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1. Indledning 
 

”OECD og Strukturkommissionens betænkninger på-
peger, at danske skoleledere ofte ikke har de rette 
kompetencer inden for generel ledelse og økonomisty-
ring” 

Tænketanken Fremtidens vækst 2005, s. 103 
 
Ledelse er blevet et centralt begreb i debatten om uddannelse1. På folkeskoleområdet 
er det bl.a. på baggrund af en OECD-rapport fra 2004. På det gymnasiale niveau ses 
det i forbindelse med Gymnasiereform 05 og de amtsligt ejede uddannelsesinstitutio-
ners overgang til statsligt selveje pr. 1. januar 2007. Der udtrykkes et behov for mere 
og bedre uddannelsesledelse på baggrund af en række nye udfordringer til institutio-
nerne.  
 
Til gengæld er der ikke enighed om, hvad ledelse af uddannelsesinstitutioner som 
VUC er og bør være. Det svirrer med begreber som strategisk ledelse, pædagogisk 
ledelse, forandringsledelse, udviklingsledelse, teamledelse mv.    
 
Jeg har derfor valgt professionalisering af VUC-ledelse som emnet for min masteraf-
handling. Jeg har som konstitueret viceforstander og souschef siden 2000 været part i 
en forandring af VUC, som allerede har haft omfattende konsekvenser for lederrollen, 
og der kommer yderligere store forandringer af VUC og lederrollen med overgangen 
til statsligt selveje om et år. Den forandring, der allerede har fundet sted, har medvir-
ket til, at jeg selv og andre VUC-ledere har opsøgt formaliseret efteruddannelse i form 
af masteruddannelsen. Når overgangen til selveje synes at udløse et yderligere behov 
for nye ledelseskvalifikationer, ledelseskompetencer og lederroller, har jeg fundet det 
relevant at undersøge emnet ud fra følgende problemformulering:    
 
Hvilken professionalisering af VUC-ledelse er der brug for i den nærmeste fremtid? 
Hvilke organisationsteoretiske tilgange kan bidrage til at skabe klarhed over dette? 
  
Afhandlingen fokuserer på ledelse af institutionstypen VUC, men undervejs i afhand-
lingen vil det være både nødvendigt og nyttigt at brede dette fokus ud til at omfatte 
andre typer uddannelsesinstitutioner. Det er primært, fordi der faktisk ikke er materia-
le, der omhandler ledelse af VUC alene.  
 
Jeg vælger desuden en teoretisk behandling af emnet i form af en eksplicitering af 
afhandlingens teoretiske grundlag og en problematiserende behandling af begreber 
som ledelse, organisation og forandring, fordi der i det anvendte materiale om ledelse 
i den offentlige sektor og ledelse af uddannelsesinstitutioner er uenigheder om, hvad 
                                                 
1 Se f.eks. (regeringens oplæg til) Globaliseringsrådet 2005, s. 8 og Tænketanken Fremtidens vækst 
2005, s. 103, som begge ser folkeskolen og skoleledelse som vigtige strategiske områder for Danmark i 
en globaliseret verden. Se også UVM 2004 om ledelse af/i uddannelsesinstitutioner generelt 
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der ligger i disse begreber. Jeg finder en afklaring af såvel uenigheder som begreber 
nødvendig for forståelsen af, hvad der sker og skal ske på VUC i disse år.  
 
Afhandlingens metodologiske grundlag er en konstruktivistisk baseret analysestrategi. 
Jeg vil derfor indlede afhandlingen med at redegøre for denne. Derefter følger et af-
snit 3 om VUC set som organisation, hvor jeg desuden sammenligner med andre ud-
bydere af gymnasiale uddannelser.  
 
I afsnit 4 Uddannelsesledelse analyseres tre diskurser knyttet til diskursen professio-
nel uddannelsesledelse ud fra elementer i Gymnasiereform 05 og Kommunalreform 
07 med relevans for VUC og VUC-ledelse. Jeg inddrager relevant organisationsteori 
og ledelsesteori i behandlingen af disse diskurser. I forhold til afhandlingens analyse-
strategi er dette afsnit en iagttagelse af iagttagelsen af uddannelsesinstitutioner som 
VUC. 
 
Afsnit 5 rummer en opfattelse af organisationer som komplekse responsive processer 
og af organisatoriske forandringer, som jeg i afsnit 6 anvender til at beskrive nye vil-
kår og muligheder for VUC-ledelse. Det sker ud fra en opfattelse af ledelsesrummet 
for uddannelsesledelse, baseret på både afsnit 4 og 5.  
 
 

Professionalisering af VUC-ledelse   
 

4



2. Afhandlingens analysestrategi  
 

”Ved hjælp af hvilke analysestrategier kan vi opnå en 
erkendelse, der er kritisk anderledes end den allerede 
givne meningsfuldhed?” 

Åkerstrøm Andersen 1999, s. 15 
 
Jeg vil i denne afhandling benytte en konstruktivistisk metodologisk tilgang, og jeg 
vil anvende og diskutere teoretiske indfaldsvinkler, som i overvejende grad er kon-
struktivistiske2. Denne tilgang giver opgaveteknisk og formidlingsmæssigt en disci-
plinering af de valg, jeg nødvendigvis må træffe, når emnet er stort og pladsen til ud-
foldelse er begrænset. Den giver mig desuden mulighed for undervejs at præcisere 
vilkårligheden i analysens udsigelsespunkt og begrænsningen i dens udsigelseskraft. 
 
Metodologien er fra Niels Åkerstrøm Andersens ”Diskursive analysestrategier” 
(Åkerstrøm Andersen 1999). Her argumenterer Åkerstrøm Andersen ud fra et social-
konstruktivistisk udgangspunkt for, at man skal forlade en ontologisk orienteret vi-
denskabsteori med fokus på metoderegler og i stedet vende sig mod en epistemologisk 
orienteret videnskabsteori af anden orden, som ikke spørger til hvad, men til hvor-
dan3. Dermed vendes fokus væk fra rigtig eller forkert anvendelse af metode til be-
grundede valg af analysestrategi. Formålet er at give mulighed for opnåelse af erken-
delse, der er ”... kritisk anderledes end den allerede givne meningsfuldhed”4. Samtidig 
fravælger han muligheden af videnskabelig iagttagelse af en på forhånd givet objektiv 
genstand og præsenterer (en luhmanniansk) diskursiv analyse som iagttagelser af iagt-
tagelser som iagttagelser. 
 
I samme bogs kapitel 6 præciserer han, hvad det vil sige at foretage 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 iagtta-
gelser”5. Jeg vælger at anvende denne socialkonstruktivistiske metodologi netop for at 
fremtvinge egne analyser og iagttagelser af anden orden frem for at videregive mine 
dagligdags førsteordensforståelser af de synspunkter og emner, som opgaven omhand-
ler. Det betyder også, at jeg vælger en metodologi, som blotlægger nødvendigheden af 
at træffe valg og redegøre for disse valg, idet andenordensiagttagelser er kontingente i 
forhold til det blik, der vælges6. Jeg vil nu redegøre for afhandlingens analysestrategi, 

                                                 
2 Samme metodologiske tilgang er anvendt i Steensen, Rasmussen og Bernhart ”Oversættelse er udfor-
dringen”, DIG 2004 (MIG/ledelse modul 3).  
3 Åkerstrøm Andersen 1999, s. 13. Se også vignet for afsnittet.  
4 Ibid. s. 15. Åkerstrøm Andersen anvender neologismen ”at deontologisere” for at markere fravalget af 
ontologisering. Jeg foretrækker at markere dette ved ”at de-ontologisere”, idet en deontologi i alminde-
lig filosofisk diskurs ikke er modsat en ontologi, men en pligtetik (jf. deon: græsk for pligt). 
5 Ibid. s. 151 
6 Ibid. s. 151-158, hvor der opremses fire metodologiske og fire metodiske forudsætninger for udfom-
ningen af en diskusiv analysestrategi 
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hvor de begreber, der fremhæves med fed skrift, er fra Åkerstrøm Andersens oprinde-
lige model: 
 
Figur 1: Afhandlingens analysestrategi (jf. Åkerstrøm Andersen 1999, s. 183). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anden ordens 
iagttageren: 
VUC-leder og 
masterstuderende 
  

Iagttagelser 
iagttaget:  
- Bidrag til debat 
om uddannelses-
ledelse 
- bekendtgørelser 
og love   
 

Den valgte konditionering:  
Nye ledelsesroller og nye ledelseskompetencer på VUC 

Specificering af  
iagttagelsespunkt: 
Ledelsesopgaven på VUC 
 Ændrede vilkår for ledelse i VUC 
nu og i nærmeste fremtid 

Konstruktion af genstand: 
Udvalgte diskurser 
- Professionel uddannelsesledelse 
- Pædagogisk ledelse 
- Offentlig styring 
- (Offentlig) ledelse 

Specificering af regler for iagt-
tagelse: 
Inklusive regler for handling 
- Ledelsesrummet på VUC 
- Udviklingsrummet for instituti-
on, ledelse og uddannelser 
 

 
Konstruktion af kriterier for valide 
argumenter:  
Teorier om organisatorisk forandring, 
ledelse, uddannelsesledelse mv.  

Den valgte ledeforskel:  
Uddannelsesledelse i  

en moderniseret offentlig sektor 

Først den øverste halvdel af modellen: Jeg iagttager med afhandlingen Undervis-
ningsministeriets og den teoretiske litteraturs iagttagelse af uddannelsesledelse gene-
relt og VUC-ledelse specifikt. Den valgte ledeforskel er ledelse i den moderniserede 
offentlige sektor i Danmark (dvs. en politologisk/organisationsteoretisk tilgang). Sam-
tidig får jeg konstrueret genstande for analyse, nemlig diskurser, hvor der kæmpes 
om opfattelser eller endda definitioner af uddannelsesledelse. I behandlingen af den 
iagttagede iagttagelse og analysen af diskurser anvender jeg en konstruktion af kri-
terier for valide argumenter i form af en organisationsteoretisk referenceramme. 
Når de organisationsteoretiske ”referencepunkter” bliver normative, må jeg stoppe 
med at benytte dem som referenceramme og i stedet flytte dem over som genstande 
og som iagttagede iagttagelser. 
 
Formålet med dette er dels at konstruere en distance til genstanden for andenorden-
siagttagelsen og dermed gøre andenordensiagttagelsen mulig (modellens vandrette 
akse), idet jeg som VUC-leder (viceforstander) og masterstuderende ved DIG selvføl-
gelig har valgt et emne, som har min personlige og professionelle interesse. Men det 
mere alment anvendelige formål med afhandlingen fremgår af modellens nederste del: 
At klarlægge og drøfte, hvad opgaven og mulighedsfeltet er for VUC-ledelse under 
den valgte ledeforskel for derved at komme frem til den valgte konditionering: Nye 
ledelsesroller og nye ledelseskompetencer i VUC-ledelse. 
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Den overordnede diskurs, som jeg gør til genstand for denne analysestrategi, er pro-
fessionalisering af eller professionalisme i uddannelsesledelse. Underlagt denne di-
skurs er en generel diskurs for ledelse, hvor jeg vælger at fokusere på offentlig ledelse 
i Danmark, en diskurs om, hvad uddannelsesledelse eller ”pædagogisk ledelse” vil 
sige, og en diskurs omkring Undervisningsministeriets styring af uddannelsesinstituti-
oner, sammenholdt med generelle styringsrationaler i den offentlige sektor i Danmark. 
Der er andre diskurser, som det ville være muligt at inddrage, hvor nedenstående mo-
del viser en del af dem (disse er markeret med kursiv): 
 
Figur 2: Diskurser i spil omkring professionel uddannelsesledelse 

Generel 
ledelses-
diskurs

 
Når jeg har valgt netop disse tre underdiskurser, er det fordi de tilsammen udgør kon-
struktionen af den genstand, som analysen behandler – den overordnede diskurs o
professionel uddannelsesledelse. At dette er tilfældet, afgøres af valg af konditione-
ring af ledeforskellen – en undersøgelse af, hvilke nye ledelsesroller og ledelses-
kompetencer der kan være svaret på nye ydre krav til VUC-ledelse (specificering af
iagttagelsespunktet) samt nuværende og kommende muligheder for ledelse i VUC 
(specificering af regler for iagttagelse). Her kommer kriterier for valide argumenter 
i spil sammen med de iagttagede iagttagelser. Jeg har i sidste ende et anvendelsesori-
enteret sigte med afhandlingens analysestrategi, og det er grunden til, at jeg tilføjer 
specificering af regler for handling som underelement til specificering af regler for 
iagttagelse i forhold til Åkerstøm Andersens model. 
 
Udvælgelsen af ledeforskel og af kondi

m 

 

tionering af ledeforskel peger på det element i 
Åkerstrøm Andersens model, som jeg for alvor finder nyttigt, nemlig et krav om re-
fleksion i bestemmelsen af iagttageren af anden orden. Jeg har allerede nævnt min 
dobbeltrolle som dels masterstuderende, dels VUC-leder. Også konstruktionen af kri-
terier for valide argumenter bidrager til bestemmelsen af andenordensiagttageren: I 
valget af teoretisk referenceramme ligger også et grundlæggende metateoretisk eller 
endda filosofisk valg, som i denne afhandling er en socialkonstruktivistisk opfattelse 
af organisationer, videnskabelighed og virkelighed. Denne opfattelse er jeg tvunget til 

Diskursen 
pædagogisk 

edelsel

Institutions- 
diskurs 

Professions-
diskurs 

Diskursen 
medarbejder-

indflydelse 

Uddannelses-
politisk  
diskurs 

Forvalt-
ningsretlig 

diskurs 

Styrings-
diskurs 

Professionel 
uddannel-
sesledelse 
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at eksplicitere og diskutere undervejs, netop fordi denne model for analysestrategi 
elig sker bestemmelsen af andenordensiagttage-

n også gennem specificering af regler for iagttagelse og for handling, hvor jeg 
er, 

synliggør, at der er truffet et valg. End
re
som nævnt fokuserer på de muligheder, der allerede er til stede og de nye mulighed
som kommer i den nærmeste fremtid.  
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2.1 Diskursanalytisk metode  
 
Jeg vil undervejs i afhandlingen foretage en egentlig diskursanalyse af love og be-
kendtgørelser. Jeg har valgt at anvende Norman Faircloughs tredimensionelle mod
for en tekstorienteret diskur

el 
sanalyse, fordi den indsnævrer diskursfeltet til tekstnær, 

ritisk læsning7. Den kombination mellem Faircloughs model for tekstlig diskursana-

n 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Faircloughs model for tekstorienteret diskursanalyse sammenkobler tre traditioner, 
hvoraf de to første er relevante i denne sammenhæng. De tre traditioner er: 
 

• en detaljeret tekstanalyse  
• en makrosociologisk analyse af social praksis 
• en fortolkende mikrosociologisk tradition ind for sociologien9 

 
Valget af denne tilgang betyder, at den konkrete diskursanalyse får et tekstnært og 
tekstfortolkende udgangspunkt (tekst og diskursiv praksis), samtidig med, at den giver 
mulighed for at sætte diskursen ind i et større social og kulturelt perspektiv (social 
praksis).  
 

                                                

k
lyse og Åkerstrøms model for en diskursiv analysestrategi har jeg valgt, fordi jeg i 
enkelte afsnit foretager en art tekstanalyse og i afhandlingen som helhed anvender e
overordnet diskursiv analysestrategi8.  
 
Figur 3: Faircloughs model for kritisk diskursanalyse (Jørgensen og Phillips 1998, s. 81) 
  
 
 
 
 

Tekstproduktion 

SOCIAL PRAKSIS 

Tekstkomsumption 
DISKURSIV PRAKSIS 

TEKST 

 
7 Jørgensen og Phillips 1998, s. 72, 79 og 81, en kort gennemgang af Faircloughs model ud fra Norman 
Fairclough Discourse and Social Change fra 1992. Jeg har bemærket Faircloughs løse brug af beteg-
nelsen kritisk diskursanalyse, men da jeg anvender modellen på et redskabsplan, finder jeg det unød-
vendigt at gå ind i en længere diskussion om dette 
8 Åkerstrøm Andersen 1999, s. 180-181 
9 Jørgensen og Phillips 1998, s. 78 
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De tekster, som underkastes denne f
ser. Jeg forholder mig til tekstprodu

orm for diskursanalyse, er love og bekendtgørel-
ktion på det niveau, der gælder Dronningen som 

fsender af love, som har været behandlet i Folketinget og til høring, og Undervis-
ningsministeriet som afsender af bekendt
alene. Jeg beskæftiger mig derfor ikke m
ændringer det har betydet. 
 
Tekstkomsumptionen er vel i gang fra det øjeblik en lov eller en bekendtgørelse sen-

-
 

et af diskurser, den diskursive praksis indgår i, dvs. ved at pege på mulige bagved-

a
gørelser, som forinden har været til høring 
ed, hvem der har skrevet hvad, og hvilke 

des til høring, men den sker for alvor fra det øjeblik, omverdenen – i dette tilfælde 
primært institutionerne – for alvor forholder sig til og handler efter den. 
 
Det næste trin i Faircloughs diskursanalysemodel er at placere teksten og den diskur
sive praksis i forhold til en bredere social praksis. Dette gøres ved at afdække hvilke
n
liggende rationaler og strukturer og ved at ved at udpege mulige eller faktiske ind-
virkninger på andre diskurser. 
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3. VUC som organisation 
 

”Undersøgelsen med VUC-kursister viser en markant
tilfredshed med underviserne på både hf og avu. 98 %
mener, at læreren på det hold de var på da de modtog 
spørgeskemaet, er fagligt dygtig. 92 % mener, at han 
eller hun er god til at undervise.” 

EVA 2005, s. 3

Det er ikke svært at finde citater som dette til at stive sig af med. Det er heller ikke 
svært at finde citater, som er knap så rosenrøde. De handler som regel om højt frafald, 
lav prøvefrekvens
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 og omverdenens opfattelse af en pædagogisk linie, som karakterise-
s som ”nursing”10. Samtidig oplever man det internt i VUC-verdenen som et pro-

en 

-
k besluttede sammenlægninger i 

bet af de sidste 5 år (kun Vejle Amt er gået fri), således at der i dag er 29 VUC’er i 

d-

ede 
n 

snitligt større end på et alment gymnasium af samme størrelse, bl.a. fordi 
UC ikke har inspektorer som et mellemlederlag. I stedet er lærere ansat i funktioner 

llerede på dette formelt beskrivende niveau tegner der sig et billede af en organisati-
 

re
blem, at langt fra alle kender til institutionstypen, dens profil og dens uddannelser.  
 
Hvad er da VUC? Voksenuddannelsescentre er den institutionstype, der leverer alm
kompetencegivende uddannelse som enkeltfag og heltidsuddannelser til og med det 
gymnasiale niveau til voksne i Danmark11. Derudover tilbyder VUC’erne virksom-
hedstilrettet undervisning og nogle også ordblindeundervisning for voksne. VUC som 
institutionstype blev formelt etableret 1. august 1978 som amtslige ”forberedelseskur
ser”12.  Stort set alle VUC’er har gennemlevet politis
lø
Danmark af stærkt varierende størrelse (se bilag 1). VUC’erne overgår til at være 
statsligt selvejende institutioner fra 1. januar 2007 i lighed med bl.a. de almene gym-
nasier. I den forbindelse overgår ansvaret for ordblindeundervisning for voksne samt 
indgåelse af FVU-driftoverenskomster til VUC13.  
 
VUC’ernes formelle organisationsstruktur bærer præg af, at langt størstedelen af me
arbejderne er lærere, hvor nogle er universitetsuddannede hf-lærere med pædagogi-
kum som fælles formel efteruddannelse, mens andre er (primært) seminarieuddann
avu- og FVU-lærere. TAP-gruppen og ledergruppen er gennemsnitligt ret lille – me
gennem
V
som pædagogisk-administrative medarbejdere (PAM).  
 
