrede 

betingelser med ramme- og taxameterstyring, kombineret med selveje, stiller krav om mere 

strategisk ledelse og et skærpet fokus på økonomi. De to udvalgte dimensioner til vores matrix 

bliver derfor ledelses- og ressourcerum. 

 

Materialet peger endvidere på at betingelser for ledelsesrummet er under forandring og at stilles 

nye krav til ledelse, dels i forhold til gymnasiereformen og dels i forhold til selvejet og at det bliver 

evnen til at håndtere disse forandringsprocesser, der bliver udslaggivende for, hvorledes 

gymnasierne klarer sig i fremtiden. Den ene akse (y-aksen) beskriver derfor ledelsesrummet, der 

kan gå fra at være et begrænset, regelstyret ledelsesrum, der primært orienterer sig internt i 

organisationen til at blive et åbent, virksomhedsorienteret ledelsesrum, der orienterer sig både 

internt og eksternt, dvs., forholder sig strategisk til mange arenaer.  

 

Selvejet betyder at gymnasierne bliver selvstyrende enheder, der skal i konkurrence om eleverne. 



Denne konkurrence vil ikke blive mellem de forskellige typer af ungdomsuddannelser, dertil er stx-

brandet for stærkt, men kunne sagtens være mellem stx-gymnasier. En konkurrence, der kan blive 

hård, hvis ikke der etableres nogen form for regional styring. Det betyder at ledelserne skal 

forholde sig strategisk til den diskursive omverden f.eks. ved en skarpere profilering. En anden 

konsekvens af selvejet er den professionelle bestyrelse, som vil komme til at spille en aktiv rolle i 

formuleringer af strategi, målsætninger osv.  

 

Den største udfordring lige nu er implementringen af gymnasiereformen og de næste års succes vil 

afhænge af organisationens evne til at håndtere denne nye kompleksitet og det kræver 

pædagogisk ledelse.26 En pædagogisk ledelse, der kan stille krav om udviklingen af en 

samarbejdskultur, som er procesorienteret og som kan udfordre organisationens inerti, således at 

lærerne kan udvikle sig fra at være snævert fagfaglærere til at blive pædagogiske medarbejdere. 

 

Materialet peger ligeledes på at ressourcer og ressourcestyring bliver centrale i forbindelse med 

selvejet og den anden akse (x-aksen) bliver derfor ressourcer, dels i form af økonomi og dels i 

forhold personaleledelse. Taxameteret er et gennemskueligt styringsredskab og selvom der er 

bekymringer over taxameterets konkrete udformning og størrelsen på den økonomiske ramme, er 

der enighed om, at taxameteret kan skabe rum for lokale prioriteringer, men at der vil stilles øgede 

krav om ”value for money”. Endelig viser materialet at der vil blive større behov for både personale 

og for pædagogisk ledelse. 

 

Ud fra disse to dimensioner kan vi opstille en matrixmodel, der kombinerer de to dimensioner og i 

næste kapitel vil vi beskrive disse fire scenarier for 2010.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 Vi fastholder udtrykket pædagogisk ledelse, idet vi ser det som en del af ledelsesopgaven. Klaudi ironiserer over dette 
begreb, fordi han mener at der er tale om ledelse af pædagogiske institutioner 



Kapitel 6 
Fire scenarier 
 

6.1 Scenariedesignet 
For at anskueliggøre de muligheder, som selvejende institutioner kan vælge, vil vi opstille fire 

scenarier for udvikling af selveje og ledelsesforhold frem mod år 2010. Vi har valgt at fokusere på 

to parametre: dels de ressourcemæssige forhold som økonomi og personale, og dels de 

ledelsesmæssige forhold som ledelsesrum og ledelsesforhold. Sammen vil de to parametre kunne 

danne baggrund for refleksioner over muligheder, der kan tegne sig i udviklingen af 

ungdomsuddannelserne frem mod år 2010. Det billede scenarierne fremstiller er således år 2010. 

 

Ifølge Peter Schwartz er scenarier  ”a tool for helping us to take a long view in a world of great 

uncertainty. The name comes from the theatrical term “scenario” – the script for a film or play” 

(Schwartz, 1991, s.3). Scenarier er altså en historie – og hermed en kommunikation fra en bestemt 

position i en bestemt sammenhæng. Scenarier kan som sådan være den verbaliserede og 

rammesættende fortælling om værdier, hændelser eller visioner, der kan give fortællingen en 

samlende eller differentierende funktion i gymnasiet, organisationen eller hvor den nu bliver fortalt. 

Vi anvender fortællingen som et redskab, der dels former et billede af værdier og strukturer i en 

kendt organisation, og dels lægger linjer ud til organisationens mulige udviklinger. Scenarier bliver 

således en kommunikation mellem os som forfattere og læserne, hvor de konstitutive rammer skal 

give forståelsen for indholdet. Scenarierne kan derfor kun forstås, hvis de læses ind i dels 

afhandlingens forudsætninger for scenariedesignet og dels den efterfølgende refleksion over de 

mulige udfald for den enkelte organisation.  

 

Vi har valgt europæiske pladser som metaforer for scenarierne. Storbyens pladser fremstår ofte 

som ét klart billede af rum, strukturer, stemninger og følelser, der for iagttageren samler 

betydninger og medbetydninger. Vi er klar over, at det er vores billeder af pladser, men håber 

selvfølgelig at læsere vil kunne koble til metaforerne som pladser og ikke konnotere til landenes 

øvrige karakteristika. Først herved kommer scenarierne i spil. 

 

For at tydeliggøre vores brug af scenarier opstiller vi en model for parametre og scenarier, der skal 

vise sammenhængen mellem vores udvalgte parametre og de fire scenarier. 

 

 

 



 
 
Figur 3: Parametre til beskrivelse af scenarierne. Den lodrette akse beskriver ledelsesrum, mens 

den vandrette akse beskriver ressourceforhold. 

 
6.2 Trafalgar-gymnasiet 
Trafalgar Square er en af Londons største og mest kendte pladser. Midt på pladsen står et stort, 

pompøst springvand med en statue af Lord Nelson til minde om slaget ved Trafalgar i 1805. Lord 

Nelson er højt hævet over alle og kan overskue hele pladsen. Selve pladsen er opgivet af en 

række imposante bygninger fra omkring år 1900, heriblandt også The National Portrait Gallery. 

Karakteristika: tradition, genkendelighed og tryghed. 

Trafalgar-gymnasiet er præget af sine traditioner. Gymnasiets kultur og værdier er baseret på det 
klassiske dannelsesideal, der dominerede i gymnasiets storhedstid. For mange elever er det stadig 
det eneste gymnasium, da det afspejler den genkendelighed og tryghed, familier har støttet sig til 
gennem generationer. Gymnasiet har derfor fastholdt et traditionsbundet syn på institutionens 
opgaver og struktur – og som en anden Lord Nelson repræsenterer rektor gymnasiets traditioner 
over for alle. 
 
Trafalgar-gymnasiet er kendetegnet ved et begrænset ledelsesrum og begrænsede ressourcer. 
De traditionsbundne elever er en stabil men dog lidt vigende gruppe, så gymnasiets ledelse har 
måttet acceptere et mindre ressourcerum end tidligere. Ledelsen fastholder, at gymnasiet er en 
monokultur for klassisk dannelse, der som sit mål skal give adgang til de lange videregående 
uddannelser. 
 
Ledelsen har ikke en strategi for udvikling af institutionen. Udvikling ses som incrementation af 
faglighed og organisation i billedet af de eksisterende traditioner og værdier. Fraværet af en 
egentlig strategi er ikke ensbetydende med en manglende udvikling. Den er blot ikke tænkt som en 
omstilling, men mere som en videreførelse og udvikling af det eksisterende fagburaukrati. 
Ledelsens kommunikation med elever og medarbejdere holdes derfor inden for de rammer, som 
den eksisterende kultur giver. 
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Trafalgar-gymnasiets kultur og værdier er bærende for livet i institutionen for både lærere, elever 
og deres familier. Rektor er en inkarnation og et billede på den traditionsbundne og 
konsensusorienterede monokultur, og i sprog og samvær fører inspektorer og lærere dette videre. 
For nogle kan kulturen nærme sig et åg, for andre være den mur, man søger læ bag. Ledelsen er 
bevidst om kulturen som identitetsskaber og værner derfor om den med traditionsbundne 
fællesarrangementer. Kulturudvikling er dog samtidig en del af gymnasiets profil, men baseret på 
en incrematorisk udvikling. 
 
Trafalgar-gymnasiet har problemer med økonomien. Det vigende elevtal har betydet et mindre 
ressourcerum til at fastholde de høje standarder for undervisning, som både ledelse, lærere og 
elever forventer af institutionen. Bestyrelsen er en vigtig medspiller i de økonomiske overvejelser, 
men mener som rektor heller ikke, at der er behov for en omstilling. Ledelsen er helt klar over 
økonomiens betydning for institutionens overlevelse. Der har været overvejelser over samarbejder 
med andre gymnasier, men egentlige fusioner er fuldstændig udelukket, da bestyrelse og ledelse 
er bange for at miste sin traditionsrige identitet. Samarbejde med erhvervsvirksomheder eller 
sponsorater har været overvejet, men også afvist. Løsninger søges i stedet i samarbejder med 
forældre og gamle elever for at forøge elevtallet. Sammen med en faglig fornyelse og en 
incrementorisk ændring af gymnasiets studieretningstilbud håber ledelsen på at kunne forøge 
elevtallet. Rektor er klar over de processer, der er i gang i det komplekse samfund, men han har 
sammen med bestyrelsen taget sin beslutning om retning ud fra gymnasiets identitet og tradition. 
 
Ledelsen har ikke anvendt personalepolitikken som et strategisk redskab, men overladt 
kompetenceudviklingen til faggrupperne, der inden for deres felt har håndteret ressourcerne dygtigt 
både i forhold til kernefags- og fællesfagsområder. Kun en mindre del er allokeret til teamarbejde, 
projektudvikling og lignende. Medarbejderne som ressource er således knyttet til fagbureaukratiet 
uden den store vilje til fornyende kompetencer uden for dette 
 
Ledelsen har klare og stærke synspunkter på undervisning og pædagogik. De er styret af regler og 
traditioner fra fagbureaukratiet, og reformer er adapteret i forlængelse heraf af fagligt meget 
kompetente lærere. Teamarbejde fungerer som et samarbejde, og ses som et glimrende 
supplement til de enkelte fags kernefaglighed. 
 
Den administrative ledelse er en væsentlig del af ledelsens arbejde. Den sikrer tryghed og 
konsensus om rammerne for undervisningen. Den varetages primært af inspektorer og sekretærer, 
hvorimod de enkelte team stort set ikke har nogle administrative forpligtelser.  
 
De formindskede ressourcer og den hierarkiske ledelsesform kan betyde, at Trafalgar-gymnasiet 
ikke kan opretholde sin selvstændighed. Noget skal ske. 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.3 Concorde-gymnasiet  
Place de la Concorde ligger midt i det centrale Paris. Pladsen er stor og myldrende af liv, hvor biler 

og fodgængere fletter sig ind og ud af pladsen i en atmosfære af hektisk travlhed med baneskift 



med eller uden horn, men også af tro på organiseringens evne til at løse forstyrrelser. Pladsen 

symboliserer historiens vingesus fra revolutions og guillotinens tid, over imperietiden og 1800-

tallets kolosbygninger til nutidens fortravlede storby. Pladsen har flere store til - og afkørselsveje 

omkring den samlende høje obelisk på midten og fungerer således som den store fordeler i den 

centrale bymidte. 

Karakteristika: historisk, stor kapacitet og intensitet, evner at absorbere forstyrrelser. 

 

Concorde-gymnasiet er præget af den store mængde elever, der passerer igennem. Størrelsen 
betyder, at de bruger megen tid på at forholde sig til hinanden for at lære gymnasiets spilleregler. 
De kan ikke rigtig se ud på omgivelserne, der for dem blot er noget de passerer forbi, inden de 
fordeler sig. I centrum er rektor det fixpunkt, de alle drejer omkring. Rektor repræsenterer dels den 
historiske og kulturelle tyngde og dels stabiliteten i den ellers urolige hverdag. 
 
Concorde-gymnasiet er kendetegnet ved et begrænset ledelsesrum og mange ressourcer. 
Gymnasiet tiltrækker mange elever og klarer sig altså godt i konkurrence med andre 
ungdomsuddannelser. Eleverne er fascinerede af det interaktive miljø mellem ligesindede, hvor 
roller og adfærdsmønstre tillæres og tilpasses. Samtidig giver det store gymnasium eleverne 
mange muligheder med mange brede adgangsveje til videre studier. De mange elever giver skolen 
et solidt økonomisk fundament for varetagelse af kerneydelsen: adgangsgivende eksaminer.  
 
Lærerne er også tilfredse med gymnasiet. De er i høj grad selvbestemmende i forhold til de 
traditionelle rammer og opgaver, som de er kendt med og er gode til. Faglig og social tryghed er 
derfor mange læreres incitament for at søge og blive på skolen. Målet for gymnasiets 
personalepolitik er på bedst mulig måde at sikre og udfylde de rammer, der er fastlagt af aftaler 
med ministeriet og medarbejderne. Klarhed og enkelhed er skabt på baggrund af kendte regler og 
rammesætter derved spilleregler for ledelse og medarbejdere.  
 
Rektor har positioneret sig med en formel og personlig autoritet, der har sin baggrund i regler og 
personlige forhold. Han er lederen, der i samarbejde med bestyrelsen fortolker og formidler 
forståelser af de rammer, der sættes udefra. De øvrige i ledelsen konsulteres, men har ikke ansvar 
i forhold til de endelige beslutninger.  Inspektorerne har derimod indflydelse på de mange konkrete 
aktiviteter på gymnasiet, bl.a. elevaktiviteter, læreraktiviteter, pædagogiske initiativer, socialt miljø 
og IT. Endelig er de meget engagerede i gymnasiets administration og sikring af kvaliteten af den 
lovede ydelse. 
 
