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”Ledelse udøves i forhold til kerneopgaverne. Det er det vigtigste. Det er hér, lederen 
hele tiden skal have sit fokus. Så kan han jo delegere arbejdet med administration og 
landsdækkende arbejdsgrupper til andre.”1

 
Ovenstående citat udtrykker godt et af synspunkterne i debatten om, hvorvidt det er vigtigt at have 
uddannelsesmæssig rod i den kultur, man skal lede eller ej. Citatet er hentet fra en artikel, der 
omhandler folkeskolen, men er ligeså relevant for gymnasiesektoren. Hvis ledelse skal udøves i 
forhold til kerneopgaverne, er spørgsmålet, om dette kan ske, hvis man som leder ikke har en 
professionel indsigt i det område, man står i spidsen for.  
 
I artiklen argumenterer Lars Lundgaard for, at det på folkeskoleområdet er nødvendigt at have en 
leder, der kan være i stand til at gå i kvalificeret dialog med et team om et pædagogisk 
udviklingsforsøg omkring fjerde klasse. Det anføres, at det, der legitimerer, at det er en 
læreruddannet, der fungerer som leder, er den indsigt i det, der foregår i klasselokalet i kontakten 
mellem personale og børn.  
 
En problemstilling som denne kendes inden for andre professioner, hvor professionsuddannede 
indtil for få år siden har haft monopol inden på ledelsen inden for deres områder, egentlig uden 
nogen har anfægtet en sådan fordeling af ledelsesopgaverne. Det gælder således kommunal og 
amtslig administration inden for undervisnings- og sundhedssektoren, altså på sygehuse, 
psykologiske rådgivninger og i skole- og kulturforvaltninger. Det sidste område vel som en udløber 
af det ovenfor beskrevne vedrørende folkeskoler. 
 
I det følgende vil denne problematik blive gennemgået hvad angår det almene gymnasium og i et 
vist omfang hf, for så vidt angår det toårige hf.2 Her har der på tilsvarende vis ikke tidligere været 
stillet spørgsmålstegn ved ledelsens uddannelsesmæssige baggrund. Den eneste grundige 
undersøgelse af rektorers arbejds- og ledelsesvilkår er Marianne Abrahamsens Bag den åbne dør3, 
som ikke berører professionsproblematikken. Imidlertid vil Abrahamsens bog blive inddraget i 
forbindelse med rektorerne arbejdsområder; men det vil blive fremført, at mange af de 
grundlæggende betingelser for ledelse har ændret sig siden 1998. En af denne afhandlings 
intentioner er derfor at fastlægge de nuværende arbejdsvilkår samt antyde de fremtidige. 
 
Som udgangspunkt har det gennem det almene gymnasiums levetid været således, at rektorerne blev 
rekrutteret fra egne rækker, altså blandt magistre, der underviste på et gymnasium. Dette er sådan 
set også ifølge gældende lovgivning, idet det i gymnasieloven slås fast, at en rektor skal være 
cand.mag./ cand.scient. og have pædagogikum.4 Det er således, at der ved ansøgninger om 
rektorstillinger skal indsende pædagogikumbevis, som ret beset er adgangsbeviset for undervisning 
i gymnasiet og hf. En sådan ansøgning skal sendes til den ansættende myndighed – i de fleste 
tilfælde amterne – som indhenter en udtalelse om hver enkelt ansøger fra Undervisningsministeriet, 
hvori det blandt andet fastslås, om ansøgeren er kvalificeret til en rektorstilling ud fra 

                                                 
1 Lars Lundgaard, Uddannelse nr. 9, november 1999 
2 For VUC (Voksen Uddannelses Centre) gør der sig en noget anderledes problemstilling gældende, idet der her tilbydes 
undervisning på folkeskoleniveau (AVU) og gymnasialt niveau (hf). Dette kan afspejles i to typer ledere, 
folkeskolelærere eller magistre. Når der i det følgende tales om det almene gymnasium menes der således det almene 
gymnasium og hf på de almene gymnasier samt de toårige hf-centre. 
3 København, 1998. 
4 ”Rektorerne og lærere ved gymnasieskoler skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for gymnasiets 
fagrække.” Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v. § 20. 
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gymnasielovens krav. I selve ansættelsen bliver rektor tjenestemand med direkte reference til 
Undervisningsministeriet.5  
 
Denne tradition er ganske langvarig og går tilbage til indførelsen af skoleembedseksamen ved 
universiteterne i 1883 som forudsætning for at kunne undervise i gymnasiet. 6 Fra den tid er har det 
egentlig ikke været problematiseret, at ledelsen af et gymnasium har været overladt til en magister 
med pædagogikum. Det er der flere årsager til. Den mest åbenbare skal ses i forbindelse med en 
kulturanalyse af gymnasiet og den enkelte lærers opfattelse af sit arbejde. Dette vil blive beskrevet 
nedenfor, i 4.3. 
 
For at kunne undersøge tendensen om professionsledere nærmere i det gymnasiale område er det 
relevant at give et overblik over, hvilke overordnede bevægelser, der på organisations- og 
udviklingsplan kan iagttages inden for ledelsesfeltet. Dette er udgangspunktet for næste afsnit, der 
omhandler moderniseringsbølgen inden for offentlige forvaltning eksemplificeret ved New Public 
Management og Human Ressource Management. Dette overblik er nødvendigt, da en af mine 
pointer er, at ledelsesopgaverne i det almene gymnasium har ændret karakter som følge af generelle 
tendenser inden for det offentlige regi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0. Udvikling inden for offentlig forvaltning 
 
                                                 
5 Det er interessant at bemærke, at rekrutteringen til det gymnasiale område i Undervisningsministeriet udviser samme 
karakteristika: de akademiske medarbejdere har alle en fortid som gymnasielærere. 
6 I latinskolerne havde lærerne frem til 1883 mange forskellige faglige forudsætninger. En egentlig filologisk-historisk 
skoleembedseksamen blev indført i 1849, men dækkede langt fra de faglige behov i undervisningen, hvilket var 
begrundelsen for det nye tiltag i 1883. 
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Udviklingen inden for den offentlige forvaltning skal ses på en international baggrund, hvor de 
bevægelser, der ses globalt, selvfølgelig også har fundet vej til den danske samfundsøkonomiske 
debat og videre til den politiske beslutningsproces. 
 
Globalt har der siden 1980’erne været tale om en omfattende liberalisering af kapitalbevægelser og 
handel med varer og tilsvarende hvad angår tjenesteydelser. Der er nu tale om udviklingen af et 
globalt marked, hvor selv offentlige service- og velfærdsydelser er genstand for et 
konkurrenceparameter. Begreber som liberalisering, udlicitering og privatisering åbner op for 
mulighed for multinationale selskabers entre på de nationale markeder. En følge af denne udvikling 
er, at et lands konkurrenceevne ikke længere kan ses udelukkende som et spørgsmål om 
arbejdsmarkedsforhold. Elementer som uddannelsesniveau, erhvervsstruktur, samarbejdsrelationer 
er vigtige parametre, som de enkelte lande må tage højde for. 7
 
Tilsvarende betyder Det Indre Marked i EU en liberalisering af de markeder, der tidligere har været 
nationale, og en større åbenhed internationale virksomheders bud på licitationer af alle større 
offentlige projekter. Samtidig er mulighederne for at finansiere den offentlige sektor via skatter og 
afgifter begrænset, fordi landene i EU konkurrerer om skatteniveauet på erhvervsområdet, og 
grænsehandelen påvirker afgifterne. Derfor er udliciteringer og privatiseringer blevet et middel til at 
holde skattetrykket nede og serviceniveauet oppe. 
 
Tilslutningen til ØMU’en har også begrænset de nationale politikeres rum for ageren, idet der er 
snævre grænser for det tilladte inflations- og renteniveau, budgetunderskuddet må ikke overstige 
3% af BNP i markedspriser og den samlede offentlige gæld må ikke overstige 60% af BNP i 
markedspriser.8 Derfor er det ikke muligt at tilføre den offentlige sektor ekstra økonomiske 
ressourcer til at klare den øgede konkurrence. Samtidig er der i flere medlemslande, f.eks. Sverige 
og Danmark specielt, stor offentlig opmærksomhed omkring skattetrykket. I Danmark er dette 
blevet mere markant efter regeringsskiftet i 2001. Øget produktivitet og kvalitet skal altså klares 
med de samme økonomiske ressourcer, og efter regeringsskiftet med færre. 
 
 
 
2.1. Moderniseringsprocessen i den offentlige sektor 
 
Ny informationsteknologi stiller stadigt større krav til offentligt ansattes viden og kvalifikationer, 
samtidig med at indførslen og den stadige udskiftning kræver store investeringer. Borgerne, der i 
den her forbindelse ikke opfatter sig selv som skatteydere, efterspørger færre standardydelser og 
flere individualiserede ydelser. Dette medfører krav om en øget fleksibilitet og en omfattende 
kompetenceudvikling hos de offentligt ansatte, der leverer disse serviceydelser. En følge af dette er 
ændret løn- og personalepolitik, der kan motivere personalet for omstilling og 
kompetenceudvikling.9
 
Helt generelt kan man sige, at den her omtalte moderniseringsproces i Danmark udspringer af et 
behov for et fælles samfundsmæssigt rationale, en ny moderniseringsdiskurs for den offentlige 
sektor, der er igangsat centralt i centraladministrationen, Finansministeriet, men deles af de centrale 
aktører i det politiske og organisatoriske beslutningstagermiljø.  
                                                 
7 Ove Korsgaard: Kundskabskapløbet; København, 1999, s. 102-109. 
8 Flemming Ibsen og Jens Finn Christensen: Løn som fortjent; København, 2001, s. 31-32. 
9 Op.cit., s.32-33. 
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Der er i udpræget grad tale om et top-down projekt, hvor det er den centrale ledelse i 
organisationerne og de tilknyttede eksperter, der styrer moderniseringsprocessen af den offentlige 
sektor. Akademikernes Centralorganisation har været en del af denne proces, mens 
Gymnasieskolerne Lærerforening ikke har været med. Det kan formentlig en af grundene til, at 
moderniseringsprocessen, herunder implementeringen af Ny Løn, samt udviklingstendenserne på 
det gymnasiale område møder så stor modstand blandt gymnasielærerne. 
 
I de følgende to afsnit vil moderniseringsprocessen blive sat ind i en organisationsmæssig ramme i 
forhold til de to begreber New Public Management og Human Ressource Management. 
 
 
 
2.2. New Public Management 
 
Den forandringsproces, som det offentlige gennemgår, karakteriseres hos bl.a. Kurt Klaudi Klausen 
som New Public Management:  
 

”Udgangspunktet for NPM er en klassisk kritik af det offentlige for dets bureaukrati 
og for ikke at være som det private.”10  

 
New Public Management er ifølge Klausen en samlebetegnelse for en række reform- og 
ændringstiltag af liberalistisk tilsnit: 
 

”Det offentlige beskrives som forvokset, hvorfor det skal nedskæres, for bureaukratisk og 
ineffektivt, hvorfor det må omorganiseres for styrings- og regelfikseret, hvorfor der skal 
decentraliseres og dereguleres for dårligt ledet, hvorfor lederne skal udskiftes eller 
omskoles og endelig som i alt for ringe grad orienteret imod resultater og behov hos 
forbrugerne."11

 
Nøgleordene er: 

• Decentralisering, privatisering, udlicitering  
• Konkurrence, også for offentlige institutioner, 
• Skift fra parlamentarisk, demokratisk kontrol til markeds- og brugerkontrol. 

 
På organisationsplan er nøgleordene: 

• Skift fra processer til resultater (den såkaldte outputstyring) 
• Fokus på økonomisk belønning og sanktioner 
• Professionel, entrepenørisk ledelse 
• Fokus på fleksibilitet. 

 
Der er i New Public Management en tendens til ensliggørelse, hvor uddannelsessektoren og 
uddannelsesinstitutionerne ikke adskiller sig fra andre offentlige sektorer og institutioner. Det følger 

                                                 
10 Kurt Klaudi Klausen: “Skulle det være noget særligt? Organisation og ledelse i det offentlige; Børsen, 2001, s. 44.  
11 “Skulle det være noget særligt? Organisation og ledelse i det offentlige, s. 44. 
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heraf, at uddannelse kan forstås og styres på samme måde som enhver anden offentlig service og 
institution. 12

 
Den her nævnte decentralisering fungerer fra centraladministration (stat) til lokalt niveau (amt og 
kommune) og videre til institutionerne. På skolerne ses dette også i overførslen af dele af 
administration og ledelse til selvstyrende lærerteams. 13 Et rationale i pædagogisk henseende er, at 
der ved en sådan uddelegering gives de enkelte lærere mulighed for at arbejde mere målrettet med 
den enkelte klasse, pædagogisk og også fagligt set. Begrebet  Classroom Management sætter 
således fokus på de pædagogiske muligheder en lærer har i samarbejde med sine kolleger. Dette er 
f.eks. den tankegang, der ligger bag Bugge, Birthe Louise Bugge og Peter Harders  Skolen på frihjul 
– om lærerrollen og det forsvundne elevansvar, 14 uden der dog her alvorligt berøres elementer der 
vedrører organisationsopbygningen: 
 

” … man lægger op til en standarduddelegering af de rektorale kompetencer 
vedrørende elever til det lærerkollektiv der har med til at afgøre de pågældende 
elever. Her tænkes på hele det sæt af henvendelser til elever, fra karakterbøger til 
skriftlige forsømmelsesvarsler, som systemet foreskriver”. 15

 
De ”rektorale kompetencer” kan i denne tankegang selvfølgelig tænkes overført til mikroniveau, 
nemlig til de lærere, som faktisk har føling med, hvad der rører sig i den enkelte klasse. Denne 
tankegang er således helt i overensstemmelse med de grundlæggende ideer i  New Public 
Management.  
 
