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Indledning – strategisk ledelse og kommunikation 
I en klassisk artikel fra 1976 beskriver Karl E Weick skolen som et løst koblet system: 

 

"Forestil dig, at du enten var dommer, træner, spiller eller tilskuer til en ualmindelig fodboldkamp: banen 

er rund; der er adskillige mål placeret tilfældigt på den; spillerne kan komme og gå, som de vil; de kan 

kaste nye bolde ind, hvornår de vil; de kan sige 'det er mit mål', når som helst de vil. Hele spillet finder 

sted på en skrånende bane, og spillet spilles alligevel som om, det giver mening. 

Hvis man erstatter trænere med lærere, spillere med elever, tilskuere med forældre og fodbold med 

undervisning, har man en ligeså ualmindelig beskrivelse af skolens organisation."  

(Weick 1976) 1 

 

Når det lykkes for en skole at skabe mening i dette kaos skyldes det i følge Weick netop de løse 

koblinger. Weick siger også, at ”Det gode ved denne beskrivelse er, at den indfanger en helt anden slags virkelighed i 

uddannelses-organisationer end den, der fanges, når de samme organisationer beskrives gennem bureaukratiske 

organisationsteorier.2”  

Jeg vil prøve at opstille et andet billede. Man kan betragte gymnasiereformen på denne måde: 

Studieretningen er et tog, der består af et antal vogne. Som lærer skal du ved ”afgang” finde den helt 

rigtige vogn og det helt rigtige sæde. Sædet skal ofte konstrueres, før du overhovedet kan sidde ned. 

Med jævne mellemrum skifter alle vogn- og sædenumre således, at du skal bevæge dig rundt i det 

kørende tog og lede efter din nye plads. Ligeledes stopper toget med jævne mellemrum, da du skal 

skifte til andre tog, der kører på parallelle spor. Der er usikkerhed om, hvor sporerne fører hen og 

informationerne om retningen er usikre og kommer fra mange forskellige kilder, interne såvel som 

eksterne. 

Hvordan kan man sikre, at dette ikke bryder sammen? Hvem skal tage beslutning om, hvor man skal 

hen? Fjernstyringscentralen (Undervisningsministeriet) Lokomotivføreren (skoleledelsen) eller 

passagererne (medarbejderne)? Skal kommunikationen om retningen komme fra et centralt sted, eller 

skal kommunikationen i højere grad afspejle den komplekse verden som Weick beskriver? 

 

                                                 
1 Weick (1976) Her i oversættelse fra Gottlieb og Hornstrup (1998) 
2 Ibidem. 
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1 Mål og metode 
Organisationer kan defineres på flere måder: én af dem siger, at der til organisationer er knyttet formelt 

medlemskab3. Lærere på en skole er således medlemmer i en organisation. I organisationer og ikke 

mindst i forbindelse med organisationsforandringer er der brug for strategi og kommunikation.  

I en klassisk forståelse af strategi er det topledelsens opgave at formulere en strategi og at udmelde 

strategien til organisationens medlemmer. Kommunikationen vil i denne forbindelse være meget lig 

DSB’s kommunikation til passagerne. En række forskere har imidlertid antastet denne forståelse af 

strategi og ledelse. Dette gælder bl.a. internationale forskere som Ralph Stacey og Henry Mintzberg, 

men også Finn Borum4. I en alternativ forståelse ses strategiudvikling som en kompleks, responsiv 

proces, hvilket betyder, at også kommunikationen i organisationen tager andre former. 

I gymnasieskolen forventes strategisk ledelse at få øget betydning. Kurt Klaudi Klausen taler således om 

at gymnasiereformen og strukturreformen er to udfordringer, der vil kræve mere strategisk ledelse5. I 

Klaudi Klausens optik er den slags udfordringer blot en del af det forandringspres, der er mod alle 

offentlige organisationer6. Han skriver således, at: 

 

…. vi lever i et samfund præget af postmoderne træk, hyperkompleksitet, netværk, 

vidensorientering m.v…. I en sådan situation er der brug for strategisk tænkende ledere, som 

kan være med til at opstille visioner og lægge strategier, der kan føre også gymnasierne ind i 

fremtiden7. (Min kursivering) 

 

Det er min antagelse, at det klassiske syn på strategisk ledelse præger en del af diskursen omkring 

forandringen af den offentlige sektor i almindelighed og dermed også det almene gymnasium og HF. 

Som jeg har antydet med mit billede med studieretningstoget befinder skolerne sig i en svær 

omstillingsproces med et forandringspres. Spørgsmålet er, om dette pres betyder, at skolerne vælger at 

arbejde med strategisk ledelse i den klassiske forstand eller i en mere emergent processuel forstand. 

Som antydet ovenfor vil dette også afspejle sig i kommunikationen på skolen. Denne afhandlings 

undersøgelsesspørgsmål er derfor: 

 

                                                 
3 For en oversigt over organisationsdefinitioner se Voxsted, 2002, pp. 15. Definitionen omkring medlemskab anvendes af 
Niklas Luhmann (se Kneer, 1997, p 47) 
4 Se Stacey, 2003, Mintzberg, 1990 & 2003 og Borum, 2002 
5 Klaudi Klausen, 2004, p 12 
6 Klaudi Klausen, 2004, p 12 og Klaudi Klausen, 2001 
7 Klaudi Klausen, 2004, p 38 
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Hvordan arbejder gymnasieskolen med strategisk ledelse og på hvilken måde afspejler 

dette sig i skolens interne kommunikation? 

 

Det er min opfattelse, at forhold vedrørende kommunikationen omkring strategisk ledelse er mindre 

bekendt end selve begrebet strategisk ledelse. Mit sigte med afhandlingen er derfor tillige 

 

at komme med en række handleanvisninger omkring kommunikation der kan støtte den 

strategiske ledelse af skolerne.  

 

Rammen for de forandringer, afhandlingen vil undersøge er perioden fra Udviklingsprogrammet i 1999 

til reformen 2005.  

I min gennemgang af teoretiske positioner vil jeg først redegøre for teorier, der er knytter sig strategisk 

til ledelse og organisationsudvikling. Afsnittet præsenterer kort den klassiske strategiforståelse og mere 

uddybende en emergent processuel tilgang til strategisk ledelse. Dernæst vil jeg redegøre for forskellige 

teorier om kommunikation og relationer i organisationer. Disse to teorikomplekser vil blive 

sammenfattet i et afsnit, der forsøger at lave en syntese mellem kommunikationsteori og teorier om 

strategisk ledelse og organisationsforandringer. 

Med afsæt i de teoretiske afsnit vender jeg mig mod gymnasieskolen. I første omgang forsøger jeg at 

afdække de forandringsprocesser gymnasieskolen har gennemgået i perioden 1999-2005. Der tænkes 

her på de processer, der er iværksat af Undervisningsministeriet og ikke på lokale initiativer.  

Den beskrevne udviklingsproces bliver efterfølgende behandlet i en teoretisk ramme i afsnit 3.2. Sigtet 

med dette afsnit er at underbygge grundantagelsen om den herskende diskurs vedrørende forandring og 

ledelse i gymnasiet. Dette sker ikke ved en diskursanalyse, men ved at sandsynliggøre at udviklingen 

sker ved brugen af af et systemisk værktøj og påvisning af systemisk tænkning i 

Undervisningsministeriets forsøg på at styre udviklingen. 

Afsnit 4 er en analyse af det lokale niveau: den enkelte skole. På dette niveau forsøger jeg gennem 

læsning af en række empiriske studier at beskrive i første omgang, hvilken strategisk tilgang der 

anvendes på skolerne og dernæst hvordan skolerne håndterer kommunikationen i forbindelse med 

strategiudviklingen. 

Resultatet af denne analyse opsummeres i et konkluderende afsnit (afsnit 5), der også indeholder 

handleanvisninger for skolernes fremtidige arbejde med kommunikation og strategi. 

Man skal være opmærksom på, at handleanvisninger nødvendigvis er normative. Handleanvisninger er 

derfor påvirket af den processuelle tilgang, som jeg fokuserer på i mit teoretiske afsnit 2. 
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De empiriske studier, der er udgangspunkt for min afhandling, er en række hæfter der er udkommet i 

forbindelse med Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser8 og en række udgivelser fra DIG 

(Dansk Institut for Gymnasiepædagogik)9 i tidsskriftserien Gymnasiepædagogik. De empiriske 

undersøgelser er baseret på ganske få skoler, der i øvrigt ikke er tilfældigt udvalgte, men fx udmærker 

sig ved at have gennemført helskoleforsøg. Man skal derfor være varsom med at lave generaliseringer 

baseret på disse studier.  Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at disse udgivelser ikke alle har 

haft strategisk ledelse og kommunikation som deres undersøgelsesfelt. Ved min læsning af materialet 

har jeg således udvalgt de dele, der passede til mit felt. Dette svækker naturligvis mine konklusioner. 

                                                 
8Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, UVM, 1999 
9 Instituttet er pr. 1/1 2005 en del af Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR), SDU 
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2 Teoretiske positioner 

2.1 Strategisk ledelse og forandringsprocesser10 
Når man i arbejdet med organisationer interesser sig meget for strategi og strategiske processer, hænger 

det sammen med, at organisatoriske systemer skal evne at omstille og udvikle sig for at kunne overleve 

under skiftende samfunds- og markedsvilkår. Stadig forandring er i dag et dominerende samfundstræk, 

og derfor lever organisationer i dag under et stadigt forandringspres.11  

Bøger om emnet forsøger gerne at anvise metoder og modeller, der øger kvaliteten af organisationens 

arbejde og sikrer organisationen en konkurrencemæssig fordel. Titlen på en af fortidens meget 

populære bøger om emnet, ”In Search of Excellence”12, siger alt om tilgangen. 

I den traditionelle teknisk rationelle opfattelse vil arbejdet med strategi være knyttet til ledelsen, der 

forsøger at anlægge et helhedsperspektiv på organisationen, forsøger at forudse udviklingen, at lave 

langsigtet planlægning, at analysere stærke og svage sider, at positionere sig på markedet, at prioritere 

ressourcer og at påvirke organisationen i en bestemt retning. Ledelsen kan i denne tankegang planlægge, 

styre og reelt kontrollere en organisations udvikling. Strategiplanen, og i forbindelse med den, analyser, 

kalkulationer m.v. er det primære udviklingsredskab, som ledelsen anvender. Dens realisering kan 

kontrolleres og evt. fejludviklinger korrigeres gennem styringsredskaber.13 

For at det kan lykkes, kræves der et højt informationsniveau, mulighed for at handle med udgangspunkt 

i informationerne, ressourcer til at støtte handlingerne og opbakning fra centrale interessenter. 