Ledelsen har ikke en egentlig strategi for udvikling af skolen. Der tænkes strategisk på en række 
delområder, men ikke i helheden. Udgangspunktet er, at den nuværende ydelse grundlæggende er 
god nok. Den skal justeres og moderniseres i forhold til de krav, der bliver stillet udefra, mens 
uddannelsernes indhold i sig selv er fornuftige. Forstyrrelser er som regel skabt af krav fra 
utilpassede elever eller politiske vinde i et ustabilt samfund. De skal derfor håndteres pragmatisk 
for at sikre uddannelsernes stabilitet. Det bliver dog sværere og sværere for ledelsen at fastholde 
krav fra elever og lærere som små forstyrrelser. Ledelsesredskabet er således baseret på en 
rationel tankegang, hvor produkt og proces kan styres af fornuftige mål- og rammesætninger. 
 
Den pædagogiske ledelse er knyttet til regler og rammer for god undervisning. Gymnasiereform 
2005 er implementeret i en konsensus om samarbejde mellem fag og mellem lærere. Ledelsen har 
dog ikke nogen stor rolle i dette samarbejde, der bestemmes af de fagligt meget kompetente 
lærere. Mål og rammer for lærernes teamsamarbejde og elevernes kompetenceudvikling er ikke 
koordineret, men bygger på de enkelte læreres erfaringer om god undervisning. De forstyrrelser 
der er stammer fra de konflikter, som de engagerede lærere oplever i forhold til de krav som 



reformen stiller. Ledelsen har ikke strategiske redskaber til at løse lærernes konflikter som mål for 
reformen eller for en dialog med lærerne. 
 
Den administrative ledelse er stadig gymnasiets rygrad. Eksterne og interne regler er 
bestemmende for alle rammer på gymnasiet. Det skaber klarhed og tryghed i en ellers turbulent 
hverdag, både for elever, lærere og ledelse. Det er inspektorerne, der sammen med sekretærer og 
til dels lærerteam varetager den daglige administration – og dermed også de konflikter, der opstår i 
forhold til fordeling af arbejdet og konsekvenser for arbejdet. De administrative arbejdsgange er 
tilrettelagt efter aftaler mellem ledelse og lærere ud fra et rationelt tankesæt. 
 
Økonomisk er Concorde-gymnasiet velkonsolideret. Det er således ikke svært at holde sorte tal på 
bundlinjen til stor tilfredshed for en bestyrelse, der ikke blander sig meget i hverken de økonomiske 
dispositioner eller i gymnasiets øvrige drift. 
 
 
6.4 Navona-gymnasiet 
Piazza Navona er en af Roms mest kendte og populære pladser. Den langstrakte plads rummer 

tre fontæner med skulpturer af allegorisk betydning. På pladsens centrum står De fire floders 

fontæne med en obelisk i midten, flankeret af to andre med henholdsvis Neptun i kamp med en 

polyp og en maurer i kamp med en delfin. Pladsen er fuld af liv med gadeoptræden, malere, 

sælgere og caféer – og fyldt med beboere og turister. Pladsen emmer af historie og kultur og er 

samtidig en mosaik af farver, lyde og synsindtryk, der giver indtryk af kreativitet og mangfoldighed. 

Karakteristika: traditioner, kreativitet, diversitet.  

 

Navona-gymnasiet er et traditionsrigt mindre gymnasium med styrker omkring det kreative og 
dynamiske. Det har fundet sin plads i konkurrencen med større og mere moderne gymnasier i kraft 
af sin intimitet og kreativitet. Elever og lærere trives med det lidt flagrende miljø og den dynamik, 
der udspringer af kultur og historie. De oplever sig som en del af moderniteten, som et element i 
det komplekse samfund. 
  
Navona-gymnasiet er karakteriseret ved et polyfont ledelsesrum og begrænsede ressourcer.  
Ledelsen er polyfon i en teamledelse med rektor flankeret af de øvrige teamledere. Der er en reel 
uddelegering med ansvar for arbejdsområder og opgaver. Ledelsen kan derfor agere proaktivt og 
opfatter sig som en strategisk ledelse i en monokulturel organisation. Ledelsens muligheder for at 
agere strategisk er begrænsede, men teamledelsen forstår sig selv som en strategisk enhed, der 
inden for de givne rammer vil prioritere for gennem en kommunikativ strategi at udvikle 
organisationens kompetencer.  
 
Gymnasiet er ressourcesvagt med få elever og få muligheder for andre indtægter end det beløb, 
som taxameteret giver. Taxameteret er dog fleksibelt, og det betyder, at det er muligt inden for 
begrænsede rammer at prioritere. Det kræver blot en stram økonomistyring. Lærergruppen føler et 
stort ansvar for både gymnasiet og eleverne. Den snævre økonomi begrænser dog mulighederne 
for udvikling af nye kompetencer i lærergruppen. 
 
Ledelsen har opstillet klare mål og rammer for undervisningens indhold og form. Der er 
uddelegeret ansvar til de enkelte team for Gymnasiereform 2005’s krav om dokumentation og 
kvalitetssikring – og organisationen sikrer fælles udmeldinger i forhold til ministeriet og 
offentligheden. Ledelsen er også gået ind i arbejdet med lærerteam i forbindelse med supervision, 
coaching og anerkendelse. Endelig er et udfordrende læringsmiljø i centrum, da det for alle står 



klart, at det er et fundament for organisationens videre overlevelse. Organisationsformen er den 
løst koblede organisation, der dog ofte nærmer sig ad-hockratiet.  
 
Den administrative ledelse er for en stor del uddelegeret til de enkelte team, der har ansvar for 
undervisningens rammer, dele af økonomien og lærernes kompetenceudvikling. Administrationen 
er således placeret tæt på brugerne. Organisationens administration i forhold til ministerium og 
offentlighed varetages af ledelsesteamet og sekretærgruppen i samarbejde. 
 
På baggrund af det snævre taxameter er det nødvendigt med en stram styring af økonomien. Hele 
organisationen er sig det bevidst. Derfor betragtes økonomien stadig som en løftestang for 
fornyelser og udvikling. Gymnasiet forsøger også at indrette sig efter de puljemidler, der udmeldes 
af ministeriet, men deres niche har ikke ministeriets bevågenhed, så de opnår intet. Sammen med 
bestyrelsen søger de i stedet samarbejde med andre konkurrerende ungdomsuddannelser om 
specifikke samarbejder om undervisning, men også i servicefællesskaber om administration og 
personaleforhold. Ledelse og bestyrelse har også set på muligheden for en egentlig fusion for 
derigennem at kunne udvikle organisationens kvaliteter. Den stærke lokale kultur har dog ikke 
motiveret ledelsen til at gå videre med de planer. I stedet søger de at overleve ved en mere 
intensiv profilering.  
 
Ledelsen har en klar dialogbaseret personalepolitik om samarbejde, kompetenceudvikling og miljø. 
Den er ikke bundet op på regler, men på principper, hvor både ledelse og medarbejdere kan 
handle. Målet er at sikre medarbejdere og organisation en udvikling i forhold til de overordnede mål 
og ressourcer. 
 
Organisationens kultur er væsentlig for gymnasiets identitet og selvforståelse. Både som bygning, 
samværsformer, undervisning og ledelsesformer afspejles det lille gymnasiums værdier. Det fælles 
sprog, de fælles oplevelser afspejler en pluralistisk kultur i en monokulturel organisation. Ledelsen 
er klar over, at åbenhed og dialog om sprog og kultur får organisationen til at udvikle sig sammen 
med samfundet og ikke imod. 
 
Ledelsen opfatter sig som en del af de politiske processer, der har indflydelse på udviklingen af 
ungdomsuddannelserne. Ledelsen søger derfor at skabe sig et ledelsesmæssigt rum ved hele 
tiden at være i dialog med brugerne, konkurrerende organisationer, lokale politikere og 
erhvervsfolk, lokale kulturpersonligheder og ministeriet for derved at skabe dialog om 
organisationens mål og visioner.   
 

 
6.5 Potsdamer-gymnasiet 
Potsdamer Platz er det nye Berlins samlingspunkt. Tæt på historien via Brandenburger Tor, 

Rigsdagen og Unter den Linden – og lige ved siden af Kulturforums bibliotek og muséer. Bygget 

fra ingenting til den katedralagtige samling af bygninger i løbet af 90’erne som billede på Tysklands 

forening. Pladsen er en samling af ny opadstræbende teknologisk arkitektur med store 

glasfacader, mange mindre torve, fortove, caféer, indkøbscentre og underholdningslokaliteter. 

Selve pladsen er således futuristiske bygninger, der er gennemskåret af stræder med plads til 

mennesker. 

Karakteristika: teknologi, marked, viden og underholdning samlet under ét - med den historiske og 

kulturelle arv ”i baghaven”. 

 



Potsdamer-gymnasiet udstråler i sin arkitektur moderniteten. Elever og medarbejdere færdes tæt i 
rum for viden, valg og muligheder, samlet i et katedrallignende bygningskompleks. Kulturen er 
båret af innovative, globale og demokratiske værdier med et stærkt fæste i lokale historiske og 
kulturelle rødder, der afspejler det individuelle menneske i det moderne samfund. 
 
Gymnasiet er kendetegnet ved et polyfont ledelsesrum og mange ressourcer.  
Ledelsen har håndteret omstillingen fra profession til virksomhed, fra fag- til kompetencetænkning, 
fra faglærer til teamarbejder, fra regler til projektorganisering, så gymnasiet fremstår som et 
moderne læringssted. Ledelsen er teambaseret, og ledelsesformen er kommunikativ og 
dialogorienteret omkring fælles mål og værdier. Omstillingen har ikke været uden problemer, men 
er søgt løst via forhandlinger og dialog ud fra de overordnede mål for skolen. Fundamentet for 
omstillingen har således været en tæt-på / langt-fra ledelse. 
 
Eleverne er tiltrukket af gymnasiet og i konkurrencen med andre ungdomsuddannelser står skolen 
stærkt. Det betyder gode økonomiske ressourcer, der kan understøtte den power, der er 
nødvendig for at opretholde og videreudvikle gymnasiet som en aktør i det komplekse samfund. 
Gymnasiet får også en god bid af ministeriets udviklingspuljer, da de både er i stand til at 
dokumentere og udvikle de ministerielle udviklingsområder. 
 
Også medarbejderne er tiltrukket af de muligheder, skolen giver. Til gengæld for medarbejdernes 
commitment stiller skolen individualiserede lønformer, avancementsmuligheder, international 
kompetenceudvikling, ny-faglighedsudvikling og stimulerende teamsamarbejde i udsigt. Inden for 
de rammer ledelsen har afstukket har medarbejderne således mulighed for at handle og bruge 
deres ressourcer. Målet for personaleledelsen har været klarhed, enkelhed og dialog om dels 
medarbejdernes kompetenceudvikling og dels udviklingen af et socialt miljø, der harmonerer med 
de mål og den kultur, som Potsdamer-gymnasiet udstråler 
 
Ledelsen har evnet at agere strategisk i forhold til både ressourcer og organisation. Økonomi og 
lærerkompetencer er set som løftestang til både fornyelse, udvikling og motivation. De har været i 
stand til at identificere de processer, der sikrer, at de når de mål, der er opstillet i dialog med 
forskellige interessentgrupper. Ledelsesformen er deliberativ og emergerende i forhold til skolens 
løst koblede system af elev- og lærergrupper, suppleret med en personlig ledelse af 
ledelsesteamet. 
 
Inden for lovens og bekendtgørelsens rammer har ledelsen udstukket linjerne for undervisningens 
form og indhold. Rammerne er lagt omkring teamarbejde, ny-fagligheden, det gode læringsmiljø, 
en emergerende vidensudvikling og innovation og tæt-på-ledelsesformer som coaching, 
supervision og anerkendelse. Målet har været at fastholde en høj kernefaglighed i nye relevante 
sammenhænge, der kan spille sammen med elevernes evne til at agere i omgivelserne. Altså både 
studieforberedende og ny-dannende. 
 
Det administrative område har som opgave at understøtte de mål, der er sat for uddannelsen. Den 
administrative del er ikke blevet mindre på Potsdamer-gymnasiet, men har ændret karakter. 
Dokumentation for kvalitet og understøttelse af udviklingsmål er nye rammer, der dels 
administreres centralt og dels i lærerteamene. Samlet udgør de således organisationens 
selvbillede indad og udad i forhold til ministerium, brugere, politikere og medier. 
 
I de konkurrerende og markedsgjorte sammenhænge, som gymnasiet fungerer i, er økonomisk 
ledelse af vital betydning. I samarbejde med bestyrelsen sikres et økonomisk råderum på 
baggrund af elevmængde, udviklingspuljer og mindre selvfinansierende aktiviteter, især 
voksenuddannelse for lokalområdet.  Der er samtidig et mindre samarbejde med en konkurrerende 
naboskole om forskellige specielle tilbud, der kan opfylde mindre elevgruppers behov for færre 
midler.   
 



For både ledelse og bestyrelse er det økonomiske råderum vigtigt som løftestang til at udvikle nye 
indsatsområder, f.eks. skolens læringstilbud, elevers og medarbejderes internationale 
kompetencer, formidling i samarbejde med biblioteket, museet og cinemateket og samarbejde med 
moderne industrivirksomheder som Sony og Mercedes. Ledelsen er derfor i stadig dialog med 
bestyrelsen om sikring af økonomien som platform for udvikling. 
 