A
on med mange ydelser og mange ansvarsområder. Dertil kommer, at undervisningen

                                                 
10 EVA 2005, samlet i anbefalingerne s. 127-130 
11 VUC udbyder uddannelserne FVU, avu, hf og gsk og snart også hf+. Man sporer en vis forkærlighed 
for forkortelser hos UVM! 

is-

r så vidt angår det 
e ungdomsuddannelser samt voksenud-

12 Klinkby 2004, s. 43. Inden da var der tekniske forberedelseskurser og forsøg med almen underv
ning under fritidsloven 
13Lov nr. 590 af 24. juni 2005, som er en ”udmøntning af kommunalreformen, fo
almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andr
dannelsescentre (VUC)” 
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tilrettelægges og tilbydes som både ordinært tilrettelagte enkeltfagshold, 1- og 2-årige 
fuldtidsuddannelser, rene ”flex”-tilrettelæggelsesformer - og alle mulige blandings-
former derimellem. Hold og pakker oprettes umiddelbart før kursusårets start, og kun 
hvis der er tilstrækkelig søgning. Mange VUC’er tilbyder desuden den 2-årige hf. H
reformens ikrafttræden fra august 2005 stiller nye krav til både lærere og ledere, og
er der endda fra egne rækker et eksplicit ønske om en avu-reform, senest gennem Fo
standerforeningen for VUC’s eget oplæg til en ny avu-uddannelse

f-
 så 
r-

 

om organisationstype er VUC i rivende forandring pga. forandringspres udefra og 

a 

r 
-

 til dels VUC’erne selv, 
om allerede er underlagt amtslig taxameterstyring. 

 

. Mest iøjnefaldende er sammenlægninger af mindre institutioner til 
tørre samlede organisationer med op til 10 afdelinger (VUC Fyn) og tilsvarende 

-

ro-

14. Dertil kommer 
den meget brede og uhomogene kursistgruppe – fra de 18-årige, som er droppet ud af 
en ungdomsuddannelse eller aldrig har færdiggjort grundskolen til efterlønnerne og 
pensionisterne15. Set som dansk uddannelsesinstitution er VUC en af de mere brogede
og mangfoldige. 
 
S
forandringstrang indefra. Især Kommunalreform 07, men også Gymnasiereform 05, 
medfører et generelt skift i kvaliteten og kvantiteten af de ydre forandringskrav fr
organisationens omverden – tydeligere for de amtsligt ejede gymnasier og hf-kurser, 
men også mærkbart for VUC’erne. Disse forandringskrav har længe været grundvilkå
for erhvervsskolerne, som også udbyder gymnasiale uddannelser, de private gymnasi
er, som også udbyder den almengymnasiale uddannelse - og
s
 
I kraft af, at det enkelte VUC har oplevet dynamisering og kompleksitet i hver sin 
grad og med forskellige starttidspunkter, findes der ikke et prototypisk eller gennem-
snitligt VUC. Langt de fleste af de 29 nuværende VUC’er er endda formentlig (i stør-
re eller mindre grad) præget af, at der internt i organisationen er forskellige grader af 
og måder at håndtere forandringstilvæksten. Fælles for langt de fleste VUC’er er dog
store organisatoriske forandringer, som sjældent findes tilsvarende inden for det al-
mene gymnasium
s
komplekse ledelses- og organisationsstrukturer (med efterfølgende omstrukturerin-
ger)16. 
 
Jeg vil nu søge at karakterisere VUC ud fra Henry Mintzbergs opdeling af organisati
onstyper efter dels kompleksitet, dels dynamisering vs. stabilitet.  
 
VUC og det almene gymnasium har tydelige træk af det fagprofessionelle eller p
fessionsbureaukratiet med større eller mindre grad af den forandringsparathed, som 

                                                 
14 Folketinget vedtog lovgrundlaget for Gymnasiereformen i form af gymnasieloven, hf-loven og 

 landets 29 VUC’er med antal årskursister, afdelinger og ledere. 
ets VUC’er anno 1998 i tre typer. Scavenius 1998, figur 3  

hhx/htx-loven den 5. februar 2004. På VUC’erne hersker den opfattelse, at en tilsvarende avu-reform 
endnu ikke er kommet, fordi Undervisningsministeriet ikke har tid og overskud 
15 Denne forskellighed er almindeligt anerkendt som en styrke. 
16 Se bilag 1, som er en oversigt over
Se også Camilla Scavenius’s opdeling af land
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kendetegner ”adhocratier”17. De ligner hinanden som organisationstyper, idet lærerne 
(den talmæssigt langt største medarbejdergruppe) som profession eller semiprofession 
har en fælles professionsidentitet, en ensartet uddannelsesbaggrund og en fælles ”pæ-
dagogisk autorisation” (dog af forskellig art for seminarie- og universitetsuddanne-
de)18. Samtidig har især det almene gymnasium, men også til dels VUC levet med 
eller oplevet en stabil omverden med lav grad af konkurrence. Et af de effektive og 
tabiliserende træk ved professionsbureaukratiet er ifølge Mintzberg proceslogikken 

 

-

ere specialisering19.  
 
Især det almene gymnasium har ikke for alvor mærket de forandringer af den offentli-
ge sektor, som har fundet sted de sidste 10-15 år. Men nu bliver også det almene 
gymnasium og hf-kurserne underlagt den forandringstvang, som Klaudi Klausen for-
binder med reformstrategien New Public Management og megatrends som individua-
lisering20, og som VUC’erne lever med allerede. Samme forandringstvang har udby-
derne af hhx og htx måttet overleve eller bukke under for.  
 
VUC har til gengæld længe levet med en højere grad af konkurrence og en mere dy-
namisk omverden i form af en delvis markedsgørelse med amtsligt taxameter og rela-
tivt store udsving i aktivitet på baggrund af udsving i søgningen. Samtidig har VUC 
en større indre kompleksitet end det almene gymnasium pga. de mange uddannelser 
på niveauerne G til A, den brede og heterogene kursistgruppe og de forskellige tilret-
telæggelsesformer. Her tilføjer VUC’erne ny kompleksitet ved aktivt at udvikle nye 
tilrettelæggelsesformer for at kunne tilfredsstille kursisternes og omverdenens behov 
for fleksibilitet.  
 
VUC har oveni en (begrænset) aktivitet på området for eksternt finansierede projekter 
og indtægtsdækket virksomhed. Det er grundvilkår og muligheder, der mere ligner 
erhvervsskolernes end de almene gymnasiers. Det er samtidig omverdensforhold og 
interne forhold, der ifølge Mintzbergs logik bør trække VUC over i organisationsty-
pen adhocratiet (når pigeonholing-logikken kommer til kort over for kompleksiteten).  
   
Umiddelbart skulle man mene, at gymnasierne, hf-kurserne og VUC’erne efter 
Mintzbergs logik skal nærme sig ”adhocratiet” for at overleve som organisationer. Jeg 
ser dog ikke adhocratiet som løsningen på disse problemer. Adhocratiet fremstilles 
som stærkest, når ydelsen er innovation og løsning af engangsopgaver, og det er en 
                                                

s
pigeonholing (se afsnit 4.4), hvor professionsorganisationen tilmed vil søge at tilpasse
sig en forandret omverden ved at forstærke sin pigeonholing-logik (dvs. de konkrete 
og varierede tilfælde tilpasses de standardiserede rutiner), enten ved nye kombinatio
ner af eksisterende rutiner eller ved at søge at opfange forandringen ved knopskyd-
ning og yderlig

 
17 Se Morgan 1998, s. 50-52, Bakka og Fivelsdal 1998, s. 74-80, for Mintzbergs fem organisationskon-
figurationer. Raae og Abrahamsen 2004, s. 75-79, beskriver det almene gymnasium på tilsvarende vis 
18 Se afsnit 4.5 for en kort drøftelse af professionsbegrebet. Se endvidere f.eks. Hjort (red.) 2004, s. 10  
19 Raae og Abrahamsen 2004, s. 78 
20 Klausen 2001, bl.a. s. 26-29 og 43-51 
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ressourcetung type opgaver og organisationsform
store VUC (skabt ved sammenlæ

. Når jeg ser på det mellemstore eller 
gninger, se bilag 1) og erhvervsskolerne, som typisk 

r mange gange større, ligner den formelle struktur i forvejen en minikoncern, organi-
 

i i 

r 

 til spørgsmålet om organisations- og ledelsesstruktur i afsnit 6.3 i  
fhandlingen.  

e
seret i afdelinger efter funktion/uddannelsestype og/eller geografiske afdelinger, dvs.
en divisionaliseret form med elementer af både professionsbureaukrati og adhocrat
forskellig grad i forskellige afdelinger. 
 
Det er af relevans for denne afhandling, om udviklingen kan og bør gå i den ene elle
den anden retning, for det har konsekvenser for, hvilken ledelsesstruktur der skal væl-
ges, hvad der er centrale ledelsesopgaver – og hvordan ledelse skal forstås. Jeg vil 
derfor vende tilbage
a
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4. Uddannelsesledelse 

s-
v 

 og iagttagelser iagttaget.  

 

 

sty-
ng af undervisning, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Jeg vil i dette afsnit 

el for kritisk diskursanalyse (se afsnit 2.1). 
e tekster, som er genstand for analyse, er dels de dele af lovkomplekset omkring 

angt ældre styringsrationaler21.  

En statslig forvaltningsmæssig styring af et område som VUC og dets uddannelser 

                                  

 
Vilkårene for og indholdet af offentlig ledelse har ændret sig dramatisk siden etable-
ringen af VUC som institutionstype i 1978, og en meget omfattende forandring af 
rammerne for VUC-ledelse er lige om hjørnet i form af VUC’ernes overgang til stat
ligt selveje. Disse styrings- og ledelsesmæssige forandringer og det medfølgende kra
om professionalisering af uddannelsesledelse vil jeg analysere ved at gribe fat i Un-
dervisningsministeriets iagttagelser inden for hhv. styringsdiskursen og diskursen om 
pædagogisk ledelse og ved inddragelse af relevant organisationsteoretisk og ledelses-
teoretisk litteratur.  
 
I forhold til afhandlingens analysestrategi rummer dette afsnit valg af ledeforskel, 
konstruktion af genstand
 

4.1 Nye rationaler i styringsdiskursen om VUC  
 

”Styringspotentialet er indeholdt i den selv-
disciplinering, som en organisation gennemløber i en
sådan proces.”  

Normann Andersen i Dahler-Larsen 2003, s. 55
 
Jeg har i metodeafsnittet bestemt styringsdiskursen som en diskurs, der vedrører Un-
dervisningsministeriets iagttagelser af institutionerne som objekter for ministeriel 
ri
analysere aktuelle ændringer i styringsdiskursen ud fra Gymnasiereform 05 og Kom-
munalreform 07. De omfatter ikke VUC alene, idet VUC her – som så ofte – deler 
skæbne med det almene gymnasium og hf-kurserne.  
 
Analysen foretages ud fra Faircloughs mod
D
Gymnasiereform 05, som udtrykker aktuelle styringsrationaler og har relevans for 
VUC-ledelse, dels styringsanalysen fra november 2005, som er det foreløbigt seneste 
bud på styringsrationaler fra statslig side over for statslige selvejende uddannelsesin-
stitutioner fra 2007. Jeg har valgt ikke at inddrage loven om almen voksenuddannelse 
og voksenuddannelsescentre her, da den er udtryk for l
 

sker ved regel- og rammesætning (udstedelse af love, bekendtgørelser og cirkulærer), 
samt ved kontrol og støtte i form af f.eks. økonomiske incitamenter, vejledninger og 

               
nnelse og om voksenuddannelsescentre nr. 402 af 28. maj 2004. Den er 

04 

21 Lov om almen voksenudda
senest revideret denne dato, men er ikke ændret grundlæggende siden 1989. Jeg vil dog i et efterføl-
gende afsnit behandle en af de ændringer, der kom med justeringen maj 20
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andre publikationer, indhentning af oplysninger, pædagogisk tilsyn og efteruddannel-
se.  
 
Jeg vil indlede med at bestemme det seneste bud på regel- og rammesætning ud fra 

ymnasiereform 05. Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (herefter 

 
-

t kunne gennemføre tilsyn og udarbejde statistik, samt regler for elektro-
isk kommunikation mellem institutionen og ministeriet. Det er endvidere undervis-

ed pædagogisk tilsyn med uddannelserne, og undervisningsmini-
teren beholder overordnet det pædagogiske ansvar for uddannelse og eksamen. Men 

af 

ndervisningsministeriet gives desuden hjemmel til kontrol ved afkrævning af doku-

-

svaret placeres dermed på instituti-
nsniveau, hvilket i lov- og bekendtgørelsessammenhænge markeres ved betegnelsen 

kursets leder, som er den formelt juridisk ansvarlige.  
 

G
blot hf-loven) omtaler kun sporadisk denne styring, fordi den specifikt vedrører ud-
dannelserne, ikke institutionerne22. Det sker dog i form af kapitel 8 om tilsyn, kvali-
tetssystem og klager, hvor det fortsat er Undervisningsministeren, der har det over-
ordnede ansvar for og fører tilsyn med undervisning, prøver og eksamen23. Der gives
hjemmel til at indhente oplysninger fra institutionerne om uddannelser, elever og per
sonale for a
n
ningsministeren, der er sidste klageinstans, når en elev/kursist vil klage over forstan-
ders/rektor afgørelse24.  
 
Undervisningsministeriet gives dermed stadig hjemmel til at sikre uddannelsernes 
nationale standard v
s
det er op til institutionen selv at fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultat-
vurdering ud fra nærmere bestemte regler, og de nærmere bestemte regler fremgår 
Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale 
uddannelser (herefter kvalitetsbekendtgørelsen)25. I denne bekendtgørelse er der krav 
om, at der skal finde selvevaluering sted mv. – men ikke hvordan dette skal ske.  
 
U
mentation for og anvendelse af kvalitetssystemet samt indhentning af oplysninger om 
systemet i et af ministeriet bestemt format (§ 5, stk 1 og 2). Endvidere i samme para
grafs stk. 3: ”Ministeriet kan give påbud om evaluering af andre nøgleområder end de 
af institutionen valgte og om opfølgning.” 
 
Det er bemærkelsesværdigt, hvor meget der nu lægges ud til institutionen gennem 
rektor/forstander i forhold til tidligere, både i form af afgørelser, som hidtil har været 
på ministerielt plan, og i form af nye opgaver. An
o

                                                 
22 Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) nr. 97 af 18. februar 2004. Bekendt-
gørelserne for hf-enkeltfag og 2-årig hf omtaler slet ikke denne styring 
23 Hf-lov § 32. Kapitel 8 af hhv. lov for stx, hf og hhx/htx er identiske, bortset fra titlen på den øverste 
ansvarlige, betegnelserne elever og kursister samt udeladelsen af fyldordet ”endvidere” i hf-lovens § 
35, stk. 2 
24 Hf-lov, hhv. § 34 og § 35  
25 Hf-lov § 33 og Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale 
uddannelser nr. 23 af 11. januar 2005. Herefter Kvalitetsbekendtgørelsen 
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Det er også bemærkelsesværdigt i forhold til hidtidig regeldannelse på det gymnasial
område, at ordlyden i love og bekendtgørelser for stx, hf, hhx og htx nu er så ensly-
dende, og at der med kvalitetsbekendtgørelsen er kommet endnu en bekendtgørelse, 
som omfatter flere uddannelser

e 

omsumptionen af disse love og bekendtgørelser har været i gang længe – også inden 

en-

n 

er 
bag? 

-

-
tyring af uddannelser og institutioner, hvor ministeriets rolle som regelsætter, kon-

se til selvudvikling af uddannelse og organisation ved 
rug af evaluering. Til gengæld erstattes den institutionelle isomorfi af en ny og me-

26.  
 
K
hf-lovens og de øvrige loves vedtagelse. Det er dog for tidligt at tegne et billede af, 
hvad den nye hf-uddannelse har betydet for undervisning, læring og ledelse på de 
kelte VUC’er. Til gengæld har der fra stx-lovens ikrafttræden været livlig debat om 
adskillige elementer i de dele af Gymnasiereform 05, som vedrører det almene gym-
nasium27.  
 
Hvilke styringsrationaler fra statslig side ligger bag denne læggen ansvar og opgaver 
ud til institutionerne? Hvilken opfattelse fremgår af Gymnasiereform 05 af, hvorda
offentlige enheder som gymnasiale uddannelsesinstitutioner styres bedst muligt? Og 
hvilken iagttagelse af uddannelsesinstitutioner som VUC og gymnasiale uddannels
som hf ligger 
 
Undervisningskonsulent Claus Christensen fra UVM har i et oplæg beskrevet Gymna
siereform 05 som en generel overgang fra regel- og indholdsstyring til ramme- og 
outputstyring, dels mht. læreres og lederes forpligtelser over for ministeriet, og dels i 
Undervisningsministeriets pædagogiske tilsyn med institutioner og uddannelser. Der-
med søges der skabt incitament til institutionens selvudvikling og en fordring om nye 
lærer- og ledelsesroller28.  
 
Jeg ser derfor styringsrationalet i Gymnasiereform 05 som en overgang til en ramme
s
trollant og fastholder af institutionel isomorfi nedtones kraftigt. Tværtimod tilskyndes 
den enkelte gymnasiale uddannelsesinstitution til selv at udvikle og profilere sig på 
studieretninger, værdigrundlag, selvevalueringsmodel mv. Der er endvidere fra mini-
steriel side en kraftig tilskyndel
b
get vidtgående isomorfi mellem uddannelserne.  
 

                                                 
26 Andre love og bekendtgørelser på tværs af uddannelser og af sektorer er Lov om gennemsigtighed og 
åbenhed i uddannelserne mv., nr. 414 af 6. juni 2002 og Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folke-

 
edes stille har der været omkring (hf og) 

Claus Christensens oplæg som et (af flere mulige) bud på Undervisningsmi-
lse og iagttagelsen af uddannelsesinstitutionerne med Gymnasiereform 05 

skolen og de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser nr. 351 af 19. september 
2005  
27 Gymnasierektorerne og undervisningsministeren har været på banen med ret så markante udtalelser i
dagspresse, Gymnasieskolen og de elektroniske medier. Anderl
enkeltfags-hf, hhx og htx 
28 Oplæg afholdt 1. nov. 2004 og igen 3. okt. 2005 på SDU (slides af oplægget vedlagt denne opgave 
som bilag 5). Jeg opfatter 
nisteriets selvforståe
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I både love og bekendtgørelser gives Undervisningsministeriet stadig hjemmel til at 
føre bl.a. pædagogisk tilsyn af uddannelser og indhente allehånde oplysninger fra in-
stitutionerne, men denne hjemmel fungerer for mig at se som muligheden for at træk-
ke i nødbremsen, når institutionen beviseligt ikke kan klare det selv (se f.eks. Kvali-
tetsbekendtgørelsens § 5, stk. 3).  
 
Samlet mener jeg, at Undervisningsministeriet med Gymnasiereform 05 forlader en 
type regelstyring med tilhørende rationaler og redskaber, som blev introduceret i 
1970’erne (jf. Klaudi Klausens og Pedersens fremstillinger af offentlige modernise-

ngsstrategier, afsnit 4.2), og som har overlevet på det almengymnasiale område til 
e 

e. 
lmene gymnasium har været beskyttet diskurs ind-

l nu, og det har smittet af på VUC29.  De uddannelsespolitiske, professionsidenti-
og 

 
 

amme vilkår som udbyderne af de erhvervsgymnasiale uddannelser, er det et meget 

 
rksat en styrings-

nalyse og taxameteranalyse.  

 har 
n skal udgøre et hensigtsmæssigt og 

ammenhængende styringssystem31. Analysen er udarbejdet af et udvalg af embeds-
                                                

ri
nu. Det er ikke nødvendigvis, fordi hverken Undervisningsministeriet eller udbydern
af de almengymnasiale uddannelser er særskilt gammeldags eller forandringsuvillig
Det kan også opfattes, som at det a
ti
tetsmæssige og økonomiske kampe mht. læring, lærerroller, institutionsopbygning 
-udvikling, skoleledelse osv. er blevet udkæmpet på andre arenaer end det almene 
gymnasium.  
 
Jeg ser dog overgangen til selveje fra 2007 (som Gymnasiereform 05 og Claus Chri-
stensens oplæg medtænker som grundvilkår allerede) som det afgørende brud med de
hidtidige styringsrationaler fra statens side. Anledningen er selvfølgelig nedlæggelsen
af amterne, men når man vælger at give udbyderne af almengymnasiale uddannelser 
s
markant udtryk for politisk opbakning til disse nye styringsrationaler. Det falder des-
uden i hak med, at Undervisningsministeriet har samlet alle de gymnasiale uddannel-
ser (og avu-uddannelsen, men ikke FVU) i Afdelingen for gymnasiale uddannelser. 
 