Denne tilgang til strategi er baseret på en forestilling om organisationer som rationelle og til dels 

bureaukratiske systemer. Når denne tilgang dominerer den strategiske tænkning, skyldes det, at 

bureaukratiet hidtil har vist at være den mest økonomiske organisationsform til at løse klart definerede 

opgaver. Tilgangen bygger på såvel Max Weber’s bureaukratiopfattelse som Frederick Taylors 

videnskabelige driftsledelse og har fire hjørnesten: efficiens, kalkulerbarhed, forudsigelighed og 

kontrol.14 

I sin bog ”Strategic Management and Organizational Dynamics”15 fremfører Stacey en omfattende analyse af 

dette syn på strategi. 

                                                 
10 Afsnittet er en omskrivning af et afsnit i min 3. semesteropgave 
Kjar, Larsen og Ørnby: Evaluering i balancen mellem kontrol og skoleudvikling, masteropgave, 2004 
11 Bakka og Fivelsdal, 1998, p. 222 
12 Peters & Waterman, 1982 
13 Stacey, 2003, p. 30-31 og 74-80, Borum, 1995, p. 68 
14 Borum, 1995, p. 12-13 
15 Stacey, 2003 
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Ifølge Stacey er den fremherskende forståelse af forandringer og strategi knyttet til en forståelse af 

organisationer som systemer, der kan være åbne eller lukkede, kybernetiske eller dynamiske. De samme 

teorier er desuden overvejende knyttet til en kognitiv psykologisk forståelse af mennesker, hvor 

mennesket er et logisk rationelt dyr16, der langt hen ad vejen selv fungerer som et kybernetisk system 17 

og hvor individet er vigtigere end gruppen. Stacey fører denne forståelse tilbage til Kant18. 

 

I sin reneste form varetages styringen af organisationen af magtfulde, rationelle individer der tager 

beslutninger om organisationens formål og retning i en proces, der tydeligt skelner mellem 

strategiformulering og strategiimplementering19. Stacey omtaler denne tilgang ”Strategic choice theory”. 

Han skriver: 

 

The essence of strategic choice theory, I think, is that it assumes that it is possible for 

powerful individuals to stand outside their organisations and model them in the interest 

of controlling them. The theory assumes that organisations change successfully when top 

executives form the right intention for the overall future shape of the whole organisation 

and specify in enough detail how this is to be achieved. It prescribes the prior design of 

change and then the installation of change20 

 

I sin efterfølgende gennemgang af andre systemiske og individbaserede tilgange, medgiver han, at der 

findes mindre rene former. F.eks. tager anden-ordens systemteorier fat på problemet med ledelsens 

position uden for systemet som en objektiv observatør, og teorier der bygger på anden-ordens 

systemer21 og praksisfællesskaber22, gør på forskellig vis op med forestillingen om den individbaserede 

tilgang og tillægger sociale processer og dialog større betydning i tilrettelæggelsen af strategi, men de er 

grundlæggende stadig baseret på at en opfattelse af, at individet har forrang for gruppen og kan som 

sådan tilskrives en konstruktivistisk position23. 

Den processuelle tilgang til organisation og strategi tager sit udgangspunkt i en kritik af, at den teknisk 

rationelle tilgang, den systemiske tilgang, ikke kan forklare de reelle forandringsprocesser, der kan 

iagttages i organisationer. 

                                                 
16 Stacey, 2003, p 49 
17 Stacey, 2003, p 81 
18 Se Stacey, 2003, pp 20. 
19 Stacey, 2003, p 51 
20 Stacey, 2003, p 51 
21 Stacey, 2003, p 157 
22 Stacey, 2003, pp 204 
23 Jf. Stacey, 2003, p 8 
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Den processuelle tilgang ser organisationer som bestående af foranderlige, emergerende mønstre af 

relationer imellem mennesker, hvor ingen står udenfor i en ren observatørposition. Stacey fører denne 

tilgang tilbage til Hegel og knytter den sammen med Gergen og en social konstruktionistisk opfattelse24. 

Stacey siger om den processuelle tilgang: 

 

The central argument of the complex responsive perspective is that strategy is the 

evolving pattern of collective and individual identities in the ordinary, everyday local 

interaction between people25. 

 

Hvis man forholder sig til en organisation (også som ekstern), vil man dermed blive deltagende i 

organisationens mønstre af relationer. Relationerne er især styret af menneskelige behov for at relatere, 

og etablering og udvikling af menneskelige relationer gennem kommunikation er derfor afgørende for 

organisationens udvikling. Helt centralt i denne interaktion står samtalen. Stacey siger: 

 

…it is useful to think of an organization as a pattern of conversation and organization 

and managing as responsive processes of relation in conversation. How people talk, what 

patterns that talk displays, is the primary importance to what the organization is and what 

happens to it26. 

 

Når folk interagerer former de og bliver de samtidigt formet af fortælletemaer (narrative themes) og 

forslåede temaer (propositional themes) der opstår som kontinuitet og mulig forandring på samme tid. 

Strategiprocessen udvikler sig i et tematisk samtalemønster, der omfatter legitime temaer og 

skyggetemaer, formelle og uformelle temaer, samt bevidste og ubevidste temaer. 

Dette kunne lede til en forståelse af den processuelle tilgang som en meget flad udpræget demokratisk 

endog anarkistisk organisation, hvor folk mere eller mindre gør, hvad de har lyst til og hvor ledelsen 

ikke har nogen indflydelse, men Stacey afviser dette. Evnen til og mulighederne for at indgå i relationer 

og kommunikation er nemlig ikke ligeligt fordelt i organisationen, nogle har større kapacitet. Denne 

kapacitet kan i organisationen vise sig som viden, forståelse og magt27. Topledelsen har altså langt større 

muligheder for at sætte temaer og kan ved at allokere resurser skabe muligheder og begrænsninger for 

andre organisationsmedlemmer. Men den kan ikke styre eller forudsige andres handlinger. 

                                                 
24 Se Stacey, 2003, p 9 og pp 294 
25 Stacey, 2003, p 358 
26 Stacey  2003, p 363 
27 Stacey  2003, p 333 
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Den processuelle tilgang lægger vægt på, at den kompetente leder og medarbejder er i besiddelse af 

evnen til at kommunikere, til at leve med usikkerhed og uforudsigelighed, og til at træffe beslutninger, 

der holder flest mulige fremtidige beslutningsmuligheder åbne, fordi man ved at man vil begå fejl. 

 

Finn Borum har skrevet et af de danske værker om emnet28. Han betegner systemtilgangen som 

traditionel og den processuelle tilgang kalder han alternativ. Borum opsummerer nogle hovedtræk ved 

system- og procestilgangene på følgende måde29:  

 

 Traditionel  Alternativ 

Organisationer Strukturer Processer 

Ændringsprocesser Lineære Kaotiske 

Ændringsteknikker Sikre Usikre 

Ændringsstrategier Universelle Lokale 

Ændringsledelse Planlægning Improvisation 

 

Borum arbejder i sin bog med fire ændringsstrategier: Den teknisk-rationelle, den humanistiske, den 

politiske og den eksplorative. I sin opsummering peger han på de implementeringsproblemer, der er 

med såvel den teknisk rationelle ændringsstrategi som den eksplorative strategi. Empiri, der støtter 

troen på klassiske top-down processer, giver han ikke meget for. Borum siger, at den slags empiri er i 

sig selv en fortælling, hvor ændringsagenten har presset et bestemt perspektiv ned over processen. 

Følgende udsagn kan således siges at være dækkende for alle fire strategier: 

 

Forsøg på organisationsændringer indgår i den lokale sociale konstruktion af 

organisationen. Om en ændringsstrategi virker, må derfor afgøres i forhold til denne 

lokale meningskontekst30 

 

Henry Mintzberg, der i sit udgangspunkt hører til den systemisk skole, har selv peget på, at planlagte 

strategier ikke altid gennemføres. De kan forblive urealiserede eller undergå forandringer i 

gennemførelsesfasen under påvirkning af fremvoksende strategier som følge af ændrede samfunds- og 

markedsvilkår eller aktørers modvilje mod den planlagte strategi.31  

                                                 
28 Borum 1995 
29 Borum, 1995, p. 123 
30 Borum, 1995, p 123 
31 Mintzberg, 2003, p. 4-8 
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Mintzberg pointerer, at den klassiske tilgang til strategi, det han kalder ’the design school’, måske godt kan 

virke under nogle forudsætninger fx i et maskinbureaukrati eller i virksomheder, der er i krise og 

oplever store forandringer i omgivelserne, men i mange andre sammenhænge fungerer den ikke.32. Han 

konkluderer, at: 

 

As for more complex types of organisations which depend on expertise for their 

functioning, …, ‘professional bureaucracies’ and ‘adhocracies’ cannot rely on the 

conventional prescriptive approaches to strategy-making, whether design, planning, or 

positioning school oriented, but must instead tilt towards the learning and of the 

continuum, developing strategies that are more emergent in the nature through processes 

that have more of a grass roots orientation33. 

 

På baggrund af Mintzberg skitserer Mary Jo Hatch en sammenhæng mellem usikkerhed og 

strategiproces. (Se figur 1) 

 
Figur 1 – Sammenhæng mellem usikkerhed og strategiproces34 
 

 KOMPLEKSITET 
ÆNDRINGSTAKT Lav Høj 

Langsom 1 Teknisk rationel model 2 De der implementerer, 
udformer strategi 

Hurtig 3 De der udformer strategi, 
implementerer den 

4 Radikal model 

 
 

Sammenhængen med Mintzbergs kendte kategorisering af organisationskonfigurationer er tydelig35. Felt 

1 kan oversættes til maskinbureaukratiet, felt 2 fagbureakratiet, felt 3 den enkle struktur og felt 4 

adhockratiet. 

For maskinbureaukratiet foregår forandringer normalt så langsomt, at den teknisk-rationelle 

ændringsstrategi er en mulighed, udviklingen kan normalt forudses og giver god tid til kommunikation 

og til implementering af den planlagte strategi. I den enkle struktur undgår lederen helt at 

kommunikere. Det er tidskrævende og kan give anledning til misforståelse. Derfor er det lederen selv, 

der udformer og implementerer strategien. På en skole eller et hospital, i fagbureaukratiet, er opgaven 

                                                 
32 Mintzberg, 1990, p 191 
33 Mintzberg, 1990, p 192 
34 Hatch, 2001, p 138. 
35 Se Bakka og Fivelsdal, 1995, p 75 
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så kompleks, at ingen enkeltperson kan overskue den, derfor er strategi noget, der vokser frem mellem 

de professionelle i en kollektiv proces, og de, der formulerer den, udfører den også. 

Den radikale strategimodel kan knyttes til adhockratiet. Her, anfører Mary Jo Hatch, er Mintzberg ikke 

til megen hjælp, men hun peger selv på symbolsk strategi som en mulighed. Man må prøve at klarlægge, 

hvad man faktisk gør og forsøge at legitimere dette gennem en symbolsk konstruktion af et rationale 

for at beskytte organisationen36. Peter Dahler-Larsen peger fx på evaluering som symbolsk 

legitimerende for offentlige organisationer.37 

 

                                                 
36 Hatch, 2001, p. 139 
37 Se fx Dahler-Larsen, (1999): Den rituelle refleksion - om evaluering i organisationer  
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2.2 Teorier om kommunikation og relationer 
Den formodentlig mest kendte kommunikationsmodel er den klassiske afsender-modtager model. 