Potsdamer – gymnasiet har ønsket at placere sig på en platform mellem det komplekse 
højteknologiske samfund og storbyens kulturelle rødder. Bygninger, kommunikation, lærings- og 
samværsformer afspejler gymnasiets værdier og kultur. Ledelsens mål er at opbygge og afspejle 
den pluralistiske kultur, det komplekse samfund er opbygget af. Samtidig sikrer ledelsen, at en 
fælles kultur afspejler de værdier, der adskiller gymnasiet fra andre for derved at skabe en fælles 
identitet. Midlet hertil er et fælles sprog og fælles historier, der ofte foregår i gymnasiets 
katedrallignende samlingsrum.   
 
Ledelsesteamet er meget opmærksom på de sammenhænge uden for organisationen, der har 
indflydelse inden for. Konkret har ledelsen derfor en dialog i gang med dels det netværk af 
erhvervsvirksomheder, der er aktive i området, dels de politikere, der har indflydelse på både 
uddannelses- og udviklingspolitik, lokalt og regionalt, dels med bibliotek, museum og cinematek 
om området som videns- og kulturcentrum og endelig med bestyrelsen om strategiske mål og 
visioner for Potsdamer – gymnasiet. Ledelsen føler sig overbevist om, at gymnasiet er rustet til 
både nutidens og fremtidens udfordringer, ikke med det de kan og er, men med det de er - og det 
de vil kunne. 
 

 
6.6 Opsummering 
Vi har her præsenteret fire scenarier, der er forskellige i forhold til både ledelsesrum og 

ressourceforhold. Vi har differentieret de to parametre i flere forskellige underemner, der samlet 

kan give et billede af gymnasiernes forskelligheder.  

 

Vi har opstillet scenarierne som fortællinger i år 2010 for derved at give et perspektiv på mulige 

udviklinger i forbindelse med gymnasiernes overgang til selvejet. De udtrykker vores valg af scene 

og handling, og de danner således en fortælling, der er baseret på afhandlingens rammer og 

kontekst. Scenarierne vil vi i kapitel 7 anvende som ramme for vores diskussion og refleksion over 

de mulige udfaldsrum, som det enkelte gymnasium har ved indførelse af selvejet.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 7  
Perspektiver på ledelsesrum og ressourcer 
 
7.1 Ledelse som udfordring  
I kapitel 6 opstillede vi fire scenarier, der på hver sin måde kunne illustrere organisationer i et 

gymnasialt selveje i 2010. Hvert scenarie rummer forskellige mulige udfaldsrum og er som 

sådanne alle plausible beskrivelser af fremtidens gymnasieskole. Scenarierne skal ikke opfattes 

som fire afsluttede modeller, men netop som dynamiske, der kan anvise mulige udviklingsveje.  

”None of these stories set out will come through, yet all will come true, to some extent. The 

scenarios must not be seen as the only possibilities for the future. Rather, they should open the 

organisation’s thinking to the possibility that the future lie somewhere within the boundaries set by 

these extremes” (Heijden, 2005, s. 214).  

 

Vi har valgt at lade scenarierne være ramme for diskussioner af centrale temaer i forhold til 

gymnasiernes selveje. Vi vil derfor lade scenarierne spille op imod vores brug af teori og empiri for 

herved at kunne diskutere muligheder og begrænsninger i scenariernes mulige udfald til andre 

”rum” i modellen. Herved vil vi også give tentative forslag til den enkelte organisations muligheder 

for intervention og evne til at påvirke organisationens fremtidige rolle som ungdomsuddannelse. I 

modsætning til ovenstående citat ser vi ikke scenarierne som grænsesættende ekstremer, men 

som mulige udfaldsrum, der i princippet er grænseløse. 

 

Afhandlingens fokus er ledelsesrum og ressourcer, hvor vi spørger til, hvordan de indvirker på 

organisationers udvikling. De to parametre vil derfor indgå i det billede af gymnasieudvikling frem 

mod 2010, som vi vil diskutere. Vi har endvidere valgt at supplere parametrene med en diskussion 

af dels organisation, da det er centralt for forståelsen af mulige udviklinger og dels kommunikation 

som et redskab for en processuel tilgang til organisationsudvikling.  

 

Ved at behandle de fire emneområder forventer vi at tilføre udviklingen af det enkelte gymnasium 

nogle aspekter, som kan anvendes i omstillingsprocessen frem mod år 2010. Vi er klar over, at det 

er vores valg af emneområder. De kan derfor suppleres eller erstattes af helt andre emner, som 

kan vælges ud fra den enkelte skoles egne beslutninger. 

 
7.2 Ledelsesrum og ressourcerum 
Med udgangspunkt i vores valg af rum vil vi i det følgende undersøge de to parametre med 

underemner for derved at perspektivere en diskussion om forandringsledelse.  

 



Det er især begrebet rum, der har vores interesse: ”Kategorien rum skal her forstås som de 

diskursive og institutionelle mulighedsbetingelser for offentlig ledelse” (Pedersen, 2004, s.106). 

Hun opdeler ledelsesrummet i tre områder: 

1. Rum for ledelse af organisationen og dens ledelsessystem  

2. Rum for strategisk ledelse af opgavevaretagelsen  

3. Rum for personaleledelse  

 

I forhold til selvejet har ressourcerummet en speciel betydning. Selvejet betyder, at organisationen 

skal fungere som en selvstændig økonomisk enhed på markedslignende vilkår med nye 

styringsrationaler i form af ansvar for egen drift og konkurrence med andre uddannelser. Dette 

medfører så forandrede vilkår for bl.a. personaleledelse. Ressourcehåndtering indbefatter således 

en intern økonomisk prioritering, en ekstern markedsorientering og en intern personaleudvikling. 

 

De grundvilkår, der sættes af selvejet, giver meget forskellige ledelsesrum for scenarie-

gymnasierne. 

 

 

Concorde- og Potzdamer-gymnasiet har pga. deres størrelse et stort økonomisk råderum. Det 
giver gode ledelsesmuligheder i forhold til organisationen, og det kan give gode muligheder for 
strategisk ledelse af både opgavevaretagelse og medarbejdere. Mulighederne for at skabe et 
velfungerende ledelsesrum er altså gode på de store gymnasier, men det er ikke en 
naturnødvendig sammenhæng.  Både opgaveledelse og personaleledelse kan have så mange 
konflikter, at der reelt ikke sker en udvikling af organisationen, f.eks. i forhold til undervisnings- og 
kompetenceudvikling, selvstyrende teamarbejde og medarbejdernes kompetenceudvikling. 
Nødvendigheden for at søge udvikling er ikke umiddelbart til stede, da eleverne kommer 
strømmende til. Organisationen oplever ikke en ”irritation”, der er stærk nok til at udfolde det 
udviklingspotentiale, der sandsynligvis er blandt både elever og lærere. 
 
Små gymnasier som Trafalgar- og Navona-gymnasiet har en noget strammere økonomi, og 
dermed et mindre ledelsesrum. Det mindre ledelsesrum stiller derfor større krav til strategisk 
ledelse i forhold til især værdier og mål, pædagogik og undervisning og medarbejderudvikling.  
Ledelsesrummet kan på andre områder end det økonomiske være stort, hvis organisation og 
ledelse vil tage magt over de øvrige områder. Strategisk ledelse handler derfor om vilkår for 
ledelsesrum. Det betyder, at den enkelte organisation skal udvælge de områder, der skal 
prioriteres, hvordan de skal behandles og hvorfor. Ledelsesrummet er således afhængigt af de 
valg det enkelte gymnasium foretager. Det er de valg, der afgør betydningen for om det er et vigtigt 
ledelsesrum eller ej. 
 

Vi vil yderligere inddrage begrebet strategisk ledelse. Begrebet anvendes her i forhold til to 

positioner. Dorthe Pedersen ser ledelse som en social konstruktion og praksis og fokuserer på 

”mulighedsrummet for offentlig ledelse” (Pedersen, 2004, s.105), som vi forstår som et strategisk 

begreb. Mintzbergs position for strategisk ledelse har vi tidligere præsenteret som de 5 P’er, og de 

indgår her som vores anden position for strategisk ledelse. Vi har hermed positioneret vores 



opfattelse af strategisk ledelse ud fra et processuelt og konstruktivistisk syn. Klausen vedkender 

sig det, han kalder for en operationel definition: ”Strategisk ledelse drejer sig om at opsætte mål og 

foretage prioriterede indsatser med henblik på at opfylde disse” (Klausen, 2004 A, s.11). Det er en 

definition, der måske rejser flere spørgsmål end den besvarer. Vi vil derfor kun bruge den som det 

rationelle islæt, og ikke som begrebslig platform, Men vi vedkender det en vis konkret 

anvendelighed27. 

 

Vi vil efter en diskussion af hvert af de valgte emner give et forslag til, hvad strategisk ledelse er i 

forhold til det pågældende emne. Herved vil strategibegrebet blive sat i spil i forhold til mulige 

organisationsforandringer i forhold til scenarierne for 2010. 

 

Dorthe Pedersen tre rum for ledelse kan opdeles i flere under-rum. Vi har valgt at medtage fem 

områder, men kunne have valgt andre og flere:  

1. pædagogisk ledelse 

2. personaleledelse  

3. økonomisk ledelse     

4. ledelse i forhold til den diskursive omverden    

5. administrativ ledelse     

 

 

                                                 
27 Henrik Holt Larsen sondrer mellem strategi som mål og proces: ”Ud fra et rationalistisk synspunkt er strategi defineret 
som den planlægnings- og forudsigelsesprocedure, der fører til udkrystalisering af et ønskværdigt mål…Heroverfor står 
en mere organisk fortolkning af strategibegrebet, hvor hovedvægten lægges på processen, hvad der synes at være en 
fornuftig udviklingsretning snarere end et på forhånd defineret mål” (Holt Larsen, 2001, s.122) 



 
 Figur 4: mulige rum for strategisk ledelse  

 

I sin brug af ledelsesrum opstiller Dorthe Pedersen en ny form for ledelse: ”Jeg taler om et 

selvskabt ledelsesrum, der ikke refererer til et bestemt repræsentativt system, men til ansvaret for 

en enhed eller et ledelsesforhold” (Pedersen, 2004, s.106). Hun opstiller derfor tre krav til offentlig 

ledelse for at kunne agere strategisk i de forskellige ledelsesrum (Pedersen, 2004, s.127): 

• selvskabt ledelse 

• polyfon ledelse 

• forhandlet ledelse 

Offentlig ledelse skal være selvskabende og frigjort fra en formelt tildelt autoritet eller kompetence. 

Den skal være polyfon for at skabe mening i helheden. Endelig skal den være forhandlet for at 

frigøre sig fra autoritative beslutninger og professionsbestemte normer. 

 

Dorthe Pedersen opstiller yderligere et krav om responsiv ledelse, der skal sikre organisationens 

legitimitet ”via orientering, lydhørhed og skabelse af tilslutning til konkrete ledelsesbeslutninger og 

prioriteringer” (Pedersen, 2001, s.15). Åbenhed og responsivitet er vilkår for internt og eksternt at 

fastholde ledelsespositionen. Den strategiske kommunikation bliver således et middel til at skabe 

og fastholde det ledelsesrum, der afgør ledelsens muligheder for handlen og 

organisationsudvikling.   

Hvordan disse udfordringer til ledelsesrum vil finde fodfæste i en traditionsbundet, monokulturel 

organisation som gymnasieskolen vil tiden vise. Vi vil her opstille muligheder for udvikling og udfald 

i forhold til de scenarier, vi har opstillet. Det er herefter op til den enkelte organisation at beslutte, 
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hvilke mål de vil forfølge med hvilke redskaber. Vi forsøger at åbne døre, men kan ikke anvise 

veje.   

 
7.2.1 Pædagogisk ledelse. 
Pædagogisk ledelse eller ledelse af pædagogisk aktivitet forstår vi som et primært internt 

ledelsesrum, der omhandler samspillet mellem ledelse, medarbejdere og ministerielle rammer for 

undervisning, som det er udformet i f.eks. Gymnasiereform 2005. Aktørerne i dette rum er elever, 

lærere og ledelse, hvor især Gymnasiereform 2005 sætter den traditionelle undervisning og 

dermed lærer-elev og ledelse-lærer relationer i spil (Nordskov Nielsen, 2004, s.55). Klausen sætter 

selve begrebet pædagogisk ledelse til debat: ”Hvis det (ledelse af pædagogiske institutioner) 

reduceres til pædagogisk ledelse, vil det være en hæmsko for, at der kan praktiseres ledelse, som 

kan tage hensyn til andet og mere end lige netop det pædagogiske….- al ledelse bliver således 

indvævet i et autopoietisk pædagogisk univers” (Klausen, 2004A, s.37). Vi har på trods af 

Klausens kritik valgt at fastholde begrebet pædagogisk ledelse for netop at fastholde, at der findes 

et ledelsesrum for pædagogik, og at ledelsen har en strategisk rolle at spille her. For at vise 

forskellige relationer og niveauer i rummet, vil vi i det følgende fremdrage eksempler på strategisk 

ledelse af pædagogiske aktiviteter. 

 

Erling Lars Dale sætter den traditionelle skolekultur til debat, når han påstår: ”Skolen udvikles først 

i retning af en professionel organisation, når didaktisk rationalitet bliver dens professionsgrundlag” 

(Dale, 1999, s.17). Det pædagogiske element: didaktisk rationalitet, placerer han ind i 

organisationsforståelsen ved hjælp af tre kompetenceniveauer for skolens aktiviteter. I en 

simplificeret skematisk form kan teorien opstilles således: 

 
Niveau  Aktivitet   Aktør 

 

K1  

 

Gennemføre undervisning med målrettet læring 

 

Lærer – elev 

Asymmetrisk kompetence 

 

K2 

 

Overveje, planlægge og evaluere undervisning 

 

Kolleger imellem 

Symmetrisk kompetence 

 

K3 

 

Fremføre argumenter, begrunde standpunkter og 

diskutere begreber 

 

Aktører indenfor og udenfor 

organisationen 

 

I den nuværende organisation arbejder lærere kun på K1 niveau, hvilket betyder at lærerens 

aktiviteter udelukkende bedømmes af eleven i et asymmetrisk forhold. Med reformkravet om team- 

og tværfagligt samarbejde vil lærerne komme til at arbejde på K2 niveau, og idealet er, at alle også 

arbejder på K3 niveauet. Dale argumenterer for, at ”hvis der udvikles en indre relation mellem 



disse tre praksisniveauer i skolen, udvikles skolen som professionel, pædagogisk organisation” 

(Dale, 1999, s.17)  

 

Dale og f.eks. ”Den lærende organisation”28 er her vist som eksempel på strategisk ledelse af og i 

det pædagogiske rum. Det følgende eksempel fokuserer på medarbejderen som fagprofessionel 

og ikke-organisationsmedarbejder, og er altså et eksempel på strategisk ledelse i forhold til 

læreres kompetenceudvikling. 