 
 
2.3. Human Ressource Management 
 
En leder i dag skal have en forståelse for den sammenhæng, som hans organisation indgår i; han 
skal altså have en organisationsforståelse og en klar fornemmelse af medarbejdernes behov og 
ønsker. Samtidig skal organisationens krav til medarbejderne også stå klare. Ofte omtales dette som 
den psykologiske kontrakt. 16 Der er tale om en implicit kontrakt, som handler om, hvilke 
forventninger medarbejdere og ledelse kan og bør have til hinanden. De ansatte kan forvente 
følgende af ledelsen: 
 

• En fair og ligelig behandling 
• Sikkerhed i ansættelsen 
• Mulighed for at demonstrere kompetence 
• Karriereforventninger og mulighed for at udvikle sine kvalifikationer 
• Indflydelse og medbestemmelse 

                                                 
1212 Peters, Marshall og Fitzsimons, “Managerialism and Educational Policy in a Global Context: Foucault, 
Neoliberalism, and the Doctrine of Self-Management” i Burbules og Torres (red.), Globalization and education:critical 
perspectives; New York, 2000, s. 111. 
13 Se f.eks. http://www.absalonsskole.roskilde.dk/index2.html, afsnit 13.1 om teamsamarbejde. Her nævnes de 
pædagogiske muligheder ved en sådan ordning, som var iværksat af forvaltningen i forbindelse med overenskomsten 
for 1999. 
14 København, 2002. 
15 S. 204. 
16 Det følgende er baseret på Flemming Ibsen og Jens Finn Christensen,  Løn som fortjent; København,, 2001, s. 76-85. 
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• Tillid til, at organisationen vil holde sine løfter 
• Forventninger til, at medarbejderne ledes kompetent. 

 
Ledelsen kan på sin side forvente følgende af medarbejderne: 

• Kompetence og kvalifikationer 
• Effektivitet 
• Loyalitet 
• Engagement og forpligtethed. 

 
Ledelsesmæssige tiltag som medarbejdersamtaler kan medvirke til at synliggøre og klargøre den 
psykologiske kontrakt, som kan tilpasses den enkelte institution med tiden. Imidlertid er forholdet i 
dag ikke så statisk og ligetil som beskrevet ovenfor. Det grundlæggende synspunkt er, at der er sket 
forandringer i omgivelserne, som har ændret organisationernes forventninger til de ansattes 
præstationer og adfærd – moderniseringen, som er nævnt ovenfor i 3.1. Dette gælder måske især for 
offentlige virksomheder og dermed offentligt ansatte, som ikke skal skabe en værditilvækst, men i 
højere grad skal acceptere nogle ydre krav om effektivitet, som ligger i de tendenser, som er under 
begrebet New Public Management. 
 
Edgar H. Schein fremhæver opsummerende, at den nye psykologiske kontrakt skal leve op til, 
 

”at de ansattes egne forventninger til, hvad organisationen vil give dem og hvad de selv skal 
levere til organisationen til gengæld, svarer til organisationens forventninger til, hvad den 
vil levere og får til gengæld.” 17

 
I den sammenhæng er det afgørende for kontrakten, at der faktisk er enighed parterne imellem om, 
hvad der faktisk skal og kan udveksles mellem parterne. For ledelsen i organisationen må det handle 
om at arbejde med en form for værdibaseret ledelse. Det er ønskværdigt, at medarbejdere er i stand 
til at se sig selv i forhold til virksomhedens overordnede mål og finder værdierne i sin egen 
personlige udvikling, som er nært forbundet med de skiftende kompetencekrav, som er de ansattes 
arbejdsvilkår. Set i dette lys kan man sige, at arbejdspladsen bliver et sted, hvor mennesker kan 
mødes, udvikle sig sammen og skabe gode resultater. Lederens opgave, på den anden side, bliver at 
sikre medarbejdernes trivsel og engagement. Disse er danske ord der til dels dækker det engelske 
ord  commitment, som anvendes i forbindelse med Human Ressource Management. 
 
Gennemførelsen af en sådan ny psykologisk kontrakt og et fælles værdisæt er i høj grad baseret på 
kommunikation - f.eks. medarbejdersamtaler som er blevet nævnt ovenfor, indflydelse på eget 
arbejde og mulighed for den enkelte medarbejder til at skabe af rammer og udvikling. Han/hun får i 
sine jobfunktioner en større handlefrihed og flere handlemuligheder og bliver således (om muligt 
endnu) bedre til hele tiden at omstille sig til de ændrede vilkår. I en sådan værdibaseret ledelse vil 
der altså være større individuel frihed og færre regler, systemer og proceskontrol end i traditionel 
ledelse som i modernistiske organisationer. 
 
 
 
2.4. New Public Management og Human Resource Management – en 
sammenfatning 
                                                 
17 Citeret i Ibsen og Christensen, Løn som fortjent, s. 82. 

 9



 
 
Det er velkendt, at bevægelsen i den offentlige sektor er inden for den økonomiske side af systemet 
med en stigende decentralisering af økonomi og løntildeling på bekostning af de blødere ideer, som 
ligger i Human Ressource Management. Dette bunder blandt andet i de overordnede økonomiske 
overvejelser fra Finansministeriet, der som nævnt ovenfor kan sættes i forbindelse med begrebet 
New Public Management. Klausen kan dog i sin opsummering af tankerne bag New Public 
Management gøre klart, at der er tale om en bevægelse, snarere end et videnskabeligt begreb: 
 

”Alt i alt må man sige, at New Public Management hverken er new, public eller 
management i en grad, som berettiger til at omtale som et sammenhængende 
teorikompleks. Det er et politisk program til reformeringen af den offentlige sektor: 
det er reinventing government, det er modernisering af den offentlige sektor.” 18

 
Dette rokker imidlertid ikke ved det faktum, at modrniseringstendensen klart kan ses som værende i 
kraft inden for den offentlige sektor. Et konkret eksempel på denne bevægelse på det enkelte 
gymnasium er indførelsen af Ny Løn, dvs. en decentral mulighed hos ledelsen til at bestemme over 
en del af lønmiddelsummen, som tildeles individuelt baseret på blandt andet den enkelte lærers 
kvalifikationer. Dette vil ikke blive berørt yderligere i nærværende sammenhæng, selv om der i et 
strategisk ledelsesaspekt er et stort diskussionselement i dette område. 19

 
New Public Management skal ses som baggrunden for diskussionen om Human Resource 
Management. Human Resource Management tilsvarende ikke et begreb, hvorpå der kan sættes en 
entydig definition, således som der tidligere i afsnit, 2.2., blev forsøgt en definition på begrebet New 
Public Management. John Storey definerer det følgende måde: 
 

“Human ressource management is a distinctive approach to employment management which 
seeks to achieve competetive advantage through the strategic deployment of a highly 
committed and capable workforce, using an integrated array of cultural, structural and 
personnel techniques.” 20

 
De to begreber, NPM og HRM er sådan set inkonsummerable;21 men det kan fremføres, at 
bevidstheden om ressourcernes betydning og muligheden for at optimere, som er grundlæggende i 
NPM-tankegangen, kan relateres til HRM, hvor der netop tales om optimering. Dette er imidlertid 
på en anden måde end gennem ledelsesmæssige eller politiske rationaliserings- og effektiviserings-
bestræbelser. Vi bevæger os altså ind i et kulturelt, strukturelt og personalemæssigt rum, hvor der 
tages hensyn til organisationens overordnede mål og trivsel. 
 
3.0. DJØFiceringsproblematikken set i forhold til det almene gymnasium 
 

                                                 
18 Kurt Klaudi Klausen, Offentlig Organisation, Strategi og Ledelse; Odense, 2000, s. 100. 
19 Se SEMESTEROPGAVE MODUL 3 (2001), af Per Farbøl, Ole Juul Lund, Henrik Madsen og Jens Boe Nielsen, 
som behandler begrebet ”Ny Løn”. 
20 John Storey (ed.), Human Resource management. A Critical Text; London and New York, 2001, s. 5. 
21 Flemming Ibsen og Jens Finn Christensen, Løn som fortjent; pointerer en forskellighed i menneskesyn mellem NPM 
og HRM. Førstnævnte tager udgangspunkt i en antagelse om mennesket som havende en lav arbejdsmoral og 
motivation. En ledelsesopgave bliver følgelig at kontrollere og styre de ansatte. HRM baserer sig på den ansattes 
potentialer og positive forhold til et meningsfyldt arbejde, hvor ledelsens opgave således bliver at motivere og belønne. 
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Opgaverne og ikke mindst kravene til offentlige organisationer er altså anderledes end tidligere, vil 
det kunne hævdes. Der tales i den forbindelse også om hyperkompleksiteten som en yderligere 
belastningsfaktor, ikke kun for ledelsen, men i ligeså høj grad for den enkelte medarbejder. 
 
Inden for anden offentlig virksomhed end gymnasieverdenen – og andre institutioner inden for 
uddannelse - har det længe været almindeligt at ansætte ledere, der ikke havde den direkte faglige 
indsigt i det område de skulle lede. Dette er ofte blevet kaldt en DJØFicering. Begrebet er bredere 
end bare at være begrænset til de akademisk uddannede, der er organiseret i jurist- og 
økonomfagforeningen DJØF.  
 
Som Peter Dahler-Larsen og Niels Ejersbo fremhæver i deres analyse af DJØFiceringsprocessen, 
dækker begrebet over mere end bare end en professionel fagforeningsmæssig organisering. 22  
I debatten formuleres ofte en kritik af økonomi som et styringsværktøj, så DJØFiceringsdebatten 
også fremstår som en kritik af moderne organisations- og styringstænkning. Her er det interessant at 
se, at ledelse og den måde ledelse bliver udøvet på, bliver sat i fokus.: 
 

”Sidst, men ikke mindst, rummer djøficeringsdebatten også en kritik af ledelse som 
sådan. Det er kendetegnende, at udfaldet mod djøficeringen ofte kommer fra 
fagprofessionelle grupper, der tidligere har haft monopol på ledelse inden for deres 
egen sektor, og som føler sig presset ud af generalistlederne.”23  

 
Dahler-Larsen og Ejersbo tænker specielt på ledende stillinger inden for skoleforvaltningen og på 
sygehusene, der traditionelt har haft deres rekrutteringsgrundlag for lederne blandt 
folkeskoleuddannede og lærere. 
 
Imidlertid er problemstillingen relevant i forbindelse med ledelsen af de fleste offentlige 
virksomheder, som er underkastet moderniseringsprocessen og de politiske krav om effektivisering 
af den offentlige sektor. Det altså spørgsmålet, om tiden er løbet fra en professionalisering og 
monopolisering af ledelsen inden for mange offentlige områder. Derfor kan man i forbindelse med 
em analyse af ledelsesopgaverne i det almene gymnasium rejse spørgsmålet: 
 
Er det i dag er nødvendigt, at en rektor har rod i gymnasieverdenen? 

 
Dahler-Larsen og Ejersbo kommer ind på det grundlæggende spørgsmål i forbindelse med 
diskussionen om de fagprofessionelles monopol på ledelse på deres område: 
 

”Selv når man ser bort fra det rent interessemæssige kan man diskutere, om nogen 
enkelt profession i sig selv bærer værdier, der er almene nok til at blive benyttet som 
eksklusivt beslutningsgrundlag for ledelsesmæssige beslutninger og prioriteringer.”24  

 
Dette spørgsmål vil blive forfulgt i det følgende, samtidig med at nogle delspørgsmål vil danne 
baggrundsrammen for diskussionen: 
 

• Kan en ændring bort fra en fagprofessionel ledelse i det almene gymnasium lade sig gøre?  

                                                 
22 Aarhus, 2003. 
23 Peter Dahler-Larsen og Niels Ejersbo, ”DJØFiceringsmyten”, DJØFbladet, nr. 6 (2003), s. 25. 
24 Ibid. 
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Måske er spørgsmålet forkert stillet, for selvfølgelig kan alt lade sig gøre, hvis der er politisk vilje 
til at gennemføre en sådan ændring. Derfor må et følgespørgsmål være: 
 

• Er en sådan ledelsesændring ønskelig?  
 

Svaret på dette afhænger i høj grad af, hvem der spørges; men spørgsmålet er relevant, for det åbner 
op for det overordnede spørgsmål: 
 

• Hvem er det almene gymnasiums interessenter og hvad er det almene gymnasiums 
overordnede opgavevaretagelsesområde? 

 
Endelig må konsekvenser af en eventuel ændring berøres: 
 

• Hvorledes vil en eventuel DFØFicering se ud inden for gymnasieområdet, og hvilke 
organisations- og kulturændringer kan tænkes at være konsekvensen af en sådan 
ledelsesændring? 

 
Sidstnævnte spørgsmål er hypotetisk og indeholder så mage usikkerhedsmomenter, at det vil være 
farligt at lade dette være et hovedomdrejningspunkt. 
 
For at kunne behandle ovennævnte spørgsmål, må det nødvendigvis undersøges, hvilke opgaver en 
rektor varetager på et gymnasium. I den forbindelse må der spørges, hvorledes et alment 
gymnasium ser ud i organisationssammenhæng og i en sammenhæng med andre offentlige 
virksomheder. Er der et specielt særkende ved det almene gymnasium som organisation, eller kan 
det sammenlignes med andre offentlige virksomheder, som f.eks. hospitaler? 
 