Selvejemodellen for det almene gymnasium, hf-kurser, VUC og Social- og Sundheds-
skolerne er resultatet af forliget og loven om kommunalreform30. På den baggrund har
Undervisningsministeriet dannet Center for Strukturreform samt ivæ
a
 
Styringsanalysen fra november 2005 fremstilles som en generel analyse af uddannel-
sesstyringssystemet nu og efter Kommunalreform 07, bl.a. gennem en vurdering af 
selvejet, taxameterfinansieringen, tilsyn og samspillet med uddannelsesregler. Den
som mål, at de fire styringsdimensioner tilsamme
s

 
29 Det almene gymnasium kan have levet som fredet område i læ af sin centrale placering i den danske 

at 
arende beskrivelse af de frie kostskoler som 

ed henvisning til artikel af Jørgen Gleerup. 

ud-

 

uddannelsesverden, legitimeret ved almendannelsen og ved sin påviselige succes mht. søgning, mods
erhvervsskolerne. Se Dahler-Larsen 2003 s. 55 for en tilsv
beskyttet diskurs m
30 Se Lov nr. 590 af 24. juni 2005, som er en ”udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det 
almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksen
dannelsescentre (VUC)” 
31 UVM 2005, s. 8
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mænd fra diverse ministerier32, og resultatet er ca. 200 siders gennemgang af eksiste-
rende selvejemodeller samt anbefalinger. Anbefalingerne består overvejende af bud 
å godt bestyrelsesarbejde, yderligere dokumentationskrav (ressourceregnskab mv.), 

. 

e-
 

edrører kvalitetssikring34. Det betyder bl.a., at den model for 
valitetsudvikling og kvalitetssikring, som Kvalitetsbekendtgørelsen er udtryk for, 

v-

ducerede nye, heriblandt principper for evaluering. Normann Andersen kobler dette 
l, at Undervisningsministeriet i 1998 gennemgik strukturændringen fra klientministe-

nsopdeling35. Om 
 ligesom den 

nasiale kvalitetssystemmodel bygger : 
 
”På den ene side kan selvevaluering ses som rktøj par excel-
lence. Styringspotentialet knyttes til en forestilling om den refleksive mode
enkelte organisation skal lære at lære (den refleksive dimension) og begrunde dens handlinger 

 
ng 

med gymnasiereformens nye måde at tænke læreplaner, lærerroller, pædago-
isk tilsyn og evaluering og kvalitetssikring på, sker der på det gymnasiale område et 

p
justeringer af taxametermodel og selvejemodel og indførelse af nye sanktionsmulig-
heder over for institutionerne - set ud fra den eksisterende model for selveje, som bl.a
erhvervsskolerne er underlagt33. Budskabet er altså: Selveje og Undervisningsministe-
riets styring af selvejende uddannelsesinstitutioner fungerer fortrinligt, og den eksist
rende model skal med nogle forenklinger og justeringer i brug over for VUC samt det
almene gymnasium, hf-kurser og Social- og Sundhedsskolerne.   
 
En af anbefalingerne v
k
foreslås anvendt på alle områder.  
 
Vibeke Normann Andersen beskriver en tilsvarende styringsreform og selvevalue-
ringsmodel for området de frie kostskoler. Her skete der i 1990’erne et skift mod sel
forvaltning, hvor staten gav afkald på traditionelle styringsredskaber og i stedet intro-

ti
rium med områdeorganisering til koncernministerium med funktio
elvevalueringsmodellen som styringsredskab af de frie kostskoler, soms

gym  på institutionens værdigrundlag, siger hun

 den sen-moderne stats styringsvæ
rnitet, hvor den 

(dokumentationsdimensionen.) Styringspotentialet er indeholdt i den selv-disciplinering, som
en organisation gennemløber i en sådan proces. [...] På den anden side rummer selvevalueri
fortsat mulighed for høj grad af selvstyre [...] der [vil] ofte ske en tilpasning eller oversættelse 
af selvevalueringen til skolernes lokale situation og vilkår. Det betyder, at udfaldet af en selv-
evaluering og den måde, som den anvendes, ikke altid bliver som de offentlige myndigheder 
forestiller sig, hvorfor styringspotentialet svækkes eller omdefineres.”36  
 
Allerede 
g
skift i styringen, hvor den enkelte udbyder af gymnasial uddannelse ses som en selv-
stændig leverandør af uddannelse. Dette sker for alvor, når VUC, hf-kurser og det 
almene gymnasium overgår til statsligt selveje.  
 

                                                 
32 Ibid. s. 213. Den er altså udarbejdet af embedsmændene alene, men institutionerne mv. har været 
repræsenteret i referencegrupper, se bilag 3, ibid., s. 214  

f 
msuddannelsesområdet. Voksenuddannelsesområdet nævnes ikke eksplicit 

33 Ibid. s. 173-203 
34 Ibid. s. 184-187. Der anbefales kvalitetssystemer, akkreditering og auditering, dog ikke anvendelse a
akkreditering på ungdo
35 Dahler-Larsen 2003, s. 55 
36 Ibid., s. 55-56 
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Komsumptionen af Kommunalreform 07 på uddannelsesområdet er i fuld gang, men 
igen i det stille omkring VUC og dets uddannelser37.  
 
Et interessant indirekte tegn på, at VUC på landsplan er langt mere indstillet på denne 

ningen af ledere ved VUC) allerede i 2002 udgav sit eget bud på, hvordan den alme-
e voksenuddannelse (avu eres, og at der ultimo 2005 er en revideret 

efo nde
 den se

spørger dette . VUC’erne mener altså, at de r nok med en gymnasiereform og 
orm! 

ne analyse har jeg foretaget en iagttagelse af en iagttagelse af VUC og de 
 af alm a v  
i Gy eform 05 og S g å 

videre med denne bestemmelse af undervisningsministerielle ratio
cere u et   

 

0 

 Dorthe Pedersen, alle frem til ca. 2000 (og der-

5 

udvikling end det almene gymnasium er, at Forstanderforeningen for VUC (dvs. for-
e
n ) kunne reform
version af samme r rmoplæg på vej. U

avu-uddannelsen si
rvisningsministeriet har endnu ikke gen-

nemført en reform af
38

 1989, på trods af at 
t ikke e

ktoren selv efter-

en kommunalref
 
Med den
øvrige udbydere ene gymnasiale udd

mnasier
nnelser ud fra Under
trukturreform 07. Je

isningsministeriets
vil i næste afsnit g
naler i styringsdi-

styringsmodeller 

skursen ved at pla  dem i den generelle dvikling inden for d  offentlige område.

4.2 Offentlige reform- og moderniseringsstrategier 
 

”... moderniseringspolitikken har fået konstitutive 
konsekvenser for statens form og hermed aktualiseret 
og skabt rum for offentlig ledelse.”  

Pedersen 2004, s. 1
 

Jeg opfatter styringsdiskursen omkring uddannelsesledelse som et led i en større og 
længerevarende forvaltningspolitisk diskurs om ledelse, styring og udvikling i den 
offentlige sektor i Danmark fra 1970’erne og frem. Denne diskurs er behandlet af bl.a. 

atrin Hjort, Kurt Klaudi Klausen ogK
med uden den seneste udvikling, som Strukturreform 07 er udtryk for). Jørgen Glee-
rup har tidligere behandlet samme problematik med fokus på det almene gymna-
sium39.  
 
Jørgen Gleerup giver i Gleerup 1995 et specifikt billede af en udvikling frem til 199

r det almene gymnasiums vedkommende, der har fokus på styringsdiskursen. Denne fo
beskrivelse svarer til Klaudi Klausens og Pedersens generelle beskrivelser af samme 
udvikling (se nedenfor og bilag 4). Gleerups beskrivelse anvender fire kulturelle ni-
veauer eller domæner med hver deres struktur, styrende principper, arbejdsformer og 

                                                 
37 Til gengæld har der været fokus på konsekvenserne af selveje for de almene gymnasier, herunder 

ing lukning af 40 gymnasier. Politiken 30/3 2005 og senere (vedlagt som bilag 2)  

ke 
n 

spekulationer omkr
38 Klinkby 2004, s. 73 
39 Jeg anvender i dette afsnit Klaudi Klausen 2001, Pedersen 2004 og Gleerup 1995. Jeg har valgt ik
at anvende Hjort 2001, idet jeg finder pointerne i denne fremstilling udfoldet hos Klaudi Klause
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succeskriterier40. Udviklingsfaserne i styringen af det almene gymnasium bestemme
han som regelstyring, (mål- og) rammestyring og værdistyring. Resultatet kan gengi
ves som i følgende oversigt:  
 
Figur 4: Oversigt over udviklingen i styringen af det almene gymnasium frem til 1995 (Gleerup 1995) 
 

r 
-

 
 

Regelstyring 
Fra 1960’erne 

Rammestyring 
Fra 1980’erne 

Værdistyring 
1990’erne 

Gymnasietype: Faggymnasiet Faggymnasiet Valgfagsgymnasiet 
Det politiske domæne 
(På lands- og amtsplan) 

Fokus på rationel sty-
ring og d ift 

Fokus på økonomisk Fokus på mål og visi
r balance mellem mål og 

rammer 

o-
ner. Værdistyret debat 

Det administrative 
domæne 
(Forvaltning og mini-
sterium) 

Klare arbejdsgange, 
funktionel struktur 

Centralstyret decentra-
lisering. Stor komplek-
sitet og forandringshast 

Igangsættere, ”kvalif
katorer” af dialog op-
ned  
 

i-

Det servicerende  
domæne 

Fagligheden i centrum. 
Løst koblet kollegial 

Mere styring, forøgelse 
af arbejdspresset. Profi-

Serviceudviklere og 
servic råd

nstitutionsniveau) struktur lering og konkurrence 
e givere. 

Hverken lærerstyret 
ller 

(I
videnskabelighed e
markedsstyring 

Borgernes domæne 
(Primært elevniveau) 

Lige ret til uddannelse.  
 
Borg

Uddannelsen et tilbud, 
markedsgørelse. 

Medansvar for udvik-
ling 

ere = elever  Borgere = brugere Borgere = partnere 
 
Overgangen fra regel- til rammestyring beskrives som en styringsmæssig forandring 
på politisk og administrativt niveau, som ikke modsvares af en forandring i uddannel-
sestilbuddet eller forandring af organisationsstruktur på institutionsniveau. Gleerup 
kritiserer den politiske styring under regelstyringstiden for at glemme netop det politi
ske og fokusere for snævert på rationel styring og drift

-

om et modsvar til kompleksitetsforøgelsen, 
, 

et 
kompleksitet unødigt42.  

 

n iceres en kompleks og flertydig ledelsessituation og nye 

41. Rammestyringen (der ikke 
ar en mål- og rammestyring) fremstilles sv

og her kritiseres det politiske domæne for at fokusere snævert på økonomisk balance
mens det administrative domæne kritiseres for ikke at kunne finde sin rolle og i sted
øger den indre 
 
Gleerups model er dog fra 1995, og jeg vil derfor bestemme den ændrede styringsdi-
skurs omkring uddannelsesledelse i forhold til den generelle udvikling inden for sty-
ring og ledelse af den offentlige sektor. Det sker ved at inddrage Klaudi Klausens og
Dorthe Pedersens bud på offentlig ledelse og reformstrategier inden for den danske 
offentlige sektor ud fra bl.a. reformbølgen New Public Management (NPM)43. 
 
I Klaudi Klausen 2001 ide tif
lederroller inden for det offentlige område ud fra 3-4 reformstrategier for decentralise-
                                                 
40 Gleerup 1995, s. 168-170, baseret på Kouzes og Micos ”Domain Theory: An Introduction to Organ-

s. 59 og Pedersen 2004, s. 107. For de fem definitioner af strategi som plan, 
/mønster, position og perspektiv, se ”Five Ps for Strategy” Mintzberg 2003.  

izational Behavior in Human Service Organizations” fra 1979 
41 Gleerup 1995, s. 171 
42 Ibid. s. 175-176 
43 Både Kurt Klaudi Klausen og Dorthe Pedersen anvender her begrebet strategi som mønster. Se 
Klaudi Klausen 2001, 
ploy/kneb, pattern
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ring, reformregimer eller decentraliseringsbølger44. Det er et omfattende værk, hvis 

g 

n 

den vinkel på samme problematik. I indledningen til 
edersen 2004 bestemmer hun bogens pointe som ”.. at moderniseringspolitikken har 

dernes fælles teoretiske ståsted således:  

en af 
PM. For hende er udviklingen inden for offentlig virksomhed og offentlig ledelse 

 

-
ntlig ledelse i Danmark50.  

primære styrke er beskrivelsen af de særlige vilkår for offentlige organisationer og 
offentlig ledelse, herunder en nuanceret fremstilling af de fremvoksende reformstrate-
gier og hvordan disse sameksisterer. Den udvikling, han beskriver, kan sammenfattes 
til eksistensen af og problemer med en rationel planlægningsintention og et voksende 
ledelsesmæssigt krydspres. Udviklingen knytter han til NPM som liberalistisk re-
formbølge og løsningsmodel for det offentliges problemer45. Klaudi Klausen proble-
matiserer samtidig antagelsen i NPM om, at det offentlige skal lære at anvende løs-
ninger fra det private område46.  
 
Klaudi Klausen præsenterer efterfølgende en beskrivelse af effekten af NPM og de 
seneste reformstrategier ved en metaforik om tre normative vektorer – stat, marked o
civilsamfund. Hver af disse har en kraft, der trækker individ, organisation og endda 
samfund i hver sin retning mht. logikker, rationaler og ordningsformer 47.  
 
Bogen indeholder også normative elementer omkring den offentlige lederrolle og 
værdibaseret ledelse som en mulig reformstrategi for 2000 og frem48. Disse normative 
elementer, som primært retter skytset mod fagprofessionel ledelse, vil jeg tage op ige
i de efterfølgende afsnit. 
 
Pedersen repræsenterer en an
P
fået konstitutive konsekvenser for statens form og hermed aktualiseret og skabt rum 
for offentlig ledelse.” (se dette afsnits vignet). Samme sted karakteriserer hun bidrag-
y
 
”Det fælles grundlag er en diagnostisk og konstruktionskritisk ambition og en konstruktivi-
stisk tilgang, hvilket tilsammen indebærer et særligt governance perspektiv på ledelsespro-
blematikken.”49

 
Pedersen benytter samme udgangspunkt som Klaudi Klausen, nemlig fremkomst
N
dog nået dertil, at der er ved at opstå en transformation af selve statsformen. Denne 
transformation søger hun og de øvrige bidragydere at forstå som et kvalitativt spring
ved at forstå forandringsdiskursen i sig selv, dens konstitutive konsekvenser for of-
fentlig ledelse samt de særlige institutionelt historiske betingelser for at bedrive of
fe
                                                 
44 Klaudi Klausen 2001, kap. 3 s. 61-78. Pointen hos Klaudi Klausen er, at disse reformstrategier ikke 
afløser hinanden, men at tidlige indlejres og transformeres i de senere reformstrategier  
45 Ibid. s. 41-51, herunder NPMs ”anbefalinger” s. 45-46.  
46 Det sker bl.a. ved bogens pointering af, at det offentlige er noget særligt, jf. titlen. Se også skellet 

 wicked problems, ibid. s. 113-117 
teres det, at modellen kan bruges deskriptivt, forklarende og normativt. 

5-66  
9 

mellem tame og
47 Ibid. s. 123-128. S. 123 poin
48 Klaudi Klausen 2001, primært kapitel 7 (f.eks. s. 221-222 og s. 230-240) og. Se også s. 6
49 Pedersen 2004, s. 
50 Ibid., s. 10 
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I afsnittet ”Ledelsesrummet i managementstaten” udfolder hun frembrydningen af en
managementstat som en særlig dansk moderniseringsstrategi, der har form af en virk-
somhedsgørelse af den offentlige sektor med nyt rum for offentlig ledelse som gove
nance. Virksomhedsgørelsen handler, som hos Klaudi Klausen, om management, pri-
vatgørelse og om økonomisk

 

r-

e styringslogikker, men den medfører desuden ifølge 
edersen, at selve statens og forvaltningens enhed sættes på spil og afløses af en poly-

Strategien betyder, at offentlige institution r omdannes til moderne, selvp
nde organisationer, der søges gjort selvstændige både økonomisk, strategisk og le-

ed velfærds-
tatens styringsrationaler med (den statslige, amtslige eller kommunale) forvaltning 

k 

Modernisering bliver til selvmodernisering. Politik bliver til ledelse. [...] Saglig administrati-

llerede med gymnasiereform 05 er der tegn på et skift i styringen på det samlede 
en polycentriske mana-

ementstat, hvor den enkelte udbyder af gymnasial uddannelse ses som en selvstæn-
dig, selvledende enhed, der er leverandør af uddannelse. Dette skift gennemføres helt, 

VU og det almene gymnasium overgår til statsligt selveje.  

Det giver et e er 
som fortolkningsperspektiv. En central ledeforskel for bogen som helhed bliver der-
med govern ) over for governance 
(styring i polycentriske strukturer, selvorganiseret netværksstyring)55.  

Klaudi Klau 0  u
kellige opfa årene

P
centrisk orden med flere og mindre stabile enheder for beslutningstagen. ”En mana-
gementstat synes at afløse den formelle forvaltning.”51  
 

e rogramme-
re
delsesmæssigt. Så langt er Klaudi Klausen med, især med beskrivelsen af den 3. de-
centralisering som en omjustering af velfærdssamfundsmodellen52. Pedersen går et 
skridt videre, idet hun beskriver denne overgang som et markant brud m
s
som styrende enhed. Hun ser ikke kun denne moderniseringsstrategi ud fra den in-
strumentelle rationalitet, som NPM lokker til, men får desuden øje på en række kon-
stitutionskampe om, hvad offentlig ledelse er, som for hende betyder, at modernise-
ringsstrategien får konstitutive konsekvenser53. Staten giver afkald på at styre politis
”oppefra” og ”fra centrum”: 
 
”
on og faglig planlægning er ikke tilstrækkelig. Der stilles krav om selvomstilling og strategisk 
ledelse.”54  
 
A
gymnasiale område, som svarer til Pedersens beskrivelse af d
g

når også C, hf-kurser 
 

 nyt rum for offentlig led lse, som hun indramm med public governance 

ment (styring i rationel forstand fra centralt hold

 
sen 2001 og Pedersen 2
ttelser af, hvad vilk

04 beskriver den samme
 for ledelse er og bør være nu. Se bilag 4 for en 

dvikling ud fra for-
s
sammenstilling af hhv. Klaudi Klausens og Pedersens beskrivelser af reform- og mo-
                                                 
51 Ibid., s. 104 
52 Klaudi Klausen 2001, s. 67 

arret government/governance  

53 Pedersen 2004, s. 105-106 (hvor denne vinkel tilskrives bl.a. Klaudi Klausen) og s. 113 
54 Ibid., s. 104-105 
55 Ibid., s. 120 bestemmes modsætningsp
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derniseringsstrategierne. Forskellen viser sig bl.a. ved, at Klaudi Klausen i sin beskri-
velse ud fra et funktionelt perspektiv fokuserer på en nødvendig forandring af ledel-
sesrollen for at kunne leve op til nye krav og fra omverdenen og voksende krydspres, 

ens Pedersen ser konstitutive konsekvenser af udviklingen, som åbner rum for of-

” Lederen af kurset har det pædagogiske ansvar ...” 
 

tionerne ud fra denne vinkel, og i den forbindelse inddraget den generelle 
dvikling inden for (ledelse i) den offentlige sektor i Danmark. 

eri-

r. 

nsvarsplaceringen mht. de pædagogiske opgaver og det pædagogiske ansvar i lovene 

Figur 5: Pædagogiske opgaver og ansvar i hhv. st
 

m
fentlig ledelse som governance. Denne forskel mht. opfattelsen af begrebet ledelse vil 
jeg tage op igen i afsnit 4.6. 
 
 
4.3 Placeringen af pædagogiske opgaver og ansvar i institutionen 
 

Hf-lovens § 31
  
Jeg har indtil nu behandlet styringsdiskursen og Undervisningsministeriets iagttagelse 
af institu
u
 
Jeg vil nu behandle en diskurs om ledelse af det pædagogiske arbejde i uddannelsesin-
stitutioner, hvor jeg for en kort bemærkning vil vende tilbage til den analysemodel, 
som jeg benyttede til afdækning af nye styringsrationaler fra Undervisningsminist
ets side. Det sker ved en undersøgelse af den ministerielle del af diskursen omkring 
pædagogisk ansvar, ledelse af det pædagogiske arbejde og ledelsesmæssige kompe-
tencer over for de studerende i gymnasiale uddannelse
 
A
for hhv. stx, hf og hhx/htx er denne: 
 

x-, hf- og hhx/htx-lov56

  
Hf-loven 

  
Hhx- og htx-loven Stx-loven 
 

Hvem/hvad Lederen af kurset 
 

Rektor Skolen 

Ansvar ... har det pædagogiske ansvar for 
undervisning, prøver og eksamen 
over for undervisningsministeren  

... har det pædagogiske ansvar for 
skolens undervisning, prøver og 
eksamen over for undervisnings-
ministeren 

har ansvaret for undervisningen 
samt for prøver og eksamener 
over for undervisningsministeren. 