 

Andy Hargreaves betegner den traditionelle undervisning som bl.a. en balkaniseret kultur, hvor den 

fagprofessionelle medarbejder tænker isoleret og ikke føler, at han behøver at være forpligtet 

overfor skolens mål. Kulturen er kendetegnet ved fire faktorer (Hargreaves, 2000, s.271). For det 

første er der en lav gennemtrængelighed som afgrænsning i rum, hvor den enkelte lærer 

underviser alene i det enkelte klasseværelse. For det andet er der en lav jobmobilitet, der betyder, 

at de fleste lærere bliver på samme skole i mange år. For det tredje identificerer lærerne sig med 

deres fag og ser verden ud fra dette perspektiv. Endelig er der en politisk farvning, hvor der kan 

være muligheder for at dyrke egeninteresser frem for organisationens samlede interesser. Så den 

balkaniserede kultur består af en række små stater, der nidkært vogter over erobrede 

landområder, men som også trues af nye grænsedragninger. 

 
Hargreaves opstiller restrukturering af skolernes læringsmiljøer som en vej ud af balkaniseringen, 

og den skal omhandle arbejdsfællesskab og kollegialitet. Han påpeger også, at en sådan 

restrukturering indebærer den udfordring, ”at kunne artikulere, lytte til og bringe de forskellige 

synspunkter i skolen og i samfundet sammen”(Hargreaves, 2000, s.309). Vi kan kun tolke det som 

en ledelsesmæssig udfordring. I lyset af Reform 2005’s krav om teamarbejde er lærerkompetencer 

derfor en vigtig del af den strategiske pædagogiske ledelse. 

 

Teamarbejdet stiller krav til ledelse i forhold til både læringsmiljø og organisation. I vores 

organisatoriske optik vil teamet og læreren få tilført et nyt organisatorisk ansvar, og ledelsen en 

opgave i at udvikle, koordinere og evaluere det uddelegerede ansvar. Der opstår desuden et 

behov for, at ledelsen har en klar vision om, hvordan fremtiden skal forme sig, så de enkelte team 

har en idé om den fælles vej og det fælles ejerskab. Ledelsesmæssigt afføder det et behov for 

ledelse ”tæt-på”(coaching) og ledelse ”langt-fra” (strategisk) (Farbøl, 2004).  

 
I det sidste eksempel på pædagogisk ledelse vil vi vende tilbage til gymnasiet som organisation. 

Jorunn Møller beskriver med udgangspunkt i hverdagens dilemmaer rektors / ledelsens arbejde i et 

spændingsfelt mellem forvaltning, tradition og profession. På baggrund af Bourdieu’s teorier om 

                                                 
28 Vi henviser her til beskrivelserne i vores opgave ”HRM og team i gymnasiet”, SDU, 2004. 



relationer mellem individer i bestemte situationer, opstiller hun en fælles arena for lærere og 

ledelse til refleksion over organisationserfaringer. ”En dialog basert på gjensidig tillit, kollegial 

vejledning og vurdering kan dermed fungere både som virkemiddel for utvikling og som vern mot 

vilkårlighet i yrkesutøvelsen” (Møller, 1997, s.153). Den individuelle skoleledelse erstattes hermed 

af den delegerede og refleksive pædagogiske ledelse i en organisation, der kan ses i 

sammenhæng med Dales K3 – niveau og i begrebet teamledelse.  

 

Igennem de tre eksempler på pædagogisk ledelse har vi vist, hvor nuanceret og mangesidig 

pædagogisk ledelse er. Vi ser i Gymnasiereform 2005 og Selveje 2007nye udfordringer for hele 

gymnasieskolens ledelseskoncept. Vi har med eksemplerne åbnet for refleksioner over, hvordan 

dette kan løses på de enkelte gymnasier i forhold til reformernes udfordringer. Det er altså ikke i 

Jorunn Møllers terminologi en facitliste, vi fremlægger, men mere en refleksionsrum for nuværende 

og fremtidige dilemmaer. 

  

 

Strategisk pædagogisk ledelse kunne være:  

• at kunne udstikke mål og rammer for undervisningens indhold og form  

• at kunne formidle samarbejde mellem lærere i team 

• at udvikle en ny faglighed som fællesfaglighed 

• at udvikle et udfordrende undervisningsmiljø, hvor læring er i centrum 

• at udvikle supervisionsledelse, coaching og anerkendende ledelse især i forhold til 

teamarbejde (tæt-på-ledelse) 

• at støtte og udvikle en emergerende vidensudvikling / en ”undringskultur” 

• at udvikle rum for vidensdeling og refleksion blandt lærere og ledelse 

 

 
 
 

7.2.2 Personaleledelse 
Med moderniseringen er der kommet fokus på udvikling af menneskelige ressourcer (Pedersen, 

2004, s.112). Det gælder i høj grad også i gymnasieskolen, hvor gymnasiereformen sætter nye 

betingelser for den enkelte medarbejder og hendes placering i organisationen. Den komplekse 

organisation stiller krav til medarbejdernes kompetenceudvikling og til udvikling af et socialt miljø, 

der kan understøtte refleksivitet og ændringer i samarbejdsrelationerne. Denne udvikling 

understreges også i konklusionerne på Raae og Abrahamsens undersøgelse, der bl.a. peger på et 

større behov for dels pædagogisk ledelse og personaleledelse (Raae, 2004, p. 100). Vi har valgt at 



fastholde skellet mellem pædagogisk ledelse, forstået som specifik ledelse af det pædagogiske 

rum og personaleledelse, forstået bredere som generel organisatorisk kompetenceudvikling, 

rekruttering, derekruttering mv.  
 

Gymnasiernes overgang til selveje og de organisationsudviklingsbehov, som gymnasiereformen 

medfører, stiller andre krav til personaleledelse end hidtil. Det vil indebære et skift fra en 

administrativt-orienteret personaleledelse til en strategisk–orienteret personaleledelse, som vil 

indeholde en række lokale aftaler om løn og arbejdsforhold, samt HRM-teknologier. Dette 

paradigmeskift kunne illustreres således:  

 

Personaleledelse Administrativ Strategisk  
Fokus Håndtering af individer Samspil mellem person, job og 

organisation 
Samspilsforhold Kræve/afgive Psykologisk kontrakt 
Omverdensbetingelser Ekstern rammesætter Interaktiv samspilspartner 
Forretningsstrategi Givet udgangspunkt Gensidig påvirkningsproces 
Syn på medarbejder Produktionsfaktor Strategisk ressource 
Lederens rolle Administrativ chef Strategisk katalysator 
Indsatsområder Person Person, job, kultur og strategi 

            Egen bearbejdning efter Holt Larsen, 2001,s.15. 
 

Moderniseringens paradigmeskift fra regel- til rammestyring er her eksemplificeret i forskellen på 

administrativ og strategisk personaleledelse. Personalelederen kan ikke længere henvise til regler 

eller centralt fastlagte standarder, men skal indgå i et samspil og i dialog med medarbejderen om 

organisationens mål og behov. Samspillet mellem person, job og organisation er kontekstbestemt 

og vil derfor være til lokal dialog og forhandling. Personalelederen bliver en samspilspartner og en 

katalysator for medarbejderens udvikling, fagligt, organisatorisk og pædagogisk.   

 

Denne udvikling er og vil også blive kendetegnende for gymnasiet som organisation. Der er ingen 

tvivl om, at gymnasiet er en organisation i forandring, og at lærerne stiller krav om mere ”tæt på” – 

ledelse (Raae, 2004, s.37-46), samt at denne proces pålægger ledelsen et særligt ansvar indadtil.  

I denne proces kan der være risiko for dekobling, f.eks. i form af ”tilbagetrækning, idealisering af 

”de gode gamle dage” eller etableringen af fjendebilleder” (Nordskov, 2004, s.53). I denne proces 

er det vigtigt, at ledelsen kan begrunde og dagsordenssætte forandringer i dialog med lærerne. For 

at løfte denne opgave foreslår Raae og Abrahamsen, at inspektorerne inddrages i dette arbejde i 

langt højere grad end nu. (Raae, 2004, s.102)  

 

De nye vilkår for ledelse indbefatter også en strategisk personaleledelse, der er mere omfattende 

end tidligere. Opgaven er dels at understøtte og facilitere pædagogisk ledelse, men det er mere 



end det. Personaleledelse omfatter ledelse af økonomiske og humane ressourcer i bred forstand 

afstemt med organisationens behov og mål og er derfor en opgave for den samlede ledelse. 

 

 

Strategisk personaleledelse kunne være:  

- at sikre en klar personalepolitik 

- at sikre klare og enkle kommunikationsveje 

- at sikre en dialog med medarbejderne om organisationens mål og indhold 

- at ledelse og medarbejdere er i dialog om kompetenceudvikling 

- at ledelse og medarbejdere er i dialog om udviklingen af et socialt miljø, der 

harmonerer med skolens mål og ressourcer. 

 

 
 
7.2.3 Økonomisk ledelse 
Det danske samfund kan betegnes som et to-sektor samfund med to lige store sektorer, en 

offentlig og en privat, der fungerer side om side. En offentlig sektor styret af planøkonomi og en 

politisk rationalitet på den ene side, og en privat sektor, styret af markedsøkonomi og en 

bundlinierationalitet på den anden side.29 De offentlige opgaver løses i overvejende grad ud fra en 

Budget og monopolmodel og sker typisk ved ”at institutionerne af politikerne får et årligt 

skattefinansieret budget til løsningen af opgaverne og et geografisk monopol i de forskellige 

politisk administrative geografier” (Storm Pedersen, 2003, s.24). I NPM - paradigmet konvergerer 

ideerne fra de to sektorer. Det sker gennem et ønske om at indføre virksomhedslignende vilkår for 

offentlige institutioner, dels gennem ændrede ledelses- og organisationsstrukturer og dels gennem 

en markedsgørelse.  

 

Gymnasiet vil fortsat blive finansieret via en budgetmodel, men det økonomiske styringssredskab 

ændres med indførelsen af selvejet og det statslige taxameter. Taxameteret tildeles den enkelte 

institution som en samlet sum penge med ret til at foretage egne dispositioner. Den hidtidige 

tilknytning til det amtskommunale niveau har betydet, at gymnasier landet over har haft forskellige 

økonomiske vilkår, og at det har været muligt at differentiere lokalt i form af tildeling af ekstra 

ressourcer. Konsekvenserne af dette bliver, at det økonomiske rationale ændres fra at være 

politisk styret til at blive bundlinieorienteret, og den selvejende institution får hermed behov for en 

økonomistyring, der ligner en privat virksomhed. 

 

                                                 
29 Fremstillingen bygger bl.a. på Storm Pedersen, 2003 



 

På Potsdamer og Concorde-gymnasierne har de mange elever og derfor et stort økonomisk 
råderum, som de kan prioritere indenfor. På Concorde-gymnasiet, kunne de f.eks. beslutte at IT 
skulle prioriteres højt, og for at skabe økonomi til dette kunne de vælge at forhøje 
klassekvotienten i fællesfagene. På Potsdamer-gymnasiet ønsker de måske at styrke den 
internationale profil og for at finansiere dette kunne de vælge at begrænse bogindkøb til 
supplering af eksisterende samlinger og ansøge om eksterne midler via EU, Nordisk råd mv.  
På Trafalgar og Navona-gymnasierne vil det økonomiske råderum blive langt mindre. På 
Trafalgar-gymnasiet kunne det f.eks. betyde at elevernes valgfagsmuligheder begrænses og de 
kunne derfor indgå i en netværksaftale med et nærliggende gymnasium om fælles valghold. Et 
forpligtende samarbejde som loven i øvrigt også tilskynder30, der dog kan blive svært især for 
gymnasier i mindre byer med lang afstand til nærmeste andet gymnasium.  
 

 
Det økonomiske grundlag vil altså blive baseret på et statsligt taxameter, som sandsynligvis vil 

undervisningstaxameter, et færdiggørelsestaxameter, et fælles og et bygningstaxameter31. De 

specifikke vilkår for styringen er ikke kendte endnu, men det nye er at ungdomsuddannelserne 

hhx, htx, stx og hf nu sidestilles styringsmæssigt.32   Der er bekymring og forbehold overfor denne 

styringsform i gymnasieskolen, hvilket bl.a. kan ses en i kronik af Peter Kuhlman med den sigende 

titel ”Og de skærer, og de skærer …”33.   Bekymringerne handler  om vigtigheden af at indføre et 

taxameter, der kan fastholde den faglige kvalitet og den regionale spredning – et såkaldt intelligent 

taxameter.  Men ifølge Per Skovgaard Andersen, formand for Foreningen af Skoleledere ved de 

Tekniske Skoler, er der ikke grund til bekymring.  På de tekniske skoler har taxameterstyring været 

”en løftestang for blandt andet nye og progressive undervisningsformer, positiv konkurrence og 

samarbejde mellem skolerne – og naturligvis et større økonomisk råderum for den enkelte skole til 

gavn for undervisningen”34 

   

Et andet aspekt af den statslige styring af økonomien er ønsket om effektivisering. Der sættes ”i 

stigende grad fokus på den enkelte driftsenhed og dens evne til at levere resultat og kvalitet” 

(Pedersen, 2004, s.109). Eva Hoffmann-Bang understregede dette i vores interview, idet hun 

pointerede, at der skulle ”value for money”. Om forholdene i 2010 siger hun: 

Jeg tror at vi får yderligere krav om value for money. Jeg tror vi får meget strenge 
krav om en stærk økonomisk styring, vi får nogle krav om kvalitet og kvalitetsstyring. 
Vi får output styring, som vil noget. Det tror jeg heller ikke at der heller ikke nogen 
tvivl om og jeg håber at vi bevarer den frihed, jeg synes jeg ser nogle tendenser til at 
det gør vi ikke. Jeg tror at Stx vil opleve større frihedsgrader og vi vil opleve en 
centralisering. De kommer til at nærme sig hinanden. 