Endelig vil der i et senere afsnit, 6.3.1., blive præsenteret en resultaterne af en undersøgelse blandt 
fire rektorer udnævnt efter 1999, der er blevet spurgt om udviklingsperspektiverne i det almene 
gymnasium i forbindelse med ledelsesopgaverne og mulighederne for ansættelse af en ikke-
professionsuddannet leder til varetagelse af disse. Spørgsmålene her er direkte afledt af den 
problematik, som rejses af Dahler-Larsen og Ejersbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0. Det almene gymnasium - organisation og kultur 
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Det almene gymnasium har haft en historie som både privat og offentlig institution. Herrerne på det 
offentlige område har været kommunale, amtslige og statslige. Ejerforholdet var sådan set ikke 
afgørende for opgavevaretagelsen, idet Undervisningsministeriet ved regelstyring og kontrol sikrede 
sig, at der var en ensartethed i uddannelsen nationalt set.  
 
Dette forhold blev ikke umiddelbart ændret ved amternes overtagelse af statsgymnasierne i 1986. 
Det var stadig Undervisningsministeriet, der stod som garant for uddannelsens validitet på det 
indholdsmæssige område. Som forventet er det på det økonomiske område, at amterne har kunnet 
sættes deres indflydelse ind; men gymnasieloven afstikker regler for holdoprettelse, fagudbud med 
videre.  
 
Det almene gymnasium kan opfattes som et fagbureaukrati eller et professionelt bureaukrati. 25 Et 
sådant karakteriseres ifølge Mintzberg ved at være stærkt præget af professionelle og samtidigt 
være regelstyret. Der er tale om en horisontal specialisering og decentralisering, hvor 
koordineringen sker gennem en standardisering af fagkyndighed, f. eks. eksamen og andre prøver. 
Eksempler på sådanne organisationer er hospitaler, skoler, læreanstalter og ekspertorganisationer. 
 
Ligesom det ovenfor er nævnt, at en rektor skal være uddannet som cand.mag eller cand.scient. og 
have pædagogikum, gælder det samme for lærerne, som leverer kerneydelsen. På denne måde 
afgrænses professionen. Imidlertid vil man nok kunne opfatte jobbet som gymnasielærer som en 
semi-profession i forhold til en rendyrket profession. 26  
 
At være cand.mag. eller cand.scient. er ikke det samme som at være tandlæge (cand.dent.), præst 
(cand.theol.) eller nationaløkonom (cand.polit.), som kan opfattes som rendyrkede professioner. 
Som cand.mag. kan det være svært at begrænse det faglige område og definere den faglige 
kompetence, som man alene skulle besidde. Dette er en af grundene til eksistensen af et 
pædagogikum, som bygger ovenpå den akademiske grad og gør akademikeren i stand til at varetage 
undervisningen i gymnasiet. I Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de almene gymnasiale 
uddannelser 27 slås det fast, at faglig kompetence er betinget af at have en bestået kandidateksamen 
inklusive speciale i et eller flere gymnasie-/hf-fag. Imidlertid er det rektors ansvar at sikre sig, at 
indholdet af kandidatens uddannelse stemmer overens med de centrale faglige mål for alle fagets 
niveauer, således som de fremgår i fagbilagene til gymnasie- og hf-bekendtgørelsen. 
 
Som organisation er gymnasiet afhængigt af forholdene i det såkaldt udførende led, hvor de 
professionelle gennem deres undervisning leverer organisationens kerneydelse.  
 
Et de gennemgående træk i den traditionelle struktur er autonomien. En lærer står alene foran sin 
klasse med sit fag. Der findes nogle mål og rammer for undervisningen bestemt af bekendtgørelsens 
fagbilag; men det står den enkelte lærer frit for selv at planlægge progressionen frem mod disse mål 
samt gennemføre undervisningen med bestemte arbejdsformer og undervisningsprincipper. I den 
rene form for undervisning i det enkelte fag er der for den enkelte lærer ikke nogen grund til at 
samarbejde med andre lærere, hverken om den enkelte klasse eller om det enkelte fag. I 
organisationssammenhæng kan det almene gymnasium således opfattes som et  dekoblet system, 

                                                 
25 Henry Mintberg, Structure in Fives; Prentice-Hall, 1983. 
26 Peter Kragh-Jespersen, ”De professionelle, fagbureaukratiet og omstilling i den offentlige sektor“ i Leif Moos, Mads 
Hermansen og John Kejsler, Professionalisering og ledelse; Dafolo, 2002, s. 77-78. 
27 Bekendtgørelse nr. 477 af 18. juni 2002. 
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som er kendetegnet ved mange elementer med særpræg, og at der ikke ses noget samspil mellem de 
enkelte elementer. 28

 
Den almindelige, professionelle gymnasielærer er organiseret gennem en fagforening, 
Gymnasieskolernes Lærerforening, som tager sig af løn- og arbejdstidsforhold. Endvidere er det 
almindeligt for en gymnasielærer at være tilknyttet en eller to faglige foreninger, der som 
hovedopgave er at varetage medlemmernes faglige orientering. For Engelsklærerforeningen for 
Gymnasiet og HF kan man således læse: 
 

”Foreningens formål er 
• at fremme engelskundervisningen  
• at varetage medlemmernes faglige og pædagogiske interesser i faget  
• i samarbejde med GL at arbejde for forbedring af arbejdsforholdene for medlemmerne.” 29 

 
Her slås det dominerende fagsyn fast inden for faglig og pædagogisk udvikling. Faget ses isoleret 
og kun i forbindelse med vilkår for arbejdstid ses en mulighed for samarbejde med andre 
faggrupper – gennem Gymnasieskolernes Læreforening. 
 
 
 
4.1. Det almene gymnasium som organisation - sammenfatning 
 
Den professionelle organisation kendetegnes altså ved, at dens medlemmer har en særlig 
uddannelse, der kvalificerer til netop det arbejde de udfører.  Det fremherskende element i den 
professionelle organisation er således de ansattes ekspertise og ikke traditionelle hierarkiske 
strukturer. De ansatte vil, som nævnt ovenfor, kræve stor autonomi i udførelsen af arbejdet og være 
negativt indstillede over for traditionelle ledelsesmetoder: 
 

”Medarbejderne opfatter ledelse som et unødvendigt eller begrænset onde. Ideologien 
[om ledelsesfremmethed] indeholder en forestilling om, at det selvstændige 
ansvarsfulde menneske kan lede sig selv, og at den nødvendige samordning af 
aktiviteter kan koordineres ved samtale mellem disse selvstændige personer.”30  

 
De væsentligste koordineringsmekanismer i en professionel organisation er gensidige forventninger 
til hinandens adfærd og genkendelighed i procedurer og arbejdsmetoder. Disse vil oftest være skabt 
uafhængigt af den enkelte organisation og være defineret af den ansattes interesseorganisation eller 
fagforening.  
 
Aspektet med opfattelsen af det almene gymnasium som et fagprofessionelt bureaukrati er 
interessant, idet det bringer os frem til en nærmere betragtning af kulturen i det almene gymnasium. 
En kulturanalyse giver nødvendig baggrund for at kunne vurdere, hvad den egentlige kerneydelse 
består af samt videre at kunne vurdere, hvad ledelsens funktion i en sådan organisation er og kunne 
tænkes at udvikle sig til. 

                                                 
28 Finn Borum, Strategier for organisationsændring; København, 1995, s. 95. 
29 Vedtægter for Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF, Januar 2002, § 2. 
30 Lars B. Goldschmidt, ”Erfaringer med ledelse på trods” (Tekstsamling til masteruddannelsen, ledelsesmodul, 3. 
semester, efteråret 2001, s. 33). 
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4.2. Kort kulturanalyse af det almene gymnasium 
 
Organisationskultur kan defineres som:  
 

“Organisationens særlige, traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner, 
som – overleveret fra ‘generation til generation’ – får bestemte typer af forklaringer 
og handlinger til at fremstå som indlysende og naturlige.”31

 
Denne definition gælder for den enkelte organisation. Spørgsmålet er, om der kan sættes en samlet 
fællesnævner på det almene gymnasium som én enkelt kultur, eller om der er forskelle fra skole til 
skole. Dette er, hvad skolerne signalerer til omverdenen blandt andet ved deres hjemmesider, ved 
introduktionsarrangementer og forsøgs- og udviklingsarbejde. Den kommende gymnasiereform må 
vel også kunne siges at bidrage til en sådan profilering, idet den enkelte skole vil få en mulighed for 
selv at bestemme udbuddet af studieretninger og sammensætningen af disse, hvad angår nogle fag i 
studieretningerne. 32

 
Imidlertid er der så mange fællestræk ved gymnasierne som sådan, at det er muligt at opstille nogle 
kulturelle karakteristika, som er dækkende for hele området: 
 

“ … on the surface we find artefacts, underneath artefacts lie values and behavioral 
norms, and at the deepest level lies a core of beliefs and assumptions.”33  

 
En egentlig analyse af gymnasiet på artefaktniveau, skueværdier og grundlæggende antagelser må 
først og fremmest forankres i kulturgenstandenes nuværende fremtrædelsesform, men må i nogen 
udstrækning også ses som konsekvenser af historisk betingede forandringer. 34

 
Selvom ”kulturen udvikles i et kompliceret samspil mellem interne og eksterne faktorer, som 
gensidigt påvirker hinanden”, 35 kan en undersøgelse af omgivelsernes art (værdierne i samfundet 
og i tilknyttede organiserede grupper), virksomhedens type (i nærværende tilfælde en 
uddannelsesinstitution) virksomhedens egenart (historikken, størrelsen, ledelsesstilen) og 
medarbejdernes egenart (værdierne, holdninger, sprog, interesser, køn, alder, erfaringer m.v.) på 
artefaktniveau bidrage til at give et billede af det almene gymnasium, som en monumental, 
traditionsrig og regelstyret institution, som har spillet en betydningsfuld rolle i samfundets 
overordnede uddannelsesmønster. 
 
 
 
4.2.1. Omgivelsernes art 
 
                                                 
31 Peter Gundelach og Hanne Sandager, Organisationskultur og ledelse i det offentlige; København, 1994, s. 16 
32 Se UDKAST af d. 30. juni 2003 – Forslag til Lov om uddannelsen til studentereksamen (Gymnasieloven), §§ 12, 14 
og 15. 
33 Mary Jo Hatch, Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives; Oxford 1997, s. 210. 
34 I det følgende anvendes Edgar H. Scheins begreber for kulturanalyse fra Organisationskultur og ledelse; København, 
1994, s. 24-34. 
35 Op.cit., s. 126. 
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Det almene gymnasium har i de sidste 100 år været betragtet som den nødvendige uddannelse og 
forudsætning for en videregående uddannelse, i første instans en lang, videregående uddannelse ved 
universiteter og andre højere læreanstalter. De høje faglige krav og gymnasiets status sammenholdt 
med den sociale arv medførte helt frem til 1970’erne, at kun en beskeden del - op til 10% af en 
ungdomsårgang - valgte gymnasiet. 1970’ernes og 80’ernes øgede krav om uddannelse havde en 
indvirkning på tilgangen til gymnasiet, således at ca. 35% i dag vælger gymnasiet.  
 
Stigningen i den såkaldte gymnasiefrekvens kan også tilskrives et ændret indhold i 
gymnasieuddannelsen, primært indførelsen af grengymnasiet i 1960’erne med et større udvalg af 
mere samfundsrelevante linier. Med sammenknytningen af HF-uddannelsens ca. 14% tager altså ca. 
halvdelen af en ungdomsårgang en almen gymnasial uddannelse. Selvom de tekniske- og 
handelsuddannelserne midt i 90’erne fik gymnasial karakter – HTX og HHX - har de ikke formået 
at ændre dette billede af det almene gymnasium som det naturlige valg af ungdomsuddannelse med 
henblik videreuddannelse. 
 
Således står gymnasiet som en ubetinget succes, som er i stadig vækst, med store problemer for 
amterne til følge. Ansøgertallet vokser, der er behov for at bygge nye gymnasier eller udbygge de 
eksisterende, hvilket allerede sker. Imidlertid er succesopfyldelsen afhængig af faktorer som de 
unges fortsatte opfattelse af det almen gymnasium som den primære ungdomsuddannelse. 36

 
 
 
4.2.2. Organisationens type og egenart 
 
På trods af en række reformer og deraf følgende nye bekendtgørelser fremstår det nuværende 
gymnasium med samme sigte, som det havde ved reformen i 1903, nemlig det studieforberedende 
og det alment dannende. Harry Haue gør opmærksom på, at de to begreber har været nævnt som de 
overordnede formål med gymnasieundervisningen siden begrebet almendannelse første gang blev 
brugt i formålsformuleringen i 1845.37 Der er ganske vist indført en række nye fag og en større 
valgfrihed for den enkelte elev, i den nuværende bekendtgørelse i form af mellemniveau- og 
højniveaufag. Hovedindtrykket er imidlertid stadig, at eleven gennem mødet med videnskabsfag, 
der konstituerer sig på universitetsniveau, både dannes og studieforberedes, med almendannelsen 
som foranstillet. Ligeledes er adgangskravet til de videregående uddannelser også stærkt forankret i 
gymnasiets fagrække og relateret til det faglige niveau. 
 
En række fag, som indførtes i 1903 fastholdes i dag 100 år efter alene for deres formodede 
almendannende værdier, f. eks. latin og oldtidskundskab. 
 