Opgaver  ... leder og fordeler det pædagogi-
ske arbejde mellem kursets ansat-
te. 

... er skolens daglige leder, og 
rektor leder og fordeler det pæda-
gogiske arbejde mellem skolens 
ansatte. 

[Ikke nævnt. JB kommentar] 

Kompetence ... træffer alle konkrete afgørelser ... træffer alle konkrete afgørelser ... træffer alle konkrete afgøre
vedrørende kursisterne, medmin-
dre andet følger af denne lov eller 
regler fastsat i medfør heraf.  

vedrørende skolens elever, med-
mindre andet følger af denne lov 
eller regler fastsat i medfør heraf. 

lser 
vedrørende skolens elever, med-
mindre andet følger af denne lov 
eller regler fastsat i medfør heraf.  

 
Bortset fra de forskelle, som skabes af forskelle i terminologi og ledelsesstruktur (især 

elsen af pædagogiske opgaver i loven for hhx og htx), er dette fraværet af bestemm

                                                 
56 Kapitel 7 i hhv. Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen nr. 97, Lov om uddannelsen til 
studentereksamen nr.  95 og Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk
eksamen nr. 96, alle af 18. februar 2004 
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Undervisningsministeriets overordnede og ensartede bestemmelse af pædagogisk le-
delse af gymnasiale uddannelser. Den er så også særdeles overordnet, og det stem
overens med de nye styringsrationaler (se afsnit 4.1 og 4.2).  
 

mer 

or VUCs vedkommende er der en bestemmelse, som er en konsekvens af Gymnasie-
 

3, 

-

-

-

t som) en desavouering 
f det pædagogiske ledelsesarbejde, som er blevet udført af seminarieuddannede 

agogisk ledelse, og hvem er det, der bør udøve den? 

”Lederne i gymnasieskolen skal efter mine begreber 
praktisere ledelse af en pædagogisk institution – ikke 

 

kaste et kritisk blik på den litteratur, der inddrages, ud fra kriterier for valide argu-

F
reform 05, som uddyber, hvad Undervisningsministeriet bestemmer som pædagogisk
ledelse. Den indgår som en af de seneste justeringer af avu- og VUC-loven, hvor § 1
stk. 2 nu for første gang præciserer, at også forstanderen skal have undervisnings-
kompetence inden for gymnasiets eller hf’s fagrække – hvis ikke træder følgende be
stemmelse i kraft:  
 
”Stk. 3. Hvis forstanderen ikke har den i stk. 2 nævnte undervisningskompetence, skal under-
visningen til højere forberedelseseksamen (hf) og til studentereksamen (stx) organiseres i en 
afdeling under ledelse af en afdelingsleder, der har den i stk. 2 nævnte undervisningskompe
tence.”57

 
Denne nye bestemmelse er en kraftig skærpelse i forhold til de foregående 37 år af hf
uddannelsens historie, hvor seminarieuddannede forstandere har haft de samme kom-
petencer som enhver rektor. Det kan ses (og er blevet opfatte
a
VUC-ledere i alle de år, men det kan også aflæses som resultatet af en ny bevidsthed 
fra ministeriel side om vigtigheden af pædagogisk ledelse. Men hvad er egentlig pæ-
d
 
 
4.4 Hvad er pædagogisk ledelse? 
 

pædagogisk ledelse.” 
Klaudi Klausen 2004b, s. 150 

Jeg bevæger mig nu væk fra den iagttagelse af uddannelsesledelse, som jeg ser foreta-
get fra statslig side, og over til iagttagelser af uddannelsesledelse fra andre vinkler, i 
første omgang ved en præsentation af synspunkter inden for diskursen om pædagogisk 
ledelse. Jeg foretager en iagttagelse af iagttagelser af uddannelsesledelse fra forsk-
ningsmæssig side, men ikke ud fra en egentlig diskursanalyse. Til gengæld vil jeg 

menter. 
 

                                                 
57 Lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre nr. 402 af 28. maj 2004, ny § 13
Se endvidere Bekendtgørelse om kompetencefordeling på voksenuddan

. 
nelsescentre, der udbyder un-

kendtgørelsen er på 1747 tegn) 

dervisning på gymnasialt niveau, og hvis forstander ikke har undervisningskompetence inden for gym-
nasiets eller hf’s fagrække nr. 608 af 21. juni 2004. (Lang titel til en kort tekst: Titlen alene er på 206 
tegn, selve be
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Det er en særdeles bred og langvarig diskussion for og imod den såkaldte pædago
ske ledelse, der udfolder sig inden for diskursen, og den udfolder sig dels i forsk-
ningsmiljøer, dels på lærerværelser og lederkontorer på mange uddannelsesinstitutio-
ner landet over.  
 

gi-

er er til gengæld ikke bedrevet megen forskning inden for området, når det gælder 

n 

red vifte af pædagogiske og organisationsteoretiske tilgange og med en relativt kon-

 
 

... pædagogisk ledelse er den målrettede og specialiserede kommunikation og tilrettelæggelse 

s 

i-

ver 
r sit undersøgelsesfelt og sine data i form af skolelederfortællingerne62. Problemet 

D
ledelse af gymnasiale uddannelsesinstitutioner58. Jeg vil dog skære ind til benet og 
gribe fat i tre danske aktuelle bud på indholdet og nødvendigheden af pædagogisk 
ledelse. Ikke fordi jeg finder disse bud bedre eller anderledes end så mange andres, 
men fordi jeg finder bredden og yderpunkterne i diskussionerne repræsenteret her.  
 
Det første er ved Lejf Moos, som har skrevet ”Pædagogisk ledelse” fra 2003, hvor ha
primært forholder sig til ledelse af folkeskoler ud fra 13 skolelederfortællinger, en 
b
sekvent systemteoretisk tilgang ud fra Niclas Luhmann. Moos indleder med at be-
stemme pædagogisk ledelse som noget særligt, der vedrører ledelse af pædagogiske
institutioner, som (i Danmark) har en dannelsesopgave: Daginstitutioner, folkeskoler
og gymnasier59. Han definerer pædagogisk ledelse således:  
 
”
af kommunikation og forudsætninger for kommunikation, hvis mål er at stimulere læring og 
kommunikation hos såvel elever og medarbejdere som ledelsen.”60

61

 
Moos gennemgår i bogen en lang række aspekter af det, han bestemmer som pædago-
gisk ledelse, som alle virker relevante for folkeskoleledelse . Hvert kapitel indlede
med en skolelederfortælling og afsluttes med en opsamling, som ofte har karakter af 
anbefalinger. 
 
Svagheden ved Moos’s ambitiøse bud på, hvad ledelse af folkeskolen indebærer, lig-
ger for mig at se allerede i titlen. Det samlede felt af ledelsesroller, ledelsesopgaver, 
ledelseskompetencer mv. ses ud fra den forudsætning, at ledelse af pædagogiske inst
tutioner er noget særligt, og at det særlige er, at disse institutioners opgave er en dan-
nelses- og læringsopgave. Det er måske også grunden til, at Moos bliver for loyal o
fo
ligger i bestemmelsen af, at pædagogiske institutioner har en dannelsesopgave. Det er 

                                                 
58 Se Moos 2003. s. 16. Her nævnes Abrahamsen 1998 som den eneste undersøgelse af gymnasial le-
delse. Siden er kommet Klaudi Klausen 2004b samt i regi af DIG Raae og Abrahamsen 2004, Klaudi 
Klausen 2004a og Nordskov Nielsen 2004. Dertil kommer en række masterafhandlinger i DIG-regi 
59 Moos 2003, s. 14 

ar typisk overskrifter som ”Ledelse af ...”, f.eks. skolens relationer, skolens 
ling, team osv. Der er desuden kapitlerne ”Markedsplads og regnskabspligt”, 

nden opfatter det som direkte skadeligt. Hhv. ibid. s. 90 og 139 

60 Ibid. s. 19 
61 De enkelte kapitler h
fællesskab, skoleudvik
”Krydspres og dilemmaer”, ”Administration, styring og ledelse” osv.  
62 Moos problematiserer f.eks. ikke klart, at en skoleleder mener, at observation af undervisning er en 
nødvendig ledelsesopgave, mens en a
samt s. 141   
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f.eks. et åbent og stort spørgsmål for mig, i hvilket omfang voksenuddannelse på 
grundskole- og gymnasialt niveau er en dannelsesopgave. Til gengæld vil jeg mene, at 

delsen af de erhvervsgymnasiale og de almengymnasiale ungdomsuddannelser ikke 

 kulturer og ikke mindst forskellige styringsforhold. 

, at 

m ikke kan løses ved at vælge 
et store frem for det lille fællesskab, bl.a. fordi der er mere end et stort fællesskab64.  

el-
esinstitutioner i Klaudi Klausen 2004a og 2004b. Jeg vil i det følgende tage ud-

 handels-

f 

n selv at vide det, hvorfor ledelse af pædagogiske institutioner, 
vis det reduceres til pædagogisk ledelse, vil være en hæmsko for, at der kan praktiseres le-

 

le
er forskellig pga. forskelle mht. dannelsesopgaven, men snarere pga. forskellige insti-

tionsstrukturer og –tu
 
Til gengæld finder jeg det helt på sin plads, at Moos forholder sig til uddannelsesle-
delse som et mellemledelsesniveau i en kommunal ramme og derfor forholder sig til 
krydspres og dilemmaer på baggrund af moderniseringen af den offentlige sektor og 
Klaudi Klausens fremstilling af de fire reformstrategier63. Her har Moos den pointe
skolelederne oplever loyalitet over for både det store (kommunen/samfundet) og det 
lille fællesskab (skolen) – og et loyalitetsdilemma, so
d
 
Moos anvender og kritiserer altså Klaudi Klausens fremstilling af offentlige, fagpro-
fessionelle organisationer og fagprofessionel ledelse, som den fremgår af Klausen 
2001. Klaudi Klausen har siden behandlet ledelse af ungdomsgymnasiale uddann
s
gangspunkt i Klaudi Klausen 2004b. 
 

apitel 4 i Klaudi Klausen 2004b hedder ”Strategisk ledelse i gymnasiet ogK
skolen” og bygger på en interviewundersøgelse af fem fynske gymnasiers rektorer og 
ledende inspektorer og fire ledere ved fynske og jyske handelsskoler65. Klaudi Klau-
sen sætter således fokus på strategisk ledelse og ikke pædagogisk ledelse, men det 
handler ikke desto mindre om ledelse af uddannelsesinstitutioner. Hvorfor fremgår a
følgende citat:  
 
”I en i øvrigt fremragende bog om pædagogisk ledelse, Pædagogisk ledelse – om ledelsesop-
gaven og relationerne i uddannelsesinstitutioner, demonstrerer Lejf Moos således med al 
ønskelig tydelighed, men ude
h
delse af sådanne institutioner, som kan tage hensyn til andet og mere end lige netop det pæda-
gogiske, og det som lærerne måtte mene er rigtigt – al ledelse bliver således indvævet i et 
autopoietisk pædagogisk univers.”66

Klaudi Klausen går altså i rette med Moos’s fokusering på uddannelsesledelse som lig 
pædagogisk ledelse, og det gør han på baggrund af ovennævnte undersøgelse, hvor 
han fortolker de fem fynske almengymnasiale lederpars udsagn som en fatal mangel 

                                                 
63 I kapitlet ”Krydspres og dilemmaer”, primært s. 281-299. Her inddrages såvel Katrin Hjort som 

 
 4 i Klaudi Klausen 2004b er stort set 

Klaudi Klausen 2001. 
64 Ibid. s. 285 og 288 
65 Klaudi Klausen 2004b, s. 126-127. Undersøgelsen er foretaget i regi af projekt ”Den gode skole”, og
Klaudi Klausen 2004a er afrapportering i forhold til dette. Kapitel
identisk med Klaudi Klausen 2004a  
66 Klaudi Klausen 2004b, s. 150 
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på reflekteret og eksplicit strategisk ledelse og planlægning67. Klaudi Klausens opera
tive definition på strategisk ledelse er: 
 
”Strategisk ledelse drejer sig om at opsætte mål og foretage prioriterede indsatser me

å at opfylde disse”.

-

d henblik 

t  
 

 
ning til næste ledelseslag70.  

re 
ht. ledernes kvalifikationer og baggrund, idet han ser det som nødvendigt, at lederen 

tidig s
 
... ledelse er en fagprofession i sig selv, præget af en lang række discipliner og kompetencer 

dre 

eg vil ikke her gå ind i den kritik af den lederuddannelse, som udbydes af IFPR/DIG, 
m j

såkald en af en anden 
ndersøgelse i regi af projekt ”Den gode skole”, nemlig Raae og Abrahamsen 2004 

ne 

68  p
 
Op imod strategisk ledelse sætter han i første omgang pædagogisk ledelse, forstået 
som styring af den pædagogiske proces, som er organisationens kerneydelse69. Der-
næst fremsæt er han det synspunkt, at lederne i gymnasieskolen skal praktisere ledelse
af en pædagogisk institution – ikke pædagogisk ledelse. Det opfatter jeg sådan, at den
øverste ledelse i form af rektor/direktør/forstander og måske også ledende inspek-
tor/souschef skal uddelegere styringen af den pædagogiske proces, den daglige drift
og den daglige kriseløs
 
Til gengæld formulerer Klaudi Klausen sig en smule anderledes i forhold til tidlige
m
har fagprofessionel baggrund eller tilsvarende indsigt71. Det er dog ikke nok, for sam-

kal vedkommende have erhvervet sig den fagprofession, som ledelse er:   

”
... Der skal lederuddannelse til, og det skal ikke være på hold, hvor de kun er sammen med 
an ledere fra gymnasiet, for så brydes den autopoietiske selvreference aldrig.”72

 
J
so eg med denne afhandling afslutter. I stedet vil jeg bringe endnu en vinkel på den 

te pædagogiske ledelse på banen. Det sker ved afrapportering
u
(begge forfattere tilknyttet IFPR/DIG og masteruddannelsen i ledelse). Selve under-
søgelsen er foretaget som interviews med lærere, rektorer og inspektorer ved tre gym-
nasier, tre amtskommunale forvaltningschefer og to undervisningskonsulenter fra Un-
dervisningsministeriet73.  
 
Rapportens afsnit 3 indeholder en analyse af 4 temaer, som udspringer af de foretag
interviews. Et af disse behandles gennem en analyse af problemstillinger mellem det 

                                                 
67 Ibid., især s. 125 og s. 148. En stor svaghed ved undersøgelsen (foruden den begrænsede repræsenta
tivitet) er, at den udelukkende bygger på de interviewedes udsagn samt Klau

-
di Klausens tidligere ind-

yk (se fodnote 35 s. 144). Han antyder også selv, at begrebet strategisk ledelse er positivt ladet i er-

69 Klaudi Klausen 2004b, s. 128 
70 Ibid. s. 150 og 128 

lausen 2001, s. 239-240. Synspunktet synes skarpere fremsat i Klaudi Klau-
 er en nuanceforskel og ikke en væsensforskel  
 2004b, s. 150-151 

sen 2004. s. 25 

tr
hvervsskoleverdenen og negativt ladet i det almene gymnasium, hvilket kunne være en alternativ for-
klaring på det tilsyneladende fravær af strategisk ledelse  
68 Ibid. s. 128. Han anvender altså her begrebet strategi som plan, modsat Klaudi Klausen 2001 om-
kring reformstrategier, hvor han anvender strategibegrebet forstået som mønster. Se de ”Five Ps for 
Strategy” Mintzberg 2003.  

71 Ibid. s. 150 og Klaudi K
sen 2001, men det
72 Klaudi Klausen
73 Raae og Abraham
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forandrede udviklingspres og den type fagprofessionel organisation, som gymnasiet 
udgør. Behandlingen af temaet sker dels ved analyse af det særlige ved den type ud-

iklingspres, som det almene gymnasium oplever (i 2004), dels ved analyse af den 

t 

nne organisationsform med tilhørende proceslo-
ik sættes under pres, og resultatet synes dels at blive flere og anderledes ledelsesfel-

 Øget antal afgørelser, som lægges ud til rektor, et samlet øget arbejds- og ledel-

s-

l kunne prioritere mellem eksterne og interne udfordringer ud fra 
de tilstedeværende menneskelige og økonomiske ressourcer 

n-
-

inspektorerne, der formelt tilhører ledelseslaget, fordi dette giver 
tørre transparens og mulighed for ansvarsplacering end at springe dette lag over og 

 af) 

en undersøgelse, hvor metoden og udvælgelsen af de interviewede ikke er uproblema-

                              

v
særlige type arbejdsprocesser, som kendetegner kerneydelsen undervisning.  
 
Raae og Abrahamsen bestemmer institutionstypen det almene gymnasium som præge
af organisationstypen professionsbureaukratiet og den dominerende proceslogik ”pi-
geonholing”74. (Se også afsnit 3.) De
g
ter end før, dels fokus på ledelseslegitimitet horisontalt og vertikalt i organisationen 
(både det formelle ledelseshierarki med inspektorer som mellemledere og ”ledelse 
blandt ligemænd”)75.  
 
Samlet giver det følgende nye udfordringer til ledelsen af almene gymnasier76: 
 
•

sespres og dermed øget nødvendighed af, at ledelsen reflekterer over egen akti-
vitet og ledelsesorganisering 

 
• At rektor vil kunne aflæse den udviklingsretning, som ministerielle udvikling

programmer og andre styringsinstrumenter er udtryk for 
 
• At ledelsen ska

 
Raae og Abrahamsen ser følgende perspektiver i dette: Dels at en tendens til samme
smeltning af administration, personaleledelse og pædagogisk ledelse kan imødekom
me et behov for ”tæt-på”-ledelse i form af coachende og responsgivende deltagelse i 
skoleudvikling. Dels at der er behov for traditionel kursusbaseret efteruddannelse i 
ledelse, vekseluddannelser (f.eks. supervision) og behov for nyt fokus på de ledelses-
mæssige kvalifikationer, især mht. inspektorfunktionen. Endelig et strukturelt per-
spektiv mht. formel ledelsesstruktur og ledelsesroller, hvor det tilrådes at uddelegere 
ledelsesansvar til 
s
uddelegere for meget ledelsesansvar til lærere og lærerteam77. 
 
Raae og Abrahamsen 2004 er en type tekst, som lægger sig mellem (afrapportering
ekstern evaluering og egentlig forskning. De har løst en ret bundet opgave, bl.a. ved 

                   
74 Ibid. s. 75-79 og 81-82 
75 Ibid. s. 82 
76 Ibid. s. 98-101 
77 Ibid. s. 103-105 
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tisk, og ved at foretage analyser på dette grundlag ved inddragelse af relevant pæda
gogisk teori

-
 og organisationsteori78. 

forhold til de øvrige bidrag til diskursen om pædagogisk ledelse savner jeg en eks-
 

engæld trækker de en sammentænkning og mulig sammensmeltning af pædagogisk 
ledelse, personaleledelse og administratio
muligt svar på nye ledelsesbehov.   

en hvad er så pædagogisk ledelse? Moos mener, at pædagogisk ledelse er lig ledelse 

 til 
er og gymnasier (og så heller ikke længere), mens Klaudi Klausens ud-

angspunkt er ledelse i den offentlige sektor generelt.  

Hvem r 
(eller
Klausen er det ikke toplederen, for vedkommende skal udøve strategisk ledelse. Ifølge 

oos er det den samlede ledelse – men ud fra den bredere betydning af begrebet. 

Klaus
almen
 
eg opfatter pædagogisk ledelse som en type faglig ledelse, der udøves på uddannel-

 
l-
el-

d: Hvor er der behov for 
rofessionalisering af uddannelsesledelse? Med spørgsmål som disse skal jeg dog 

 
I 
plicit definition af begreberne ledelse, pædagogisk ledelse og personaleledelse. Til
g

n ud af interviews og fremstiller dette som et 

 
M
af pædagogiske institutioner79. Klaudi Klausen mener, at pædagogisk ledelse er sty-
ring af pædagogiske processer - og at det ikke er toplederens opgave. Det spiller for-
modentlig en stor rolle, at Moos generaliserer ud fra sit udgangspunkt i folkeskolen
daginstitution
g
 

 skal så udøve pædagogisk ledelse? Ifølge hf-lovens bogstav er det kursets lede
 den øverste leder med gymnasial undervisningskompetence). Ifølge Klaudi 

M
Raae og Abrahamsen synes at have en opfattelse af begrebet, som svarer til Klaudi 

ens, idet de ser pædagogisk ledelse som en vigtig opgave for inspektorlaget i det 
e gymnasium. 