Modellen er oprindeligt beskrevet af Shannon og Weaver i et større empirisk studie af Bell Telephone 

Laboratories38.  

 
Figur 2 - Shannon og Weavers kommunikationsmodel39 

 
 

I denne fremstilling ses kommunikation som en transmission af en meddelelse via en 

kommunikationskanal. Ifølge teorien kan en person ved at kommunikere præcist og tydeligt påvirke en 

anden persons adfærd. Hvis kommunikationen mislykkes kan det tilskrives fejl i 

kommunikationssystemet, fx støj eller filtre der ”forstyrrer” afleveringen af budskabet. Det antages, at 

man kan forbedre kommunikationen ved fejlfinding. Et eksempel på tænkningen kan illustreres med 

denne oversigt over kommunikationsfiltre fra Bodholt m.fl.40: 

 
Kommunikationsfiltre hos afsender Kommunikationsfiltre hos modtager 

• Syntaktiske 
 

• Semantiske 
• Informationen ikke tilpasset modtagerens 

forhåndsviden 
• For stor informationsmængde 
• Informationen ikke tilpasset 

kommunikationsmidlet 
• Støj 
• For stor hastighed 

 

• Informationen passerer mange led 
 
• Indstilling til afsender, emne og 

kommunikationsmiddel 
• Erfaringer 
• Følelser 
• Behov 

 

                                                 
38 Fiske, 1990, p.6. 
39 Fiske, 1990, p 7 
40 Bodholt m.fl, 1986 
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Shannon og Weavers model bruges i mange sammenhænge. I forbindelse med organisationer betragtes 

kommunikationen grundlæggende som et redskab, som man i organisationer kan anvende til at opnå 

øget effekt med. Modellen er præget af en lineær tankegang meget lig den teknisk rationelle 

ændringsstrategi, der er nævnt i afsnit 2.1. Titlen på et afsnit i et større værk om 

organisationskommunikation er ganske rammende: Communicating and managing changes effectively41.  

 

Kommunikationsforskeren John Fiske42 præsenterer et alternativ til den klassiske afsender-modtager 

model, nemlig den semiotiske skole, hvor kommunikation ses som en produktion og udveksling af 

mening. I denne tilgang er det den sociale interaktion, der konstituerer individet som medlem af en 

kultur. Hvor budskabet i den klassiske model er noget, der bliver overført fra en person til en anden, og 

eventuelt går begge veje, hvis der er tale om tovejs-kommunikation, så er et budskab i en semiotisk 

betragtning en konstruktion af tegn, der giver mening for modtagerne, når de interagerer med 

budskabet. Den semiotiske skole er således tættere på en socialkonstruktionistisk opfattelse af verden. 

Netop socialkonstruktionismen står for et helt andet syn på kommunikation. Baseret på især Bateson 

og en gruppe omkring ham sætter denne teori fokus på samtalen og det narratives betydning for vores 

erkendelse af verden, der er dybt forankret i det sociale43. 

Gitte Haslebo, der i sit arbejde med relationer i organisationer selv bekender sig til den cirkulære 

forståelse, der kommer af anden-ordens systemtænkningen, skriver at: 

 

socialkonstruktionismen er det filosofiske standpunkt, at den virkelighed vi opfatter, 

skaber (eller konstruerer) vi gennem sprog og interaktioner i et samspil med andre 

mennesker44 

 

Sprog og kommunikation er således redskaber, der inviterer os ind i sociale relationer og ikke blot en 

afspejling af en eksisterende virkelighed. Forståelse er skabelse af mening gennem forhandling, et 

synspunkt, der ligger tæt på Wengers opfattelse af mening i forbindelse med praksisfællesskaber45.  

Sproget får i en socialkonstruktionistisk tilgang en virkelighedsskabende dimension. 

Hermansen m.fl. opregner fem grundantagelser, der knytter sig til denne forståelse af kommunikation: 

                                                 
41 Cheney m.fl, 2004, p. 329 
42 Fiske, 1990, kapitel 3 
43 Hermansen m.fl 2004, p 38 
44 Haslebo, 2004, p. 54 
45 Wenger 1998 p. 45 
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• Mennesker kan ikke ikke-kommunikere 

• Enhver kommunikation har et indholds- og et relationsaspekt 

• Oplevelsen af en relation bestemmes af, hvordan aktørerne punktuerer kommunikations 

sekvenserne mellem sig 

• Mennesker kommunikerer både digitalt og analogt 

• Al kommunikations sker i relationer der enten er symmetriske eller asymmetriske46 

 

Af den første antagelse kommer, at også tavshed er kommunikation, og al adfærd således er en form for 

kommunikation. 

Benedicte Madsen47 er en af dem, der har interesseret sig for nogle af disse grundantagelser. Hun 

illustrer forholdet mellem indholds- og forholdskommunikation med følgende figur (Se figur 3)  

 
Figur 3 - Kommunikationstrekanten48 

 
 
 
Figuren kaldes kommunikationstrekanten, og den tydeliggør, at al kommunikation har både en 

indholdsside og en relationsside, indhold og relation hænger sammen. Relationen mellem de personer, 

der taler sammen, er en vigtig del af konteksten. To personer, der taler sammen om en sag, har både et 

forhold til sagen og et forhold til hinanden. 

Benedicte Madsen siger, at hvis vi øger antallet af personer, der taler om en sag, stiger ikke blot antallet 

af forhold-til-sagen, men især antallet af gensidige forhold i gruppen.  

                                                 
46 Hermansen m.fl. 2004, p 57 
47 Madsen, 2000 
48 Madsen, 2000 

Aktør 1 Aktør 2

Sag/ indhold 

Relation 
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Figur 4 Illustration af relationsformlen 
 

Det er ikke uvæsentligt, da de deltagende personer altid vil afstemme deres udsagn både i forhold til 

sagen, og i forhold til de personer, der er til stede. Derfor oplever man også til tider, at folk modsiger sig 

selv, når de udtaler sig om samme sag i to forskellige situationer med forskellige personer tilstede. Hvis 

man vil se nøjere på dette, skal man se på en dialog og identificere henholdsvis parternes 

indholdsbudskaber (deres mening om sagen) og deres forholdsbudskaber (deres kommentarer til hinanden).  

De mange gensidige forhold, personerne har til hinanden, kan betragtes med en formel, den såkaldte 

relationsformel: n personer giver n(n-1)/2 gensidige forhold (Se figur 4). Relationsformlen peger på, at 

kommunikationen i en stor gruppe er meget vanskeligere end i en lille gruppe. Det skyldes ikke kun de 

mange meninger om sagen, men især de mange gensidige relationer, der påvirker deltagernes udsagn om 

sagen. 

Til denne deling af kommunikationen knytter der sig også en forestilling om metakommunikation. 

Metabudskabet er et budskab om, hvordan indholdsbudskabet skal opfattes. Dette er nært knyttet til 

begrebet kontekst49. Konteksten er det, der klassificerer budskabet. Der er således forskel på en 

privatsamtale mellem en rektor og en ansat og en medarbejderudviklingssamtale (MUS) mellem samme 

personer. 

Den digitale kommunikation er knyttet til tegn og signaler (netop semiotikkernes interessefelt), mens 

den analoge er den non-verbale og ekstraverbale kommunikation. Også den analoge kommunikation er 

en vigtig del af metabudskabet og forståelsen af konteksten.  

I denne kommunikationsforståelse er det netop i konteksten og i relationerne, man skal søge, hvis 

kommunikationen går galt. Gitte Haslebo peger på, at nogle kommunikationsformer nærmest indbyder 
                                                 
49 Hermansen m.fl, 2004, p 59 

Aktør 1 Aktør 2

Sag / indhold 

Relationer 

Aktør 4Aktør 3 
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til problemer. Hun fremhæver således, at skriftlig kommunikation ofte anskues som transmission af 

information og følgelig skal gøres klar og præcis, men dette overser det meningsdannende aspekt og 

spørgsmålet om, hvordan modtagerne af det skriftlige budskab fortolker det. Hun kalder på den 

baggrund skriftlig kommunikation for ”en ustyrlig og risikabel affære”50. Problemet er, at der er tale om 

envejskommunikation, der er forskudt i tid og rum. Den slags kommunikation mangler kontekst som fx 

det analoge kropssprog og giver vide rammer for modtagerens fortolkning, men meget smalle rammer 

for afsenderen muligheder for at metakommunikere. Gitte Haslebo fremhæver også e-mail som et 

andet problemfelt, fordi e-mail har en flydende grænse mellem det formelle og det private. Hun 

anbefaler, at virksomheder arbejder med at udvikle en etik på dette område, en etik der inddrager 

forståelsen af det relationelle i kommunikationen51. 

 

Det skal nævnes, at i den udgave af systemteorien, som Niklas Luhmann har udviklet, arbejder han med 

en anden tredeling af kommunikationen end den ovenfor nævnte. I Luhmanns forståelse af 

autopoietiske systemer er det kommunikationen, der kommunikerer. Kommunikationen består af 

information, meddelelse og forståelse. For at der er tale om en kommunikation kræver det at der opstår 

en syntese af de tre selektionsydelser, der er en del af kommunikationen: valg af information, valg af 

meddelelse og valg af forståelse. Forståelsen danner udgangspunkt for en fjerde selektion: an- eller 

tilknytningsadfærden52. Den Luhmanske kommunikationsmodel giver nogle spændende muligheder for 

at beskrive såvel samfundssystemer som organisationer53, men er mindre anvendelig i praktisk 

handlingsorienteret sammenhæng og vil derfor ikke blive anvendt i denne afhandling.

                                                 
50 Haslebo, 2004, p 118 
51 Haslebo, 2004, p 118-119 
52Om dette se Abrahamsen, 2004, p 116 eller Kneer m.fl, 2002, pp 84. Abrahamsen bruger dette til at forklare hvordan 
ledelse kan knytte an til forskellige ledelsesfelter: Pædagogisk eller administrativ ledelse.  
53Se fx Lars Qvortrup 1998 og 2001 eller Cederstrøm m.fl (1993), Læring, samtale, organisation : Luhmann og skolen 
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2.3 Forholdet mellem kommunikationsteori og strategiske ledelse 
På baggrund af afsnit 2.1 og 2.2 kan man sige, at der tegner sig en vis sammenhæng mellem bestemte 

opfattelser af strategi og kommunikation. Sammenhængen skyldes til dels de bagvedliggende teoretiske 

(og i Staceys tilfælde til dels filosofiske) funderinger. 