I forlængelse af fagrækken og videnskabstraditionen er kandidatgraden stadig forudsætningen for at 
kunne undervise i gymnasiet. Tanken om at man – i og med en gymnasielærer en gang har fordybet 
sig i et stof og fremstillet det som et forskningsbaseret speciale – dermed også har erhvervet de 
faglige og videnskabsmetodiske kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne bestride hvervet 
som underviser i det almene gymnasium, er en af grundpillerne i det gymnasiale system.  
 
                                                 
36 I en artikel i Jyllands-Posten 2 juli 2003, ”Stort pres på Århus-gymnasier”, nævnes en mulig risiko for ændring af de 
unges søgemønster til ungdomsuddannelserne, idet flere ansøgere til gymnasiet vil blive tvunget til at acceptere et andet 
gymnasium end det, de oprindeligt søgte ind på. 
37 Harry Haue, ”Almendannelse og Studieforberedelse”, Uddannelse, nr. 4 (2003), s. 11. 
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I forlængelse af kandidatgraden kan nævnes det standardiserede pædagogikum, som 
forudsætningen for fastansættelse, fra 2002 efter ansættelse i en 2-årig uddannelsesstilling, som 
afsluttes med erhvervelsen af den pædagogiske kvalifikation, som er betingelsen for fastansættelse. 
På artefaktniveau står det således klart, at gymnasielærere pr. definition opfylder ensartede 
betingelser for fastansættelse. 
 
Regelstyringen og det centrale pædagogiske tilsyn, som afstikker rammerne gennem udformningen 
af bekendtgørelser og cirkulærer og som gennem pensumkontrollen, de centralt stillede opgaver, 
censurpålæggelsen, skolebesøgene, og alle de øvrige styringsredskaber, fremstår som garanten for 
uddannelsens ensartethed på nationalt plan. Kravet om gennemsigtighed i den offentlige forvaltning 
og de her præsterede serviceydelser ses i kravet om offentliggørelse af karaktergennemsnit. 
 
Udformningen af uddannelsesinstitutionerne har haft stærke træk af ensartethed over sig. 
Korridorskolerne med klasseværelserne på række dominerer skolebyggeriet i 1900-tallet, også efter 
eksplosionen i tilgangen til ungdomsuddannelserne. 38 Hermed understøttes opfattelsen af en 
læringssituation, som består af én lærer, én klasse og ét lokale.  
 
Selvom 1970’erne bød på mange nye byggerier og selvom der skete en vis åbning af skolerne, f.eks. 
Munkensdam Gymnasium i Kolding, er det generelle billede stadig klasselokaler med plads til 24-
28 personer. Indførelsen af særlige faglokaler, som kom med byggeprogrammet i 1971, ændrede 
ikke opfattelsen af gymnasielæreren som den selvstændigt praktiserende underviser med et 
personligt ansvar for, at klassen opfylder det fastsatte pensum. Det accentuerede snarere tvært imod 
betoningen af fagforskelle, som på hver deres måde bidrager med en særlig videnskabelighed uden 
et større sammenhæng fagene imellem som resultatet. 
 
På alle gymnasier er indrettet et fællesrum som lærerværelse forberedelsesrum med 
computeradgang, mens rektor ofte er den eneste, der har eget kontor. Det understøtter opfattelsen af 
lærerne som en ligeværdig gruppe kun med rektor som direkte overordnet. 
 
De materialer, som anvendes til undervisningen, afspejler også en vis kontinuitet. Bogsæt anvendes 
af økonomiske grunde ofte i årevis. Det ses på bøgernes slidtage og måske i listen over de elever 
der har anvendt bogen i hvilke år og af de noter, som andre elever måtte have skrevet til i bogen. 
Som ansat på en af landets ældste skoler kan jeg betragte den anseelige bogsamling med klassesæt 
fra begyndelsen af sidste århundrede med en følelse af traditionsstolthed og undren. 
 
Når enkelteksemplarer går i stykker, erstattes de ofte og derved sker en ringe fornyelsen af 
bogbestanden. For eksempel kan det opleves, at faggrupper prioriterer suppleringer af eksisterende 
titler højere end nyanskaffelser. Nogle lærere underviser således ofte med det samme bogsæt eller 
lærebogssystem, hvilket nemt kan opfattes som udtryk for en vis traditionalisme i undervisningen. 
Muligvis har en afsmittende konserverende effekt på den enkelte lærers undervisnings- og 
arbejdsformer. 
 
Organisationsstrukturen er stadig meget flad. Rektor ansætter og afskediger personalet. Med 
decentraliseringen og ledelsesreformen i 1995 indførtes en souschef-funktion som ledende inspektor 
og et antal øvrige inspektorer i forhold til institutionens størrelse, som tilsammen skal udgøre et 
ledelsesteam. Men mange af de opgaver, som inspektorerne udfører er af administrativ art og kun i 
                                                 
38 Ole Jellingsø, ”Den historiske dimension. Gymnasiebyggeri og pædagogik i 100 år”, Gymnasiepædagogik nr. 23 
(2001), s. 5-17. 
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beskedent omfang af ledelsesmæssig karakter. Gradvist er en del af tilsyns- og 
ledelseskompetencerne flyttes fra Undervisningsministeriet til den enkelte rektor, uden dette mange 
steder har givet sig synlige udslag i en anderledes uddelegerings- og ledelsesstruktur. 
 
 
 
4.2.3. ”Medarbejdernes egenart” - gymnasielærerne 
 
Gymnasiet har i dag en skæv aldersfordeling i og med, at ca. 50% af lærerstanden er mellem 50 og 
60 år. 

Aldersfordeling alm. gymn.
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Figur 1 (kilde: Gymnasieskolernes Lærerforening 2001) 
 
Således er der en stor gruppe lærere, som har været ansat sammen gennem de sidste 20-30 på de 
enkelte gymnasium. Forholdet mellem disse lærere må karakteriseres ganske tæt, idet de har delt 
skæbne fagligt, pædagogisk og menneskeligt gennem disse år. Uden tvivl har dette forhold en 
afgørende indflydelse på kulturen på det enkelte gymnasium i forhold, som angår pædagogiske 
grundholdninger, forsøgsarbejde og holdninger til ledelse.  
 
Mobiliteten i sektoren er meget lille, der har været nominelt meget få nyansættelser i sektoren i de 
sidste 10-15 år. Denne omstændighed er med til at gøre den store lærergruppe mellem 50 og 60 år 
til et stærkt kulturbærende – og opinionsdannede - element på den enkelte institution, men også i 
gymnasiesektoren generelt. Inge Heise har i sin biografiske undersøgelse fra 1998 berørt dette: 
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”Der fortælles om de ”uofficielle magtstrukturer” knyttet til den store ”gamle” 
lærergruppe fra 70’erne der står i et modsætningsforhold til senere ansatte lærere.” 39

 
Som det også ses af figur 1, er der en skæv kønsfordeling blandt lærerne: Blandt se ældre lærere er 
der en overvægt af mænd, mens der blandt de yngre lærere fortrinsvis ansættes kvinder. På den 
måde kommer kvinder mere og mere til at dominere det gymnasiale rum. På nogle gymnasier er der 
eksempler på, at tildelingen af klasser for næste år – den såkaldte time-fagfordeling – må gå om, da 
der i nogle tilfælde forekommer klasser, der udelukkende har kvindelige lærere. En sådan 
kønsproblematik vil imidlertid ikke blive behandlet specifikt i denne afhandling. 40

 
Lærerne har været betragtet som ligeværdige. De har alle en kandidateksamen, der består af et 
hovedfag og de fleste tilfælde et sidefag/bifag. Det har indtil 1999 givet sig udtryk i en 
anciennitetsbunden og dermed gennemsigtig og forudsigelig løn. Lærerne har alle samme 
forberedelsesfaktor til undervisningen, som dermed også betragtes som lige meget værd. Forskellen 
i antallet af konfrontationstimer er et spørgsmål om omfanget af skriftlige opgaver i fagene. 
 
1988 reformens indførelse af en række nye fag har medført en mindre ”fagkamp”. Indførelsen 
begreberne mellemniveau  og højt niveau med et tilhørende skriftligt element og skriftlig eksamen 
har betydet meget for faglighedsbegrebet, specielt inden for sprogfagene. Dog er der samlet set i 
lærergruppen en klar opfattelse af, at videnskabsbaseret faglighed, metode og terminologi har en 
klar værdi i gymnasiet, uanset hvilket fag der er tale om. 
 
Undervisningsministeriets krav om at identificere det enkelte fags kernefaglighed og bidrag til 
studentens kompetenceudvikling har i nogen grad medført, at fag har følt behov for at legitimere sig 
og starte en diskussion om fagets væsentligste formål. Det eneste fag, der dog har taget denne 
udfordring op i det regi ,der ligger i Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser er 
engelsk. 41 Det ”udefra kommende” krav har således medført en vis usikkerhed i lærergruppen. 
Sammenholdt med de for ministeriet skuffende få reelle strukturforsøg kan man roligt konkludere, 
at der ikke af sig selv er sket en ekstern tilpasning endsige intern integration i forhold til de 
overordnede ønsker med Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at gymnasiet på artefaktniveauet fremstår som en institution 
med en lang historisk tradition, som har fastholdt sit sigte med almendannelse og 
studieforberedelse. Det almene gymnasium som institution er præget af en stor gruppe lærere, som 
har ensartet og ligeværdig uddannelsesbaggrund, der er fast forankret i en videnskabsteoretisk basis, 
og som i mange år har undervist efter de samme metoder og med de samme bøger og i de samme 
lokaler. Et kommende generationsskifte vil muligvis ændre på denne kultur på artefaktniveau, 
hvilket allerede antydes i de debatter der har taget deres begyndelse lokalt og i et vist omfang også 
nationalt. 42

 
Gymnasiesektoren fremstår desuden som stærkt regelstyret, men stor frihed inden for reglerne for 
den enkelte lærer, og stærkt kontrolleret fra ministerielt hold ved pensumindberetninger og 
eksamenstilrettelæggelse og censurpålæggelse. Målet med det almengymnasiale forløb og den 
                                                 
39 Inge Heise, Lærerliv; Undervisningsministeriet, 1998, s. 133. 
40 Se Inge Heise, op.cit.; s. 128-133. 
41 ”Kernefaglighed i Engelsk - et debathæfte”, Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, Hæfte nr. 
15, Uddannelsesstyrelsen, 2001. 
42 ” Generationskløft på lærerværelserne”, Gymnasieskolen nr. 9 (2003). 
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nationale ensartethed i afsluttende studentereksamen fremstår stadig som et vigtigt element i forhold 
til optagelseskrav på videregående uddannelser. 
 
På den baggrund står gymnasiet som institution som en noget tung, stærkt traditionsbunden og 
monumental organisation. Selvom der indadtil er sket en udvikling på det pædagogiske og 
fagdidaktiske område er uddannelsens mål og rammerne, hvori de opnås, i mange henseender 
uforandrede. Intentionerne bag en kommende reform udfordrer i et vist omfang denne tingenes 
tilstand og vil blive berørt senere. 
 
 
 
4.3. Værdier 
 
Artefaktanalysen af ”medarbejdernes egenart” er et første skridt til at kunne afkode de mere 
ubevidste værdisæt og normer, som konstitueres i gymnasiet. Der ligger i denne del af 
kulturanalysen en vi risiko for en sammenblanding af værdier, der manifesterer sig på 
artefaktniveauet såvel som på niveauet med de grundlæggende antagelser. Schein gør opmærksom 
på det: 
 

” … når man analyserer værdier, må man omhyggeligt skelne mellem dem, der i 
realiteten er stemmer overens med de underliggende antagelser, og dem, der i 
realiteten enten er efterrationaliseringer eller kun forhåbninger om fremtiden.” 43

 
Dette er for analysens konklusioner og bestemmelsen af kulturen i gymnasiet imidlertid af mindre 
betydning. 
 
Som beskrevet mange steder befinder gymnasiet sig i en krydspressituation, 44hvilket dog ikke har 
rokket ved en selvforståelse af at være en den ungdomsgymnasiale uddannelse, som giver direkte 
adgang til de videregående uddannelser. Den store gennemførelsesprocent, som det almene 
gymnasiums studenter har på disse videregående uddannelser bekræfter indtrykket af, at en 
studentereksamen – til trods for diskussionen om et for stort indtag - er en nødvendig og ofte også 
sikker vej til samfundets elite. Det forstærker i udpræget grad lærergruppens opfattelse af, at 
studentereksamen bibringer den enkelte elev nogle universelle værdier, som er gangbare selv i et 
samfund i forandring. Her er det vigtigt, at konstatere, at gymnasielærerne selv er eksempler på 
denne eliteposition i samfundet: 
 

”Jeg synes at vi på alle måder er en privilegeret gruppe. Vi har et arbejde som er guf. 
Med noget der interesserer os. … Der kan hele tiden komme noget nyt der stiller krav 
til dig. Og det er rimeligt betalt.” 45

 
Der er for den enkelte lærer en værdi i at bestræbe sig på faglighed, forstået som videnskabsbaseret 
faglighed, og fordybelse i sin undervisning. Læreren optræder med et fagligt engagement fatter 
engagementet og tro på fagets betydning i sig selv. Det kan hos mange lærere observeres, at der er 

                                                 
43 Schein, Organisationskultur og ledelse, s. 28. 
44 F.eks. Jørgen Glerup og Finn Wiedemann, ”De ungdomsgymnasiale læringskulturer – udfordringer under krydspres”, 
Gymnasiepædagogik nr. 18 (2001), s-. 17-18. 
45 Inge Heise, Lærerliv, s. 147. 
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en større forpligtelse på fagbilaget end på de indledende paragraffer i hovedbekendtgørelsen, hvori 
det fremgår at fagene skal fremstå som en helhed.  
 