J
sesinstitutioner. Jeg vil definere pædagogisk ledelse som både ledelse og styring af 
pædagogiske processer, dvs. de ansvarsområder og ledelsesopgaver, som vedrører 
undervisning og kursisters/elevers læring mest direkte, til forskel fra f.eks. strategisk 
ledelse, ledelse af de administrative processer, personaleledelse, IT-ledelse, sikker-
hedsledelse mv.80 Denne opfattelse af begrebet er mest på linie med Klaudi Klausens
definition af begrebet, og den ligger bag min konsekvente brug af begrebet uddanne
sesledelse som samlende betegnelse for ledelsesopgaver ved VUC og andre uddann
sesinstitutioner.  
 
Tilbage står dog de væsentlige spørgsmål: Hvad er de væsentlige ledelsesopgaver for 
professionel ledelse af uddannelsesinstitutioner – og derme
p
først afklare forskellen mellem ledelse som profession og professionalisering af ledel-

                                                 
78 Se f.eks. ibid. s. 25, hvor de eksplicit gør opmærksom på, at valg af skoler og amter er foretaget af 
rekvirenten! 
79 Peter Mortimore, lederen af OECD-undersøgelsen af den danske folkeskole i 2004, bruger begrebet
på samme måde som Moos. Se artiklen ”Pedagogical Leadership” i UVM 2004  

 

80 Det betyder for øvrigt, at jeg skelner mellem ledelse af administrative processer og administration, 
et, når Raae og Abrahamsen fortæller om inspektorernes opgaver. hvad der ikke synes at være tilfæld
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se i uddannelsessystemet og dermed hvad profession og professionalisering er for 
størrelser.  
 
 
4.5 Uddannelsesledelse - profession eller professionalisering?  

 
selv som medlemmer af det professionelle lærerfæl-
lesskab på skolen, ”primus inter pares”” 

 38  

, 
 

r som læger, advokater, præster mv. defi-
 

 

tigste til at være leder, og lederen er m
sez-faire-ledelse og ledelsesforskrækkelse – hos både lede-

 eksisterer i det of-

 
”Skolelederne både plejede at være og betragtede sig

Moos 2004, s.
 
Klaudi Klausen taler som nævnt for en opfattelse af ledelse som en fagprofession i sig 
selv. Det er ikke i overensstemmelse med en klassisk opfattelse af professionsbegre-
bet. Katrin Hjort præsenterer to klassiske, sociologiske definitioner af professions-
begrebet81:  
 
• Professioner har kunnet etablere sig, fordi de har indgået en art social kontrakt i 

form af etiske og sociale forpligtelser mod at få ”autorisation” i form af en vis 
autonomi i arbejdet og samfundsmæssig anerkendelse (her refereres til Talcott 
Parson).  

 
• Webers professionskritiske tilgang, hvor baggrunden for professionsdannelse er

at bestemte faggrupper, bl.a. gennem professionsuddannelser, har tilkæmpet sig
et vidensmonopol og en eksklusiv ret til professionsudøvelse, som giver dem en 
forbedret konkurrenceposition i forhold til andre sociale grupper.  

 
ælles for begge er, at klassiske professioneF

neres ved autorisation, ved særlig uddannelse og ved et udøvelsesmonopol. Der er dog
i professionsforskningen ikke konsensus om, hvilke faggrupper der nu er professioner 
og hvilke der blot er semiprofessioner eller er under professionalisering i denne be-
tydning af ordet. Denne diskussion vil jeg ikke gå længere ind i, idet målet med ind-
dragelsen af professionsforskningen er en indkredsning af ledelse som profession, 
ledelsesprofessionalisme og ledelsesprofessionalisering – og ledelse er i hvert fald 
ikke alment anerkendt som en profession ud fra ovenstående kriterier. 
 
I stedet er det mit mål med inddragelsen af professionsbegrebet at komme nærmere en
bestemmelse af, hvad uddannelsesledelse er og bør være.  
 
Når Klaudi Klausen betegner ledelse som en profession, er det som en reaktion på en 
forståelse af ledelse som ”den første blandt ligemænd”. Man vælger den fagligt dyg-

edarbejdernes kollega i stedet for at være deres 
leder. Resultatet bliver lais
re og medarbejdere. Det er en opfattelse og en ledelsesform, som

                                                 
81 Hjort (red.) 2004, s. 10 
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fentlige Danmark, mener Klaudi Klausen. (Hans beskrivelse kan i hvert fald dække 

an opfatter det som nødvendigt, at offentlige ledere får lederuddannelser og ledel-
-

 
t, 

en første blandt ligemænd”). (Se også afsnit 4.4 for 
eskrivelse af Klaudi Klausens syn på ledelse). Når han opfatter sagen således, forstår 

o-

l 
af kampe mellem ledelse og medarbejdere og 

mellem egen og andre organisationer85.  
 
Lejf Moos anvender i artiklen ”Er skoleledere professionelle eller en profession?” en 
skelnen mellem ledelse som profession og professionelle ledere, hvor folkeskoleledel-
se som profession beskrives ud fra netop Klaudi Klausen 2001. Det eksemplificeres 
ved løsrivelsen af Danmarks Skolelederforening fra Danmarks Lærerforening i 1997 
og etablering af diplomuddannelsen i ledelse ved CVU’erne fra 2003 (primært rettet 
mod/anvendt af offentlige mellemledere, herunder folkeskoleledere)86. Mindre enty-
dige tegn på samme tendens inden for det gymnasiale område er etableringen af den 
masteruddannelse, som jeg nu afslutter, nemlig en masteruddannelse i gymnasiepæ-
dagogik med en ledelseslinie (i konkurrence med andre masteruddannelser i ledelse, 
pudsigt nok bl.a. Master of Public Management med Klaudi Klausen som leder), etab-
leringen af to rektorforeninger og en omdannelse af Forstanderforeningen for VUC fra 
en interesseorganisation for ledere ved VUC, der er organiseret i Danmarks Lærerfor-
ening (dvs. den (øverste) formelle ledelse) til en forening for VUC’er i Danmark.  
                                                

opfattelser af ledelse i den gymnasiale uddannelsessektor, selv om disse opfattelser 
flytter sig i disse år.) Op imod denne ledelsesforståelse sætter han derfor kravet om at 
forstå ledelse som en profession, og dermed:  
 
”... karakteriseret ved systematisk træning og uddannelse, ved at ikke alle kan praktisere den, 
og at man skal kunne bevise/sandsynliggøre. at man tilhører professionen, før andre tør over-
lade en given opgave til vedkommende.”82

 
H
sesfaglige indsigter, som sprænger ”... indforståetheden og de selvreferentielle fagpro
fessionelle virkelighedsforståelser.”83 En af pointerne er, at den offentlige leder skal
føle sig forpligtet over for den ledelsesmæssige opgave og ”det store fællesskab” (sta
ministerium, amt eller kommune) – på bekostning af loyaliteten over for ”det lille 
fællesskab”, f.eks. den enkelte institution84.  
 
Uden at overdrive alt for meget kan man gengive Klaudi Klausens synspunkt således: 
Den afgørende forskel forstås som forskellen mellem ledelse (nye lederroller) og ikke-
ledelse (fagprofessionel ledelse, ”d
b
jeg hans brug af professionsbegrebet som en beskrivelse af et behov for en professi
nalisering af offentlig ledelse, primært i form af nyorientering mht. lederroller og le-
delsesopgaver, tilførsel af nye lederkvalifikationer og en mentalitetsændring mht. le-
derrollen generelt og lederens loyalitetsforpligtelser. Centralt står toplederens evne ti
strategisk planlægning og håndtering 

 
82 Klaudi Klausen 2001, s. 239 

sen 2004b. Se også næste afsnit 
, s. 38-39, mine præciseringer. Se også Moos, Hermansen og Krejsler (red). 2002 

83 Ibid. Se også Klaudi Klausen 2004b, s. 150-151, citeret i foregående afsnit 
84 Klaudi Klausen 2001, s. 240-241 
85 Klaudi Klau
86 Moos 2004
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 profession 

d fra en vision for skoleledelse. Pointen
i styringen af en organisation, men i lede
der for Moos, at man tager parti imod sty  legitimitet mellem 

resser, nemlig sagen, relationerne og styringen. Styringsinteres

else ...” mv.89 Jeg kan kun opfatte dette som et polemisk forsvar for den gamle 

esledelse som profession og uddan-

m er be-

                                              

Moos taler for at se skoleledere som professionelle frem for som en særlig
u  er: ”Skoleledelse finder ikke sin begrundelse 

lsen af en institution for læring.”87 Det bety-
ringen i magtkampen om

tre inte
u

sen ses her som 
dtryk for ”neoliberale, neokonservative og New Public Management-ideologier, hvis 

hovedinteresser er centrale administrative og økonomiske interesser.”88  
 
Bag denne sidste formulering ligger den holdning, at Klaudi Klausens ”nye lederrol-
le” er en trussel mod professionel skoleledelse som pædagogisk ledelse, og at dette 
bl.a. indebærer ”... samarbejde med myndighederne om at nedbryde lærernes selvbe-
stemm
lederrolle som ”den første blandt ligemænd”. Jeg har allerede behandlet Moos’s opfat-
telse af pædagogisk ledelse, og pointen her er den samme som i Moos 2003. Jeg er 
sådan set enig i Moos’s skelnen mellem uddannels
nelsesprofessionalisme, men jeg finder det ikke indlysende, at uddannelsesledelse skal 
reduceres til pædagogisk ledelse. 
 
Det er dog interessant, at den udvikling inden for den offentlige sektor, so
skrevet i de foregående afsnit, af Lejf Moos kan opfattes som en trussel om deprofes-
sionalisering af folkeskoleledelse forstået som pædagogisk ledelse, mens den for Kurt 
Klaudi Klausen nødvendiggør en professionalisering af offentlig ledelse i fagprofes-
ionelle organisationer overhovedet. s

   
87 Moos 2004, s. 39-40. Moos beskriver visionen for skoleledelse med henvisning til Joseph Murphys 
artikel ”Reculturing the Profession of Educational Leadership: New Blueprints” fra 2002 
88 Ibid., s. 39 
89 Ibid. s. 38 
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4.6 Nye vilkår og nye muligheder for uddannelsesledelse 
 

”Som en institutionsleder udtrykker det: ”Vi har fået 
magten og æren – så nu må vi selv finde ud af, hvad 
vi vil bruge den til!”” 

Pedersen 2001, s. 1  

 07 oplever VUC, hf-kurser og de al-

L): 

 
Jeg vil nu tage tråden op fra bestemmelsen af styringsrationaler i Gymnasiereform 05 
og Kommunalreform 07, som det fremgår af analysen af styringsdiskursen, og sam-

enholde den med analyserne af diskursen om pædagogisk ledelse og diskussionen m
om professionalisering af uddannelsesledelse. Jeg vil nu lede efter mere generelle 
strategiske mønstre – hvor langt fra alle er intenderede fra Undervisningsministeriets 
side.  
 
Jeg vil begynde med at gribe tilbage til Klaudi Klausens og Pedersens beskrivelser af 
udviklingen på det offentlige område i afsnit 4.2. 
   
Pedersens beskrivelse af bruddet med formel forvaltning og fremvoksningen af mana-
gementstaten forklarer, hvorfor Undervisningsministeriet med Gymnasiereform 05 
giver afkald på en række redskaber til direkte styring af institutionerne.  
 

ed Gymnasiereform 05 og KommunalreformM
mene gymnasier følgende forandringer, som er beskrevet af Pedersen som elementer i 
moderniseringsstrategien (og primært med henvisning til Finansministeriet og K
 
Figur 6: Skift i moderniseringsstrategien på diskursivt og institutionelt plan (Pedersen 2004, s. 109-
112). 
 
   

Forandring/fokus og bagvedliggende rationaler 
 

Udmøntning på det gymnasiale område  

Diskursivt plan Økonomisk ramme- og outputstyring ud fra et 
servicemaksimerings- og udgiftsminimeringsrati-
onale 
 
Driftsøkonomisk effektivitet via virksomhedsgø-
relse  
 

Selveje og økonomisk styring via statsligt taxame-
ter: 
Almene gymnasier og VUC får samme vilkår, s
erhvervsskolerne har haft siden 1991 
Justering af selvejemodellen på baggrund af 
styringsanalysen og en kommende taxameterana-
lyse 

om 

Institutionelt plan Incitament til selvudvikling og kvalitetsudvi
odukt.  

kling 
mht. organisation og pr
 

nologier mhp. selvmodernisering 
og selvledelse: 

- Øget fokus på institutionens selvledelse (ikke 
kun formel ledelse), strategisk ledelse, foran-
dringsledelse og skoleudvikling – men som ram-
me- og outputstyring, især ved institutionens 
selvevaluering  

us på kvalitetssikring og kvalitetsudvik-

Nye styringstek

- Fokus på helhedstænkning og tværgående ledel- - Nyt fok
sesperspektiv i stedet for forvaltningshierarki 
- Nye styringsteknologier mht. drift, kvalitet og 
konkurrence 

ling af produktet uddannelse, dels ved evalue-
ringsplan, dels ved dokumentation til UVM og 
offentlighed  

- Nye selvbeskrivelses- og selvteknologier til 
udvikling og udnyttelse af humane ressourcer. 

- Udvikling og udnyttelse af de menneskelige 
ressourcer er institutionens, ikke statens opgave 
 

 
Styringen fra statens side er altså tænkt i overordnede økonomiske rammer som selv-
eje og taxameterstyring og i rammer for produktion i form af læreplaner, uddannel-
sesbekendtgørelser, systematisk selvevaluering og pædagogisk tilsyn (helst som vej-
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ledning og inspiration og ikke som kontrol). Undervisningsministeriet skal med Gym-

-
 

, 
en 

vad skal der ske på institutionerne for at kunne håndtere denne nye status og de nye 

r-
ning, 

n 
-

å, hvilken mentalitetsændring, der skal 
l inden for offentlig ledelse:  

nisation vs. andre organisationer mv.)94. 
                                                

nasiereform 05 og Kommunalreform 07 kun kontrollere, hvad der bliver gjort og hvor 
godt det gøres af den enkelte institution - ikke hvordan det gøres. Den enkelte institu
tion bliver til en ”black box”, og det skaber rum for og krav om selvmodernisering,
selvudvikling og strategisk ledelse.  
 
Tilbage står dog muligheden for at udløse økonomiske og administrative sanktioner
som Undervisningsministeriet har haft og gjort brug af over for erhvervsskolerne, m
ikke over for de amtsligt ejede uddannelsesinstitutioner. 
  
H
styringsforhold? Hvad skal der ske mht. ledelse af institutionerne for at kunne leve op 
til selvprogrammering, selvudvikling og selvledelse?  
 
Kurt Klaudi Klausen definerer ledelse således: ”Ledelse drejer sig om at fortolke vi
keligheden, og finder sted i en kommunikativ proces med henblik på at skabe me
spejle samtiden og sætte dagsordner.”, og idealformen betegner han som ”værdiorien-
teret ledelse”90. Klaudi Klausen ser som nævnt i de foregående afsnit nødvendighede
af professionalisering af offentlig ledelse og en opvurdering og revurdering af strate
gisk ledelse. Han giver desuden følgende svar p
ti
 
”Så længe ledere i det offentlige betragter sig som fagpersoner og kolleger først og som ledere 
dernæst, er det svært at skabe ledelse som andet end administration og fagudvikling.”91

 
Det betyder, at lederne i det offentlige skal identificere sig med rollen som leder, chef 
og arbejdsgiver92.  
 
I forhold til ledelses- og styringsdiskurserne tilføjer Klaudi Klausen 2004b en ret tra-
ditionel opfattelse af begrebet strategisk ledelse, sammenholdt med en bestemmelse af 
otte strategiske arenaer93. Klaudi Klausen indskriver her sin version af strategisk le-
delse i en krigsmetaforik med fokus på konflikter og kampe mellem størrelser, som 
hver især opfattes som havende en ”ren” entydig identitet (ledelse vs. medarbejdere, 
orga

 
90 Kl di Klausen 2001, s. 179 
91 Ib ., s. 239  
92 Ib ., s. 239 og generelt i kapitel 7 ”De nye lederroller”, s. 218-260 
93 Klaudi Klausen 2004b, s. 54, ekspliciteres forbindelsen tilbage til Klaudi Klausen 2001, hvor mellem 
3 og  ”arenaer” skiftevis betegnes som strategifelter, arenaer og logikker/rationaler.  
94 Det sker bl.a. ved at rendyrke arena-metaforikken og eksplicit i en historisk gennemgang af strategi-
begrebet, kapitel 1. Strategisk ledelse bestemmes (bl.a. s. 44) som strategisk planlægning og strategiske 
valg af sine kampe og arenaer, under hensyntagen til, at forudsætningerne for planlægningen kan ændre 

-
isation (hhv. s. 44 og s. 242-245), men det forbliver 

fokus på overlevelse, harmonitrang, mulighed for planlægning og ledelse 
rods af en eksplicit bestemmelse af det teoretiske udgangspunkt som socialkon-

au
id
id

 5

sig – dvs. strategi som planlægning (jf. Mintzberg 2003). Klaudi Klausen bløder dette op med bestem
melser af strategi som mønster og fokus på improv
et funktionelt perspektiv med 
som formel ledelse, på t
struktivistisk (s. 225) 
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Jeg har en rategier, 
nye del
meda bej
bestemt r
ske netop derfor beskriver Klaudi Klausen trategi med plusord som 
civilsamf
målstegn
Klausen sig ikke særlig tydeligt i forhold til socialkonstruktivismen, som jeg har valgt 
om det samlende teoretiske fundament for denne opgave95. 

 

hedsmål, kvalitet og resultat96. Den formelle le-
else får mere beslutningskompetence og ledelsesansvar. Dette kan stadig rummes 

inden for den instrumentelt-rationelle tilgang.  
 
Det teoretiske blik på offentlig ledelse baseres på en konstruktivistisk tilgang, der fo-
kuserer på ledelse som en social konstruktion ud fra især Foucaults begreber om magt 
og govermentality. Dermed bryder hun med den instrumentelle rationalitets ledelses-
begreb. Ledelse defineres således ikke som en formel position eller en given suveræn 
person, men som funktionen at træffe kollektivt bindende beslutninger for en given 
enhed97. I denne definition ligger en skelnen mellem et konstitutionelt magtbegreb 
som ”magt over”, hvor ledelsespositionen placeres i en hierarkisk orden eller på for-
hånd given autoritet, og et konstruktivistisk magtbegreb om ”magt til ”, som muliggø-
res af governance-begrebet. Magt som ”magt til” forstås ud fra Foucault som et kom-
munikativt og produktivt fænomen, og ledelse bliver at træffe beslutninger af anden 
orden, som andre kan knytte an til som præmis for egne beslutninger98. Det betyder, 
at: 

 

 

 

 

                                                

dvidere den anke over for Klaudi Klausens fremstilling af reformst
 le sesroller og det ledelsesmæssige krydspres, at den lægger op til, at vi som 

r dere i og ledere af offentlige institutioner opfatter os som båret frem i en 
etning af bølger af en sådan størrelse, at vi ikke selv kan lægge kursen. Må-

den fjerde reforms
undsorientering, selvregulering, værdiorientering osv. – og sætter spørgs-
 bagefter, fordi den for ham i 2001 er fremtidig. Samtidig placerer Klaudi 

s
 
I Pedersens fremstilling af det nye rum for offentlig ledelse er fokus ikke på krydspres 
og ydrestyret udvikling. Hun ser tværtimod det konstitutivt nye i, at den enkelte enhed 
løsrives fra politisk styring, og at en uddannelsesinstitution som virksomhed gøres til
selvstændig enhed mht. økonomi, drift, personale og strategidannelse. Det betyder 
dels, at enheden underlægges større krav om effektiv styring, dokumentation og 
driftsøkonomisk prioritering, men også at der skabes rum for en selvstændig professi-
onel ledelse med ansvar for virksom
d

 
95 Se foregående note. Se dog også Klaudi Klausen 2001, s. 179 nederst, hvor han placerer sig mht. 
klassiske og senmoderne organisationsforståelser. 
96 Pedersen 2004, s. 116-117 
97 Ibid., s. 13 og s. 106 
98 Ibid., s. 120-1210 
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• Ledelsesrummet er selvskabt, hvor ledelsespo
sen formår at træffe kollektivt bindende besl

sitionen erobres, når ledel-
utninger for enheden. 

n til stadighed skal 
tilkæmpes 

r 

yder samtidig en enorm mulighed for at udfylde det ledelses- og 
tyringsmæssige tomrum, som dukker op med overgangen fra formel forvaltning til 

managementstat, med en tilgang til offentlig ledelse, som er både konstruktiv og kon-

• Lederskabet er strategisk og polyfont, idet det må trække på forskellige, 
ligestillede værdier og vælge sit legitime beslutningsgrundlag, når der ikke 
eksisterer et fælles værdigrundlag eller rationale99  

• Ledelsesrelationerne skabes som forhandlet ledelse gennem strategisk 
kommunikation og forhandling, hvor ledelsespositione

 
Public governance bliver dermed et spørgsmål om strategisk kommunikation, skabel-
se af meningsfuldhed, selvprogrammering, håndtering af forskellige styringsrationale
og etablering af ledelse gennem forhandling. Ledelsespositionen er dermed ustabil og 
skal erobres og udvikles som projekt og som mulighed100. Det lyder selvfølgelig be-
sværligt, men det bet
s

sistent med konstruktivistisk teori. 
 