Finn Borum laver i sin gennemgang af fire ændringsstrategier en opsummering af det han kalder 

ændringsteknologi54. I den teknisk-rationelle ændringsstrategi er ’dekreter’ en del af 

forandringsprocessen. Et dekret er om noget en en-vejskommunikation som den klassiske afsender-

modtager-model, der er beskrevet af Shannon og Weaver. Netop dette fremhæves også som strategiens 

problem: Implementeringen går ikke altid som dekreteret. Også Borums såkaldte humanistiske-

ændringsstrategi er afhængig af information, men inddrager også træning og socialisering, hvilket set i 

lyset af en socialkonstruktionistisk kommunikationsmodel også er kommunikation, da alle handlinger er 

kommunikation.  

Ralph Stacey nævner specifikt sammenhængen mellem strategitænkning og kommunikation. Han 

skriver om den lineære førsteordens systemtænkning: 

 

It is concerned with transferable knowledge and it is based on the sender-receiver model 

of communication55 

 

Stacey anerkender, at andenordens systemteoretikere og konstruktivister i modsætning hertil har 

forståelse for betydningen af det sociale og for samtalen.56 Men det er i overgangen fra den 

individorienterede konstruktivisme til den gruppeorienterede socialkonstruktionisme og teorien om den 

emergerende strategi at kommunikation for alvor kommer i centrum. I denne forståelse opstår 

strategier og intentioner i en uendelig konversation i organisationen. Kommunikation og udøvelse af 

magt gennem samtale er helt centrale udviklingsredskaber. 

Der er således en klar sammenhæng mellem den socialkonstruktionistiske kommunikationsforståelse og 

Staceys forståelse af strategi som en kompleks responsiv proces. Han siger netop, at: 

 

..it is in their complex, responsive relating to each other that people become who they 

are, both collectively and individually57. 

 

                                                 
54 Borum, 1995, p 117 
55 Stacey, 2003, p 167 
56 Stacey, 2003, p 185 
57 Stacey, 2003, p 358 
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Alle disse relationer bæres af kommunikation, formel såvel som uformel. Stacey siger som tidligere 

nævnt, at det er nyttigt at tænke på organisationen som et mønster af konversation og ledelse og 

organisering som en responsiv proces, der skaber relationer gennem konversation. Hvordan folk taler 

og temaer og mønstre for samtalen er altafgørende for, hvad organisationen er og hvad den bliver. 

Han siger faktisk, at 

 

..the ordinary conversation is the medium in which organisational identity, strategy, 

emerges58 

 

Det er vigtigt for en organisation at sikre en livlig kommunikation om såvel åbne som skjulte spørgsmål 

og Stacey siger ligefrem, at en sund debatkultur afspejler en sund organisationskultur59. Han er desuden 

opmærksom på, hvordan retorik kan bruges til at hæmme kommunikationen.  

Dette er et emne, som også Karl E. Weick har interesseret sig for. I en artikel diskuterer han brugen af 

argumentation og fortælling i organisationer60. Hans pointe er, at det argumentative paradigme er 

knyttet til den rationelle organisationsforståelse, mens det, han kalder det narrative paradigme, vægter 

mening, fortolkning og forståelse. Han skriver: 

 

The narrative paradigm is grounded in ontology rather than epistemology and presumes 

that ordinary discourse consist of symbolic actions that creates social reality… 

Whereas the rational paradigm implies a hierarchical system in which some are qualified 

to judge and others to follow, the narrative paradigm is less stratified61. 

 

I det narrative paradigme ser vi, som hos Stacey, en større involvering af alle parter i organisationen. 

Alle deltager i arbejdet med at fortælle historier og ganske som Stacey peger Weick på, at det uformelle 

er en vigtig del af kommunikationen62. 

                                                 
58 Stacey, 2003, p 337 
59 Stacey, 2003, p 377 
60 Weick, 1986 
61 Weick, 1986, p 249 
62 Weick, 1986, p 250 
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3 Fra Udviklingsprogram til gymnasiereform  

3.1 Forandringer i gymnasiet 1999-2005 
Med vedtagelsen af Gymnasiereformen63 er der lagt op til store forandringer af gymnasierne Således 

udtrykte daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs fx i 2003. 

 

Det er blevet sagt, at den reform af de gymnasiale uddannelser, som der er blevet politisk 

enighed om her i 2003, er den største ændring af gymnasiet siden 1903.64 

 

Optakten til reformen kan være svær at afgrænse. En række aktører ytrer sig i løbet af anden halvdel af 

90’erne med signaler om, at den nuværende gymnasiestruktur ikke kan bære mere65 og 

Gymnasielærerforeningen (GL) udgiver en række debatoplæg, der skal føre frem mod en reform66. 

Året 1999 synes imidlertid at markere et tydeligt skel67. Dette år vedtager man Udviklingsprogrammet for 

fremtidens ungdomsuddannelser68. I programmet lægger man op til udviklingsarbejde, der i høj grad skal 

vokse frem på lokalt plan inden for gældende bekendtgørelse. Til inspiration for skolerne formuleres en 

række indsatsområder.  

 

Styrkelse af studiekompetencen med vægt på faglighed og på udvikling af samspillet 

mellem faglige, almene, personlige og sociale kompetencer er et centralt mål med 

udviklingsprogrammet for det almene gymnasium69 

 

Der lægges op til at arbejde med nye undervisnings- og arbejdsformer, udvikling af fagene, nye 

evaluerings- og prøveformer, øget samspil mellem fagene og arbejde med overgangene mellem 

grundskole og videregående uddannelse. Der lægges endvidere vægt på lærer- og lederudvikling. 

Samlet skal programmet styrke den enkelte uddannelses profil samtidig med, at det åbner op for øget 

fleksibilitet mellem uddannelserne. 

 

                                                 
63 Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LOV nr 95 af 18/02/2004 (Gældende) 
64 Tørnæs, 2004 
65 Se fx Debatoplæg om Gymnasiets og HF’s fremtid, Gymnasieafdelingen 1996 
66 Se fx På vej mod fremtidens Gymnasium, GL, 1997 & Fremtidens Gymnasiale Uddannelser, GL, 1998 
67 I Gymnasiepædagogik nr. 54 argumenterer forfatterne for at se dette i sammenhæng med initiativerne vedrørende 
undervisningsdifferentiering og AFEL og PEEL. Se Dolin m.fl. 2005 
68Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, UVM, 1999 
69 Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, p. 20, UVM, 1999 
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Udviklingsprogrammet følges op med to vigtige bekendtgørelsesændringer: Overgangen fra fast 

ugeskema til årsnorm og en pointeren af helheden i uddannelsen ved ændringen af paragraf 1. Den 

reviderede paragraf kommer til at lyde: 

  

§ 1. Undervisningen i gymnasiet skal udgøre en helhed og skal sikre, at eleverne får både 

almendannelse og generel studiekompetence med henblik på at gennemføre videregående 

uddannelse. Som et led i dette skal både skolen som helhed, de enkelte fag og 

undervisningen  

1) fremme elevernes lyst og evne til at deltage i den demokratiske debat og engagere sig i 

forhold af betydning for demokratiet,  

2) fremme elevernes forståelse af ligheder og forskelle mellem deres egen 

forestillingsverden og den verden, de møder i undervisningen,  

3) fremme elevernes ansvarlighed, selvstændighed, kreativitet og samarbejdsevne, 

samtidig med at elevernes beredskab til at håndtere forandringer styrkes og  

4) inddrage aspekter, der styrker elevernes internationale forståelse og bidrager til at øge 

elevernes miljøbevidsthed. 70 

 

Steen Beck skriver om vægtningen af helheden: 

 

Set i bakspejlet er det tydeligt, at dette var signalord for bestræbelsen på at ændre 

gymnasiet fra en ‘løst koblet’ kultur med fag og læreres metodefrihed i centrum 

til en mere ‘fast koblet’ kultur med lærersamarbejde, tværfaglighed og 

kompetenceudvikling i centrum.71 

 

Det er værd at notere sig, at der samtidig med Udviklingsprogrammet foregår andre aktiviteter, der har 

til formål at ændre gymnasiet. Det indsatsområde, der i Udviklingsprogrammet omtales som 

’kompetenceudvikling’, følges op med en ændring af pædagogikum. Pædagogikumrapporten fra 200272 

opregner to udfordringer for det almene gymnasium og hf: Ændring af skolerne med henblik på at leve 

op til fremtidens dannelses- og kompetencekrav og rekruttering af nye lærere73. Rapporten fastslår, at: 

 
                                                 
70 Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen 
BEK nr 411 af 31/05/1999,  http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B19990041105-REGL 
71 Beck, 2004 
72 Rapport om pædagogikum, UVM, 2002 
73 Rapport om pædagogikum, p. 8, UVM, 2002 
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Der har blandt de involverede parter været enighed om, at udformningen af den nye 

pædagogikumordning skal være svaret på disse to udfordringer. Der er således ikke kun 

tale om en isoleret ændring af pædagogikumuddannelsen, men om en samlet indsats for 

at udvikle det almene gymnasium og hf som skoleformer...74 

 

Et andet initiativ er Det Virtuelle Gymnasium (herefter DVG). DVG er et udredningsarbejde der skal 

inspirere skolernes arbejde med it. I den opsamlende 4. rapport skriver man: 

 

Det lokale initiativ er den bærende kraft i udviklingsprogrammet. Samtidig har 

Undervisningsministeriet ønsket at give gymnasieskolerne et visionært 

inspirationsgrundlag for at udbrede anvendelsen af informationsteknologi. Det er 

baggrunden for udredningsarbejdet vedrørende Det Virtuelle Gymnasium, som har til 

formål at inspirere skolerne til en omfattende og helhedsorienteret faglig og pædagogisk 

udvikling ved hjælp af IT til gavn for elevernes kompetenceopbygning.75 

 

Arbejdet med DVG tager udgangspunkt i tre scenarier: Gymnasieskolen i industrisamfundet, 

gymnasieskolen i vidensamfundet og gymnasieskolen i netværkssamfundet76. Det pointeres, at der er 

tale om en vision, der har modelkarakter og ikke har til hensigt at etablere en ny gymnasieskole. 

 

3.2 Forandringerne i en teoretisk ramme 
Udviklingsprogrammet dækker alle de gymnasiale uddannelser, men de erhvervsgymnasiale uddannelser 

gennemgår i løbet af 90’erne en række reformer, og det er derfor det almene gymnasium og hf, der i 

programmets løbetid gennemfører flest forsøg77. 

De ovennævnte tiltag (pædagogikum, Udviklingsprogrammet og ændringer af bekendtgørelserne) kan 

alle indsættes i en teoretisk ramme for forandringer.  

Leavitts systemmodel er en planlægningsmodel, der ifølge Bakka & Fivelsdal nyder stor praktisk 

udbredelse (se figur 5)78. 

 

                                                 
74 Rapport om pædagogikum, p. 10, UVM, 2002 
75 Det Virtuelle Gymnasium, UVM, Teamhæfte 37, p. 19, 
76 Det Virtuelle Gymnasium, UVM, Teamhæfte 34, pp 25-27  
77 Jf. titlerne på den række af hæfter der er udkommet i forbindelse med udviklingsprogrammet. 
78 Bakka & Fivelsdal, p 249, 1995. 
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Figur 5 - Leavitts systemmodel 79 
 

 
 

Modellens pointe er at beskrive en organisation ved fire komponenter og vise at der er en indbyrdes 

sammenhæng mellem disse komponenter. Modellen antager, at de fire komponenter udgør en balance, 

således at en ændring i et felt nødvendigvis vil resultere i ændringer i de øvrige felter. 