Inge Heise konstaterer i sine interviews, at fagligheden spiller en meget stor rolle, hvor 
formidlingsaspektet er med, men underlagt det faglige. Ofte er det et problem for lærerne, at de ikke 
kan komme igennem med fagligheden i den form de kunne før, fordi elevernes forkundskaber 
fornemmes som mangelfulde. 46 Værdien af den faglige fordybelse fremhæves kraftigere i kraft med 
de ændrede indgangsniveau hos eleverne, forøgelsen af antallet af fag med en reduktion af antallet 
af timer i nogle fag. 
 
Metodefriheden i faget – også i forhold til undervisningsvejledningen - og det deraf følgende store 
mulighed for selvforvaltning af undervisningen i forhold til undervisningens mål og indhold og 
progressionen i faget har betydet en selvstændig arbejdstilrettelæggelse, som har bekommet den 
enkelte lærer vel. Der er så at sige et ledelsesansvar knyttet til undervisningen i forholdet til den 
enkelte klasse, og denne er uafhængig af ledelsen på skolen. Så længe der ikke klages over 
undervisningen, er der ingen kontrol med den. 
 
Den fælles videnskabelige uddannelsesbaggrund og det fælles pædagogikum har stået og står som 
garanter for undervisningens kvalitet. Der er selvfølgelig forskel på de enkelte læreres evne til at 
formidle stof og deres valg af undervisnings- og arbejdsformer; men grundsynspunktet er dog 
stadig, at al undervisning er god og ligeværdig. Interessen for faglig efteruddannelse er stor, til trods 
en øget bureaukratisering af arbejdstidsbestemmelserne på området: Efteruddannelsen garanterer 
ifølge lærerne en kvalificeret, opdateret undervisning. 
 
På det organiserings- og fagforeningsmæssige område har der været en stærk fælles samhørighed. 
Der er en stor organiseringsprocent – Gymnasieskolernes Lærerforening har 11.500 medlemmer – 
og solidariteten har været et af foreningens grundlæggende principper. Ingen har indtil 2002 
foreslået ændringer , som har kunnet give beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Selv mindre 
ændringer i fagrækken og/eller timetallet har man afstået fra på den enkelte skole, hvis det har haft 
indflydelse på den enkeltes arbejdsvilkår. ”Udvikling” i betydningen ”ændring af eksisterende 
struktur og organisering” har således haft vanskelige vilkår i organisationen, hvad de få 
strukturforsøg under Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser også har vist. 
Fokus for udvikling har primært været inden for de faglige områder. 
 
Karriereforløb er begrænsede på grund af organisationens flade struktur. Inspektorater har i 
overvejende grad administrativ karakter og betragtes i nogle tilfælde som åndehuller fra 
undervisning og i endnu færre tilfælde som reelle karrieremuligheder. Det samme gør sig gældende 
for studievejlederfunktionen., som dog ifølge Heise regnes for en forfremmelse. 47 Der er således 
ikke nogen intern konkurrence for at opnå særlige fordele eller hierarkiske placeringer. I forbindelse 
med den nye pædagogikumordning er der opstået en ny stillingskategori, kursusleder, som afløser 
studielektorstillingen, som blev afskaffet i 1982. Hvorvidt denne stilling reelt vil fungere som en 
avancementsmulighed er det for tidligt på nuværende tidspunkt at drage konklusioner om. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at gymnasielærerne i meget stærk grad opfatter sig som 
værende ”i samme båd”. De agerer i de samme rammer og rum og arbejder for samme mål, med 

                                                 
46 Heise, op.cit., s. 122. 
47 Heise, op.cit., s. 186. 
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ligeværdige midler og med samme løn. Som sådan fremstår gruppen som homogen på det enkelte 
gymnasium, men også inden for hele det almengymnasiale område som stand. 
 
Et frit gymnasievalg har åbnet op for en konkurrencesituation, hvor det enkelte gymnasium kan 
profilere sig. Indførelsen af HHX og HTX i 1990’erne har ikke været en trussel mod gymnasiets ry 
som den ungdomsuddannelse, der garanterer et efterfølgende studie- og karriereforløb. Det kan 
måske udtrykket således, at det er lærerne i det almene gymnasium som samlet kultur, der måske 
opfatter sig i konkurrence med de øvrige ungdomsuddannelser til trods for en fælles 
uddannelsesmæssig baggrund og en fælles organisering i samme fagforening. 
 
Et interview med lektor Uffe Nielsen, Nørre Gymnasium 48 gav det indtryk, at der stadig er et stærkt 
engagement i lærergruppen selvom den har været under et stærkt ydre pres, hvilket er en 
bekræftelse af Inge Heises undersøgelse fra 1998. Uffe Nielsen mener, at det især er den store 
gruppen af lærere ansat i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne, som stadig dominerer kulturen. 
Idealismen er bevaret, selvom der har bredt sig en såkaldt lønarbejdermentalitet, ”hvad får man for 
det”. Yngre kolleger fokuserer ifølge Nielsen i højere grad på sammenhængen mellem 
arbejdsindsats og løn. Hans synspunkt er i overensstemmelse med udsagnene i artiklen 
”Generationskløft på lærerværelserne”, som er baseret et kursus for nye lærere. Den unge 
generation langer til gengæld kraftigt ud efter Uffe Nielsens generation: 
 

”Der blev i det hele taget langet en række anklager ud mod den ældre generation, som 
blandt andet blev beskyldt for også at underminere ny løn af frygt for at skulle afgive 
privilegier. Og ikke alle købte GL-formand Gorm Leschlys argument om, at den 
seneste overenskomst har givet de unge bedre vilkår med tillæg og udlignet den store 
lønforskel. De mente i stedet, at det er de privilegerede og i forvejen løntunge 
grupper, der har sat sig på tillæggene, så der i virkeligheden ikke er ændret ret 
meget.”49

 
Det ”ydre pres” karakteriseres af Uffe Nielsen som  
 

• en fornemmelse af, at reallønnen er faldet: i 1970’erne fik man udbetalt overtid, hvilket 
måske skjulte den reelle løns værdi. Dermed havde man en fornemmelse af at være 
vellønnet, 

• aflønningen er blevet uigennemsigtig. Tidligere var der en klar sammenhæng mellem løn 
og anciennitet, mens den nuværende løn relaterer sig til en række funktionsbestemte og 
personbestemte forhold, 

• tidligere lavede man forsøg, fordi man synes, at det var sjovt. Nu er der en stærkere 
forventninger til, at man involverer sig for at få del i lokale lønpuljer og dermed er der 
også kommet en indbyrdes konkurrence, 

• konkurrencen med de øvrige ungdomsuddannelser har styrket kravet om, at 
gymnasielærerne legitimerer sig. 

 
Valgudtalelser fra alle fire lister i Gymnasieskolernes Lærerforening i 2001 understøtter Uffe 
Nielsens. 

                                                 
48 Interview med lektor Uffe Nielsen d. 8.12.01. Bearbejdet i SEMESTEROPGAVE MODUL 3 (2001), af Per Farbøl, 
Ole Juul Lund, Henrik Madsen og Jens Boe Nielsen 
49 Gymnasieskolen nr. 9 (2003). 
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”GL skal i sine forhandlinger fastholde ressourcen til forberedelse. Krav om flere 
centrale akkorder for ”ens” opgaver skal prioriteres højt. En styrket decentral 
aftaleret vil være afgørende for at sikre kvalitet mere rimelige vilkår og tidsfrister for 
lokale løn- og arbejdstidsforhandlinger. 
GL skal også prioritere kravet om kompetenceudvikling, men der skal ikke betales 
med overenskomstmidler for kravet. Generelt skal der prioriteres realløns- og 
pensionsforbedring frem for ”dyre” feriekrav”.50

 
Det fremgår tydeligt, at opfattelsen af ligeværdighed opretholdes, måske med vægten lagt på 
hovedgruppen af medlemmerne, når der tænkes på pensionsforbedringer. En gruppe lærere fra 
Rungsted Gymnasium tager direkte afstand fra den nye form for løntildeling ved kvalifikationsløn, 
som man ser som et udtryk for en brud på lighedstanken – uden blik for samfundsudviklingen:  
 

”Erhvervslivets managementløsninger og individuelle lønsystemer hører ikke hjemme 
i en kultur, der i den grad bygger på samarbejde og ligeværd”. 51

 
 
 
4.4. Grundlæggende antagelser 
 
Kerneydelsen i gymnasiet er undervisning. Selvom det er en ydelse alle giver, opfattes 
undervisningen som et meget personligt anliggende. Hver lærer har sin klasse, lukker døren, og så 
er det der foregår mellem læreren og klassen egentlig ret intimt. Lærerne udvikler gennem årene en 
stærkt subjektiv pædagogik, som ofte ikke er teoretisk pædagogisk funderet, og de har ofte ikke 
sprog at sætte på deres praksis. Der er ingen rigtige svar på ”optimal læring”; men værdien af 
faglighed og processen, der følger af arbejdet med faglig fordybelse fremstår blandt 
gymnasielærerne som ufravigelig betingelse, hvis de faglige mål skal nås.52 Uddannelsessystemets 
opbygning og en indlejret taksonomi fremstår som en indiskutabel forudsætning for læring, uanset 
hvilke væsensforskelle der måtte være fra fag til fag. 
 
Debatten om folkeskolens rolle og elevernes manglende indgangsforudsætninger har stået på i al 
den tid, gymnasiet har modtaget elever fra underliggende institutioner og altså ikke selv leveret en 
del af eleverne, som det var tilfældet frem til begyndelsen af 1970’erne, da der var tilknyttet en 
realafdeling til de enkelte gymnasier. 
 
Den nuværende debat accentuerer kravene om veldefinerede faglige forudsætninger for optagelse i 
gymnasiet. Indførelsen af screeninger er i flere fag blot en underbyggelse af nødvendigheden af at 
tage elevernes forudsætninger alvorligt. Mange gymnasielærere har åbenlyst beklaget sig over 
elevernes manglede forudsætninger - et krav om ekstern tilpasning - i deres fag og givet udtryk for 
deres personlige frustrationer over ikke at kunne nå pensum og de faglige krav  -intern integration. 
Dermed understøttes den grundlæggende antagelse af faglighedens værdi og således ses også en 
bekræftelse på det kulturelle element, der ligger i det gymnasiale lærerfællesskab, f.eks. i 
holdningen til eleverne, deres forudsætninger og forhold til faget. 
 
                                                 
50 Gymnasieskolen 21A, nov. 2001, Liste 3, s. 4 
51 Gymnasieskolen nr. 23, 6. december 2001, s. 27 
52 Se Heise, Lærerliv, s. 92-123. 
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På det enkelte gymnasium er i lærergruppen en klar fornemmelse af, at fagligheden både har en 
naturvidenskabelig og humanistisk-samfundsvidenskabelig indgangsvinkel. Når der nedsættes 
udvalg og arbejdsgrupper, som influerer på undervisningen anses det ofte for betydningsfuldt, at der 
er repræsenteret lærere fra de to/tre videnskabsområder, fordi de faglige områder anses for at have 
forskellig videnskabsteoretisk basis og dermed forskellige dannelseselementer. Som eksempel kan 
nævnes Roskilde Katedralskole, der i sin udvalgsstruktur har taget højde for en ligelig 
repræsentation af de forskellige videnskabsområder i såkaldt ”tunge” udvalg som 
Undervisningsudvalget, der beskæftiger sig med bl.a. stillingsopslag , fordeling af midler til de 
enkelte fag og principper for bevilling af kurser. 
 
Den grundlæggende videnskabsopfattelse understøttes af gymnasiets traditionelle opdeling i 
sproglig og naturvidenskabelige linier, hvor det anses for vigtigt, at hver linie har elementer i sig fra 
den anden, ud fra ønsket om bred almendannelse. Dette element vil blive bevaret i en kommende 
gymnasiereform, hvor der til trods for – eller måske netop på baggrund af – ophævelsen af 
liniedelingen tales om forskellige former for dannelse: 
 

”Fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene, og eleverne skal opnå 
almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og 
samfundsvidenskab med henblik på at kunne gennemføre videregående 
uddannelser.”53

 
Klasseværelset er forum for lærerens faglige formidling og dermed for elevernes mulighed for at 
opfylde kravene til eksamen. Det grundlæggende princip om metodefrihed understøtter opfattelsen 
af en vis ret til individualisme og autonomi i forhold til undervisningens mål. Modstanden som har 
kunnet spores i visse lærergrupper mod Undervisningsministeriets forsøgsarbejde med 
tværfaglighed og særlige arbejdsformer kan ses som udtryk en opfattelse af et anslag mod den 
enkelte lærers individuelle frihed og råderum, pædagogisk og personligt. 
 
Opfattelsen af gymnasielærerne som ligeværdige medlemmer af samme akademiske stand, som 
arbejder under samme grundvilkår, er understøttet af artefakter som PR-møder, GL møder, 
lønskalaer mv. Gymnasielærerne får derved nemt status af subkultur i hele organisationen, som 
også tæller en anden subkultur som administration med sekretærer, ledelse, pedeller og kantine. På 
grund af opfattelsen af kerneydelsens vigtighed vil lærersubkulturen være den dominerende på den 
enkelte uddannelsesinstitution.  
 