                                                 
99 Jf. Klaudi Klausens krydspres-begreb  
100 Ibid., s. 126-127 
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5. Organisation, ledelse og forandring 
 
Dette afsnit markerer overgangen fra Undervisningsministeriets og danske fors
iagttagelser af uddannelsesledelse i en moderniseret offentlig sektor til bestemmelsen 
og oversættelsen af, hvad dette indebærer for nye opgaver, roller og kompetencer for 
VUC-ledelse. Jeg er dermed nået til den del af opgaven, der omhandler konditionerin-
gen af ledeforskellen ved specificering af regler for iagttagelse. 
  
Analyser og behandlinger af iagttagelserne af uddannelsesinstitutioner som VUC i de 
foregående afsnit har afdækket normative opfattelser af uddannelsesledelse og
indirekte også af institutionerne som organisationer og de forandringer, der skal ske
Jeg vil nu sætte en alte

keres 

 dermed 
. 

rnativ opfattelse af organisationer, organisatorisk forandring og 
delse op mod disse normative opfattelser (den er dog ikke så forskellig fra Pedersens 

nstruktivistisk tilgang generelt i afhandlingen (se afsnit 2), vil 
g i dette afsnit inddrage en konstruktivistisk inspireret opfattelse af organisation og 

 

-

 

                          

le
ledelsesopfattelse).  
 

5.1 Organisationer som komplekse responsive organiseringer 
 

”The central argument of the complex responsive 
process perspective is that strategy is the evolving 
pattern of collective and individual identities emerg-
ing in the ordinary, everyday local interactions be-
tween people.” 

Stacey 2003, s. 358 
 
Da jeg har valgt en ko
je
organisatorisk forandring.  
 
Med anvendelsen af Åkerstrøm Andersens konstruktivistiske tilgang tilbyder der sig
en systemteoretisk opfattelse af organisationer som autopoietiske systemer. I be-
tegnelsen autopoietiske systemer ligger bl.a., at organisationen kontinuerligt skaber 
sig selv og gennem samme proces kontinuerligt skaber sin afgrænsning til omverde
nen101. En version af denne systemteoretiske position er Luhmanns systemanalyse af 
organisationer som autopoietiske, sociale kommunikationssystemer102. Ralph D. Sta-
cey kritiserer generelt de systemteoretiske positioner for ikke at kunne forklare orga-
nisatorisk forandring og individer som både determinerede af systemet og frie103.  

                       
velse af autopoiesis og denne type systemteori: Se Stacey 2003, s. 172-173 og 175-178  

omprimeret gennemgang af Luhmanns systemteori: Se Rasmussen 2004 s. 34-
sen og Born 2001, s. 16-17. Begge steder gengives Luhmanns beskrivelse af 

-

101 For en beskri
102 Ibid., s. 176. For en k
38 og Åkerstrøm Ander
organisationen som autopoietisk og socialt system  
103 Stacey 2003, s. 177-178 og 181-182. Stacey accepterer ikke systemteoriens version af den kantian-
ske dualisme, at der findes to verdener i en, hvor mennesket er determineret i den ene og frit i den an
den 
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Stacey fremsætter selv en anden organisationsopfattelse, organisationer forstået som 
komplekse responsive processer, i del 3 af Stacey 2003. Fælles for begge er, at or
ganisationer skabes ved til stadighed gentagen kommunikation. Forskellen er, at Sta-
cey bruger metaforen proces frem for system om denne organisering-gennem-
kommunikation, samt at fokus flyttes til, at enhver organisation i bund og grund består
af individuelle og kollektive identiteter. Denne organisationsopfattelse giver dermed
rum til organisatoriske strategier 

-

 
 

som emergerende mønstre for, hvordan organisatio-
rs identiteter skabes104. Det betyder samtidig, at organisering som proces grundlæg-

-

formelle ledere – på samme tid er deltagere og 
bservatører. Denne position forudsætter ifølge Stacey en opfattelse af interaktion 

mellem mennesker som gentagne kommunikations- og magtrelationsprocesser, hvor 
 (modsat 

ystemteorien, som ser menneskelig interaktion som
denne position følger en bestemt opfattel
munikation gennem ord, beslutninger og
nisationen, og hvor rollen som udenforst nipul

onen ikke eksisterer. I stedet kan ledere reflektere over deres egen rolle som ”stærke 

d 

ed 

-

                                                

ne
gende ses som et dynamisk fænomen bestående af både stabile og transformerende 
mønstre. Denne stadige etablering af organisationen sker desuden gennem magtrelati
oner mellem individer og grupper og bestemmelser af legitimitet ved officiel-
le/uofficielle og dominante/marginale ideologier105. Heraf betegnelsen komplekse 
responsive processer. 
 
Med Staceys bestemmelse af organisationer følger en metodologisk position, hvor alle 
medlemmer i en organisation – også de 
o

resultatet af disse er nye interaktionsmønstre, ikke helheder eller systemer
s  opbygning af systemer). Med 

se af lederrollen, hvor lederen ved sin kom-
 handlinger til hver en tid er indlejret i orga-
ående kontrollant og ma ator af organisa-

ti
kommunikatorer”106. 
  
I Staceys selvforståelse er hans tilgang ikke-normativ, så det er en beskrivelse af, hva
ledere gør, ikke hvad de bør gøre107. Dette har også betydning for hans bestemmelse 
af organisatorisk forandring og strategi. Således er organisatorisk forandring altid i 
gang, idet organisationer helt grundlæggende opfattes som dynamiske størrelser be-
stående af både stabile og transformative mønstre. Til gengæld er det umuligt udefra 
at styre eller designe forandringen, det må ske indefra gennem interaktion og som 
selvorganiserende processer, hvor magtrelationer, antal personer man interagerer m
og dermed lederpositioner spiller en rolle108. Tilsvarende dannes organisationens stra-
tegi i interaktionen mellem individer og grupper i organisationen, og denne strategi 
består af mønstre for organisationens identitet, hvor ”Strategy is about what an orga

 

stilles som ”... capacity to instruct, persuade or even 

endelsen i overensstemmelse med ”magt-til”-begrebet, idet 
nteraktion og kommunikation med andre.  

104 Ibid., s. 358 
105 Ibid., s. 359 
106 Ibid., s. 410 og 413 
107 Ibid., s. 1 og s. 414 
108 Ibid., s. 332-335. Staceys magtbegreb frem
force others to do what they want”, ibid., s. 334. Tilsyneladende en “magt-over” i Pedersens terminolo-
gi, men Stacey synes at opfatte magtanv
lederens magt tænkes anvendt i i
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nisation does, what it is, and this is exactly what identity means”109. Det er altså en ti
stadighed emergerende strategi som mønster af organisationel identitet. Strategisk 
ledelse bestemmer h

l 

an som den proces, hvor ledere aktivt udvælger og deltager i sam-
ler om vigtige emner110. Et normativt element af anden orden dukker dog op, idet 

s. 

ligt for lederen ”udefra” at 
tyre eller designe en forandring111. Stacey inddrager dog hverken Hatch eller Joanne 

steoretisk felt 

 

Jeg vil nu supplere med feltbegrebet ud fra Finn Borums anvendelse af neoinstitutio-
nel teori. Borum anvender i ”Strategier for organisationsændring” Weicks beskrivelse 
af organisationer som løst koblede systemer, neoinstitutionalismens begreb om orga-
nisatoriske felter og bl.a. Kanters beskrivelse af organisationen som en aktivitetsstrøm 
til at beskrive konturerne af en eksplorativ ændringsstrategi113. Opfattelsen af organi-
sationer som løst koblede og dermed dynamiske systemer og som aktivitetsstrømme 
medfører ifølge Borum, at organisationer ses som flertydige bundter af processer og 
aktørafhængige konstruktioner, hvor afgrænsningen til omverdenen er flertydig og til 
stadighed konstrueres114. Denne opfattelse af organisation og organisatorisk foran-
dring har lighedspunkter med Stacey mht. procesmetaforik, fokus på dynamisk orga-
nisering og flertydig afgrænsning mellem organisation og omverden, omend fokus hos 
Stacey også er på identitet, interaktion og emergerende strategier. Stacey fokuserer 

                                                

ta
Stacey foreslår, at man generelt refokuserer sin opmærksomhed hen imod karakteren 
af (især lederes) deltagelse i samtaler, samt af håndteringen af angst, forskellighed, 
uforudsigelighed og paradokser. 
  
Staceys opfattelse af organisationer spiller efter min opfattelse fint sammen med f.ek
Mary Jo Hatchs beskrivelse af organisationskulturer som disharmoniske og dynami-
ske samlinger af subkulturer med en mangfoldighed af værdier, grundlæggende anta-
gelser og symboler i spil. Heller ikke hos Hatch er det mu
s
Martins tilsvarende organisationskulturteori i de 423 sider af ”Strategic Management 
and Organisational Dynamics”, og organisationskultur som organisation
behandles meget sporadisk i bogen112.  
 

5.2 Det organisatoriske felt og organisatorisk forandring 
 

”Organisationer anses ikke længere for at være stabi-
le strukturer, det kræver kræfter at nedbryde eller 
ændre, men for sociale konstruktioner, som det kræ-
ver energi at opretholde.” 

Borum 1995, s. 103
 

 
109 Ibid., s. 319-320 
110 Ibid., s. 423. Jeg opfatter det som svarende til at udvælge sig arenaer for strategisk ledelse, se Klaudi 
Klausen 2004a, s. 18-19 og Klaudi Klausen 2004b, bl.a. s. 58-61   
111 Se f.eks. Hatch 1998, s. 234-236 
112 Se dog Stacey 2003, s. 56 og s. 64-66 

-

96 og s. 103-105 

113 Borum 1995, s. 93-94. Det er Borums udgangspunkt i hele bogen, at de beskrevne ændringsstrategi
er iværksættes af eksterne konsulenter 
114 Ibid., s. 94-
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dog også skarpt på den enkelte organisation, mens emnet for denne afhandling er le-
eltbegrebet på baggrund 

t 

ganisationer, der leverer lignende produkter og serviceydelser. Med 
egrebet søges totaliteten af relevante aktører og deres indbyrdes samspil indfanget. 

e 
ktive former) 

ller institutionelle pres, hvor der beskrives tre typer116: 

itet 

 Normativ isomorfisme forbundet m
 
Med denne inddragelse af Stacey og Bor
ganisationer som dynamiske organisering  står bl.a. i m

nktionelle opfattelser af organisationer som resultater af en (begrænset) rationalitet 
t 

fsnit vil jeg sætte den på spil over for de iagttagelser af VUC og uddannelsesledelse, 

delse i instititutionstypen VUC. Derfor denne inddragelse af f
af Borum 1995115.  
 
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 e
organisatorisk felt bestående af nøgleleverandører, forbrugere, regulerende myndig-
heder og andre or
b
Pointen er, at et organisatorisk felt rummer kræfter, der virker i retning af isomorfism
gennem konkurrence (mere effektive former udkonkurrerer mindre effe
e
 
• Tvangsmæssig isomorfisme pga. politisk indflydelse og søgen efter legitim
• Mimetisk isomorfisme som standardreaktionen på usikkerhed 

ed professionalisering 

um bringer jeg på banen en opfattelse af or-
sprocesser. Den

•

odsætning til 
fu
og systemteoretiske opfattelser af organisationer som lukkede og stabile systemer. De
har konsekvenser for opfattelser af ledelse og organisatorisk forandring mv. I næste 
a
som er resultatet af denne afhandlings afsnit 4. 

                                                 
115 Se ibid. s. 98-99. Borum bygger sin fremstilling af feltbegrebet på s. 64-67 i Powell & DiMaggios 
”The New Institutionalism in Organizational Analysis” fra 1991.  
116 Ibid. s. 99 
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6. Nye vilkår og muligheder for VUC-ledelse 
 
Jeg er nu nået frem til den endelige bestemmelse af den valgte konditionering gennem
specificering af regler for iagttagelse. Det betyder, at jeg i dette afsnit vil anvende 
pointerne i de foregående afsnit til at beskrive nye vilkår og nye muligheder for ledel
se af og i VUC.  

 

-

y-

.1 Organisatorisk forandring af VUC i funktionelt perspektiv 

98 

el 

mtidig aflæses 
om en deprofessionalisering af såvel lærere og som ledelse, hvis man tager det ud-

 modeller (der er f.eks. gået års 
tte område afhænger oplevelsen af foran-

rings- og kompleksitetsgraden vel af dels den institutionelle udvikling i årene forud, 
redelser og endelig af, hvordan kravene 

 
På et organisatorisk/administrative felt er
dokumentation (studieplan, evalueringsp
udvikling117. Dertil kommer teamorganis eltfags-hf og dermed 

fattende al hf-undervisning t

                                                

 
Jeg vil begynde i et åbent funktionelt perspektiv ved igen at tage fat i Mintzbergs s
stem for analyse af forholdet mellem organisationsform og omverden. 
 
 

6
 

”Taxametersystemet har vist sig at udgøre et fleksi-
belt og finmasket bevillingssystem, som har en lang 
række væsentlige styringsmæssige fordele, som nu er 
vel indarbejdet.” 

UVM 2005, s. 1
 
For VUC’erne betyder Gymnasiereform 05 og især Kommunalreform 07, at der ude-
fra kommer en forandring og kompleksitetsforøgelse, som VUC’erne skal håndtere.  
 
På det pædagogiske felt udtrykker Gymnasiereform 05 en række krav, som meget v
kan ses som normative krav om en ny lærerprofessionalisme og en ny professionalis-
me i ledelse og administration (jf. bilag 5 og afsnit 4.3). De kan dog sa
s
gangspunkt, at den hidtidige ordning var udtryk for en højere grad af professionalise-
ring. Den tredje mulighed er at se Gymnasiereform 05 som en nødvendig justering af 
regler i forhold til nye behov og nye og eksisterende
forsøgs- og udviklingsarbejde forud). På de
d
dels kvaliteten og omfanget af reformforbe
flæses.  a

 der med Gymnasiereform 05 nye krav om  
lan) og om systematisk kvalitetssikring og -
ering af lærerne på enk

en ny organisering af arbejdet (dog ikke om
d

il forskel fra 
e øvrige gymnasiale uddannelsesinstitutioner). Den forandring, som dette er udtryk 

for, er dog intet at regne for den forandring, som sker med overgangen til selveje. 

 
et 117 Ifølge EVA 2005, s. 109-111, et område, hvor der er plads til forbedring på VUC-områd
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Med Kommunalreform 07 kommer på det organisatoriske, administrative og ledel-
sesmæssige felt helt nye krav og vilkår. Overgangen til selveje betyder, at der komme
tilgang eller udvidelse af områder som økonomistyring, regnskab, personaleadmini-
stration, IT-administration, bygningsdrift, kursistadministration, kvalitetssikring og –
udvikling, dokum

r 

entationskrav som års- og ressourceregnskab, administration af 
VU- og voksenordblindeundervisning osv. Og det er kun på det administrative om-

amtidig medfører overgangen til statsligt taxameter meget store krav om regnskabs-

let undervisningsaktivitet, dvs. antal kursister, 
eres gennemførelse og deres aflagte eksamener som produktions- og dermed kvali-

tets l, i
det medfø
forholde emførelses- og prøvefrekvens på landsplan118. Det 

liver et af fokusområderne for den udvidede støttestruktur, og erfaringerne fra er-
hve sko
sation, fordi det er organisationens eksistensgrundlag, der er tale om.  

Alt tte  
den form
funktione

 

6.2 Det 
 

 
giver, er at VUC er et dynamisk univers som har skif-

 

                                              

F
råde, uden at inddrage Gymnasiereformen. 
 
Jeg vil nu gribe tilbage til anvendelsen af Mintzberg til at karakterisere VUC som 
organisation i afsnit 3. VUC’erne vil i løbet af 2006 og i 2007 skulle udbygge organi-
sationens teknostruktur og støttestruktur, bl.a. med tilførsel af medarbejdere fra amts-
gårdene, for at håndtere disse nye opgaver, hvilket i sig selv er at gå væk fra det ren-
dyrkede professionsbureaukrati.  
 
S
føring, dokumentation og revision af både økonomi og aktivitet. Efter erhvervsskoler-
nes erfaringer at dømme vil det betyde dels øget administration, dels et benhårdt pres 
på organisationen for at opfatte sam
d

må det de bliver taxameterudløsende. Det er vel også styringsintentionen. Men 
rer et nyt fokus på mangler i den henseende, og VUC’erne bliver nødt til at 

sig til den ret lille genn
b

rvs lerne viser, at det kan medføre en mentalitetsændring i den samlede organi-

 
 de er bidrag til en kompleksitetsforøgelse, som skal håndteres, bl.a. ved at se på

elle organisations- og ledelsesstruktur, men det er stadig en forandring på det 
lle og tekniske plan for ledelsesopgaven. 

nye ledelsesrum på VUC 

”Det helt overordnede indtryk, som dette materiale

tet profil igennem årene – ikke modstræbende, men 
tværtimod med et ønske om at løse den til enhver tid 
stillede samfundsopgave.” 

EVA 2005, s. 21
 
Med overgangen til selvejet følger VUC en udvikling inden for det offentlige Dan-
mark, som jeg med Pedersen 2004 har beskrevet som frembrydningen af en polycen-
   

8 EVA 2005, s. 55-63 samt anbefalinger s. 128-129. Rapporten bygger på Klewe 2001 11
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trisk managementstat, hvor offentlige institutioner søges gjort til selvprogrammerede
organisationer, der er selvstændige enheder både økonomisk, strategisk og ledelses
mæssigt (se afsnit 4.2). Det giver dermed plads til et nyt ledelsesrum, som hun beteg
ner public governance (beskrevet i afsnit 4.6). Jeg har endvidere bestemt Pedersens 
tilgang som konstruktivistisk og som et brud med ledelsesbegrebet hos den instrumen-
telle rationalitet. 
 
Pedersens ledelsessyn er konsistent med det syn på organisation, strategi og strateg
ledelse, som er repræsenteret ved Stace

 
-

-

isk 
y og Borum (se afsnit 5): Pedersen opfatter 

delse som en social konstruktion under vedvarende etablering gennem forhandling 

et gymnasi-
le område med Gymnasiereform 05 og med Kommunalreform 07 bliver dermed ud 

is 

amlet organisationsforståelse, hvorfra institutionen kan 
opleves som et fællesskab 

 
ht. 

hvordan institutionen lever op til øko
og outputstyring fra Undervisn

 
• Håndtering af det ledelsesmæss

accentueret af fraværet af politi erede værdigrundlag på lands- og 
amtsplan, fraværet af indholds- og regelstyring og fraværet a

edelse, på trods af, at de eksisterende 

le
og strategisk kommunikation. Det svarer til Staceys opfattelse af organisationer som 
skabt ved en til stadighed gentagen kommunikation, en organisering som proces, samt 
Borums karakteristik af organisationer som sociale konstruktioner ud fra Weick, Kan-
ter m.fl. Endelig er der overensstemmelse mht. opfattelsen af strategi og strategisk 
ledelse som emergerende mønster.  
 