 

Ændringen af gymnasiebekendtgørelsen i 1999 med indførelsen af en slags formålsparagraf (§ 1), der 

desuden blev pointeret i paragraf 780, samt ændringen af fagbilagene kan alles ses som ændringer af 

OPGAVEN. Overgangen til årsnorm havde afgørende indflydelse på STRUKTUREN og hænger nøje 

sammen med Udviklingsprogrammets indsatsområde vedrørende undervisnings- og 

tilrettelæggelsesformer og ønsket om samspil mellem fagene. 

VÆRKTØJER & TEKNOLOGI er dels påvirket af arbejde med Det Virtuelle Gymnasium, men i 

langt højere grad af kravet om brug af forskellige arbejdsformer jf. den nævnte paragraf 7. 

Dette felt bakkes i øvrigt op i en række amter ved ombygninger. Ombygninger er genstand for stor 

interesse og behandles bl.a. på en konference på DIG i 2001. Her udtaler undervisningskonsulent 

Jørgen Balling Rasmussen, Undervisningsministeriet: 

 

Jeg kan også klart anbefale, at man så vidt muligt – indretter sig bygningsmæssigt i 

overensstemmelse med behovene for fleksibel organisering af undervisningen. Alt 

                                                 
79 Bakka & Fivelsdal, 1995, p 249 
80 § 7 Undervisningen skal tilrettelægges, så fagene gensidigt støtter hinanden. Undervisningen skal give eleverne mulighed 
for at tilegne sig og anvende forskellige arbejdsformer, studiemetoder og hensigtsmæssige arbejdsvaner samt lære dem at 
bruge relevante faglige hjælpemidler, så de får størst muligt udbytte af undervisningen i gymnasiet og under videre 
uddannelse. 
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen BEK nr 411 af 31/05/1999 (Historisk) 
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sammen med sigte på at støtte udviklingen og brug af forskellige læringsrum i 

overensstemmelse med behovet for udvikling af nye faglige og personlige kompetencer.81 

 

Ændringen af pædagogikum har relation til AKTØR-feltet. Det nævnes direkte i Rapporten om 

Pædagogikum, at ordningen skal skabe grundlag for, at kommende lærere kan videreføre og udvikle 

gymnasiet. 

 

En ændring af pædagogikum vil således gribe ind i hele gymnasiets og hf’s måde at 

fungere på, både i det daglige arbejde på skolerne og med hensyn til efteruddannelsen, 

hvor efteruddannelsen i forbindelse med pædagogikum skal tænkes sammen med de 

øvrige efteruddannelsesaktiviteter.82 

 

Ændring i aktørernes forudsætninger vil altså ændre den samlede skole ved at involvere en lang række 

lærere som vejledere i et forhold, hvor vejlederen typisk har stor praktisk erfaring og lille teoretisk 

viden, mens kandidaten omvendt har større teoretisk forståelse men næsten ingen praktisk erfaring. 

 

For de fleste AKTØRER er situationen imidlertid, at ændringerne i de tre øvrige felter alle presser mod 

aktøren, der langt hen ad vejen oplever et stigende pres. Leavitts model beskrives da også som en 

søgemodel for stress og konflikter i organisationer83.  Katrin Hjort taler om, at det netop er aktørernes 

evne til via kulturel tilpasning at kompensere for presset, der også kommer fra omverdenen, der får 

systemet til at fungere84. 

 

Leavitts model er blevet kritiseret for ikke i tilstrækkeligt omfang at inddrage omgivelserne85, et ikke 

uvæsentligt aspekt da ændringerne af gymnasiet bl.a. skal tilgodese de udfordringer, den teknologiske og 

globale udvikling stiller det danske samfund overfor86. Det skal også påpeges, at Bakka og Fivelsdal 

advarer mod at opfatte Leavitts model som et rent teknokratisk organisationsværktøj87. De anfører, at 

der ikke er tale om entydige sammenhænge mellem strategi og effekt, især fordi ændringerne er 

komplicerede processer, hvor menneskelige følelser og holdninger spiller en rolle. Dette ændrer 

                                                 
81 Balling, 2001, p 48. 
82 Rapport om pædagogikum, p. 10, UVM, 2002 
83 Damberg m.fl. 2000, p 20, UVM 
84 Hjort, 1998, p 56 
85 Dette er der taget højde for i Ry & Ry modellen . Se Ry & Ry (2001) 
86 Jf forordet til Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, UVM, 1999 
87Bakka & Fivelsdal, p 251, 1995.  
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imidlertid ikke på, at set med Staceys optik er Leavitts model en del af den systemiske 

organisationstænkning, der tillægger lederne store muligheder for gennem strategisk planlægning at 

styre og ændre organisationer. I lyset af dette synes de nuværende ændringer af det almene gymnasium 

at være en del af en velgennemtænkt strategi for ændringen af det almene gymnasium og HF.  

Raae og Abrahamsen beskriver, hvordan man i Undervisningsministeriet har en forestilling om at 

udmelde ikke et udviklingsprogram, men en række programmer, der markerer retningen for det samlede 

skolesystem i overensstemmelse med de politiske mål88. I denne strategiforståelse har ledelsen en 

central rolle som aktøren, der er placeret på grænsen til systemet89. 

 

Der skal ledelsen fange indikatorerne for udviklingen, sådan så den enkelte skole kan 

lægge et program for egen tilsvarende skoleudvikling. Men det vil foregå sådan, at der er 

luft for den enkelte institution til at udvikle sin egen profil og skabe sin egen skoleform, 

der passer til lokalmiljøet og de interesser, der dér er 

Så ledelsens opgave vil kort fortalt være at fange den dagsorden for udvikling, og derpå 

lave en strategi for, hvordan gør vi så det på den enkelte skole. Dernæst at få den 

implementeret sådan, at alle lærere er med i den dagsorden, og ikke er koblet af, og står 

og ser forundrede til. Og endelig at lave en opfølgning på, hvor langt vi er [..] Hvis en 

skole ikke har en ledelse, der kan håndtere det, så bliver den koblet af fra den samlede 

udvikling, og så taber skolen90. 

 

Selvom der tales om lokalt råderum og om ikke at dekoble lærerne er udmeldingen i høj grad at båret af 

den systemiske tilgang, som Stacey kritiserer. Her tales om, at det er ledelsens opgave at lave en strategi og 

sikre implementering og opfølgning. Vi har her den udenforstående leder, der kan forme organisationen, den 

klassiske systemiske tilgang til ledelse. 

                                                 
88 Raae & Abrahamsen, 2005, p 30 
89 jf. Stacey, 2003, p 155 
90 Citat fra interview brugt af Peter Henrik Raae ved oplæg for skoleledere april 2005. 
Se også Raae og Abrahamsen, 2005 p. 30. 
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4 Strategier og kommunikation i praksis 
 

4.1 Strategi i praksis 1999-2005 
I lyset af ovenstående gennemgang af den forandringsproces, gymnasiet har gennemgået i perioden 

1999-2005 og især den ramme, der er argumenteret for i afsnit 3.2 , er det interessant at forsøge at 

afdække, på hvilken måde der arbejdes med strategi lokalt på skolerne. 

 

Før denne gennemgang er det imidlertid på sin plads kort at opridse gymnasiet som organisationstype. 

Professionsarbejdspladser er typisk organiseret som fagbureaukratier (professionsbureaukratier), en af 

Mintzbergs organisationstyper91. Denne organisationsform er præget af horisontal specialisering (en 

meget lille ledelse) og decentralisering, og organisationen holdes sammen gennem uddannelseskrav, 

autorisation og standardisering af fagkyndigheden med regler for den professionelles arbejde. Disse 

regler efterlader et stort frirum til de professionelles skøn Organisationer af denne type (og derfor også 

gymnasieskolen) er generelt betegnet som ledelsesfremmede92. Dette vil i sig selv betyde, at klassiske 

strategimodeller ikke kan forventes at være tydelige i organisationen, men som analysen i afsnit 3.2 

påpeger tillægges rektors rolle stor betydning i ministeriet, et forhold der er yderligere accentueret med 

reformen, hvor rektor nævnes ganske mange gange i loven93. 

Det skal bemærkes, at reformen på nogle punkter peger mod et skift i konfiguration fra fagbureaukrati 

til adhocrati. Skiftet betyder bl.a., at koordineringsmekanismen skifter fra standardiserede færdigheder 

til gensidig tilpasning. Dette vil i det mindste gælde indtil reformens krav om ny faglighed og de nye 

samspilselementer (Almen Studieforberedelse, det Naturvidenskabelige Grundforløb og Almen 

Sprogforståelse) er blevet til rutiner. 

I adhocratiet sker strategiformuleringen heller ikke et bestemt sted.  Strategien formes nærmest som et 

mønster, der er dannet af de beslutninger, der bliver truffet forskellige steder i organisationen94. 

Ledelsen bruger en del tid på at håndtere de konflikter, der opstår og på de forstyrrelser der præger 

denne omskiftelige organisationsform. 

 

                                                 
91 Bakka og Fivelsdal, 1998, p. 78-80 
92 Se Lars Goldschmidt, 1997 eller Klaudi Klausen, 2004 
93 Se stx-bekendtgørelsen ,BEK nr 1348 af 15/12/2004 hvor rektor nævnes 110 gange 
94 Sørensen, 2000, p 152 
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I Udviklingsprogrammets hæfte nr. 36b, taler Steen Beck m.fl. 95 om fire modeller for formel og 

uformel indflydelse og magt, forhold, der derfor kan siges at være knyttet til den lokale 

strategiudvikling.  

Beck m.fl. taler om ’markeringer’. Der skelnes mellem 'markeret' over for 'umarkeret'. Med 'markeret' 

menes instanser på skolen, der har nogle ekspliciterede forestillinger om, hvordan gymnasiet skal 

udvikle sig, og som kæmper for, at disse forestillinger skal blive til virkelighed. De 'umarkerede' er de 

personer eller grupperinger, der af den ene eller den anden grund ikke markerer sig så tydeligt i forhold 

til skolens samlede opgaver. 