Lærerne agerer på grund ligeværdighedsprincippet som en konsensussøgende gruppe, hvor den 
enkelte lærer meget nødigt bringer sig i en ledelsesposition i forhold til kollegerne. Når dette er sket 
indførelsen af mellemledere i form af inspektorstillinger, har det ført til konflikter mellem de 
udnævnte inspektorer og de menige lærere. Inge Heise har følgende rammende udtalelse fra en 
menig lærer, der udtrykker en del om ledelsesfremmethed og ansvarsfriheden over for ledelsen: 
 

”Jeg har ikke villet være inspektor eller lignende. Ret bevidst. Det har jeg ikke lyst til. 
Jeg vil hellere brokke mig uden at blive stillet regnskab for det.”54

 

                                                 
53 30.6.03: UDKAST Forslag til Lov om uddannelsen til studentereksamen (Gymnasieloven), § 3. 
54 Heise, Lærerliv, s. 185. 
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Ønsket om ikke at lede manifesterer sig helt ned i de enkelte faggrupper, hvor faggruppeformanden 
ikke har nogen ledelsesmæssig status, som det for eksempel er tilfældet i det britiske skolesystem 
med begrebet “head of department”.  
 
I kraft af uddannelsen og sit engagementet i jobbet føler lærergruppen sig omstillingsparat og 
mange synes, at de i vid udstrækning har tilpasset sig et stigende krav om mere varierede 
undervisnings- og arbejdsformer, integration af IT og deltagelse i lærerteams. Det fremstår 
imidlertid som en forudsætning, at denne omstillingsproces initieres af lærergruppen selv: 
 

”De [ledelsen] forsøger at tage pædagogiske initiativer, men de bør ikke komme 
oppefra. Jeg synes det er nedefra det skal komme, når behovet opstår.”55

 
Gymnasielærergruppen fremstår således som en homogen gruppe, der trods ydre påvirkninger, 
reallønsnedgang, arbejdstidsvilkår, har været i stand til at definere sig som en samlet gruppe med en 
fælles kultur og selvforståelse.  
 
 
 
4.5. Begrebet Clan Control i gymnasiet 
 
Mary Jo Hatch indfører begrebet  clan control i forbindelse med en fastholdelse af kulturelle 
værdier, normer og forventninger.56 Begrebet bygger på de tætte tilhørsforhold hos klanerne i det 
skotske højland. Sådanne systemer kræver en socialisering af nye medlemmer af organisationen, 
fordi  clan control-mekanismerne er så subtile, at nyansatte ikke altid vil lægge mærke til dem. 
 
Organisationer med et stort antal akademikere er ifølge Hatch gode eksempler på clan control, fordi 
akademikere er højt socialiseret til normerne og forventninger i deres professioner, og omsorg for 
deres ry hjælper med til at kontrollere deres opførsel. 
 
Åbenbare tegn på artefakter i den forstand, som de er defineret af Schein og Hatch, understøtter en 
sådan clan control i en organisation som det almene gymnasium. I teorien nævnes, at der er en 
forskel på den måde advokater og ingeniører går klædt på i organisationen, hvilket kaldes 
institutionaliserede forventninger. 
 
Dette sidstnævnte eksempel er også tydeligt i forbindelse med gymnasielærere, som har en ret 
ensartet (engelsk udtrykker det meget rammende med ordet ”uniform”) dress code, ingen slips og tit 
hyttesko og cowboybukser for mandlige læreres vedkommende, og tilsvarende cowboybukser frem 
for kjoler hos de kvindelige lærere. Om dette også kan ses som et udtryk for  clan control skal ikke 
diskuteres her, blot skal det konstateres, at ensartetheden påklædningen er slående.  
 
 
 
4.5.1. Pædagogikum som eksempel på Clan Control og socialisering 
 

                                                 
55 Op. cit., s. 235. 
56 Mary Jo Hatch, Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives; Oxford 1997, s. 339 ff. 
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Inge Heise beskriver i sin undersøgelse af 39 lærere i alderen 45 til 55 år, hvorledes de første år i 
lærergerningen blev brugt til at tilpasse sig organisationen og dens krav 57. Som det er beskrevet i 
det foregående er der i gymnasiekulturen en stor grad af ensartethed, hvad angår faglig og 
pædagogisk uddannelse, og denne ensartethed føres videre til nyansatte, som på denne måde 
socialiseres til kulturen. I den forbindelse er gennemførelsen af praktisk pædagogikum af største 
betydning med hensyn til indførelsen i gymnasiekulturen. Her tænkes på 1998-bekendtgørelsen i 
højere grad end 2002-bekendtgørelsen, hvor der som bekendt opereres med 2-årige 
uddannelsesstillinger. 
 
For det første er der her tale om en tydelig artefakt, som samtidig fungerer som en slags 
overgangsritual. Praktisk pædagogikum har således fået en hel mytisk karakter hos ældre som unge 
gymnasielærere. Hvilken gymnasielærer kan ikke ned i mindste detalje fortælle om sit forløb i 
praktisk pædagogikum med tidspres og en placering i et krydsfelt mellem vejledere med forskellige 
pædagogiske grundholdninger og deraf følgende forventninger og krav til praksisgennemførelsen 
hos kandidaten?  
 
I forbindelse med Scheins model nævnes i 1998-bekendtgørelsen faktisk overførslen af et 
værdigrundlag fra generation til generation explicit, idet det er en del af forpligtelsen hos 
pædagogikumvejlederne at indføre kandidaterne i fagets traditioner. Heri ligger en videreførelse af 
gældende normer og værdier for faget, hvilket altså også gælder pædagogiske holdninger til 
arbejdsformer og undervisningsprincipper og måske heraf følgende faste lærerroller og 
forventninger til eleverne og muligvis i sidste instans en fastlåsning af udviklingsmulighederne 
inden for faget, både fagligt og pædagogisk. Et af målene med de fagligt-pædagogiske kurser er 
ifølge bekendtgørelsen  
 

”… at kandidaten opnår indsigt i det enkelte fags tradition, terminologi og 
undervisningspraksis og kan se den i lyset af generelle pædagogiske 
problemstillinger.” 58

 
Disse grundomstændigheder er ikke ændret i 2002-bekendtgørelsen, som dog opererer med en 
bredere organisationsopfattelse, hvilket vil blive redegjort for et senere afsnit, 7.1. 
 
Værdier er, som vi har set i det foregående, mere åbenbare end de grundlæggende antagelser, men 
er alligevel ikke fremtrædende i bevidstheden hos medlemmerne af organisationen. Ikke desto 
mindre er medlemmerne i en organisation i stand til at genkende værdierne ret let og vil være særlig 
opmærksomme på dem, når nogen vil ønske at forandre deres kultur afgørende.  
 
Når værdierne bliver sat til debat, vil det som oftest være fra marginale medlemmer af 
organisationen, såsom nytilkomne – i denne forbindelse først og fremmest nyansatte - eller fra 
personer, der står uden for organisationen. Dette kunne være, hvad der vil ske i gymnasiet inden for 
de næste 5-10 år, når det store generationsskifte gennemføres. Der er allerede tegn på, at nye lærere 
definerer sig selv på andre måder end den nuværende lærerstand. På tidligere nævnte konference i 
foråret 2003 sætter en ung kollega tingene på spidsen: 
 

”Jeg er enormt træt af altid at få at vide: »Bare vent et par år, så bliver alting 
nemmere, så behøver du ikke at forberede dig så meget.« Hvad i alverden er det 

                                                 
57 Inge Heise, Lærerliv, s. 38-55. 
58 Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 242 af 22. april 1998 (Pædagogikumbekendtgørelsen), bilag 3. 
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egentlig for en indstilling? Skal vi virkelig arbejde for at slippe for at arbejde i løbet 
af nogle år, i stedet for at udvikle skolen? Arbejder vi bare for at få mere tid til at tage 
til Provence og kunne passe børnebørnene? Jeg synes, at det er en dårlig indstilling at 
arbejde på, at vi skal gå ned i tid.”59

 
Det må således heller ikke glemmes, at en stor del af de nye lærere har flere identifikationspunkter 
med eleverne end med de midaldrende kolleger. 
 
Diskussionen om subkulturer i en organisation er interessant i denne sammenhæng. De unge lærere 
kan indgå i den herskende organisationskultur eller danne subkulturer. Disse kan klassificeres efter 
om de understøtter, forkaster, eller eksisterer sideordnet med de dominerende værdier i den 
overordnede organisationskultur. I hvor høj grad vil traditionelle magtforhold på lærerværelset være 
med til at udsætte generationsskiftet, og i hvor høj grad vil de unge kolleger affinde sig med disse 
forhold? Det bliver interessant at følge dettes betydning for gymnasiets udvikling som organisation 
i de kommende år. 
 
 
 
4.6. Kulturanalyse af det almene gymnasium – en sammenfatning 
 
En anden indgangsvinkel til diskussionen om en dominerende kultur, en enhedskultur, på 
gymnasierne er forholdet mellem ledelse og medarbejdere. Nogle forskere definerer således 
subkulturer på basis af blandt andet arbejdsfunktion og hierarkisk niveau. Således anskuet er der 
ved at udskille sig en klar subkultur for ledere og mellemledere på gymnasierne, en udvikling, der 
har ført til dannelse af landsdækkende inspektorforeninger, et ønske om at afskære rektorer fra at 
være medlemmer af den samme fagforening som de almindelige lærere og en opdeling af 
fagforeningsmøder for A- og B-medlemmer. En tilsvarende bevægelse ses i diskussionen om 
tildelingen af kvalifikationsløn, Ny Løn, som har afstedkommet en ophedet diskussion mellem 
medlemmerne af Gymnasieskolernes Lærerforening, som ikke har været i stand til at dæmme op for 
indførelsen af den. 
 
Postmodernisterne kritiserer den modernistiske tro på at alle konflikter er åbenbare. Således 
argumenterer Deborah Kolb og Linda Putnam ifølge Hatch 60 for, at reaktioner på konflikter, såsom 
at undgå at tale om konflikterne og emotionel opførsel, ligger til grund for mange af konflikterne i 
hverdagens organisationsliv. I gymnasiesammenhæng er den rigtighed i påstanden, at mange 
konflikter på Pædagogiske Rådsmøder bunder i nogle forhistorier og grupperinger, som ikke er 
åbenbare for udefra kommende og i mange sammenhænge virker absurde, selv når den forudgående 
historie bliver fortalt. Det kan være svært for en ny leder at have et overblik over disse. 
 
Når en kommende subkultur af yngre medarbejdere manifesterer sig er der et åbenbart område for 
ledelsen til strategisk at spille ud i forbindelse med skoleudviklingen og en kommende 
gymnasiereform. Men forudsætningen herfor må være en dybdegående indsigt i den kultur som det 
almene gymnasium er bærer af. Som Gundelach og Sandager gør opmærksom på, kan det være 
problematisk at anfægte en sådan kultur: 
 

                                                 
59 ”Generationskløft på lærerværelserne”, Gymnasieskolen nr. 9 (2003) 
60 Hatch, op.cit., s. 301. 
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”Den eksisterende kultur har forsynet de ansatte med virkelighedstolkninger, som 
bliver truet ved forandringer. I mange tilfælde kan den gamle kultur have medført, at 
medarbejderne har tilpasset deres personlighed til denne kultur, og ikke mindst, at 
man bevidst eller ubevidst har sørget for at ansætte medarbejdere, der passede ind i 
kulturen.”61

 
Med en kommende udskiftning i medarbejderskaren vil det være interessant at følge, hvorledes 
organisationen og kulturen vil tackle de ændringer, der er på vej, se 7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Peter Gundelach og Hanne Sandager, Organisationskultur og ledelse i det offentlige; København, 1995, s. 148. 
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5.0. Det almene gymnasium som offentlig institution 
 
Hvorvidt offentlige virksomheder i organisationssammenhæng skiller sig ud fra private 
virksomheder er stort diskussionspunkt blandt organisationsteoretikere. Klausen arbejder med 
normative vektorer  som stat, marked og civilt samfund, som påvirker og trækker den enkelte 
organisation i hver sin retning; men de kan også anskues som såkaldte rationaler, der påvirker den 
enkelte organisation. Han konkluderer, at 
 

” … den måde, vi indretter organisationer på i udgangspunktet, primært må have at 
gøre med, hvilke opgaver der skal varetages, at strategi primært må være et 
spørgsmål om at manøvrere ift. forhold uden for organisationen, og at ledelse har at 
gøre med at få mennesker i og omkring organisationen til at arbejde frem imod og 
sammen om organisationens mål.” 62

 
I forbindelse med diskussion er det værd at holde sig for øje, at offentlige organisationer ikke blot 
har et ansvar for en produktion af deres ydelser alene, men at disse skal ses i en større 
sammenhæng, nemlig deres samfundsmæssige relevans i forhold til de værdier, de er underlagt. 
F.eks. vil de sociale ydelser være med til at konstituere velfærdsstatens værdigrundlag, mens 
sygdomsbehandling i samfundsmæssigt øjemed er med til at reproducere og vedligeholde 
arbejdskraften. Diskussioner om nye hofter til ældre medborgere kan således ses i et 
samfundsgavnligt perspektiv, hvilket ikke synes at være tilfældet. 
 
Således anskuet kan undervisning ud over en kerneydelse opfattes som havende en almen ydelse: en 
kvalificering til at tage del i samfundets bevarelse som nyttig og aktiv samfundsborger samt en 
socialisering til bestemte samfundsmæssige værdier. 
 
Således anskuet skiller gymnasieverdenen sig ikke ud fra andre offentlige områder, f.eks. 
folkeskoler, hospitaler. Der er en kerneydelse, men samtidig et større samfundsmæssigt, kulturelt 
bevarende rationale i en sådan virksomhed. Det almene gymnasium er en af flere 
ungdomsuddannelser, som det ikke er lovpligtigt at melde sig til. Den lovpligtige skoletid er til og 
med folkeskolens 9. klasse, men alligevel er det sådan, at op mod 90% af en ungdomsårgang tager 
en ungdomsuddannelse hænger selvfølgelig sammen med samfundets kvalifikationskrav, som de 
unge bliver gjort bevidste om. 
 