 

                                                 
30 Lovforslag L106 af 14. juni 2005 § 7c 
31 Det er modellen for hhx og htx-taxamteret, præsenteret af Eva Hoffmann-Bang i et oplæg for masterstuderende 
26.11.04, hvor hun i øvrigt også oplyste at takstkataloget for finanslov 2004 er på 51.600 kr for en hhx elev og 75.300 kr 
for en htx elev. En følgegruppe laver i øjeblikket forberedende analysearbejde for det nye taxameter. 
32 I virkeligheden en konsekvens af gymnasiereformen 2005, der er en fælles lov for hhx, stx og htx. 
33 Politiken 14. marts 2005 
34 Politiken 18. marts 2005 



Den økonomiske styring bliver altså strammere, og med taxameterstyring er det lettere at foretage 

stramninger end gennem det amtskommunale politiske system. Erfaringerne fra andre 

uddannelsesinstitutioner viser, hvor enkelt det er: 

Det beløb, de enkelte uddannelsesinstitutioner får per studerende, bliver teknisk-
administrativt reduceret med en given procentsats per år ud over de årlige 
besparelser på finansloven. Argumentet er, at offentlige institutioner i lighed med 
private virksomheder skal øge produktiviteten hvert år. 
(Storm Pedersen 2003, s.111) 

 

Det er derfor forventeligt, at det samme vil ske inden for gymnasieområdet. Det betyder, at 

scenariegymnasierne, dels skal levere resultater i form af output af studenter, dels skal levere 

kvalitet efter standarder defineret af undervisningsministeriet og endelig skal produktiviteten 

udvides hvert år i form af øget studenteromsætning. 

 

Strategisk økonomisk ledelse er: 

• at betragte økonomien som løftestang for fornyelse, udvikling og motivation 

• at betragte økonomi som et redskab til pædagogisk udvikling og lærerudvikling 

• at betragte økonomi som mulighed for råderum i forhold til samarbejde, fusion eller 

fællesskaber med andre ungdomsuddannelser 

• at udnytte de muligheder ministerielle udviklingspuljer giver 

• at være i dialog med bestyrelsen om de overordnede økonomiske mål 

• at sikre fundament for daglig drift 

 
7.2.4 Ledelse i forhold til den diskursive omverden 
Det gymnasiale selveje lægger på den ene side op til en selvstændiggørelse, en institutionel 

frisættelse, hvor den enkelte virksomhed skal fungere i konkurrence med andre gymnasiale 

institutioner på markedslignende vilkår og med en professionel bestyrelse35.  På den anden side 

lægger selvejet også op til et udvidet strategisk samarbejde, der skal sikre en optimal udnyttelse af 

ressourcerne. Disse relationer kunne samlet kaldes for ledelse i forhold til ”den diskursive 

omverden”36 hvor evner til at italesætte og profilere sin organisation udadtil bliver vigtige. Det 

gælder f.eks. i forhold til markedet, i forpligtende samarbejder og i forhold til ministeriet. 

 

En af moderniseringsstrategiens grundidéer er, at den enkelte offentlige institution skal fungere på 

markedslignende vilkår, hvor de indgår i en indbyrdes konkurrence med ideer om frit valg og antal 

af ”kunder i butikken”, som afgørende for bevillingernes størrelse. Det gælder også det gymnasiale 

selveje, hvor tildeling af midler bliver afhængig af antallet af elever. Elevantallet får derfor ekstra 

                                                 
35 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionen, herunder ansvar for økonomi og strategi.   
36 Efter inspiration fra Klaudi, men han anvender begrebet mere snævert til at beskrive sin arena for vidensproduktion og 
bevidsthedsdannelse, men vi vælger at udvide det til hele det eksterne felt. 



stor betydning, og der vil komme øget fokus på konkurrence mellem gymnasierne. Dette vil i sig 

selv ikke være nyt, for der eksisterer en begrænset konkurrence mellem gymnasierne i dag, hvor 

nogle selvfølgelig er mere sårbare over for elevsøgetal end andre (Klausen, 2004, s.22). 

 

Nu er det imidlertid ikke de frie markedskræfter, der bliver sat fuldstændig i spil, da den enkelte 

organisation skal fastlægge sin kapacitet i samarbejde med Regionsrådet 37, og der vil 

efterfølgende ske en fordeling af ansøgere, ”når antallet af ansøgere til en bestemt uddannelse.. 

overstiger den fastsatte kapacitet” 38 På den ene side er kapacitetsfastsættelsen altså med til at 

begrænse konkurrencen, men på den anden side kunne gymnasier med stor søgning være 

interesserede i at udvide deres kapacitet pga. det økonomiske incitament, der ligger i 

taxametermodellen. 

 

Det gymnasiale selveje bliver et eksempel på en offentlig institution, der skal agere på 

virksomhedslignende vilkår på et marked, som er delvist begrænset og delvist reguleret. Der 

eksisterer altså nogle særlige vilkår på dette marked, og for at skelne disse fra traditionelle 

markedsvilkår betegnes dette som et quasi-marked39, hvor stx er i konkurrence med andre 

offentlige udbydere, der tilbyder stx, hhx og htx, samt private gymnasier. Denne 

konkurrencesituation kan betyde ekstra udgifter i form af øget markedsføring og PR, en situation 

som Peter Kuhlman udtrykte bekymring over i vores interview, idet han frygtede, at skolerne 

generelt skulle bruge mange penge på markedsføring. 

 

For Trafalgar- og Navona-gymnasierne bliver denne profilering og markedsføring helt central, og i 

sidste instans kan det være et spørgsmål om overlevelse som selvstændig organisation. 

Det kunne f.eks. betyde, at det lille Navona-gymnasium kunne overveje at indgå i en 

sammenlægning med et andet gymnasium. De kunne have to muligheder, måske at gå sammen 

med Potsdamer-gymnasiet, men det ville måske betyde tab af deres egen identitet - eller fusionere 

med Trafalgar-gymnasiet på mere lige vilkår. 

 

Et andet aspekt af relationen til omverden er et øget samarbejde mellem gymnasier og andre 

uddannelsesinstitutioner. Den enkelte organisation skal indgå i forpligtende samarbejdsrelationer 

omkring koordinering af udbud og koordinering af elever, et vilkår som også understreges i 

følgeloven til Strukturreformen (Lov 106). Omfanget af dette samarbejde kan være forskelligt, men 

kan f.eks. være aftaler omkring fælles administration af f.eks. løn og juridiske forhold. Peter 

Kuhlman nævner specifikt driftsfællesskaber, som et oplagt samarbejdsområde. Et andet område 
                                                 
37 Lovforslag L106 af 14. juni 2005 § 7d 
38 Lovforslag L106 af 14. juni 2005 § 7d, stk.3 
39 Bent Greve introducerer dette begreb i (Greve, 2002). Bogen diskuterer brugen af vouchers og den direkte indflydelse 
brugeren får på den offentlige ydelse.  



kunne være en koordinering af valghold imellem stx-gymnasier, der ligger inden for en vis 

geografisk afstand, dels for at sikre et bredt tilbud til eleverne, men også for optimere udnyttelsen 

af de økonomiske ressourcer.  

 

Ud over samarbejde med andre stx-uddannelser lægger loven op til nye former for samarbejde 

med andre ungdomsuddannelser som f.eks. hhx og htx. Der er en tydelig isomorfi imellem stx-

loven og den fælles hhx og htx loven af 18. februar 2004. Denne isomorfi understreges yderligere i 

de tilhørende fagbilag og det fælles introducerende grundforløb med mulighed for efterfølgende at 

vælge ungdomsuddannelse. Som et eksempel på dette har Handelsskolen, Ishøj Gymnasium og 

Teknisk skole i Ishøj indledt et samarbejde om et fælles grundforløb for alle 1g elever i 

fællesfagene.  

 

Samarbejdet med andre institutioner kan også blive af mere omfattende og mere radikal karakter. 

Det kan betyde at gymnasier vælger eller bliver tvunget til at vælge at indgå i fusioner med andre 

statslige selvejende institutioner efter godkendelse fra undervisningsministeren. I loven præciseres 

det netop, at der er tale om andre statslige selvejende institutioner, så der er også mulighed for 

sammenlægninger med f.eks. handelsskoler og tekniske skoler.40 Sammenlægninger har været 

almindelig praksis inden for handelsskolerne og er ifølge Eva Hoffmann-Bang nogle gange initieret 

af handelsskolerne selv og nogle gange af Undervisningsministeriet. 

 

Denne udvikling mod et quasi-marked og kravet om og nødvendigheden af strategisk samarbejde 

betyder, at rektors rolle udadtil vil blive langt vigtigere end tidligere. Hidtil har rektors rolle udadtil 

været koncentreret om relationen til amt og ministerium, men det eksterne pres på rektor vil øges 

(Raae, 2004, s.53-56).  Disse vilkår er nye og empiri peger på, at rektorerne i dag fokuserer på et 

behov for udvikling af egne kvalifikationer indadtil i organisationen, men Raae og Abrahamsen 

peger på, at der også er behov for udvikling af kvalifikationer udadtil. Efteruddannelse, der kan 

sætte ”rektor i stand til at beskrive de senere års forandringer i sin rolle i relation til forandringer i 

styringsrelationerne mellem skole og politiske og forvaltningsmæssige niveau” (Raae, 2004, s.103) 

Kravene til rektor er altså at kunne forstå den nye styringsdiskurs, det gymnasiale selveje medfører 

og at kunne agere i forhold til de nye betingelser. På den ene side betyder det at kunne fortolke og 

omsætte disse betingelser i relation til den enkelte institution, og på den anden side at kunne se 

muligheder for at agere i markedet og muligheder for at indgå i strategiske forpligtende netværk. 

 
 

                                                 
40 Se lovforslag L106 af 14. juni 2005 § 6d 



 

Strategisk ledelse i forhold til den diskursive omverden: 

• evnen til at agere i forhold til mål for kompetenceudvikling, brugere/elever, politikere og 

værdier. 

• evnen til gennem dialog og kommunikation at sammenkæde en intenderet og realiseret 

strategi  

• evnen til refleksioner af anden orden 

• evnen til at udforske et dynamisk løst koblet system  

• evnen til at se muligheder i markedet 

• evnen til at indgå i netværk 

 
 
 
7.2.5 Administrativ ledelse 
Organisationens administration er platform for både drift og udvikling. I den regelstyrede institution 

er det meste af driften bestemt af de centrale regler for undervisning og institutionsdrift, og ledelse 

har derfor haft karakter af administration af den ”dobbelte herres” krav, forstået som regler udstedt 

af undervisningsministeriet og stadig strammere budgetter udlagt af amterne. Den mål - og 

rammestyring, som både Gymnasiereform 2005 og Selveje 2007 er udtryk for, vil ændre 

karakteren af den daglige drift. De mange nye ansvarsområder, som reformerne uddelegerer, vil 

selvfølgelig skulle modsvares af driftsmæssige initiativer. Antallet af opgaver og karakteren af 

opgaverne vil skulle spille sammen med de udviklingsopgaver, der fremover bliver en væsentlig del 

af organisationens liv. Administration af regler bliver til en driftsmæssig platform for udvikling.  

 

Decentralisering af ansvar og kompetencer vil betyde helt nye kompetenceområder for 

administration af både undervisning og især medarbejdere. Økonomi, personalejura, 

forsikringsområder, tolkninger af aftaler om løn og arbejdsvilkår og bygningsadministration vil for 

mange organisationer være nyt. Som nævnt i interviewet med Peter Kuhlman vil det uden tvivl 

betyde driftsmæssige samarbejder, netværksetableringer og køb af ydelser for at løse områder, 

der som en del af selvforvaltningen enten er for store eller for komplicerede.  

 

Administrationen af den gymnasiale organisation vil eksternt skulle facilitere organisationens 

dokumentation af ydelsen over for både ministerium og brugere, og internt vilkårene for elever, 

lærere og ledelse omkring læring og kompetenceudvikling. En del redskaber er allerede kendte, 

men vil blive udbygget, f.eks. virksomhedsplaner, årsplaner, kompetenceplaner, lønaftaler og 

studieplaner. Fælles for disse redskaber er dels, at det er planer og dels, at der lægges op til 

dialog og gensidig forpligtelse frem for central regelstyring og hierarkiseret ledelse. Endelig vil 



ansvaret for driften i det daglige være placeret hos ledelsen, mens organisationsansvaret er 

placeret i bestyrelsen, der således får en hel ny position i organisationen. 

 

I det følgende vil vi fokusere på to områder, der dels rækker 1. ud af organisationen, nemlig 

dokumentation og kvalitetssikring, og dels rækker 2. ind i organisationen, nemlig uddelegering af 

ledelse og driftsmæssig decentralisering af administrative opgaver i forbindelse undervisnings og 

teamarbejdets organisering. 

 

Et centralt element i Gymnasiereform 2005 er kravet om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. 