 

De fire modeller kan opstilles således: 

De mange markeringers 
gymnasium:  

Den markerede ledelses 
gymnasium:  

Den umarkerede ledelses 
gymnasium:  
 

Den markerede ledelse – de 
markerede læreres 
gymnasium:  

Der tages initiativer 
mange steder i 
organisationen, og de 
gennemføres, hvis bare 
det ikke går ud over 
andre.  
Ledelsen støtter aktivt, 
at der tages mange og 
forskellige initiativer 

Rektor spiller, evt. i 
samarbejde med den 
øvrige ledelse, en 
afgørende rolle for 
udviklingsarbejdet. 
Rektor udfordrer 
dermed de traditionelle 
antagelser om lærernes 
selvbestemmelse uden 
at erstatte dem med 
holdninger, der lægger 
op til en ny og mere 
samarbejdende kultur 

Rektor har en 
tilbagetrukken position 
i forhold til forsøg og 
andre lærerinitierede 
initiativer på skolen.  
Til gengæld er der en 
gruppe lærere med 
markante synspunkter, 
der har taget føringen 
(evt. i alliance med 
repræsentanter fra 
ledelsen), og de sætter 
et tydeligt præg på 
skolens samlede kultur. 

Som udgangspunkt har 
rektor og 
ledelsesteamet markeret 
sig stærkt med planer 
om at dreje gymnasiet i 
en bestemt retning. 
Grupperinger blandt 
lærerne har ligeledes 
udtrykt deres klare 
opfattelse af, hvor 
gymnasiets fremtid 
ligger. 

 
Opstillingen er baseret på Beck m.fl., 2003b, men let bearbejdet af forfatteren 

 

Dette tegner et billede af såvel klassik strategitænkning med ledelsen som udfarende kraft, som en mere 

emergent model, ’de mange markeringers gymnasium’. Man skal måske i den forbindelse tænke på at ’den 

umarkeredes ledelses’ gymnasium godt kan være præget af traditionel strategitænkning, der blot ikke er 

knyttet til den formelle ledelse, men overtaget af en gruppe af lærere. 

Billedet af de fire modeller støttes af senere forskning. I Udviklingsprojekter som læringsrum96gennemgår 

Jens Dolin m.fl fire skolers arbejde med udviklingsprojekter. Om ledelsens rolle i forbindelse med 

strategi og implementering skriver forfatterne: 

                                                 
95 Beck m.fl., 2003b 
96 Dolin m.fl. 2005 
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…stilen, som ledelserne går ind i projektet med, varierer også meget – lige fra en lyttende, 

mere forsigtighedspræget og overtalende stil til en langt kraftigere markerende, 

konfronterende stil, men også i et andet kontinuum, nemlig mellem en mere 

rammeorienteret, overordnet og en mere konkret opgavedefinerende ledelsestilgang.97 

 

Dolin m.fl bruger ikke betegnelsen ’markeret’, men taler om decentraliserende og centraliserende 

ledelsesformer. 

Hvad de centraliserende former angår spreder de sig i spektret mellem den offensivt-

dynamiske ledelsesstil og den tilbageholdende, medierende. 

 

De skriver imidlertid, at ledelserne gennemgående er stærkt involverede i projekternes udfoldelse, 

hvilket måske markerer en øget ledelsesindflydelse i forhold til undersøgelsen i 2003. 

 

Klaudi Klausen mener som udgangspunkt, at strategisk ledelse er et ukendt eller i bedste fald et noget 

sporadisk fænomen på landets almene gymnasier. I det omfang det eksisterer, konstaterer han, at det 

kommer fra mange kilder. Han skriver: 

 

Initiativet, til at et strategisk emne tages op, kan komme fra alle aktørgrupper, men 

kommer ofte fra rektor og ledende inspektor, … Det kan også være udvalg under 

pædagogisk råd, der tager initiativer på udvalgte områder, så tingene kan gro fra neden 

gennem udvalgsarbejder og en demokratisk proces.98 

 

I sin sammenligning med kulturen på handelsskolerne, konkluderer Klaudi Klausen at strategiske 

ledelse er et fremmedord, der har lav prioritet i det almene gymnasium99. 

 

Både Dolin m.fl100 og Raae & Abrahamsen taler om at ledelsen anvender en strategi, der går ud på at 

plante ideer: 

En rektor formulerer på baggrund af erfaringer med denne side af organisationskulturen 

sin strategiske tænkning på den måde, at man kan være sikker på, at en god idé vil blive 

                                                 
97 Dolin m.fl, 2005, p 130. 
98 Klaudi Klausen 2004, p 29 
99 Klaudi Klausen 2004, p 32 
100 Dolin m.fl, 2005, p 130. 
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stemt ned, hvis lærerne får færten af, at den hidrører fra ledelsen. Det handler derfor om 

at ‘‘få plantet tankerne andre steder, og som samme rektor lakonisk bemærker: »Sådan er 

kulturen«.101  

 

Dette er et godt eksempel på det, Borum kalder den politiske ændringsstrategi, der bl.a. foregår via 

koalitionsdannelse102. 

 

Der tales i undersøgelserne en del om betydningen af medarbejdernes ejerskab til udviklingen. Steen 

Beck skriver, at: 

 

Det afgørende … er, at lærerne føler ejerskab til udviklingsarbejdet, og det gør de kun, 

hvis de føler, at der er tale om ‘bottom-up’-processer, ..103 

 

Dette falder helt i tråd med konklusionen hos Dolin m.fl., der taler om: 

 

Følelsen af ejerskab er central for læreres accept af udviklingsprojekter. Oplevelse af 

ejerskab kan understøttes gennem inddragelse i udviklingen og gennemførelsen af forsøg, 

men synes dog til lige at hænge sammen oplevelsen af projektets mening104. 

 

Ledelsens rolle som drivende kraft er ikke uden dilemmaer. Dolin m.fl. skriver, at: 

 

Ofte er den øgede vægtning af ledelse i relation til helskoleprojekterne set fra lærerside et 

forstyrrende fremmedelement…. Omvendt kan konstateres, at vælger ledelsen en ‘lav 

profil’ i relation til helskoleprojekterne, efterlyser lærerne mere pædagogisk ledelse/en 

klarere linje105. 

 

Dette peger på, at gymnasieskolen har et meget ambivalent forhold til ledelse. Dette passer ganske fint 

med den gængse opfattelse af ledelse i fagbureaukratier, men også med skiftet mod adhocrati, der 

betegnes som den organisationsform, der mindst respekterer de klassiske ledelsesprincipper106. 

                                                 
101 Steen Beck, 2004, pp 17 
102 Borum, 2002, pp 79  
103 Steen Beck, 2004, pp 17 
104 Dolin m.fl, 2005, p 11 
105 Dolin m.fl, 2005, p 12 
106 Sørensen, 2000, p 149 
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Adhocratier er typisk præget af en del konflikter og konfliktniveauet synes også at være stigende. Raae 

& Abrahamsen skriver: 

 

På én af skolerne optrådte efter etableringen af det øgede samarbejde et før ganske 

ukendt fænomen, kollegers klagen til ledelsen over hinanden107 

 

Det øgede antal konflikter kan være udtryk for skiftet fra autonomi i den professionelle udøvelse til 

gensidig tilpasning. For den enkelte lærer betyder indførelsen af lærerteam og krav om samspil og 

progression, at de løse koblinger, som Weick taler om, afløses af fastere koblinger. 

 

Billedet af det strategiske arbejde på skolerne er ikke entydigt, men de undersøgte skoler synes i 

forskellige grader at anvende forholdsvis emergente tilgange til strategi, hvilket Dolin m.fl netop 

tilskriver, at de udførende har en nøglerolle i forhold til den faktiske udførelse af en strategi, en 

nøglerolle der ikke skyldes traditioner, men bunder i funktionelle årsager108. Nogle steder har rektor 

(evt. sammen med den øvrige ledelse) større indflydelse på strategiformuleringen. I disse tilfælde 

anvendes bl.a. politiske ændringsstrategier. 

Klaudi Klausens vurdering af fraværet af strategisk ledelse synes knyttet til en klassisk forståelse af 

strategiformulering og overser således tilstedeværelsen af emergente processer. 

 

4.2 Brugen af kommunikation i forandringerne 1999-2005 
Hvis den ovennævnte forholdsvis emergente strategitilgang er fremherskende, må der på tilsvarende vis 

forventes at være kommunikationsformer på skolerne der støtter dette. 

De empiriske undersøgelser, der har været anvendt i foregående afsnit om strategi, siger på forskellig 

vis også noget om kommunikationen. 

Allerede i Udviklingsprogrammets hæfte nr 2 skriver Damberg m.fl  

 

Skal ledelsen undgå at blive dekreterende, men samtidig kunne føre tydeliggørelsen 

af målene helt ud i organisationen, skal kommunikationen foregå på så mange niveauer 

som muligt. Ud over møder i Pædagogisk Råd vil det handle om at gennemføre i det 

mindste både teamsamtaler og faggruppesamtaler.109 

                                                 
107 Raae & Abrahamsen, 2005, p 40 
108 Dolin m.fl, 2005, p 129 
109 Damberg m.fl. 2000, p 25 
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Steen Beck m. fl konstaterede i 2003, at: 

 

Den igangværende udvikling forudsætter øget kommunikation og samarbejde mellem 

lærere og ledelse og blandt lærere indbyrdes..110 

 

Raae og Abrahamsen beskriver den samme udvikling, men peger også på problemerne: 

 

Et øget kommunikationsbehov er en ganske naturlig følge af opbrydningen af rutiner, 

men også en følge af projektets karakter, der implicerer mere koordinering. Det er en 

vanskelig balance i en flad struktur som gymnasiets at finde en struktur, der kan 

modsvare et stærkt øget kommunikationsbehov og klare kommunikationsgange.111 

 

Den ’markerede’ eller ’offensivt-dynamiske’ ledelse ses også i afsnit, der omtaler kommunikation. Raae 

og Abrahamsen har således følgende citat fra en rektor: 

 

Vi kommunikerer i et væk, og det var gennemgående i de medarbejder 

udviklingssamtaler, jeg havde, at der var for meget kommunikation. Lærerne bruger 

utrolig meget tid på at følge med i alle de konferencer vi har. Det var en tilbagevendende 

klage, men omvendt så er det der, man får visionen kommunikeret ud.112 

 

Her er altså tale om at kommunikere en vision fra ledelse til medarbejder. Raae og Abrahamsen peger 

på, at forandringspresset stiller nye krav til ledelsen om på den ene side at være i stand til dels at formulere, 

dels at fastholde og kommunikere målene i en anden udstrækning, end det synes at have været tilfældet før, samt initiere 

en praksisorienteret fortolkning af dem113. På den anden side stiller udviklingen også krav om, at ledelsen kan 

udøve ‘tæt på-ledelse’ – en ledelse, der følger og del tager i udviklingen processerne tæt, coachende og responsgivende.114 

Det ambivalente forhold til ledelse, som blev nævnt i afsnit 4.1, viser sig her igen.  

 

                                                 
110 Beck 2003a, p.17, UVM, 2003 
111 Raae & Abrahamsen, 2005, p 52 
112 Raae & Abrahamsen, 2005, p 53 
113 Raae & Abrahamsen, 2005, p 56 
114 Raae & Abrahamsen, 2005, p 56 
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På nogle skoler har Pædagogisk Råd stadig stor betydning som det demokratiske forum, der på en eller 

anden måde skal debattere eller godkende forskellige strategiske tiltag115, men der omtales også skoler, 

hvor Pædagogisk Råd har mistet indflydelse.116 

Det skal her bemærkes, at Lærerrådet indtil 1991 ikke var kun rådgivende for ledelsen, men havde reel 

indflydelse117. I 1991 skiftede rådet navn til Pædagogik Råd (PR) og fik rådgivende karakter118. Den 

nuværende bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v. fastholder dette og siger således:  

 

§ 13. Hver gymnasieskole nedsætter et pædagogisk råd, der omfatter rektor og alle 

skolens lærere.  