Udfordringen for ledelse af uddannelsesinstitutioner som VUC inden for d
a
fra et konstruktivistisk perspektiv:  
 

• Etableringen af en ny ledelsesposition, hvorfra der på institutionsplan kan 
træffes beslutninger af anden orden, som andre kan knytte an til som præm
for egne beslutninger 

 
• Etableringen af en s

• Håndtering af den øgede frihedsgrad mht. strategiske beslutninger og m
nomisk og uddannelsesmæssig ramme- 

ingsministeriel side 

ige krydspres og den polyfoni, som bliver 
sk autoris

f topdown-
definerede dominerende politiske rationaler (igen på lands- og amtsplan)  

 
Det er i den sammenhæng, jeg ser behovet for og udviklingen af nye ledelsesroller og 
nye ledelseskompetencer, også inden for VUC-l
formelle ledelsesstrukturer på mange VUC’er er mindre end 2 år gamle. Jeg ser desu-
den et behov for en præcisering og ændring af selve ledelsesbegrebet – som for mig at 
se går ud over og endda på tværs af de forestillinger om ledelse, som fremgår af den 
ændrede styringsdiskurs fra undervisningsministeriel side. 
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Inden for det organisatoriske felt VUC kan den landsdækkende epidemi af sammen-
lægninger i perioden 2000-2004 vel ses som udtryk for dels reelle problemer mht. 
søgningen til VUCs uddannelser og dermed størrelsen af det enkelte VUC, dels en 

 
blev p -
stænd
rer. A vstændige 
g små VUC’er blev lagt ind under større institutioner (andre VUC’er eller øvrige 

 
Resul oner frem til 2005 typisk har gennemlevet en for-
ndringsproces, som ofte har været tung og svær og endda endnu ikke afsluttet på det 

for sa
eller ø d 
forve . Hvor-

r det ikke altid går som forventet – det kan Stacey og Borum forklare.  

På led  
skabt
29 VU
ledels  steder 
ndda mere end en gang, og det har selvfølgelig skabt store frustrationer, men også en 

, 
hvad 
 

.3 Professionalisering af VUC-ledelse 

 
 ongoing conversation of 
evolution of organisations 

emerges.” 
23 

de afsnit nævnt en række nye og centrale ledelsesopgaver for 

odeller, vi som ledere ser på lederkurser og i 

tvangsmæssig og mimetisk, men primært politisk begrundet isomorfisme. Løsningen
å det amtspolitiske niveau defineret som netop sammenlægninger af hidtil selv
ige VUC’er med deraf følgende ændringer af organisations- og ledelsesstruktu-
lternativet var eller blev set som lukninger af VUC’er eller at hidtil sel

o
udbydere af tilsvarende uddannelser).  

tatet er, at de enkelte instituti
a
kulturelle plan, men som samtidig har været særdeles omfattende og gennemgribende 

mtlige medlemmer – og ikke altid med de resultater, som har været forventet 
nsket. Sammenlægningerne er udtryk for en politisk og teknisk rationalitet me

ntning om, at man derved kunne igangsætte og styre en forandringsproces
fo
 

elsesområdet har denne proces dog langt hen ad vejen betydet, at der allerede er
 plads til ledelse i Pedersens forstand (omend det nok er i varierende grad på de 

C’er og til tider er sket ved indgreb oven- og udefra). Hele organisations- og 
esstrukturen er på mange VUC’er blevet ændret grundlæggende, nogle

e
forståelse af, at ledelse ikke er ligegyldig - selv om der nok sjældent er konsensus om

ledelse er og bør være. 

6
 

”I am not arguing that senior executives do not, can-
not or should not make such choices. They do, they 
can and they should. What I am arguing is that these
choices are gestures in an
gestures out of which the 

Stacey 2003, s. 4
 
eg har i de to foregåenJ

den formelle VUC-ledelse. Jeg vil nu gå dybere ind i analysestrategiens specificering 
af regler for iagttagelser og regler for handling 
 
Hvad er det da for ledelsesroller, ledelseskompetencer og ledelsesrum, VUC skal bru-
ge i de kommende år, for at løse disse opgaver? En sådan facitliste har vel altid ten-
dens til at ligne de generiske løsningsm
managementlitteraturen. Når jeg alligevel giver et bud, er det med udgangspunkt i de 
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to foregående afsnit og faktisk al den anvendte litteratur, herunder de normative bud, 

anisationen gennem interaktion, 
udvælgelse af ”vigtige samtaler” (Stacey) eller ”arenaer” (Klaudi Klausen) og 

 

 give med- 
og modspil til medarbejdere og team i de mange forandringsprocesser, som 

 Administrativ og økonomisk ledelse i form af en effektiv anvendelse af ressour-

g evalueringsplan – og at drage konsekven-
ser af disse 

a-

ndre ledelsesopgaver er sikkerhedsledelse, ledelse af bygningsdrift, sekretariatsle-

s, 

r-
t ledelse. Det betyder, at evnen til at kommunikere og skabe me-

ing er uomgængelig.  
                                              

som heller ikke den kan sige sig fri for. I prioriteret rækkefølge kunne det være: 
 
• Strategisk ledelse forstået som evnen til at aflæse og bestemme retning for ud-

viklingen og sætte denne retning internt i org

brug af lederrollen som ”stærk kommunikator” (Stacey og Pedersen) 
 
• Pædagogisk ledelse forstået både som et fokus på, at forudsætningerne for de 

nøvendige pædagogiske processer er til stede og som styring af de pædagogiske
processer (Klaudi Klausen) 

 
• Personaleledelse, både generelt og som en ”tæt-på”-ledelse, som kan

modvirker den indbyggede tendens til pigeonholing-logik (Raae og Abraham-
sen), bl.a. som coach i teamudvikling og håndtering af konflikter i team  

 
•

cerne, sikring af det økonomiske grundlag for institutionens fortsatte eksistens 
og af en kvalitetsmæssig tilfredsstillende undervisning (kursisterne vil alligevel 
stemme med fødderne, som de altid har gjort: Hvis ikke undervisningen er god 
nok, holder de op med at komme, og så er eksistensgrundlaget væk).  

 
• Kvalitetsledelse i form af igangsætning og styring af processer og rutiner om-

kring undervisnings- og institutionsevaluering på baggrund af værdigrundlag, 
studie- og ordensregler, studieplan o

 
• Udviklingsledelse forstået som sikring af en kontinuerlig udvikling af organis

tionen og dens uddannelser119, bl.a. ved støtten op om og igangsætning af initia-
tiver, som vil kunne blive til gavn for institutionen fremover og lukning af pro-
jekter, hvis eksistensgrundlag eller nytteværdi er væk.  

 
A
delse, IT-ledelse osv.  
 
Vigtigst er nok viljen til at erobre ledelsespositionen og tage de kampe, der må tage
på en måde, som skaber troværdighed og sammenhæng i organisationen. Det betyder, 
at machiavellianske metoder nok skal undgås, men at det skal ske ved det, som Pede
sen kalder forhandle
n
   
119 Bl.a. den type institutionsudvikling som Undervisningsministeriet har søgt at støtte gennem  udvik-
lingsprogrammerne for VUC og udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser  
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Næstvigtigst er måske personaleledelse generelt forstået som at tiltrække, fastholde og 
udvikle de medarbejdere, som skal bære det hele igennem. Man kan nå meget langt 
med dygtige og engagerede medarbejdere, som kan se mening med det, de laver, og 
som oplever, at det nytter at gøre sit arbejde godt. 
 
Desuden er det vigtigt, at der sker en uddelegering af ansvar fra det formelle ledelse
niveau til de relevante personer og teams i organisationen, så ”beslutninger 

s-
af første 

rden” træffes af dem, der skal udføre og føle konsekvenserne af dem (Pedersens be-

 skal opfyldes, skal der ske en professionalisering af den formelle ledel-
se, idet jeg forudsætter, at vi VUC-ledere som samlet stand ikke af egen kraft kan op-
fylde alt dette (der kan selvfølgelig være få, som bare kan det der).  
 
Det sker allerede i form af kurser og efteruddannelse i de mere administrative og or-
ganisatoriske sider af selveje. Således har revisionsfirmaet Deloitte udviklet et kursus, 
som foreløbig er brugt af 10 VUC’er dækkende 7 amter/kommuner. Endvidere tilby-
der Undervisningsministeriets Center for Strukturreform en længere kursusrække til 
de nuværende ledere af amtslige og kommende statslige uddannelsesinstitutioner. 
Begge efteruddannelsesmuligheder er dog med fokus på det teknisk-rationelle og in-
strumentelle – men på områder, hvor der er behov for efteruddannelse. Men professi-
onalisering er mere end efteruddannelse.  
 
Jeg forudsætter her, at der er mere end en person til at løfte alle disse opgaver. Faktisk 
er der på de fleste VUC’er allerede en formel ledelsesgruppe af en vis størrelse, og 
selv om VUC’erne ikke har et egentligt inspektorlag som de almene gymnasier, er det 
mit indtryk, at disse ledergrupper kan eller vil kunne rumme en fordeling af ledelses-
roller og –kompetencer, som dækker de fleste ledelsesopgaver. Når der nu er en le-
dergruppe, skal den også evne at samarbejde og udvikle sig som ledelsesteam.  
 
Det er dog muligt, at der bør oprettes én ledelsespost, som ikke nødvendigvis dækkes 
af en tidligere lærer (hvor den ikke er der allerede). Det er den ledelsesfunktion, som 
på erhvervsskolerne typisk hedder administrationschef eller økonomichef, og som 
oftest bestrides af en økonomiuddannet. Jeg har umiddelbart den erfaring, at virksom-
hedsgørelsen er så radikal, at det kræver ledelses- og faglige kompetencer, som un-
dervisere ikke har.  
 
 

o
greb selvprogammering). Det fordrer til gengæld meget af de ”beslutninger af anden 
orden”, dvs. rammer for denne selvledelse, fra den formelle ledelses side. Det giver 
forhåbentlig plads til, at den formelle ledelse øger opmærksomheden på de øvrige 
ledelsesopgaver i stedet for at styre, administrere og servicere alt og alle.  
 
Hvis alt dette
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Det er centralt i den f
gaver (især ”driftsled

orbindelse, at forstanderen søges friholdt for øvrige ledelsesop-
else”) i størst mulig grad, så denne kan bruge sin opmærksomhed 

og energi på strategisk ledelse, dele af pe
bestyrelsen bliver den øverste ledelse og
ledelse og strategisk kommunikation120. Jeg m
eholde det fulde pædagogiske ansvar – det skal uddelegeres til f.eks. afdelingsledere 

en skal have en anden og mere professionel 
delsesbaggrund end en lærerbaggrund. Jeg er heller ikke stødt på argumenter for, at 

rsonaleledelsen og bestyrelsesbetjening – for 
 forhåbentlig et centralt organ for strategisk 

ener således ikke, at forstanderen skal 
b
eller souschef. Ledelse af en uddannelsesinstitution er at sammenligne med enhver 
anden form for ledelse og kan ikke reduceres til pædagogisk ledelse alene. 
 
Jeg mener til gengæld ikke, at forstander
le
dette bør være tilfældet i den anvendte litteratur. Til gengæld forstår jeg udmærket 
Klaudi Klausens argumenter for, at en uddannelsesleder skal have erhvervet sig gene-
relle lederkvalifikationer gennem andre lederjob og/eller en lederefteruddannelse (se 
afsnit 4.4).  

                                                 
120 Se UVM 2005, s. 176 
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7. Konklusion 
”To tredjedele af erhvervsskoledirektørerne blev skif-

r 

-

a jeg valgte professionalisering af uddannelsesledelse som emnet for denne afhand-

-

 kan se et behov for professionalisering, men ikke umiddel-
art kunne sætte fingeren på, hvordan og i hvilken retning en professionalisering af 

 

ddragelse af iagttagelser og teori undervejs i bestemmel-
en af behov for professionalisering af VUC-ledelse. Samtidig har analysestrategien 

-

-

m 05 og Kommunalreform 07. For at bestemme styringsra-
tionalerne i disse reformer har jeg anvendt Klaudi Klausens og Pedersens fremstillin-
ger af offentlige moderniseringsstrategier, hvor det er Pedersens opfattelse, at moder-
niseringsstrategien får konstitutive konsekvenser i form af en managementstat, og at 
den giver et nyt rum for offentlig ledelse som public governance. Det betyder, at le-
delse opfattes som en social konstruktion under stadig etablering gennem bl.a. strate-

                                                

tet ud mellem 1991 og 1995. Nu kommer turen til 
jer.” 

Typisk udtalelse fra erhvervsskoleledere disse å
 
Der har siden 1990’erne været politisk og offentligt fokus på folkeskolen og i de sene
re år også på folkeskoleledelsen. Det har resulteret i udtalelser om, at lærerne skal ud 
af chefstolen osv.121 Det er faktisk sket i noget omfang på erhvervsskolerne siden de-
res overgang til statsligt selveje i 1991.  
 
D
ling, var det bl.a. på grund af en irritation over sådanne ubestemte krav om mere pro-
fessionelle uddannelsesledere, fordi de ikke er ledsaget med en tilfredsstillende forkla
ring på, hvorfor de nuværende uddannelsesledere med pædagogisk baggrund skulle 
være så uprofessionelle - og hvorfor andre med anden baggrund skulle være mere 
professionelle. Det, der nagede, var såmænd ikke det åbenlyst grundløse i sådanne 
udsagn, men at jeg sagtens
b
uddannelsesledelse skal finde sted.  
 
På den baggrund finder jeg det nu relevant, at denne afhandling er bygget op over en
diskursiv analysestrategi, idet jeg faktisk mener, at den har hjulpet til at disciplinere 
valg af indfaldsvinkler og in
s
hjulpet til at fastholde den nødvendige distance til emnet, når jeg som forfatter af den
ne afhandling samtidig er et af objekterne for afhandlingens emne. Endelig har den 
givet anledning til at fastholde et teoretisk konstruktivistisk syn på organisationer, 
ledelse og forandring.  
 
Hvilken professionalisering af VUC-ledelse er det så, der skal finde sted? Jeg har be
gyndt afdækningen af professionaliseringsbehovet i Undervisningsministeriets iagtta-
gelser af institutioner som VUC og institutionsledelse ved at analysere tekster i til-
knytning til Gymnasierefor

 
121 Se f.eks. bilag 5, hvor Socialdemokratiets uddannelsesordfører, Christine Antorini, citeres for føl-
gende: ”Det vigtigste i skolelederjobbet er lederkompetencen, og den er der nogle, der har mere af end 
lærerne. Derfor bør vi finde en måde at få flere professionelle ledere ind på skolerne.”  
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gisk kommunikation, og Pedersen argum
kvent konstruktivistisk tilgang.  

enterer da også ud fra en eksplicit og konse-

t fra min side er, at 
ædagogisk ledelse skal ses som en faglig del af en samlet ledelse af uddannelsesinsti-

-
-

rums syn på organisationer som komplekse re-
ponsive processuelle organiseringer (dvs. sociale konstruktioner, der skabes ved til 

fsnit 3, 4 og 5 til en bestemmelse af nye vilkår 
g muligheder for VUC-ledelse i afsnit 6, især i afsnit 6.3. Dette afsnit indeholder bud 

der bør 
n svækkelse af afhandlin-

gens praktiske anvendelsesmuligheder, men jeg finder denne distance metodologisk 
sund, fordi den markerer, at der altid kan træffes andre valg og prioriteres anderledes 
(en påpegning af kontingens, der er i overensstemmelse med det konstruktivistiske 
udgangspunkt). Samtidig får jeg og andre uddannelsesledere såmænd facitlister nok. 
Hvad vi har behov for er snarere input, der får os til at reflektere over og eksperimen-
tere med praksis.  

 
Samtidig ser jeg på iagttagelser og definitioner af uddannelsesledelse, hvor jeg bl.a. 
inddrager professionsbegrebet for at afdække og diskutere, om der allerede er en sær-
lig form for uddannelsesledelse forstået som pædagogisk ledelse, eller om der er be-
hov for at gøre (offentlig) ledelse til en særskilt profession. Svare
p
tutioner, og at jeg ikke ser grund til eller mulighed for at opfatte ledelse som en sær
skilt profession. I stedet ser jeg behov for en professionalisering af uddannelsesledel
se, bl.a. som public governance.   
 
I afsnit 5 inddrager jeg Staceys og Bo
s
stadighed gentagen kommunikation) og dermed under stadig forandring. Strategisk 
ledelse får i den opfattelse karakter af interaktion og påvirkning af den kontinuerligt 
emergerende strategi som mønster af organisationel identitet. Igen er der tale om en 
konstruktivistisk tilgang. 
 
Endelig anvender jeg resultaterne af a
o
på en bestemt professionalisering af VUC-ledelse ud fra denne forståelse af ledelse, 
organisation og forandring samt en identifikation af nye ledelsesopgaver og behov for 
nye ledelseskompetencer.  
 
Denne del af opgaven trækker på al den anvendte teori og foretagne analyse, og alli-
gevel markerer jeg en afstandtagen til min egen opremsning af punkter, hvor 
ske professionalisering. Denne afstandtagen kan ses som e

Professionalisering af VUC-ledelse   
 

50



8. Summary in English  

anish educational institutions such as VUC (Adult Education Centers) experience a 
 rationale

uences of this change throug
edagogical leadership and pu p.  

he change is expressed in a r on in Den-
ark from August 1. 2005 and a reform of the municipality and county structure in 

00
titutions such as VUC chang e-
endent self-governing institu

he methodology of the thesi s 
hich empathizes second order observation. This means that the discourse analyses 

ons from
tions such as VUC. Theoret

ic management an
s of these observat

 using this stra
ehind the main theme of the 
nd the various new roles and
ecause of the educational ref ture status as self-governing 

 lea
omplex responsive processes
rofessionalisation of educati eeded.    

 
D
change in governing s these years. This thesis explores the nature and conse-

h analyses of discourses about governing rationalities, 
lic management and leadershi

q
p b
 
T eform of the Second Upper Level Educati
m
Denmark from January 1. 2 7. As a result of the latter in particular, educational in-

es status from institutions owned by the county to ind
ions. 

s
p t
 
T s builds on a social constructivist strategy of analysi
w
observe the observati  the Danish Ministry of Education of educational insti-

ical work on pedagogical leadership, Danish public gov-tu
erning, publ

plication
d leadership is drawn upon in the exploration of the 
ions.   im

 
The purpose of tegy of analysis is to unfold the context and conditions 

thesis: The professionalisation of educational leadership 
 competences of leadership which become necessary 

rm and VUC’s fu

b
a
b o
institution. Theories about dership as public governance and about organisations as 

 are drawn upon in determining which kind of 
onal leadership is n

c
p
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2004   
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staten, Forlaget Samfundslitteratur 2004 
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ringsmiljø 2. delrapport UVM 1995 
 
Camilla Scavenius VUC-profil. VUC's økologi, 4. og 
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Bilag 1: Oversigt over årskursister og ledere ved VUC på landsplan 
 
Oversigten indeholder kun VUC’er, underlagt loven om avu og voksenuddannelses-
centre, dvs. ikke hf-centre.  
 
 
VUC 

Antal årskur-
sister 04/05 

Antal ledere  Antal afdelin-
ger 

 
Kommentar medio 2005 

VUC Bornholm  186  2 1 Del af Bornholms Gymnasium 
VUC Djursland 284  2 3  
VUC Fredericia 317  2 1  
VUF (Frederiksberg komm.) 545 3 1 VUC, sprogcenter og studenterkursus 
VUC Fyn 2.785  18 9  
Herning HF og VUC 366  2 1 HF-center og VUC  
VUC Holstebro-Lemvig-Struer 485  3 3  
VUC Horsens 459  2 1  
VUC Kolding 501  2 1  
Københavns VUC  2.052  3 3  
VUC Nord  784  3 2 Københavns Amt 
VUC Nordjylland 2.161  10 7  
VUC Nordsjælland 993  4 4  
Randers HF og VUC 689  2 2 HF-center og VUC 
VUC Ribe Amt 830  6 5  
VUC Ringkøbing Fjord 181  2 2  
VUC Roskilde Amt 879  6 3  
VUC Samsø 20  1 1  
VUC Silkeborg-Skanderborg-Odder 436 3 3  
VUC Skive-Viborg 535  3 2  
VUC Storstrøm 995  7 6 Ny ledelsesstruktur ultimo 2005 
VUC Syd 753  4 2 Københavns Amt 
VUC Sønderjylland 1.035  6 5 Ultimo 2005 også SOSU 
VUC Thy-Mors 384  3 3  
VUC Vejle 563  2 1  
VUC Vestegnen 641  4 2 Københavns Amt 
VUC Vestsjælland Nord 419  3 3  
VUC Vestsjælland Syd 524  4 3  
VUC Århus 1.302  5 3  

 
Antal årskursister: Kursusåret 2004/2005 ud fra Forstanderforeningen for VUCs 
interne opgørelse ultimo 2005 i anledning af Undervisningsministeriets taxameterana-

er, 
rganiseret i Forstanderforeningen. Det 

C’er er øverste leder en 

els på baggrund af Forstanderforeningens opgørelse ultimo 2005, 
mmesider (se www.vuc.dk

lyse. Antallet af årskursister opgøres ved samlet antal kursisttimer, delt med 925.  
 