Kvalitetssikring ses i moderniseringsprocessen som et styringsredskab for de indholdsmæssige 

rammer, der lægges ud, dels i forhold til udvikling af kvaliteten i undervisningen (altså en intern 

proces) og dels som dokumentation af kvaliteten over for brugere og ministerium – et kvalitetsmål, 

der samtidig skal sikre uddannelsens nationale ensartethed. 

 

I organisationen er der en sammenhæng mellem de eksterne og de interne krav, og det stiller krav 

til administration og udvikling af dette element – altså et strategisk element. Det eksterne element 

afspejles i krav om offentliggørelse af bl.a. karakterer, værdier og studieplaner. Det interne element 

er dels et krav om selvevaluering som led i en kvalitetsudvikling af uddannelsen og dels vil de 

interne processer og dokumentationer danne forudsætninger for den eksterne dokumentation. 

   

Normann Andersen behandler selvevaluering som en proces og oversættelsesproblematik:  

”Organisatorisk læring gennem en evaluering er en social konstruktion, som opstår gennem 

involvering af mange aktører, som hver repræsenterer forskellige perspektiver, bl.a. i kraft af deres 

tilhørsforhold til forskellige sub-systemer.” (Dahler-Larsen, 2004, s.64)41 

 

Den konstruktivistiske tilgang betyder, at hun forstår evalueringsanvendelse som oversættelse, idet 

den kræver en tilpasning til hver enkelt organisations lokale situation – selvevalueringsmodeller er 

hverken totalt eller lokalt generiske opskrifter, der kan vandre uforandret mellem organisationer. 

Oversættelsesprocessen består af skabelsen af et nyt link mellem evaluering og aktører, og 

oversættelsen består i, at evalueringen tilpasses den enkelte skole, så evalueringsresultaterne 

bliver forenelige med en allerede etableret praksis. Her spiller det ind, at forskellige aktører og 

subsystemer inden for en organisation oftest har forskellige forventninger til og anvender 

forskellige kategorier som udgangspunkt for at forstå evaluering og organisationsudvikling (Dahler 

– Larsen, 2004, s.64). Når oversættelse af evaluering og skoleudvikling endvidere foregår i et 

spændingsfelt mellem tradition og fornyelse, kan det ifølge Normann Andersen betyde enten en 

styrkelse af egen og andres opfattelse af organisationen som moderne og driftig – eller en trussel 
                                                 
41 For videre læsning om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling henviser vi til Steensen m.fl, 2004B 



mod organisationens identitet og egenart, fordi man imiterer det, alle andre gør. Oversættelse 

bliver dermed en balancegang mellem disse to dimensioner (Dahler-Larsen, 2004, s.67).  

 

Et andet og mere omdiskuteret område er delegeringen af administrative opgaver til team. Set i 

moderniseringsprocessens lys følger selvforvaltning med selvudvikling, men det er nok et af de 

områder, der ”irriterer” læreres kultur mest. Grænserne for delegering er et strategisk område, der 

inddrager traditioner, kulturer og aftaler. Det betyder, at delegering af både ansvar for 

undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og administration af rammerne er flydende. Vi 

kan forestille os forskellige niveauer for delegering afhængig af organisationens mål, kultur og 

aftaler. På den ene side et stramt hierarkiseret udviklings- og dermed administrativt rum og på den 

anden side en meget løst koblet organisation med stort udviklings- og driftsrum – og mellem disse 

poler en mængde mellemformer.  

 

Det administrative felt for ledelse udfordrer organisationen i kraft af den nære sammenhæng 

mellem organisationsudvikling og -drift. Centrale krav om styringsredskaber som resultatmålinger 

og kvalitetsstyring vil blive underlagt stadige krav om effektivisering og øget dokumentation for 

kvalitet. I dette spændingsfelt af administrative og udviklingsmæssige opgaver skal ledelsen 

håndtere både organisationsudvikling og drift i forhold til bestyrelse, elever og medarbejdere.      

 

Ved at sammenkæde udvikling og drift fokuserer vi på de ændrede vilkår for ledelse, som 

reformen, men især selvejet medfører. Når bygninger indgår i selvejet fra omkring 2009/2010 vil 

driftens indflydelse på kvalitetsudvikling fremstå endog meget tydeligt – jf. interviewet med Søren 

Hansen – som to sider af samme sag. Vi har åbnet for refleksioner over strategisk ledelse af det 

administrative felt, men det er op til de enkelte organisationer at søge løsninger på udfordringerne. 

. 

 

Strategisk administrativ ledelse kunne være: 

• at sikre organisationens drift som baggrund for undervisningens kvalitet 

• at dokumentere organisationens ydelser og andre udefra kommende krav (ministerium, 

bestyrelse mm) 

• at understøtte organisationens udviklingsmål 

• at udvikle den administrative enheds kompetencer i forhold til organisationens 

målsætninger 

 

 
 



7.3 Rum for ledelse af organisationer 
I de forudgående afsnit har vi udpeget en række gensidigt afhængige ledelsesrum, i hvilke 

strategisk ledelse kan udøves. I dette afsnit vil vi sætte disse ledelsesrum ind i en bredere 

forståelsesramme, der kan belyse aspekter af de udviklingsprocesser, som moderniseringen 

medfører. Vi vil først præsentere en organisationsopfattelse, som kan give en overordnet teoretisk 

organisationsforståelse og derefter se på, hvorledes beslutninger kan forstås i en organisation i 

forandring. 

 

Organisatorisk kan gymnasieskolen i dag opfattes som et dekoblet system42, dvs. et system med 

elementer med et tydeligt særpræg, men uden et sammenspil med hinanden. Et billede af f.eks. 

det fagbureaukratiske gymnasium, hvor fagene hver har deres særpræg, men ikke gensidigt er 

forpligtede over for hinanden. Gymnasiereformen stiller krav om ændrede organiseringsmåder og 

lægger op til, at de enkelte fag bevarer deres særpræg, samtidig med at de indgår i et samspil med 

andre fag. Denne gensidighed er på sin vis både løs og koblet. Løs fordi den signalerer fagets 

uafhængighed og koblet fordi den signalerer samhørighed med andre fag, og den betegnes derfor 

også som et løst koblet system. Men ideen om den løse kobling kan også bruges til at beskrive 

andre organisatoriske forhold i relation til ledelse af medarbejdere, hvor der kan være gensidige 

forpligtelser i forhold til et fælles, forhandlet mål.  

 

For at forstå dynamikken i og interaktionen mellem koblede enheder i en organisation har Weick 

opstillet syv typer af løse koblinger: 

 

1. Mellem individer 
2. Mellem afdelinger/grupper 
3. Mellem hierarkiske lag 
4. Mellem organisation og omverden 

      5.   Mellem aktiviteter 
      6.   Mellem ideer 
      7.   Mellem intentioner og handlinger 

     Figur 6: Efter Borum 1995 p. 95 

 

De løse koblinger kan forstås hierarkisk, idet de fire første fokuserer på operationelle planer. 

Forandringsledelse, der udelukkende fokuserer på disse fire vil være eksempel på  

en humanistisk ændringsstrategi43. Mens især de to sidste, der vedrører aktørernes 

fortolkningsmønstre og efterfølgende sammenhæng med en ændret adfærd, er helt centrale i en 

                                                 
42Teorien er udviklet af Orton og Weick. Gengivet efter (Borum, 1995, s.95) 
43 Den humanistiske ændringsstrategi er en fælles betegnelse for en strategi, der sammentænker klassisk 
organisationsudvikling med en antropologisk inspireret kulturforståelse. 
 



forandringsproces.  Forskellen imellem de fire første og de to sidste kan også forstås som 

forskellen på  forandring af første (adaption) og anden grad (transformation) eller  

som Argyris og Schoens fremlægger i teorien om ”single” og ”double loop learning” 

 

 På Trafalgar-gymnasiet vil der være en sandsynlighed for at de vil foretrække den humanistiske 
ændringsstrategi. Der vil være en konsensus og forståelse for denne tilgang hos lærerne og 
organisationen kan fortsætte som en hybrid, der er delvist dekoblet og delvist løst koblet. Omvendt 
kunne man også argumentere at netop på Trafalgar-gymnasiet, der som et lille gymnasium med 
begrænsede ressourcer, vil komme under pres er der særlige muligheder for profilering, så  
netop forandringens nødvendighed og kampen om overlevelse kunne betyde at Trafalgar-
gymnasiet foretog et bevidst valg i og inddrog alle typer koblinger og anvendte 
forandringsmetodikker fra den eksplorative forandringsstrategi. Dette ville betyde, at ændringerne 
på Trafalgar ikke kun vedrører koordinering af aktiviteter, men at aktørerne, dvs. lærere og ledelse 
skaber mulighed for at ændre deres forståelsesramme, som så får indflydelse på organisationens 
identitet, og dette ville skabe bedre mulighed for at tiltrække elever og hermed ekstra økonomiske 
ressourcer. 
 

Det næste spørgsmål vi stiller er, hvad ledelse af en organisation i forandring betyder, og hvordan 

og hvilke beslutningsprocesser kan virke henholdsvis fremmende eller begrænsende for en ønsket 

udvikling. For at skabe overblik over disse muligheder har Stacey opstillet en model, der 

sammentænker teorier om beslutningstagen og placerer dem i forhold til typer af 

forandringssituationer, de såkaldte ”change situations”.  En model, som i en fortolket og 

komprimeret form, kunne fremstilles således:44 

 

Langt fra 
enighed 
(Konflikt om 
mål) 

2. Contained change  
Politisk beslutningstagen og kontrol 
Kompromis, forhandling, 
dominerende koalitioner 

4.Open-ended change situations  
Modeller som f.eks. garbage-can, 
intuition, muddling through, identification, 
development & selection, agenda 
building mm. 

Tæt på 
enighed 
(enighed om 
mål) 

1. Close-change situation 
Teknisk rationel beslutningstagen 
Hvilken mulig handling maksimerer 
eller tilfredsstiller det givne mål? 

3. Contained change  
Beslutningstagen på baggrund af 
vurdering/skøn  
Logisk inkrementalisme - udvikling i små 
trin 

 Stor vished 
(klar kausalitet) 

Stor uvished 
(uklar kausalitet) 

Figur 7: egen bearbejdning ud fra Stacey, 1996 

 

De næste fem år vil netop være præget af stor forandring, og det vil blive en periode, hvor der skal 

tages mange beslutninger. På den ene side vil disse beslutninger ofte indebære stor uenighed og 

konflikt om mål (lodrette akse), og på den anden side vil der ofte være uklar kausalitet og stor 

uvished om konsekvenserne af beslutningerne (vandrette akse).  

                                                 
44 Stacey oprerer med en femte kategori, som han kalder disintegration, anarki eller massiv undvigelse, men den har vi 
valgt at se bort fra. (Stacey, 2003, s.47) 
 



 

Hvis ledelsen fortsat er præget af den regelstyrede kulturs begrænsede ledelsesrum, vil 

beslutninger ofte blive af typen close-change. Kun beslutninger, hvor der er enighed om mål og 

hvor der eksisterer stor vished om udfaldet, kan tages på dette teknisk rationelle grundlag. 

Beslutninger af denne type vil ”normally apply to the continuing operation of an existing business” 

(Stacey,1996, s.23), og derfor vil close-change situationen kun kunne bruges i begrænset omfang 

med begrænsede udviklingsmuligheder.  Der vil selvfølgelig være nogle beslutninger, der kan 

tages på dette grundlag, f.eks. vedr. økonomi. 

 

Beslutninger, der bevæger sig i en skrå linie fra 1 op imod 4, altså med større og større uenighed 

og mindre og mindre vished, bliver taget på mere og mere løse grundlag. Det er primært de to 

”contained change situations” og de præsenterer to forskellige beslutningsrationaler, som ville 

kunne møde forskellig kritik. I den sidste beslutningssituation gør den store usikkerhed og 

tilsvarende lille vished, at beslutninger kun kan tages på et intuitivt grundlag og vil derfor blive 

emergente.  

 

Hermed bygger han videre Mintzbergs model om deliberative og emergerende strategier og  

konkluderer, at problemet er at forandringsstrategier kun kan være intenderede, hvis der eksisterer 

en relation mellem ”tæt på enighed” og ”stor vished”. Som konsekvens heraf vil beslutninger, der 

skal tages med større usikkerhed og mindre vished nødvendigvis blive emergerende. 

 

Disse teorier skaber tilsammen en forståelsesramme for komplekse responsive processer i forhold 

til ledelsesrummene. Forståelsen af organisationer som et løst koblet system indeholder 

muligheder for at vælge, hvilke koblinger der skal gøres stramme, og hvilke der skal gøres løse – 

og det indebærer nogle strategiske overvejelser. På samme måde vil en bevidsthed om, hvilken 

type af beslutninger, der tages hvornår, øge de strategiske muligheder for at tage bedre 

beslutninger. Sammen vil denne forståelse og bevidsthed gøre kvaliteten af de strategiske valg 

bedre.  

 

 



 

Strategisk organisationsledelse kunne være:  

• at være bevidst om udviklings- og læreprocesser 

• at foretage bevidste strategiske valg i forhold til ressourcer 

• at angive retning  

• at rumme organisationens kompleksitet 

• at være bevidst om løst koblede enheder 

 

 
7.4 Ledelsesrum og kommunikation. 
 

7.4.1 Kommunikation og responsive processer 
Vi vil i dette afsnit uddybe kommunikation som redskab til organisationsforandring. Som en del af 

moderniseringsprocessens uddelegering af ansvar er selvorganisering blevet et vigtigt element i 

forandringsprocessen. Det betyder et fravær af autoritative normer og traditioner og en indførelse 

af nye teknikker til organisationsudvikling. Vi vil derfor undersøge begrebet som et processuelt 

redskab til brug i en organisation under selveje.  