Derfor bliver ungdomsuddannelserne og i denne sammenhæng de gymnasiale af samfundsmæssig 
stor vigtighed fir en opretholdelse af et højt uddannelsesniveau hos befolkningen med henblik på 
opretholdelsen af en højt udviklet velfærdsstat. Den gamle floskel om uddannelse som Danmarks 
eneste råstof skal forstås i en sådan kontekst. Ikke desto mindre er der tale om en diskurs, som er 
overtaget af eksterne interessenter i uddannelsessystemet som Dansk Industri, som har øje for de 
internationale konkurrenceforhold og konkurrenceevnen.63

 
Gymnasierne ejes af amterne, som har driftsansvaret. Gymnasierne indgår på lige fod med andre 
offentlige ydelser på amternes budgetter ud fra overvejelser om søgetal, frekvens, geografi mv. Som 
sådan er gymnasierne underlagt politiske markedsovervejelser om rentabilitet i forbindelse med 
bestræbelserne på en optimal udnyttelse af de offentlige midler. Beslutninger såsom nedlæggelser, 

                                                 
62 Kurt Klaudi Klausen, Offentlig Organisation, Strategi og Ledelse; Odense, 2000, s. 18. 
63 Se f.eks. Dansk Industri, Slip talenterne løs, 2000. 
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som det sås i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’ernei først og fremmest Københavns 
Amt, er ligeså relevante som beslutninger om bygning af nye gymnasier, således som det ses i disse 
år.64

 
Som driftsherrer har amterne udøvet en stor grad af decentralisering med hensyn til delegeringen af 
budgetansvar til den enkelte institution. Eksistensen af en bestyrelse lovbestemt i forhold til 
Gymnasieloven. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens budget i forhold til den 
udmeldte ramme. Endvidere fastlægger den efter indstilling fra rektor det maksimale elevtal i 
klasserne, skolens fagudbud, og ferieplan. Bestyrelsen skal herudover formidle samarbejde mellem 
skole og hjem, medvirke ved løsningen af sociale opgaver i tilknytning til skolen, fastsætte skolens 
ordensregler, medvirke ved byggesager og kan stille forslag til amtsrådet om bygningernes 
forbedring. Bestyrelsens sammensætning afspejler de forskellige interessenter i gymnasiet:  
 

”Bestyrelsen ved offentlige gymnasieskoler omfatter repræsentanter for amtsrådet, 
kommunalbestyrelserne i skolens opland, forældrene, skolens elever og personale 
samt eventuelt andre grupper og organisationer mv. efter lokalt behov. De 
bestyrelsesmedlemmer, der ikke er repræsentanter for personale og elever, skal 
udgøre et flertal i bestyrelsen.”65

 
Det er vigtigt at hæfte sig ved, at flertallet i bestyrelsen ikke ligger hos brugere eller medarbejdere 
tilsammen, kan tages som udtryk for en styringsmekanisme centralt set for at sikre, at de 
overordnede samfundsmæssige perspektiver med uddannelsen og ressourcetildelingen bliver 
varetaget. 
 
I forhold til de udstukne rammer har den enkelte rektor både fra amtsråd og fra 
Undervisningsministerium ret store beføjelser. I henhold til lov om gymnasiet gælder:  
 

”§ 12. Rektor er skolens daglige leder og er ansvarlig for skolens virksomhed over for 
amtsrådet, jf. dog stk. 2. 
Stk. 2. Rektor har det pædagogiske ansvar for skolens undervisning og eksaminer over 
for undervisningsministeren. 
Stk. 3. Rektor leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle 
konkrete afgørelser vedrørende skolens elever, herunder om optagelse af elever. 
Stk. 4. Rektor afholder eksamen og udsteder bevis herfor.” 

 
Der er selvfølgelig tale om en udstrakt grad af uddelegering, således det daglige arbejde kan forløbe 
gnidningsfrit, men som det skal ses senere, er der i forslaget til den nye gymnasielov lagt op til, at 
den enkelte rektor får flere beføjelser end under den nuværende gymnasielov. Dette vil få 
konsekvenser for organisationsopfattelsen og muligvis også for organisationskulturen. En sådan 
vurdering af omfanget vil indgå i afhandlingens samlede konklusion. 
 
 
 

                                                 
64 Modsatrettede bevægelser ses i Nordjyllands Amt, hvor nedlægning af Fjerritslev Gymnasium overvejes, i forhold til 
Københavns Amt og Københavns Kommunes, hvor der bygges ny gymnasier, jfr. LBK nr. 178 af 15/03/2002 
(Gymnasieloven), § 6. 
65 LBK nr. 178 af 15/03/2002 (Gymnasieloven), § 10. 
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6.0. Krav til en rektor i dag 
 
En rektor for et alment gymnasium står i spidsen for en offentlig organisation, med hvad det 
indebærer af forpligtelser over for den amtsrådet, i praksis den amtslige forvaltning, og 
Undervisningsministeriet. 
 
Men hvad kræves der i dag af en rektor? Kan man sige at nogle arbejdsopgaver er ”vigtigere” end 
andre, eller handler det ikke om, hvem der stiller spørgsmålet? 
 
Der er flere interessenter der kan have noget at sige i denne sammenhæng: 

• Amtsforvaltning 
• Undervisningsministerium 
• Politikere – primært på amtsligt plan 
• Elever 
• Forældre 
• Lærere 
• Andre ansatte på et gymnasium 
• Skatteydere. 

 
Nogle af kravene er uudtalte, for eksempel skatteydernes, som ikke umiddelbart har en interesse i 
området, andet end formodentlig at få bedst mulig kvalitet for færrest mulige skattekroner. 
Undervisningsministeriets krav  til en rektor kan findes i gymnasieloven, men er af administrativ og 
regelstyret  art. Elevernes krav er muligvis ret diffuse; der er mig bekendt ikke lavet undersøgelser 
på dette område, så denne vinkel vil ikke blive berørt i nærværende afhandling. Forældrenes krav 
vil blive omhandlet, for så vidt de er kongruente med de offentlige gymnasiers bestyrelser.  
 
Medarbejdernes krav til rektorjobbet vil ikke blive berørt særskilt; men forskellige undersøgelser, 
sammenholdt med resultaterne af ovennævnte kulturanalyse antyder, at der for den ældre generation 
gør sig gældende, at en rektor er bedst, når han ikke interfererer i den almindelige praksis for 
undervisning. 66 For yngre gymnasielærere gør der sig andre tendenser gældende, idet de 
tilsyneladende ønsker en stærk ledelse, der styrer udviklingen og faktisk udøver ledelse. 67. 
 
 I det følgende vil de eksterne krav til en rektor, således som de fremgår af stillingsopslag i 
Gymnasieskolen, gymnasiemagistrenes fagblad, blive gennemgået. 
 
 
 
6.1. Stillingsopslag for rektorer 
 
Arbejdsopgaverne hos en rektor i dag kan aflæses i stillingsopslagene. Man skal dog være klar over, 
at disse udtrykker forskellige interessenters ønsker og forventninger til den rektor som søges ansat. 
Derfor kan stillingsopslagene og jobprofilerne synes meget brede. En ensartet procedure for 
formuleringen af stillingsopslagene eksisterer ikke. Den ansættende myndighed er amterne, og her 
vil et ansættelsesudvalg ofte have været med til at formulere de enkelte opslag. En yderligere 

                                                 
66 Se f.eks. Lars B. Goldschmidt, Lars B.: Erfaringer med ledelse på trods. 
67 ”Generationskløft på lærerværelserne”; Gymnasieskolen, nr. 9 (2003). 
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jobprofil kan ofte rekvireres hos den ansættende myndighed; men det er i opslaget, at selve 
jobprofilen kan aflæses.  
 
Det følgende bygger på en gennemgang af stillingsopslag for rektorer i Gymnasieskolen inden for 
de seneste 6 måneder68 og omfatter følgende gymnasier:, Aalborg Katedralskole, Allerød 
Gymnasium, Duborgskolen, Haderslev Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Morsø Gymnasium, 
Nordgrønlands Gymnasiale Skole og Ordrup Gymnasium. 
 
Ansættelsesudvalgene afspejler de interessenter, der er involveret i et samarbejde med en rektor på 
det pågældende gymnasium. Der vil typisk være tale om følgende grupperinger:69

• Medarbejdere på skolen: Repræsentanter for ledelsen, pædagogisk råd, som repræsenterer 
lærerne, samt det teknisk-administrative personale.  

• En repræsentant for skolens bestyrelse, ofte en forældrerepræsentant. 
• Repræsentanter for den amtslige forvaltning i form af direktøren og den ansvarlige 

kontorchef for området. 
• En eller to rektorer fra et af de andre gymnasier i amtet. 

 
Det kan selvfølgelig diskuteres, i hvilket omfang et stillingsopslag er et kompromis i forhold til de 
forskellige interessenter og derfor bliver ret intetsigende. Omvendt kan stillingsopslaget opfattes 
som led i det enkelte gymnasiums ønske om profilering i forhold til hvilken type ansøger, det 
ønsker at tiltrække.  
 
Gymnasiets overordnede målsætning nævnes i nogle opslag sammen med arbejdsopgaverne, og der 
er her således en tæt sammenhæng mellem de krævede kvalifikationer og den enkelte skole. 
Imidlertid lægger stillingsopslagene mere vægt på nogle overordnede krav til den kommende rektor, 
som opfordres til at besøge skolens hjemmeside for selv at læse mere om skolen. Der er i et vist 
omfang tale om absolutte kvalifikationer, som kan sammenholdes med stillingsopslagene for 
lærerne, der på mange skoler kun omtaler fagkombinationer. Dette forhold er blevet problematiseret 
af Bak et al.70, som antyder en mulig vej med hensyn til stillingsopslag i forbindelse med en 
organisationsopfattelse af det enkelte gymnasium. Dette forhold vil blive omtalt for rektorernes 
vedkommende nedenfor. 
 
En gennemgang af de 8 stillingsopslag i 2003 viser, at følgende kvalifikationer vægtes – her er 
medtaget kvalifikationer, der er nævnt i forbindelse med to eller flere stillingsopslag: 

• Samarbejdsevner, en demokratisk indstilling (7 stillingsopslag) 
• Evnen til at inspirere og engagere (7) 
• Ledelseserfaring, ledelsesevner, herunder gennemslagskraft (7) 
• Orientering mod udvikling, visionær (5) 
• Administrativ og økonomisk erfaring (4) 
• Evnen til at delegere arbejdsopgaver til alle dele af personalet (4) 
• Synlig og aktiv i skolens liv (4) 
• Bred pædagogisk erfaring fra gymnasiet (3) 

                                                 
68 Gymnasieskolen, nr. 1-12 (2003). 
69 Den følgende sammensætning af et ansættelsesudvalg bygger på ansættelsesudvalget nedsat i forbindelsen med 
stillingen som rektor ved Ordrup Gymnasium; se www.kbhamt.dk/default.asp?Id=415&PunktId=6992w.kbhamt.dk/. 
70 Tine Bak, Kristian Jacobsen, Thomas Jørgensen og Ivar Ørnby, ”Kære Rektor... du får hvad du søger – får du det du 
ønsker? Gymnasieskolen 10/2002.
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• Forståelse for samspillet med det administrative niveau, samarbejde med andre niveauer (3) 
• Forståelse for samspil med det omgivende (lokale) samfund (3) 
• Humor (2) 

 
Generelle lederevner findes i 7 og de 8 stillingsopslag. En rektor skal have gennemslagskraft, kunne 
inspirere og engagere samt samarbejde med alle interessenterne, både på og uden for skolen. 
Han/hun skal endvidere være en synlig og lyttende leder på alle niveauer, men samtidig en stærk 
leder med en ”gennemslagskraft, som bl.a. viser sig, når der skal holdes fast og gennemføres 
beslutninger” (Himmelev Gymnasium) og en ”Evne til at gennemskue og skære igennem.” 
(Nordgrønland) 
 
Personlige egenskaber nævnes kun i forbindelse med deres betydning for udførelsen af 
ledelsesopgaven, f.eks. på Himmelev Gymnasium: 
 

”Et troværdigt og sagligt menneske, der ikke har brug for at sætte sig selv i scene – og 
som forstår at lede med respekt og omtanke.” 

 
Et sådant helhedssyn på en rektor er i god overensstemmelse med menneskesynet i Human 
Ressource Management, som blev gennemgået ovenfor. 
 
At gymnasiet er inde i en stor omvæltning er med i kravene om visioner og orientering mod 
udvikling gøres der ikke et stort nummer ud af i de fleste opslag. Implicit ligger en pædagogisk 
orientering i det gymnasiale felt i de opslag, der omtaler rektors egen pædagogiske erfaring. I 3 
opslag søges en rektor med en bred pædagogisk erfaring fra gymnasiet, uden det nærmere 
specificeres på hvilket niveau denne erfaring ligger eller kan tænkes at være erhvervet. Det kan godt 
være som almindelig lærer. I et tilfælde – Himmelev Gymnasium - er den pædagogiske erfaring 
udmøntet i det gamle diktum om rektor som primus inter pares: 
 

”Vi søger en rektor, der – ud over at være en dygtig lærer – kan engagere, motivere 
og delegere.” 
 