Antal ledere: Opgjort på basis af Forstanderforeningen for VUCs interne lønstatistik 
ultimo 2005. Dvs. den formelle eller øverste formelle ledelse (forstandere, souschef
afdelingsledere og funktionsledere), der er o
betyder, at tallene ikke altid er direkte sammenlignelige. Se f.eks. antal årskursister og 
antal ledere ved hhv. Københavns VUC og VUC Nordjylland. Ved Københavns VUC 
dækker det lille antal ledere, organiseret via Forstanderforeningen, over et ledelseslag 
mere, organiseret i hhv. GL og LVU. Ved HF-centre og VU
rektor og dermed ikke medtalt.   
 
Antal afdelinger: D
dels VUC’ernes hje ). Jeg anvender det enkelte VUCs skel-
nen mellem undervisningssted og afdeling.  
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Bilag 2 Artikler om lukning af 40 gymnasier 
 
3 artikler fra Politiken om selveje og eventuel lukning af 40 almene gymnasier, hhv. 
14/11, 13/11 og 30/3 2005 

r skal overleve?  
e 4  

---------------------- 
 vil sikre. Under-

yerne. 

r 

ange så meget i taxameterpenge som et lille gymna-
e henviste til, at der i dag er 20 færre handelsskoler og tekniske skoler, end før 

991.  
de lukning af et eneste gymnasium 

 modsætning til tidligere vil lægge en dæmper på de 
r mulighed for samarbejde mellem f.eks. gymnasier og 

vil indrette grundtilskuddet, så det begunstiger de 
neste lille gymnasium 

r de store byer bevares - aftalen understreger dog, at det kan ske som »loka-
tioner«.  

 i deres høringssvar mod, at erfaringerne med fusionerede handelsskoler og tekniske 

-

i 2007.  

 
Kommunalvalg: Rektorer kræver svar: Hvilke gymnasie
Politiken 14. november 2005, 1. sektion sid
----------------------------------------------------------
Rektorer opfordrer politikere til at udpege, hvilke små gymnasier de
visningsminister Bertel Haarder (V) afviser, at selve strukturreformen vil lukke gym-
nasier i yderområder.  
 
Af Line Aarsland  
Gymnasierektorerne vil have undervisningsminister Bertel Haarder (V) til at sætte navn på de små 
gymnasier, som han ønsker at bevare.  
Det skriver de i et høringssvar til den 200 sider lange rapport, som skal danne grundlag for gymnasier-
nes overgang til selveje og taxameter i 2007.  
»Det giver ikke mening at bevare hvert et lille gymnasium i midten af Århus og København. Bevarel-
sen af små gymnasier i udkantsområderne er et politisk ønske, og når vi ved, at 40 gymnasier er i fare-
zonen, må politikerne melde ud, hvad det er for nogle, de vil sikre«, siger Peter Kuhlman, formand for 
gymnasierektorerne.  
Formålet med at sætte navne på er at undgå, at de store gymnasier skal betale regningen for de små. 
Rektorerne skriver i høringssvaret, som også direktørerne fra handelsskoler og tekniske skoler er med-
underskriver af:  
»Det skal understreges, at opretholdelsen af mindre institutioner i en finmasket national institutions-
struktur er et politisk ønske. Som sådan kræver det også en politisk løsning med tilførsel af yderligere 
ressourcer«.  
Bertel Haarder vil drøfte spørgsmålet med Socialdemokraterne og de radikale, som er med i forliget.  
»Jeg har set, at Peter Kuhlman anbefaler, at vi sætter navn på de gymnasier i landområder, som vi ikke 
vil have lukket, ellers laver vi en ordning, som også kommer til at begunstige små gymnasier i b
Jeg vil bringe synspunkterne videre til ordførerne, men jeg understreger, at der ikke er nogen grund til 
at frygte gymnasienedlæggelser i yderområder på grund af reformen«, siger Bertel Haarder.  
I går meldte fem lærerorganisationer ud, at de mener, at 40-50 gymnasier vil lukke eller fusionere, efte
at gymnasierne bliver selvejende og får taxameter, fordi de får penge efter antallet af elever. Det vil 
sige, at et stort gymnasium med 900 elever får tre g
sium med 300 elever
de blev selvejende i 1

. D

Bertel Haarder understreger, »at selve strukturreformen ikke vil bety
i yderområderne«.  
»Situationen bliver bedre end i dag. Fordi vi nu i
store gymnasiers ekspansionstrang, og fordi vi få
handelsskoler, f.eks. i Lemvig. Dertil kommer, at vi 
små gymnasier. Så jeg tør vædde på, at den reform ikke vil føre til lukning af et e
i yderområderne. Det vil ikke være reformens skyld, men hvis eleverne forlader skolen, så er det jo 
klart, det kan jeg ikke vide«, siger Bertel Haarder.  
I aftalen om strukturreformen understreges det, at grundtilskud og taxameter skal skrues sammen så-
dan, at lokale tilbud uden fo
le afdelinger af institu
Rektorerne advarer
skoler viser, at det er dyrt at bevare undervisningen på mindre steder:  
»Det er endog meget omkostningskrævende f.eks. ved en fusion at opretholde en lukningstruet institu
tions geografiske uddannelsessted«, hedder det.  
line.aarsland@pol.dk  
 
Fakta: Gymnasiestrid  
Gymnasierne bliver selvejende med taxameterpenge, når amterne nedlægges 
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I går advarede Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) om, at en officiel styringsanalyse lægger op ti
at gymnasierne skal fusionere - ligesom handelsskoler har gjort, siden de blev selvejende i 1991. Ifølge

l, 
 

 de vil få ekstra penge, kan fusionere, og at store gymnasier ikke må udvide på be-

------------------------------------------------------------------------------ 

ommunalvalg: Over 40 gymnasier i fare  

ninger, siger han.  

Undervisningsministeriet - tre måneder forsinket - har sendt til uofficiel høring. Ifølge 
 

erdrevet at sige, 

r får problemer, fordi de får færre penge end de store, men udgifterne til at 
ave en rektor, et bibliotek, en kantine eller undervise 15 eller 28 elever i fysik er det samme.  

r det samme beløb per elev, uanset om man hedder Slagelse Gymnasium med over 
00 elever eller Odsherred med 365 elever. Det betyder, at Slagelse kan køre videre med bedre økono-

r, at målet er, at små gymnasier fusionerer.  
-

e. Der skal altid være en grænse, og den kan de små lettere leve 

-------------------------------------------------------- 

ne erhvervsskoler  

egeringens lovforslag fik 
n hård medfart i går.  

f Line Aarsland  
, øget frafald og lukning af de små gymnasier i randområderne.  

ocialdemokraterne, SF og Enhedslisten var i går bevæbnet til tænderne med skræmmescenarier, da 
strukturreformen i går blev førstebe-

handlet i Folketinget.  
De fremhævede i den næsten fire timer lange debat erhvervsskolerne som et eksempel på, hvor galt det 
kan gå. Erhvervsskolerne fik selveje, bestyrelser og taxameterstyring - som giver skolen penge per 
bestået elev - i 1991, da Bertel Haarder (V) sidst var undervisningsminister.  

GL vil der forsvinde 40-50 mindre gymnasier i løbet af 5-8 år.  
Undervisningsminister Bertel Haarder (V) afviser, at selve strukturreformen fører til færre gymnasier. 
Han henviser til, at
kostning af små.  
 
--
  
K
Politiken 13. november 2005, 1. sektion side 1  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Undervisningsminister Bertel Haarder medgiver, at små gymnasier er lukningstruede, 
men målet er sammenlæg
 
Af Line Aarsland  
Små gymnasier får svært ved at overleve, når de bliver selvejende og får penge efter, hvor mange ele-
ver de har.  
Det vurderer fem lærerorganisationer. De har netop gennemgået den analyse af selveje- og taxameter-
systemet, som 
Gymnasieskolernes Lærerforening lægger rapporten op til, at de små gymnasier skal fusionere, ligesom
handelsskoler og tekniske skoler har gjort det.  
»Der er ikke skyggen af tvivl om, at det her vil føre til færre gymnasier. Det er ikke ov
at der vil forsvinde 40-50 mindre gymnasier i løbet af 5-8 år«, siger formanden for gymnasielærerne, 
Gorm Leschly.  
Der er i dag 20 færre handelsskoler og tekniske skoler, siden de blev selvejende i 1991. Godt 40 gym-
nasier med under 400 elever er i fare. Rektor Erik Stengaard på Haslev Gymnasium med 325 elever 
peger på, at de små gymnasie
h
»Taxametret give
9
mi end i dag, mens Odsherred kan blive nødt til at lukke«, siger Erik Stengaard.  
Undervisningsminister Bertel Haarder (V) medgive
»Jeg håber, at nogle af de mindre institutioner vil kunne styrke sig ved at samarbejde med andre i om
rådet, så man undgår nedlæggelse. Der er grænser for, hvor meget dyrere de små institutioner kan få 
lov at være sammenlignet med de stor
med, hvis de går sammen«, siger Bertel Haarder.  
line.aarsland@pol.dk  
1. SEKTION side 4  
 
------------------------
  
Gymnasierne skal lig
Politiken 30. marts 2005, 1. sektion side 4  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Både opposition og rektorer frygter, at gymnasierne ligesom erhvervsskoler må fusio-
nere og kæmpe med højt frafald, når de bliver selvejende. R
e
 
A
Flere elever i klasserne
S
lovforslaget om at gøre gymnasierne selvejende i forbindelse med 
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Nu skal gymnasierne have samme model, og sporene skræmmer, mener oppositionen. Men Venstres 
vsskolerne.  
t interesseret 

e 

le
 

tz liste e fle ha
et har  geografisk rvsskolerne har en ring

ter - og e gymna
»Jeg kan ikke begrib  stru mn i de 

Rosenkrantz
Tina Nedergaard retu d at sige, at det var udtryk for fordomme, og at dårlig økonomi på 

r
»Med hensyn til de g e e , at ner si  

en glar  i h agde rd, so
og gy m d  o de 

allered aget m ng fra Da r 
r love he Ves er ikke,

sningsminist r vil i gy
Da Pernille Blach Hansen (S) spurgte, om gbro Gym Viborg Gymnasi-

at optag aret fra undervisningsm :  
»Der er jo ikke noget i vejen for, at den midtjyske region siger  
bremse for Viborgs ekspension, for ellers dør Bjerringbro. Jeg g
høre sådan en henstilling«.  
 
Skriftlig garanti 

s meld kke gymnasierektorerne
Scheibel er ikke i tvivl om, at lukninger er på vej.  
»Det her er ikke bare skrækscenarier. Problemet er, at regionern
meget gerne tro på ministeren, men jeg vil hellere have det på s
stre efter ham«, siger Lars Scheibel.  
Som rektor på en populær byskole er han ikke i tvivl om, at han

So æld allerede nu p ever nok.  
ennem de s ra elever - ikke så m klare os uden ekstra 

 
na-

le-
nok elever. Derfor fik de i forbindelse med gymnasiereformen tilla-

delse til at udbyde ekstra studieretninger for at blive mere attraktive.  
 
[Udeladt: liste over de 40 gymnasier. JB kommentar] 
 
line.aarsland@pol.dk  
 
Alle tre artikler fundet via Infomedia, Skolernes Databaseservice 

uddannelsesordfører, Tina Nedergaard, mener, at modellen har været en succes for erhver
Mine erfaringer fra erhvervsskolesektoren er, at de netop på grund af taxametret er mege»

i at have kunder i butikken og at levere en kvalitet, som gør, at eleverne søger til deres skoler«, sagde 
Tina Nedergaard.  
Socialdemokraternes ordfører, Pernille Blach Hansen, efterlyste forgæves forsikringer om, at de stor
gymnasier ikke kan kvæle de små.  
 
F rtal med DF 

ranPernille Rosenk
klare sig, hvilk

-Theil fra Enheds
 forøget de

n fremførte, at d
e afstande; at erhve

ste erhvervsskoler r fusioneret for at 
e økonomi, høje 

klassekvotien  at deres frafald er m get større end siernes.  
e, at man laver en
-Theil.  
rnerede me

ktur, der giver gy asierne samme elend ge forhold«, sag
Pernille 

erhvervsskolerne va  en skrøne.  
eografiske afstand
mesteruddannelse

r det jo ikke sådan
ver eneste by«, s

når man uddan
 Tina Nedergaa

g til glarmester, ja
m foreslog, at så har vi ikke 

erhvervsskoler 
uddannelser.  

mnasier i udkantso råder som f.eks. Nor jylland går sammen m at skabe go

Regeringen har 
skeptiske over fo

e flertal for forsl ed fuld opbakni
tager udelukk

nsk Folkeparti. De radikale e
n, m ret

er Bertel Haarde
en Marg  at de stemme

mnasier kan lukke.  
nasium lukker, hvis 

r for.  
Undervi kke afvise, at små 

 ikke Bjerrin
um får lov til e alle elever, lød sv inisteren

til ministeren: Vil du ikke godt lægge en
ad nok se den minister, som ville over-

 
Bertel Haarder ing beroliger dog i . Rektor på Århus Katedralskole Lars 

e ikke får nogen beføjelser. Jeg vil 
krift - der kommer jo også andre mini-

 har sit på det tørre. Rektor på Morsø 
Gymnasium Kurt 
Vi har g

nne Thomsen har til geng roblemer med at få el
»
e

idste år fået tilført ekst ange. Vi kan godt 
lever det første år, men efter et par år er det blevet til 20 elever, og så har vi et problem«, siger Kurt 

Sonne Thomsen.  
 
Fakta: Små gymnasier  
40 gymnasier har så få elever, at de risikerer lukning på grund af kommunalreformen, fordi eleverne
efter den selv må bestemme, hvor de vil gå, og de små gymnasier er mindre søgt. Partierne bag gym
siereformen - alle undtagen Enhedslisten - har vurderet, at følgende 40 gymnasier med under 400 e
ver er særligt udsatte for ikke at få 
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Bilag 3 Oversigt over offentlige moderniseringsstrategier 
 
Oversigt over offentlige reform- og moderniseringsstrategier i Danmark (uddrag af 
kema fra Klaudi Klausen 2001, s. 67, sammenskrevet med Pedersen 2004, s.  109-s

111). 
 

Klaudi Klausens 
reformstrategier 

1. decentralisering 
1970’erne 

2. decentralisering 
1980’erne 

3. decentralisering 
1990’erne 

4. decentralisering 
2000’erne 

Decentralisering kommuner stration til institutioner bejdere til brugere til? 
Fra stat til amter og Fra centraladmini- Fra politik til marked Fra ledere til medar-

Velfærdsstaten Opbygning og udbyg-
ning 

Opbremsning og 
nedbrydning 

Privatgørelse Civilsamfunds-
orientering? 

Kodeord 
Faglig professiona-
lisering og bureau-

Effektivisering og 
serviceudviklin

Markedsorientering og Værdiorientering?

kratisering? 
g kvalitetsudvikling 

 

Ideel ledelsesopfattelse Primus inter pares Leder og organisati-
onsudvikler 

Chef og strateg Ledelse som professi-
on 

Ledelsesopgave A
og

dministration, drift Ratio
 styring serviceudvikling 

nalisering og Strategisk ledelse Karismatisk ledelse? 

Styringsopfattelse Plan- og regelstyring  Mål- og rammestyring Kontrakt- og kvalitets- Selvregulering? 
styring 

Moderniserings-
strategiens tre trin   

Formel forvaltning 
1970’erne 

Moderniserings-
program 1983- 

(På vej mod) managementstaten   
ca. 1990- 

Problem Udgiftspolitisk pro-
blem 

Udgiftspolitisk pro-
blem. Internt effektivi-
tetsproblem  

Konkurrenceproblemet – det interne effektivi-
tetsproblem udvides til at omfatte offentlig 
sektors eksterne grænser 

Diskursivt plan Plan- og regelstyring  Fokus på: 

gørelse  

- Det enkelte serviceområde og den enkelte 
driftsenhed 
 - Driftsøkonomisk effektivitet via virksomheds-

- Driftmæssigt ansvar  
- Udvikling og ledelse af menneskelige ressour-
cer  

Institutionelt plan Forvaltningshierarki  Nye styringsteknologier mhp. selvmodernisering 
og selvledelse: 
- Fokus på helhedstænkning og tværgående 
ledelsesperspektiv  

- Nye selvbeskrivelses- og selvteknologier til 

- Nye styringsteknologier mht. drift, kvalitet og 
konkurrence 

udvikling og udnyttelse af humane ressourcer. 
Ledelses- og styrings-
opfattelse 

Government, politisk styring 
Monocentrisk forvaltning 

Governance, selvledelse 
Polycentrisk struktur 

 
Oversigt er en sammenskrivning af Klaudi Klausens fire fremvoksende reform-
trategier, reformregimer eller decentraliseringsbølger og Dorthe Pedersens be-

e nævnte forskelle og ligheder mellem fremstillingerne i Klaudi Klau-
en 2001 og Pedersen 2004. 

s
skrivelse af tre trin i moderniseringsstrategien. Samlet giver det en beskrivelse af 
udviklingen inden for det offentlige siden 1970’erne mht. styring og ledelse, som 

gså viser do
s
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Bilag 4 Artikel om professionelle skoleledere i stedet for lærere 

rtikel på baggrund af artikel i MetroXpress 23/5 2005.  

Lærere skal ud af chefstolen  
Flensborg Avis 24. maj 2005, side 19 / SØNDERJYLLAND  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ændring. Politikere vil have professionelle ledere i folkeskolerne. Bertel Haarder (V) er ikke afvisende.  
KØBENHAVN. Et bredt flertal i Folketinget vil bryde lærernes monopol på at blive skoleledere. I 
stedet skal langt flere akademikere eller lederuddannede styre folkeskolerne, selv om de aldrig har 
undervist en skoleelev. Det skrev metroXpress i går.  
- Det vigtige i skolelederjobbet er lederkompetencen, og den er der nogle, der har mere af end lærerne. 
Derfor bør vi finde en måde at få flere professionelle ledere ind på skolerne, siger Socialdemokraternes 
nye uddannelsesordfører, Christine Antorini.  
Kan se det fornuftige  
Også hos regeringspartierne kan man se det fornuftige i at få flere professionelle ledere til at være che-
fer på de danske folkeskoler.  
- Jeg kan ikke forstå, at man i Danmark skal være skolelærer for at blive skoleleder. En stor del af job-
bet handler om virksomhedsledelse frem for pædagogik, og på det felt er der andre faggrupper, som er 
bedre rustet, siger uddannelsesordfører Carina Christensen (K). Også hos Venstre og Dansk Folkeparti 
ønsker man lærernes monopol standset. Imidlertid er partierne uenige om, hvordan målet skal nås. Den 
mest vidtgående løsning er Socialdemokraternes.  
- Lederne skal ansættes på en åremålskontrakt med et konkret mål, der skal opfyldes. Det betyder sam-
tidig, at lederens løn skal sættes op, så den både svarer til ansvaret og til niveauet for andre lederstillin-
ger, siger Christine Antorini.  
Hos de borgerlige partier vil man hellere føre en offensiv kampagne over for de professionelle ledere, 
så de vil søge jobbene.  
Skoleledere mod ændring Hos Danmarks Skolelederforening vil man gerne have andre faggrupper med 
i ledelsen, men skolelederen selv bør være lærer, mener næstformand Knud Nordentoft.  
- Til gengæld må kommunerne systematisk efteruddanne skolelederne til minimum diplomniveau i 
ledelse. Der er et stort efterslæb, der bør indhentes, siger han.  
Undervisningsminister Bertel Haarder (V) ønsker ikke at gå ind i debatten om professionelle ledere i 
skolelederstolen på nuværende tidspunkt.  
- Jeg kan kun sige, at jeg har et åbent sind, når det kommer til forslag i retning af at åbne op for andre 
faggrupper som skoleledere. Indtil da arbejder vi på bedre efteruddannelse for dem, siger Bertel Haar-
der.  
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Fundet via Infomedia, Skolernes Databaseservice. Jeg har selv den oprindelige artikel fra MetroXoress, 
men ikke i elektronisk form. ”Nyheden” er tilsyneladende kun blevet bragt i Flensborg Avis og Me-
troXpress. 
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Bilag 5 Undervisningskonsulent Claus Christensens oplæg  
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