 

Organisatorisk forandring ses i den processuelle tilgang som emergerende mønstre af relationer 

mellem mennesker, præget af flertydighed og kompleksitet. Udviklingen af relationer og 

kommunikation er derfor et vigtigt redskab til at skabe forandringer i en organisation, da 

magtrelationerne herved kommer i spil (Stacey, 2004).  Stacey beskriver håndtering af paradokser 

som fokusering på nye områder af organisationen, der derved får betydning for strategi og 

forandring. Det medfører for det første, at ledere skal have en emergent undersøgende refleksiv 

rolle, hvor de undersøger hvad medarbejdere gør, frem for hvad de burde gøre. For det andet sker 

der læring i organisationen, når der sker ændringer i de temaer, der samtales om. Ledere skal 

derfor muliggøre forskellige typer af samtaler. For det tredje skal ledere have fokus på usikkerhed 

og uro, da de emergerer forandring. Det er vigtig at indoptage afvigelser og særheder som 

udviklingselementer til forskel fra konsensusbegrebets stabilitet (Stacey, 2004, s.414-423). 

Organisationens ustabilitet skaber en dynamik, der over tid skaber helt nye mønstre.  

 

Vi skal altså turde at turde det usikre og uforudsigelige, der bl.a. ligger i så gennemgribende 

organisationsændringer som Gymnasiereform 2005 og Selveje 2007. Håndteringen af den interne 

forandring ligger derfor i ledelsens kommunikative evner. Eller med Dorthe Pedersens ord: 

gennem strategisk kommunikation og forhandling. Hendes konstruktivistiske tilgang ser dog i 

højere grad forandringer bygget op omkring forhandlede (formelle) aftaler, hvor Stacey mere 

fokuserer på de emergerende processer i organisationens mange subkulturer.  Dorthe Pedersen 



forstår derfor strategisk kommunikation som ”evnen til at sætte en dagsorden over længere tid”45 

på baggrund af tilkæmpede ledelsesrelationer forstået som personaleledelse og 

supervisionsledelse i en gensidig ansvarliggørelse. Hun påpeger endelig italesættelse af ledelse 

som et område, der skal fokus på. Vi skal skabe et sprog for ledelse for derved at kunne legitimere 

vores tilstedeværelse i positioner som bl.a. coach af team og undervisning, supervisionsledelse og 

anerkendende ledelse. 

 

7.4.2 Kommunikation og relationer. 
I det følgende vil vi præsentere sammenhængen mellem en kommunikation og de sammenhænge 

eller relationer, den indgår i. Formålet er at reflektere over kommunikationens kompleksitet for 

derved at kaste mere lys på kommunikation som redskab for udvikling. 

 

Gitte Haslebo ser relationer og kommunikation som sociale konstruktioner, hvor den enkeltes 

position ses som udgangspunkt for at deltage i en diskurs. Relationer handler derfor ikke kun om 

udveksling af meninger, men om forhandling af positioner og dermed magt (asymmetrisk eller 

symmetrisk position). Vi får således også et bestemt perspektiv på virkeligheden, der betyder, at vi 

kan ”forhandle os til en plads i en løbende diskurs eller placere os sådan i kommunikationen, at en 

ny diskurs sættes på dagsordenen”(Haslebo, 2004, s. 152). Hun påpeger endvidere en refleksiv 

forbindelse mellem relationer og kommunikation, forstået som ”et mønster, hvor der er tale om 

gensidige påvirkninger” (Haslebo, 2004, s.231). Refleksiviteten viser sig på flere måder. For det 

første opstår relationer på baggrund af flere (klynger af) samtaler, for det andet spiller relationens 

karakter ind, bl.a. kønsbestemte, normbestemte og frivillige relationer, for det tredje at de 

relationer, der skabes i løbende samtaler, bliver kontekst for den kommunikation, der finder sted. 

Endelig kan den enkelte samtale forstås inden for flere relationer. 

 

Forhandling af mening er som regel grundlaget for kommunikation mellem ledere og medarbejdere 

og medarbejdere indbyrdes. Mening skabes i kommunikation med andre med henblik på at skabe 

en bestemt mening i situationen eller konteksten (Haslebo, 2004, s.245). I etablerede kulturer vil 

mening ofte være ikke-verbaliseret, mens der i forandringsprocesser vil være et stort behov for 

kommunikation og forhandling om mening.  Derfor ser vi også i dag et stærkt fokus på 

kommunikationsredskaber som vejen til organisationsændringer. 

 

I organisationer med kompleksitet og mangfoldighed vil der opstå konflikter. Den væsentligste 

konfliktløsning ligger ikke i hvor mange eller hvor store konflikterne er, men hvordan medarbejdere 

er i stand til at tale om forskelle og give plads til forskelle. Ifølge Haslebo handler konflikthåndtering 

derfor om ”at skabe en anden virkelighed, hvor konflikten overskygges af noget andet og bedre 
                                                 
45 Dorthe Pedersen. Foredrag i Frederiksborg amt 2004. 



eller fortoner sig i baggrunden” (Haslebo, 2004, s.295). Ikke for at nedtone konflikter, men for at 

finde andre og mere konstruktive veje ud af dem. Hun opstiller herefter tre konflikt -

opløsningsmetoder: den anerkendende udforskning, systemisk konfliktintervention og narrativ 

mediation. Vi nævner dem her som relationsorienterede konflikt-opløsningsmetoder i modsætning 

til traditionel konfliktløsning med konkrete løsninger, enighed og aftaler. 

 

Haslebo opstiller fire fokuspunkter i de relationsorienterede metoder, der kan hjælpe os til at forstå 

ledelsens opgave i forhold til kommunikation og dialog i responsive organisationer (Haslebo, 2004, 

s.326):  

• udvikling af en ny kontekst 

• relationsudvikling 

• udforskning og omformning af parternes virkelighedsopfattelse 

• konsulentens refleksivitet over egen positionering 

I vores sammenhæng er det sidste fokuspunkt interessant, fordi det åbner op for overvejelser over 

lederes forskellige positioner som organisationsansvarlig, coach for team, supervision af 

undervisning, personaleansvarlig og anerkende samtalepartner. Refleksivitet henviser her til 

ledelsespositionen som dels samstemning af egne og andres handlinger og dels virkninger af egne 

handlinger på andre. 

 

I nogle af de analyser, vi har inddraget, er der fokus på området. Nordskov Nielsen fæstner sig ved 

medarbejdernes behov for anerkendelse og ”støtte, sparring, coaching eller hvad behovet måtte 

være for at udvikle nye pædagogiske og organisatoriske kompetencer” (Nordskov, 2004, s.59), 

men også at ledelsen træder i karakter, tør markere assymmetrien og tage magten på sig. Hermed 

markerer hun den dobbelte ledelsesstrategi, der tegner sig i forhold til de kommende års 

organisationsforandringer, dels en ledelsesposition i en hierarkisk forståelse og dels en dialogisk 

processuel ledelsesposition. Refleksion over positionen er derfor essentiel for ledelsen. 

 

Raae og Abrahamsen fokuserer i deres undersøgelse også på en dobbelt ledelsesstrategi, der dog 

er tegnet af en udadvendt strukturel ledelse og en indadvendt kvalifikations- og 

uddannelsesmæssig ledelse. De ser behov for ”tæt-på”-ledelse i ”mere coachende og 

responsgivende forløb i relation til pædagogiske mål for skoleudvikling” (Raae, 2004, s.102-106) 

som en opgave for inspektorgruppen, der således træder ind på en ledelsesposition. De peger dels 

på den asymmetriske ledelsesposition som et behov for ledelsesautoritet og dels på 

inspektorgruppens behov for kvalifikationer i forhold til en ny ledelsesposition.  

 

Den samlede ledelsesgruppe ses således som aktører i forhold til den forandringsproces, som 

reformerne sætter i gang. Teamledelse er et begreb, der kunne dække behovet for de mange 



ledelsespositioner, der på den ene side stiller krav om ”at ledelsen træder i karakter” i en autoritativ 

asymmetrisk position og på den anden side er i stand til at indgå i en relationsorienteret proces om 

undervisning, læring og pædagogik. De ledelsesrum, vi tidligere har beskrevet i kapitlet, har brug 

for ledelse i begge positioner. De udelukker ikke hinanden, men skal supplere hinanden. Det 

betyder, at behovet for teamledelsens kompetenceudvikling også bør inddrage kommunikation og 

relation i responsive processuelle organisationer – tilsat teamledelsens øvelse i at indtage en 

ledelsesposition.  

  

 

strategisk kommunikations ledelse kunne være: 

• at kunne håndtere paradokser og konflikter i bl.a. en refleksiv rolle 

• at muliggøre forskellige typer af samtaler 

• at evne at sætte dagsordenen over længere tid 

• at kunne italesætte ledelse 

• at evne at forhandle en mening 

• at indtage forskellige positioner som f.eks. coach eller anerkendende partner 

• at indtage en position som ledelsesautoritet 

• at delegere ledelse til inspektorer og lærere 

• at fortolke og oversætte komplekse forhold til handlingsrettede linjer  

 

 
 
7.5 Opsummering   
Vi har i det foregående undersøgt fem forskellige rum i forhold til ledelse og ressourcer og har for 

hvert rum givet et bud på, hvad strategisk ledelse kunne være. Vi har ikke opstillet en absolut liste, 

men mere forslag til måder at tænke videre på. Vi har endvidere holdt de fem rum op mod 

organisation som et løst koblet system og kommunikation som redskab til forandring. Vi har derved 

søgt at perspektivere ledelsesforholdet i forhold til de muligheder, som det enkelte gymnasiums 

ledelse har for strategisk at indgå i den forandringsproces, der tegner sig frem mod scenariernes år 

2010.  

 

Refleksionerne har begreber som proces, polyfoni, ressourcebevidsthed og ledelsespositioner i 

fokus for at ramme de nye betingelser for ledelse ind. Ledelsespositionen er et selvskabt 

ledelsesrum for at skabe ”magt til” forandringer. Ledelsesformen er polyfon ledelse med en strategi 

for kommunikation. Ledelsesrelationer er kommunikation, samarbejde og dialog. 



Ledelsesudfordringerne er at sætte visioner på dagsordenen, at sætte retning for udviklingen, at 

formulere strategi, mål og dokumentation, at kommunikere strategisk og at skabe sprog for ledelse.  

 

Kapitlet stiller hermed nogle perspektiver og refleksioner til rådighed for gymnasieledelser. Set i 

sammenhæng med scenariedesignets parametre om ressourcer og ledelse kan kapitlet anvendes 

til at overveje hvilke områder, der dominerer organisationen – og hvilke områder, der er svagest 

repræsenteret. Hermed kan organisationen placere sig i scenariemodellen – ikke som et absolut 

”være-sted”, men som et billede på vilkår og muligheder. 

 

Set i det perspektiv er Nytorvs-gymnasiet en fortælling om en organisation, der er bevidst om de 

muligheder og begrænsninger, der i dag er afsættet for en forandringsproces frem mod 2010. 

Nytorvs-gymnasiet har således mulighed for at bevæge sig ud i de øvrige rum, som vi antydet på 

figuren. 

 

 

 
Figur 5: Nytorvs-gymnasiets fortælling om egne muligheder og begrænsninger. 
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Kapitel 8 
Konklusioner 
Afhandlingen har været platform for vores ønske om at få overblik over det almene gymnasiums 

overgang til selveje i 2007. Vores positioner som vicerektorer har betydet, at vi både er nysgerrige 

og utålmodige efter at komme i gang med den forandringsproces, der allerede nu indledes med 

Gymnasiereform 2005. Vi har altså været båret af et ønske om at forstå for at kunne se – med år 

2010 som milepæl . 

 

Med vores problemformulering spurgte vi, hvordan ressourceforhold og strategisk ledelse kan 

medvirke til udvikling og forandring af en organisation? Der findes ikke et konkret svar på 

spørgsmålet, men det dobbelte blik på ledelsesrum og ressourcer har givet os anledning til 

grundigere at reflektere over sammenhængen mellem de to dimensioner og de følgende 

konsekvenser for andre områder. Det har betydet, at afhandlingen ikke kun har en afrundet 

struktur, men også har karakter af et åbent felt med nye refleksionsområder.  

 

Vores fokus har været rettet mod ledelse i det almene gymnasium som organisation, og vi har 

forholdt dette med Selveje 2007’s fokus på de ressourcemæssige vilkår. Vores empiri har været 

lovgivningsprocessen og andre relaterede tekster, interviews med nøglepersoner og 

forskningsprojekter fra ”den gode skole”. Samlet har de givet os et grundigt og værdifuldt billede af 

forståelsesrammen for de forandringer, der er i gang.  

 

I den gymnasiale diskurs har organisationens interne forhold fyldt meget. Det er her fokus og 

interessen ligger - og har ligget - for både ledelse og medarbejdere. Styrkerne er beskrevet som de 

mange kompetencer, den store ansvarlighed og ildhu og den stærke faglighed. Svaghederne er 

beskrevet som træghed, fastlåsthed og fagbureaukratiet. Til sammen danner det et billede af en 

organisation, der har fokus på interne udfordringer for at finde et nyt ståsted. Der er til gengæld 

kun mindre erfaring med relationerne til omverdenen. Vi ser en gryende bevidsthed om de 

eksterne relationers indflydelse på organisationen – primært initieret af lovkravet om selveje.  At få 

det eksterne og det interne i spil i forhold til hinanden er den strategiske udfordring for ledelser i det 

almene gymnasium. Det autopoietiske system skal brydes i forhold til dels den eksterne diskurs og 

dels i refleksioner over interne udfordringer.  

 

For at få uddybet forståelsen af selvejet har vi vendt os mod en mere politologisk vinkel og 

inddraget governancebegrebet som det konstituerende element for ledelse af offentlige 

organisationer. Moderniseringsprocessen har været den initierende kraft for dette skift af blik, og 

det har medført en mere dynamisk tilgang til ledelsesbegrebet og en klarere afgrænsning af 



ledelsesrummet. Sammen med de processuelle teorier stiller det krav til ledelsens strategiske 

medleven og indleven i hele organisationens liv.  