Stk. 2. Det pædagogiske råd er rådgivende for rektor.  

Stk. 3. Det pædagogiske råd fastsætter selv sin forretningsorden og vælger sin formand. 119 

 

Klaudi Klausen mener, at i sammenligning med handelsskolerne har Pædagogisk Råd på det almene 

gymnasium i praksis vetoret120. Dette fører ham også frem til at generelt at betegne det almene 

gymnasium som præget af kommunikativ ledelse og konsensusorientering, hvilket i hans udlægning ikke 

er godt. Han skriver: 

 

Den [konsensustraditionen] er blot også en akilleshæl, for så vidt den rummer 

et alternativ til fordelingen af det formelle ansvar og repræsenterer en uformel magt, der 

typisk cementeres omkring institutionen det pædagogiske råd, samt i mindre udstrækning 

omkring andre samarbejdsorganer121 

 

Nogle skoler synes at arbejde med modeller, der ud fra en kommunikativ betragtning, er tættere på 

Staceys forestilling om organisationens strategi som resultat af komplekse responssive processer. 

Dolin m.fl skriver om en skole, hvor:  

 

Medarbejder- og teamsamtaler indgår som ledelsesværktøj i relation til løbende at 

analysere kompetenceudviklings- og vidensdelingstrategier. Ligesom udviklingssamtaler 

                                                 
115 Jf Dolin m.fl 2005  
116 Dolin m.fl 2005, p 145 
117 Jf. Bekendtgørelse om lærerråd, lærerforsamlinger, elevråd og fællesudvalg ved gymnasieskoler, studenterkurser og 2-årige 
kurser til højere forberedelseseksamen BEK nr 415 af 11/07/1988 (Historisk) 
118 Jf BEK nr 294 af 07/05/1991 (Historisk) 
119. Jf. LBK nr 833 af 08/10/2003 (Gældende) 
120 Klaudi Klausen, 2004, 32 
121 Klaudi Klausen, 2004, 17 
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på såvel faggruppe, team- og individ niveau bidrager til ledelsens organisationskulturelle 

forståelse og strategiudvikling122. 

 

På pågældende skole skal konferencesystemet desuden fungere som platform for udbygning af vidensdeling og 

bidrage til effektivisering af samarbejde og koordinering123. 

 

Én skole har anvendt fokusgrupper, der er knyttet til særlige indsatsområder. På denne skole er 

medarbejdersamtaler og faggruppesamtalen, delvist afløst af samtaler med fokusgrupperne124. Om 

samme skole står der, at: 

 

Teamsamtaler er på pædagogisk inspektors foranledning – uformelt og med små skridt – 

vokset frem og er nu en del af den samlede styring125 

 

Bemærk sproget, der nærmest referer til Stacey – uformelt, med små skridt, vokset frem! 

Raa og Abrahamsen ser samme tendenser: 

 

På det ene gymnasium skal man påbegynde teamudviklingssamtaler, hvor to team ad 

gangen taler med repræsentanter med ledelsen. De interviewede lærere ser disse samtaler 

både som et forum, hvor man har mulighed for erfaringsudveksling, men også som 

ledelsens mulighed for at følge og følge op på den aftalte udvikling 126 

 

Det uformelle tillægges stigende betydning i strategiudvikling. 

Dolin mfl. skriver: 

 

Den uformelle organisation kommer imidlertid til at fylde en del i strategiovervejelserne. 

For at kunne navigere i det paradoks, at afsættet for udviklingsprojektet fremkalder 

ambivalens hos mange lærerne på den ene side, og at en høj grad af lærerovertagelse eller 

identifikation på den anden side af organisatoriske grunde er nødvendig, må strategiske 

overvejelser alternative til den formelle organisation have prioritet. Derfor er det nok 

                                                 
122 Dolin m.fl 2005, p 43 
123 Dolin m.fl 2005, p 44 
124 Dolin m.fl 2005, p 48 
125 Dolin m.fl 2005, p 48 
126 Raae & Abrahamsen, 2005, p 42 
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heller ikke tilfældigt, at møder i fora, der formelt set ikke har nogen 

beslutningskompetence, tillægges afgørende betydning127 

 

Raae og Abrahamsen peger på, at kommunikationen ikke altid fungerer og konkluderer: 

 

Lærerne bruger meget tid på at holde sig orienteret i diverse virtuelle konferencerum. 

Det samme gør ledelsen – men alligevel var det en lærerkritik i det empiriske afsnit, at 

ledelsen ikke altid var tilstrækkeligt opdateret. Det kan meget vel være 

indkøringsproblemer, men det kan også være overbelastningssymptomer.128 

 

Samlet må man konkludere at de undersøgte skoler på forskellig vis søger at udvikle fora, der kan sikre 

en dialog om strategiudviklingen, og således afspejler denne udvikling som en åben responsiv proces. 

Empirien peger også på, at ledelsen i stigende omfang skal være coachende og responsgivende. Dette er 

ikke mindst vigtigt i den kritiske fase, skolerne vil gennemgå i efterårssemesteret 2005.  

 

                                                 
127 Dolin m.fl, 2005, p 131 
128 Raae & Abrahamsen, 2005, p 106 
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5 Konklusioner og handleanvisninger 

5.1 Konklusioner 
Afsnit 3 peger på, at de forandringer af gymnasiet der er iværksat af Undervisningsministeriet i perioden 

1999-2005, synes at basere sig på en klassisk systemisk forståelse af ændringsstrategier.  

Jeg argumenterer for, at ændringerne kan indsættes i en teoretisk ramme, der bygger på den antagelse, at 

ændringsagenten ved at påvirke et bestemt felt kan påvirke den samlede organisations udvikling. Med 

reformen synes det klart, at denne ændringsagent på det lokale niveau i stigende omfang er rektor, dette 

formuleres klart af undervisningsministeriets repræsentant og støttes af Marianne Abrahamsens 

forskning129. 

Afsnit 4 peger imidlertid på, at skolerne i mindre omfang har adopteret den klassiske systemiske tilgang. 

Ganske vist er nogle skoler præget af enten ’markerede’ ledere eller ’markerede’ lærergrupper, men 

billedet peger også på, at skolernes udvikling ikke er noget, der udspringer fra et sted. Der er tale om 

mere emergente strategier, der netop bygger på lokale processer og som er både kaotiske, usikre og 

improviserende (jf. Borum). Der er i empirien også eksempler på anvendelse af en politisk 

ændringsstrategi, hvor koalitionsdannelse og forhandling er vigtige elementer. 

Forklaringen på denne forskel i strategisk tilgang mellem de forskellige niveauer (ministerium og skole) 

kan være flere. 

Skolerne var i perioden før 1990 præget af en udtalt demokratisk kultur. Indtil 1991 var Lærerrådet som 

nævnt ikke kun rådgivende for ledelsen, men havde reel indflydelse. I de empiriske undersøgelser 

nævnes Pædagogisk Råd stadig i ganske mange tilfælde som fora for strategiudvikling. Der synes således 

at være en overlejret kultur, hvor Pædagogisk Råd er et vigtigt forum for skoleudviklingen.  

En anden forklaring på misforholdet kunne være, at ministeriets forståelse af strategi og udvikling er 

præget af den diskurs der ligger i reformeringen af den offentlige sektor jf Klaudi Klausen. 

Ministeriets forståelse overser på denne måde den vigtige pointe som Mintzberg og Mary Jo Hatch har 

med deres påpegning af strategimodeller i forskellige organisationskonfigurationer. 

Som det blev redegjort for i afsnit 2.1 er det helt normalt for et professionsbureaukrati som 

gymnasieskolen, at de professionelle medarbejdere indtager en central plads i udformningen og 

implementeringen af organisationens strategi. Når det i udpræget grad sker i gymnasiet, sker det således 

ikke kun af traditionelle årsager, men af funktionelle grunde. Et skift i konfiguration til adhocrati synes 

ikke at ændre ved dette forhold. 

                                                 
129 Abrahamsen 2005 
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Dette udelukker dog ikke, at rektor får en større rolle at spille i fremtiden. Reformens kompleksitet kan 

skabe et større rum for ledelse. Det samme gælder det forhold at skolerne befinder sig i en 

overgangssituation, en krise, hvor alle rutiner er under opbrud. 

 

Den kommunikationsproces, der er knyttet til arbejdet med strategi på et gymnasium må i forlængelse 

Mintzberg , Mary Jo Hatch og Stacey forventes at være dialogisk. 

Det er derfor vigtigt at konstatere, at der rent faktisk arbejdes med teamsamtaler og fokusgrupper på 

skolerne. Pædagogisk Råd er stadig vigtigt nogle steder, men andre skoler taler om, at Pædagogisk Råd 

har mistet indflydelse, fordi diskussionen foregår i andre fora. I den forbindelse er det også værd at 

lægge mærke til, at nogle skoler arbejder både med den formelle og uformelle dialog. 

Afsnit 4.2 peger i øvrigt på et øget behov for ledelseskommunikation (tæt på-ledelse) i forbindelse med 

den usikkerhed, der opstår som følge af opbrydningen af rutiner. 

 

5.2 Handleanvisninger 
Som organisation bevæger skolen sig i hvert tilfælde i en overgangsfase fra professionsbureaukrati mod 

adhocrati130. Dette skift i konfiguration peger på et øget behov for forbindelsesmekanismer, 

koordinatorer eller lignende. Det må derfor anbefales, at skolerne tager dette behov alvorligt og 

udpeger personer der kan sikre den fornødne koordinering. 

Adhocratiet er en organisationsform med manglende klarhed i jobbeskrivelser og hierarki. Dette anses 

nødvendigt for at fremme innovation, men det skaber samtidig konflikter og uklarhed. Skolerne skal 

derfor være opmærksomme på den flertydighed, der præger adhocratiet og som betyder, at 

medarbejderne i et adhocrati med mellemrum bliver trætte af forvirringen og flertydigheden131. 

Et af adhocratiets problemer er effektiviteten, pga. de høje kommunikationsomkostninger. Folk er 

simpelthen nødt til at tale mere sammen132. Den kompleksitet søger man med reformen at løse ved at 

lave mindre (produktions-)enheder, team, der skal samordne og tilrettelægge deres arbejde ved hjælp af 

studieplanen og evalueringsplanen. Selvom disse planer er med til at mindske kompleksiteten, skal 

skolerne være opmærksomme på kommunikationsomkostningerne, her tænkes både på de 

arbejdsmæssige omkostninger ved at mødes meget, men selvfølgelig også de økonomiske 

omkostninger, der ikke mindst får øget betydning i forbindelse med overgangen til selveje. 

                                                 
130 Bakka og Fivelsdal, 1995, p 75 
131 Sørensen, 2000, p 153 
132 Sørensen, 2000, p 153 
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Den ovennævnte udvikling kan også betragtes som en udvikling fra løsere til fastere koblinger jf Weick. 

De fordele som Weick fremhæver, ved de løse koblinger vil således ”tabes”133.  

Weick fremhæver fx at løst koblede systemer er en meget økonomisk organisationsform. De fastere 

koblinger vil påvirke den udprægede autonomi som medarbejderne har haft, hvilket vil have betydning 

for medarbejderens selvforståelse og identitet. For nogle lærere kan dette tab af autonomi være direkte 

demotiverende og det kan for organisationen betyde et tab af arbejdsindsats. 

I løst koblede systemer spredes problemer og dysfunktion ikke særligt nemt. Med de fastere koblinger 

kan man forestille sig, at team på forskellig vis får problemer, der kan påvirke en hel klasse. 

Skolernes ledelser bør på denne baggrund have et vågent øje på de ”tab”, overgangen fra løse til fastere 

koblinger har for organisationen. 

 

Skolerne ledelser bør i den kritiske overgangsfase hvor alle rutiner er nedbrudte, have blik for hvornår 

den med fordel kan udmelde centrale beslutninger, der kan sænke kompleksiteten for medarbejderne, 

men det er vigtigt at dette gøres sammen med et metabudskab om hvorfor man gør det og besked om 

at beslutningerne vil blive evalueret. 

 

I forhold til den usikkerhed, som reformen skaber, peger Raae og Abrahamsen på ’tæt-på ledelse’. De 

mener at inspektorerne har en vigtig rolle at spille i den forbindelse.  

Stacey siger, at det er nødvendigt at sætte fokus på, hvad det er ved et bestemt arbejde, på et bestemt 

tidspunkt og bestemt sted, der udløser angst. Ledelsen skal reflektere over, hvordan man kan lære at 

håndtere og leve med angsten og hvordan man kan skabe tillid. Han fremhæver selv, at dette er tæt på 

et psykoanalytisk perspektiv134. 

Udgangspunktet for ’tæt-på ledelsen’ kunne være det, Søren Visholm135 kalder ledelse i den depressive 

position. Visholm tager udgangspunkt i en psykodynamisk systemisk teori, der er meget fjern fra den 

social konstruktionistiske tænkning, men som ikke desto mindre giver nogle meget konkrete 

anvisninger. Kendetegnene ved ledelse i den depressive position er f.eks.: 

• strukturer der kan containe angst og vanskelige følelser 

• realistisk vurdering af den tid ændringsprocessen tager 

• anerkendelse af angsten 

• tolerance over for fejl og løbende justeringer 

                                                 
133 Om fordele ved løse koblinger se Weick 1976 p 6-8 
134 Stacey 2003 p 418.  
135 Se Visholm 1993 og 2004 
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• artikulering af attraktive og realistiske billeder af fremtiden136 

 

Hvis inspektorerne skal påtage sig denne omgave, vil det uden tvivl kræve nogen træning og sikkert 

også efteruddannelse. 

 

Desuden skal ledelserne have opmærksomheden rettet mod det stigende konfliktniveau, der følger med 

forandringerne og søge at takle disse konflikter tidligt, fx med brug af redskaber som anerkendende 

udforskning (Appreciative Inquiry).137 

 

Pædagogisk Råd har på nogle skoler stadig betydning for strategiudviklingen. Pædagogiske Rådsmøder 

kan imidlertid ud fra kommunikations- og relationsteorier være problematiske som forum for dialog. 

Her tænkes især på den betydning, Benedicte Madsen tillægger konteksten, hvor et stigende antal 

personer alt andet lige vil påvirke diskussionen om sagen. 

Stacey tillægger den frie samtale stor betydning for den processuelle tilgang. For at sikre den frie 

samtale skal man sikre diversitet i samtalen. I den forbindelse skal man være opmærksom på det, han 

kalder samtalens dynamik. Nogle samtaler fx med naboen har en tydelig repetitiv karakter, der sjældent 

introducerer noget nyt.138. Møder har pga. de formelle rammer en tendens til at skabe repetitive 

sproglige mønstre. Stacey skriver: 

 

meetings which are carefully orchestrated and over-specified in advance increase the 

likelihood of people reconstructing the familiar139 

 

Han skriver endvidere, at møder, der er meget nøje planlagte og forberedte dræber spontaniteten i 

samtalen og muligheden for at ny mening opstår140. Dette gælder vel at mærke alle møder ikke kun PR-

møder. 

I det omfang skolerne ønsker at fastholde Pædagogisk Råd som forum for strategiudviklingen, bør man 

overveje rammerne for møderne og overveje, hvordan der på møderne kan skabes ny mening. 

 

                                                 
136 Visholm, 2004, p. 184. 
137 Om dette se fx Haslebo, 2004 
138 Stacey 2003, p 374-383 
139 Stacey 2003, p 402-403 
140 Stacey 2003, p 399 
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Skolernes arbejde med teamsamtaler og fokusgrupper er overordentlig vigtigt og bør fortsat udvikles og 

udbygges. Netop den mindre forsamling tillader den åbne dialog, der ifølge Stacey kan fremme 

strategiudvikling som en kompleks responsiv proces. Eller for nu at gentage: Det er vigtigt for en 

organisation at sikre en livlig kommunikation om såvel åbne som skjulte spørgsmål og en sund 

debatkultur afspejler en sund organisationskultur141. Derfor skal skolerne fortsat arbejde både med den 

formelle og uformelle dialog. 

Stacey og Weick peger begge på, hvordan retorik kan bruges til at hæmme kommunikationen. Weick 

taler om det argumentative paradigme over for det narrative paradigme. Hans konklusioner peger på, at 

skolerne kan overveje at se på den efterhånden ganske omfattende litteratur om story-telling som en del 

af organisationsudviklingen. 

 

Når teamet skal opfylde sin funktion vil det nødvendigvis kræve kommunikation og dialog. Det er her 

en pointe at skille disse størrelser, da der næppe vil være tid eller råd til at teamet mødes face to face 

hele tiden. Nogle skoler har forsøgt at sikre kommunikationen gennem brug af it-konferencer. 

Empirien viser, at dette ikke er uden problemer. I den forbindelse nævnes dog særligt mængden af 

information som problematisk. De forhold omkring skriftlig kommunikation, som Gitte Haslebo 

fremhæver, er ikke påvist. Med reformen må man formode, at behovet for asynkron kommunikation 

stiger yderligere, hvorfor det er vigtigt at diskutere de etiske regler for denne kommunikation, dette 

gælder ikke mindst brugen af e-mail. I den forbindelse er det, pga. den manglende kontekst, som Gitte 

Haslebo peger på, i særlig grad nødvendigt at overveje budskabet i forhold til de retoriske 

grundbegreber etos, patos, logos. Umiddelbart må den skriftlige kommunikation i et it-system med 

mange brugere især skulle holde sig til logos, mens det personlige brev i højere grad åbner op for brug 

af patos og etos. 

 

En organisation er ikke en gruppe togrejsende. Skolerne fortsatte arbejde med strategi vil derfor ikke 

ske ved at centralisere og effektivisere kommunikationen, sådan som DSB måske kunne løse sine 

problemer, når passagerne forgæves venter på oplysninger om forsinkelser og aflysninger. Tværtimod 

skal skolerne opfinde og udvikle formelle og uformelle fora, der kan sikre en livlig debat om skolens 

fortsatte udvikling. Som rektor skal man sørge for at gå rundt i kupeerne og meddele: ”Jeg tror, vi er på 

vej herhen, men det kan ændre sig”, og samtidig spørge: ”Hvor er I på vej hen?” og ”Hvor skal vi hen 

næste gang?” 

                                                 
141 Stacey, 2003, p 377 
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Abstract in English 
This master’s thesis deals with strategy and communication in the upper secondary school (gymnasium) 

in Denmark. Part 2.1 is a presentation of general theories of strategic management. The chapter draws 

out the differences between systemic and process based theories about organizational change and 

strategy formulation. Part 2.2 focus on the theories of communication and relations in organizations. A 

distinction is made between the classic sender-receiver model of communication and an understanding 

of communication based a social constructionist point of view.  

Part 2.3 is a synthesis of the theories from part 2.1 and 2.2. 

Part 3 is a review of the mayor changes in upper secondary schools initiated by the Ministry of 

Education in the period 1999-2005. Based on the model of organization change by H.J. Leavitt I argue 

that most of the changes can be seen as based on classic systemic models of strategy formulation. This 

argument is presented in part 3.2.  

In part 4 I examine various empiric studies made in relation the Development Program of the upper 

secondary school published by the Ministry of Education in 1999 (Udviklingsprogrammet for 

Fremtidens Ungdomsuddannelser) plus research made at The Danish Institute for Upper Secondary 

Education (colloquially known as DIG) and published in the periodical GYMNASIEPÆDAGOGIK  

The empiric studies show that both head teachers and group of teachers participate in the formulation 

process of the schools strategies. Some attention is placed on bottom-up processes, because this gives 

the teachers more ownership to the strategy. In general the teachers have an ambiguous view on head 

teachers and leadership. This is not surprising but in accordance with the organizational configuration. 

Communication is used in ways that support a rather emergent approach to strategy formulation.  

The reform of the upper secondary school that will be put into effect in august 2005 will mean the 

brake down of all the routines in the organization. This brake down calls for a new role for the head 

teachers who have to coach and give response to their teachers in a much closer way than they have 

done so far. 

 

The mayor findings:  

The empiric studies show that the schools approach to strategic management is much more complex, 

emergent and responsive than the approach imposed by the Ministry of Education. The use of a 

process approach to strategy formulation is not surprising as the schools as professional bureaucracies 

are organizations where the strategy, according to Henry Mintzberg (1990), has to be worked out in a 

collective basis: The implementors become the ‘formulators’. This is not of traditional reasons but for 
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functional reasons. In accordance with this emergent approach to strategy formulation the schools use 

various forms of communication. There seem to be a shift away from meetings in plenum towards 

dialog and conversation between leaders and teachers in smaller groups like teams and focus groups. 

 

Recommendations:  

The schools should be aware of the consequences of the shift from professional bureaucracy toward 

adhocracy especially the cost of communication. This calls for channels of communication and means 

of coordination. 

The brake down of routines can cause anxiety among the teachers. To deal with this the school should 

create culture and structures that can contain the anxiety. 

In order to create an open responsive dialog about the strategy formulation the schools should exploit 

and develop other ways of dialog and conversation than the plenum meetings because of the difficulties 

related to communication in larger groups and the risk of repetitive dialog. 

In the asynchronous digital communication the schools should deal with ethics related to the use of e-

mails and conference systems, and consider the use of rhetoric in the communication within the 

organisation. 
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