 

Scenarierne er vores designredskab til at forme et billede af organisationen i år 2010. Vi har haft et 

behov for at konkretisere de muligheder, som empiri og teori har opstillet. Ikke som faste billeder, 

men mere som udfaldsrum og bevægelser i konsekvens af de valg, en ledelse har foretaget. Vi har 

yderligere anvendt scenarierne som afsæt for diskussioner og refleksioner over de emner, vi har 

udvalgt, for at konkretisere lederes handlemuligheder. Vi har endvidere konkretiseret mulighederne 

for strategisk ledelse i forhold til hvert emne, der således forsøger at give et billede af, hvor 

omfattende og niveauforskellig forandringer for ledelse er.  

 

Vi har gennem disse overvejelser fået formet et bestemt blik på organisationer som processuelle 

og responsive. Blikket er teoretisk funderet, men er også et udtryk for empiriens konkretisering. 

Udvikling kan kun ske i respekt for og i samarbejde med organisationens medarbejdere. I 

samspillet mellem ledelse og medarbejdere bliver kommunikation et redskab, der skal anvendes 

på flere niveauer, dels som strategi i forhold til organisationen og dels konkret i forhold til 

hverdagsarbejdet. Strategisk ledelse er derfor evnen til at fortolke og initiere både overordnede 

værdier og mål og individuelle samspil og relationer. 

 

Afhandlingen er et forsøg på at skabe overblik og forestillinger om ledelsesrum og ressourcer. Fra 

denne åbning har vi snævret blikket ind til nogle svar, fortolkninger og udfald.  

Afhandlingen slutter med at åbne sig igen ved at opstille nye udfordringer og spørgsmål til ledelse 

år 2010 – så der vil være nok at gå i gang med for sådan nogle som os. 
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Bilag 1 
 
 
Til 
Peter Kuhlmann, Søren Hansen og Eva Hoffmann-Bang. 
 
 
 
Vi ser frem til en givende samtale på mandag i forbindelse med vores masterafhandling på DIG. 
Nedenfor følger de emneområder, som vi ønsker at behandle: 
 
 
Vores arbejdstitel til masteropgaven er ”Ledelsesrum under selvejet”, hvor interessen mere 
ligger i forhold til aktørerne i ledelsesrummet og mindre på konsekvenserne for den daglige 
undervisning. (se modellen) 
 
Emneområder:  

1. Bestyrelsen og dens forhold til ledelsen, bl.a. områder og indflydelse. 
 
2. Ledelse, bl.a. organisation og kompetencer. 

 
3. Ledelsesteamet, bl.a. organisation indbyrdes og i forhold til team - og kompetencer i forhold 

til ledelsesret. 
 

4. Taksameter og den enkelte institution, bl.a. hvilke konsekvenser vil et taksameter a la htx / 
hhx få for stx? Vil konsekvenserne blive fusioner eller netværkssamarbejde? Kan 
man forestille sig et ”Center for gymnasiale uddannelser”? 

 
5. Markedet. Hvilken indflydelse får mål og ramme- / taksameterstyring på de forskellige 

markeder: qvasimarkedet (hhx, htx, stx, hf), det regionale marked (spredning, by vs  
provins) og brugermarkedet (værdier, udbud)? 

 
6. Ledelse af pædagogiske institutioner / pædagogisk ledelse, bl.a. hvad der kendetegner 

ledelse af gymnasiale uddannelser i forandring i forhold til organisation og ”den 
professionelle lærer”?   

 
7. Hvordan ser ledelse af gymnasiale uddannelser ud i 2010? 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
Eva Steensen, ledende inspektor, Metropolitanskolen  
Ole Skov, ledende inspektor, Stenløse gymnasium & HF 
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sektor – her uddannelsesområdet. 
 



Bilag 2 
 
Fokus 
Strukturreformens konsekvenser for gymnasiet som statslige selvejede taxameterfinansierede 
institutioner og det udvidede ledelsesrum, som denne struktur lægger op til. 
Gymnasiereform 05 er kun indirekte interessant, da fokus er på strategisk og pædagogisk ledelse 
og fordi den forudsættes fuldt implementeret i 2010.  
 
 
1.  Bestyrelse 
1.1 Hvilken rolle/roller vil bestyrelsen spille i forhold til ledelsesrummet? 
(betydning for ledelsesrummet) 
 
1.2 På hvilke områder får bestyrelsen indflydelse på ledelsesrummet? 
( performance, interessenter) 
 
1.3 Hvilke konsekvenser for ledelsespositionen i organisationen vil dette få? 
(beslutninger, resultatkrav, kvalitetskrav)  
 
 
2. Ledelse 
2.1 Hvilke konsekvenser for ledelsens organisering får selvejet? 
(forsvinder ”primus inter pares”?)  
 
2.2 Hvilke ledelseskompetencer bliver relevante under selveje? 
 
2.3 Hvordan kan ledelsesrummet etableres som strategisk ledelse? 
 
 
3. Ledelsesteam 
3.1  Hvad betyder selvejet og bestyrelsen for ledelsesteamets roller i forhold til de nødvendige 
ledelseskompetencer? 
(DP faglig generalist, strategisk leder, demokratisk leder,  
 
3.2.  Hvordan sikres og udvikles teamsamarbejdet under selvejet? 
(kompetencer og ledelsesretten) 
 
3.3 Hvordan organiseres et ledelsesteam i fremtiden? 
 
 
4. Taxameter og den enkelte institution 
4.1  Hvilke konsekvenser vil et statsligt taxameter, a la htx og hhx, få for stx? 
 
4.2 hhx og htx tilhører polyfone skolekulturer med tradition for indtægtsdækket virksomhed og har 

dermed mulighed for at supplere det statslige taxameter. Hvordan vurderer at  stx som en 
monofon kultur uden denne tradition kan klare sig økonomisk?   

 
4.3 Hvad er dit bud på hvordan de statslige taxametre vil komme til at se ud? 
 
4.4 Hvilke institutionelle konsekvenser af selvejet ser du som mulighed? Vil der fortsat være 

mange små enheder, der samarbejder i et netværk af en slags eller vil der være fusioner eller 
noget helt tredje? 

 



4.5 Kunne du forestille dig at man udviklede store centre, CGU’er Center for Gymnasiale 
Uddannelser, i stil med de nuværende CVU’r, der samlede de gymnasiale uddannelser? 

 
 
5. Marked 
5.1 Gymnasierne skal nu til at agere i et quasimarked hvor der kæmpes om 
      markedsandele i form af elever, hvordan vil det påvirke det enkelte gymnasium? 
     ( markedsføring, artefakternes betydning) 
 
5.2 Hvilke konsekvenser vil det få for samarbejdet med andre stx-gymnasier? 
 
5.3 Hvilken betydning vil sidestillingen af de tre gymnasiale uddannelser, hhx, htx og stx  få  set i 

et markedsperspektiv? 
( a priori forhold: at søgemønstret vil/bør ændre sig)  

 
5.4 Markedet er også geografisk. Hvordan vurderer du disse betingelser for f.eks. et 

storbygymnasium overfor et provinsgymnasium? 
 
 
6. Pædagogisk ledelse 
6.1 Hvilke forventninger og krav har ledelsen til den professionelle gymnasiemedarbejder? 
( tredeling den enkelte lærer forholder sig til elever, kollega og organisation i nævnte rækkefølge) 
 
6.2 Hvilke forventninger og krav har den professionelle gymnasiemedarbejder til ledelsen? 
 
6.3  Hvilke kompetenceudviklingsbehov stiller dette og hvordan kan udviklingen af disse 
understøttes?  
 
 
7. Fremtidsvision 2010 
7.1  Hvordan ser det gymnasiale selveje ud i 2010? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 3 
 
 

             Navn 
 
Tema 

 
Eva Hoffmann-Bang 

 
Peter Kuhlmann 

 
Søren Hansen 

1. 
Bestyrelse 

- Bestyrelsen lægger strategien. 
- En professionel bestyrelse 
giver stort ledelsesrum. 
- Økonomien er væsentlig 
- Selveje vil give en styrket best. 
- Samarbejde, netværk, fusioner 
bestemmes af bestyrelse 
 

- Bestyrelsen skal i 
overgangsår sikre skolens 
økonomi. 
- Senere er det skoleudvikling 
og strategisk netværk. 
- Samarbejde mellem rektor 
og bestyrelse rammesættes 
af rektor 

- Vigtigt med rolleafklaringer 
mellem rektor og bestyrelse. 
- Uddannelsepolitik ind i bestyr. 
- Økonomi og u.v.kvalitet 
- Kvalitets- og ressourcemål 
- Dokumentation nødvendig 

2. 
Ledelse 

- Større ansvar og ledelsesrum. 
- Meget mere strategisk ledelse 
- Mere delegeret ledelse 
- Aktiv personalepolitik 
- Finde sin egen skoleprofil 
 

- Strategisk ledelse 
- Økonomi, profil, udbud 
- Skal have tilført økonomisk 
og juridisk kompetence. 
- Kulturtab hvis rektor trækkes 
væk fra u.v 

- Gymnasiereform har størst 
betydning for organisation 
- Evne til at skabe samarbejde, 
alliancer og perspektiv 
- Servicefællesskaber 
- Global indsigt, kontakt m. uni. 
- Team der kan noget 
forskelligt 

3. 
Ledelses- 
team 

- Mange kompetencer: 
økonomi, adm., pædagogik, 
personale. 
- Strategiske diskussioner 
- PR-møder er temamøder 
- Ledelse tæt-på 
- Opfylde ”value for money”-krav

- Mere selvstændig 
ledelsesret 
- Effektivisere møder og 
struktur for at hindre 
hierarkisering. Altså mere 
ledelse til små udvalg. 
- Rektor/bestyrelse tager 
overordnede beslutninger 
 

- Mere virksomhedsledelse 
- Økon. og udvikling sammen 
- Selveje = strategiske 
beslutninger ude på skolerne. 
- Styrket vi-følelse og direkte 
afregning fra driftsiden 

4. 
Taxameter 

- Medfører tættere styring for at 
opnå ”value for money”. 
- Større frihed til prioriteringer 
- Monokultur = mindre chance 
for indtægtsdækket virksomhed. 
- Kvalitetssikring som løftestang 
- Hellere et åbent taxameter end 
et øremærket => større frihed 
- Fusioner giver ikke Centre for 
Gymnasial Ungdomsudd.(CGU) 

- Taxameter kan give 
besparelser 
- Små gymnasier skal kunne 
overleve (dobbelt 
grundtilskud). 
- Monokultur => højere 
taxamet. end hhx / htx 
- Netværk, samarbejde, 
fusioner, nedlæggelser p.g.a. 
markedet. 

- Taxameter er en 
fordelingsform. 
- Vil ikke betyde 
adfærdsændring 
- Selveje er indflydelse på egen 
økonomi. Kan give mange 
elever. 
- For kraftig øremærkning => 
mindre ledelsesrum 
- Konkurrence vil give 
strategiske samarbejder, 
servicefællesskaber. 
- Taxameter er indrettet på små 
gym., pga ønske om tætte 
tilbud. 
- CGU giver ikke politisk 
mening 
 

5. 
Marked 

Ingen kamp mellem hhx og stx 
Det manglende fordelingsudvalg 
vil give konkurrence ml. gym. 
Stx har brand, kultur, kreative 
fag => elever 
Hhx-rekrutering er mere 
komplex 
Storbygym. Er mere følsomme 
end provinsgym => krav om 

- 2010-2012: ny reform med 
centertanker (CGU) pga 
frafald 
- Markedsføring som hhx/htx 
vil stige – et problem. 
- Stx er svær at konkurrere 
med. 
- Kapacitetsfastsættelse og 
elevfordeling vigtig. Bør 

- Gym. vil opruste sin profil pga 
konkurrence.  
- Kun overskydende elever vil 
blive fordelt 
- Selveje giver større 
manøvrerum 
- Regioner har ingen 
myndighedskompetence 
- Udbudsstyring er et nyt 



profil og ledelse styres af ministerium element 
- Hf er ny og interessant  

6. 
Pædagogisk 
ledelse: 
A. 
Ledelseskrav 
B. 
Lærerkrav 

A.  
- Krav om en samarbejdende 
kultur 
- Åbenhed over for evalueringer 
- Ledelse vil være accepteret 
B. 
- Ledelse skal lave mål og 
strategi 
- Systematisk 
kompetenceudvikling 
- Samarbejdsudvalgsarbejde  

A. 
- Krav til samarbejdende 
lærer 
- Lærerteam vigtigt for u.v / 
adm 
B. 
- Kompetenceudvikling: 
fagligt, pædagogisk, 
samarbejde. 
- Orlovsmuligheder (fx 6 mdr.) 
- MUS 
 

A. 
- Krav til team: metodefrihed og 
økonomisk frihed 
- Opgave: flytte 
elevkompetencer 
B. 
- Efterspørge ledelse og rum  
- MUS om bl.a. konfliktløsning 
- Kompetenceudvikling 

7. 
Gymnasiet 
år 2010 

- Øget effektivitet / krav om 
value for money 
- Øget krav om kvalitetsstyring 
- Output-styring 
- Puljestyring vs frit taxameter 
- Hhx vil opleve stramning, stx 
en øget frihed. Altså mere ens 
styring 

Rektor er koncernleder – et 
skrækscenarium, men 
realistisk 
Mange rektorer vil 
repræsentere den gamle 
kultur => en konflikt 
Rektor skal være en 
fagperson 
Kvalitetssikring vil ligge hos 
ledelsen, mens opgaver vil 
blive lagt ned i organisationen 
 

Selveje => sammenlægninger 
og samarbejder 
Fælles 
efteruddannelsesaktivitet 
En klarere profil 
Bygninger = ressourcerum => 
prioriteringsrum for ledelsen / 
bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