4 opslag ønsker en rektor med økonomisk og administrativ erfaring, hvilket må ses i lyset af de 
mange store opgaver, som er lagt ind i rektorjobbet, bl.a. forhandlinger om overenskomsten og Ny 
Løn. Dette peger på en kommandovej for rektorerne over jobbet som ledende inspektor. 
Rektorforeningen gør i et notat fra 2001 opmærksom på, at det decentrale element i 
forvaltningsstrukturen har nogle konsekvenser for ledelsesopgaverne, som understøtter en rektor 
med en administrativ fortid. Dog sættes denne formodning i forbindelse med en mere overordnet 
diskussion om principperne for allokeringen af midler og måden det gøres på, som peger bort fra en 
egentlig økonomisk-administrativ funktion for en rektor: 
 

”Amterne har i forskelligt omfang lagt den økonomiske styring ud på den enkelte 
skole. … Der er indlysende et betydeligt ledelsesansvar og værdiafvejning knyttet til 
økonomistyringen.” 71  

 
Værdiafvejningen og udviklingen af organisationen må formodes at få en stor betydning i det 
fremtidige gymnasium. Det er imidlertid meget få steder i stillingsopslagene defineret, hvorledes en 

                                                 
71 Rektors ledelsesansvar – fra driftsledelse til udviklingsledelse, Gymnasieskolernes Rektorforening, 2001, s. 3. 
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rektor indgår i en større organisationsmæssig sammenhæng og er en naturlig medspiller i 
udviklingen af gymnasieområdet. På Allerød Gymnasium har man medtænkt organisationen i 
opslaget og peger således på den nye ledertype, der kendes fra organisationslitteraturen:72  
 

”… du kan forudse nye udfordringer og omsætte disse til offensive strategier. Du 
forstår at kommunikere værdier og holdninger bag strategierne, definere mål og 
rammer samt prioritere ressourcerne. Du får omsat strategier til organisatorisk og 
individuel handling.”

 
På Allerød Gymnasium nævnes også kerneydelsen, nemlig undervisning af eleverne, dog her lagt 
tilrette i forbindelse med kompetencebegrebet, som ses i sammenhæng med læringsbegrebet. 
Rektors opgave er ”at sikre kvaliteten gennem brug af tidssvarende læringsprincipper og metoder i 
undervisningen” og ” udvikle fremtidsrettede kompetencer hos eleverne.”  
 
Ordrup Gymnasium peger som det eneste gymnasium på den kommende udvikling og dens 
betydning for skolens udvikling: 
 

” … du er engageret i og har klare visioner og holdninger til gymnasiets udvikling og 
ser de muligheder og udfordringer, den kommende reform indebærer”  

 
I afsnit 8.2 vil rektorrollen i det fremtidige gymnasium blive behandlet. For nærværende kan det 
konkluderes, at den kommende gymnasie- og hf-reform endnu ikke har afspejlet sig grundlæggende 
i stillingsopslagene for rektorer i første halvår af 2003. Tankevækkende er det imidlertid, at 3 af de 
8 rektorstillinger er blevet genopslået.  
 
Sammenholdt med Marianne Abrahamsens undersøgelse fra 1998 ses, at udviklingen i rektorjobbet 
ikke har været stor, når der sættes fokus på den stillingsmæssige beskrivelse af jobbet. Abrahamsen 
undersøgte rektorernes opgaver, som de er anført i stillingsannoncer fra 1986-96. 73 Hendes 
undersøgelse viste, at de hyppigst forekommende elementer er de, der er knyttet til at udvikle og 
forandre skolen. De forekommer ligeså hyppigt som de elementer, der er knyttet til den daglige 
ledelse. 
 
Det korpus, der ligger til grund for nærværende afhandling er betydeligt mindre, men det kan 
konkluderes, at tendensen er den samme som i perioden for 7-17 år siden. 
 
 
 
6.2. Rektorjobbet og ledelse af gymnasier i perspektiv 
 

Rektors betydning for det enkelte gymnasiums udvikling har været stor og i høj grad præget af hans 
lederpersonlighed. Som det også er blevet beskrevet tidligere har holdningen til ledelsen haft nøje 
sammenhæng med opfattelsen af rektor som “primus inter pares”. Skiftet i rektorrollen kan relateres 
til amternes overtagelse af gymnasierne i 1986. Ansvarsopgaverne blev todelte: for det første havde 
rektor ansvar for skolens daglige drift mede reference til amtsrådet, og for det andet var rektor 
ansvarlig over for Undervisningsministeriet med hensyn til undervisning og eksamen. Der sås i 

                                                 
72 Se f.eks. Finn Borum, Strategier for organisationsændring; København, 1995. 
73 Abrahamsen, Bag den åbne dør, s. 54-63, især figur 15. 
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forbindelse med det første område en større grad af ledelsesret, idet lærer- og elevråd mistede deres 
høringsret og blev rådgivende organer for rektor. 
 
De heraf følgende udvidede ledelsesopgaver førte til en  ændring i ledelsesstrukturen på det enkelte 
gymnasium. Administrativ inspektor blev rektors stedfortræder, og i 1994 oprettedes stillingen 
ledende inspektor, som i lighed med rektorstillingen var til eksternt opslag. Der lå en klar 
signalværdi i dette. Det skulle ikke længere automatisk være en administrativ inspektor på det 
enkelte gymnasium, der med en udnævnelse på et tidspunkt, hvor der lå andre – primært 
administrative - opgaver i denne stilling, var blevet udnævnt på andre præmisser. At mange 
administrative inspektorer så efterfølgende blev udnævnt til ledende inspektorer er måske 
problematisk for det enkelte gymnasiums udviklingspotentiale. 
 
I 1993 sås en ledelsesreform, der skulle aflaste rektor med hensyn til de administrative opgaver og 
give ham/hende større frirum til i forhold til skolens kerneydelse, undervisningen. Han/hun ville 
således kunne få mere tid til pædagogisk ledelse med strategiovervejelser og udviklingsarbejde. De 
nye inspektorer indgik mange steder i en teamledelse, hvor rektor havde det overordnede 
ledelsesansvar. Typisk er der på et gymnasium 3-4 inspektorer med forskellige ansvarsområder i 
forhold til administrative opgaver. Hvorvidt disse mellemlederfunktioner har fungeret efter 
hensigten er berørt i en inspektorundersøgelse udført af Gymnasieskolernes Lærerforening.74 Det 
slås her fast, at arbejdsvilkårene er diskutable med et stort merarbejde i forhold til de afsatte timer. 
Endvidere spores en utilfredshed med arbejdsopgavernes karakter i forhold til et ledelsesperspektiv, 
hvor inspektorerne gerne vil indgå i en teamledelse og dermed få større ansvar for skolens 
strategiske udvikling. Dette aspekt vil blive berørt nedenfor, 8.0. 
 
Rekrutteringen af rektorer foregår efter de regler, der er opstilet i gymnasieloven, og som nævnt i 
1.0 (note 4) er de minimale. Det er imidlertid dem, der er med til at gøre rektorjobbet til et 
professionsjob. En rektor skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for 
gymnasiets fagrække, hvilket betyder, at det anses for vigtigt at have et kendskab til og – endnu 
vigtigere – erfaring med – området. Rekrutteringen er således begrænses, men indsnævres 
yderligere, nå der ses på den erfaringsbaggrund, som rektorerne har. 
 
Marianne Abrahamsen viser i sin undersøgelse, at omkring halvdelen (48%) har en baggrund som 
administrativ inspektor inden ansættelsen som rektor, mens 43,9% har haft arbejde i en faglig 
organisation inden udnævnelsen. Gruppen med en fortid i ministerium med arbejde i det det 
centrale tilsyn, som fagkonsulent eller undervisningsinspektør/konsulent udgør 25,2%.75 For de 4 
rektorer, der har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med nærværende afhandling 
gæler, at to har en fortid som administrative inspektorer, hvoraf den ene har været forstander for et 
VUC, men de øvrige to har arbejdet for Undervisningsministeriet, som henholdsvis fagkonsulent og 
undervisningsinspektør.  
 
Den erfaring, der er opnået inden for gymnasieområdet inden ansættelse som rektor, hvad 
Abrahamsen kalder ”kvalifikationsperioden” er i hendes undersøgelse gennemsnitligt 12,9 år. 
Rektorer udnævnes altså typisk, når de er i fyrrerne. Dette er en tendens, der stadigt er gældende, 
selvom der inden for de sidste år har været en tendens til, at en rektor er omkring 50 år, når han/hun 
udnævnes, altså med en længere kvalifikationsperiode.76

                                                 
74 Gymnasieskolernes Lærerforening, ”Med et ben i hver lejr”; 2001. 
75 Tallene findes i Marianne Abrahamsen, Bag den åbne dør, s. 47. 
76 Dette udsagn bygger på en gennemgang af aldersprofilen for rektorer udnævnt efter 1999. 
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På baggrund af ovennævnte tal kan det påvises, at en stor del af de nuværende rektorer har en 
ledelsesbaggrund inden de bliver rektorer. Denne er af administrativ art for omkring halvdelen. 
Arbejdet som fagkonsulent og som ansat i Undervisningsministeriet kan ikke karakteriseres som 
direkte ledelse, men begge jobkategorier indeholder et stort element af administration, hvortil 
kommer en kraftig orientering mod pædagogiske forhold. For at kunne vurdere de udnævnte 
rektorers ”egnethed” til at udfylde rektorrollen, deres baggrund taget i betragtning, vil en nærmere 
analyse af en rektors arbejdsopgaver være nødvendig. 
 
 
 
6.3. Arbejdsopgaver hos en rektor 
 
Som det kan udledes af gennemgangen af stillingsopslagene i 6.1. er kravene til en rektor ret 
omfattende, og der kan stilles spørgsmål ved, om man kan stille en person til ansvar over for alle 
disse krav. Arbejdsopgaverne er i nogle stillingsopslag ikke direkte beskrevet, men er implicitte i de 
krav, der stilles til ham/hende. Der er tale om at vurdere, hvilke forskellige opgaver, der har størst 
betydning i dagligdagen samt hvilke der ønskes prioriteret. Dette er afhængigt af, hvilken 
synsvinkel der anlægges på de forskellige arbejdsopgavers betydning.  
 
De forskellige interessenter – eksterne som interne - har en forskellig optik på de forskellige 
opgaver, hvilket er antydet i kvalifikationskravene i stillingsopslagene. Imidlertid er dagligdagen 
således sammensat på et gymnasium, at det er retors opfattelse af sin funktion og den faktiske 
varetagelse af rektorjobbet, der afgør, hvorledes arbejdsopgaverne opfattes i forhold til hinanden. 
Dette område er undersøgt af Abrahamsen. 
 
Arbejdsopgaverne inddeles i følgende kategorier: 

• Administrative forhold på skolen 
• Det pædagogiske arbejde på skolen 
• Samarbejdsforhold på skolen 
• Skolens forhold til ministerium, amt, lokalmiljø. 

 
Et markant resultat i Abrahamsens undersøgelse er, at forholdet til ministerium, amt og lokalmiljø 
fylder mindst i en rektors hverdag. Af de andre opgaver er det administrative aspekt det, der fylder 
næstmindst, og jo højere rektorancienitet en rektor har, desto mindre fylder disse arbejdsopgaver. 77 
Det administrative fylder til gengæld for resten af ledelsesgruppen, hvilket også er i 
overensstemmelse med hensigten i ledelsesreformen fra 1993, nemlig en uddelegering af de 
administrative opgaver som en aflastning af rektor. 
 
Ønskerne om prioritering af opgaverne ligger på det pædagogiske arbejde på skolen, hvilket altså 
ikke er i overensstemmelse med praksis. En af grundene til denne inkongruens ses i rektorerne 
oplevelse af styrbarhed i forhold til opgaverne. Her finder Abrahamsen, at en dag typisk forgår i en 
vekselvirkning mellem planlægning og styrlighed.78  
 
 
                                                 
77 Abrahamsen, op.cit., figur 20 og 21. 
78 Abrahamsen, op.cit., figur 22 og diskussion s. 71-73. 
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6.3.1 Arbejdsopgaver hos en rektor – gennemgang af undersøgelse
 
I forhold til Marianne Abrahamsens undersøgelse fra1998 har flere ting ændret sig, som det er 
nødvendigt at tage højde for at kunne vurdere de arbejdsopgaver en rektor har i dag – og vil kunne 
ventes at tage have inden for de kommende år. 

• Bekendtgørelsesændringerne i 1999  
• Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser fra 1999 
• Overenskomsten fra 1999 og indførelsen af Ny Løn 
• Indførelsen af et nyt pædagogikum i 2002 
• Gymnasie- og hf-reform med ikrafttræden i 2005. 

 
I 7.1. vil disse ændringer blive gennemgået grundigere med henblik for deres betydning for det 
almene gymnasiums udvikling som organisation. Undersøgelsen blandt 4 rektorer udnævnt i 1999, 
2001 (to) og 2002 viser, at de nye områder som overenskomsten og Ny løn fylder voldsomt i det 
daglige arbejde. Jeg har stillet rektorerne de samme spørgsmål som Abrahamsen79 for på den måde 
at undersøge, om arbejdsvilkårene og arbejdsopgaverne har skiftet karakter efter de mange eksterne 
tiltag. Spørgeskemaet blev udsendt til fire rektorer, som alle har svaret. Dette er selvfølgelig 
statistisk set ikke signifikant, så jeg har valgt at anvende undersøgelsen kvalitativt i forhold til 
udviklingstendenserne på gymnasieområdet.  
 
Jeg har yderligere stillet rektorerne tre spørgsmål om gymnasiets udvikling og fremtidens 
rektorrolle. Disse vil blive gennemgået i et senere afsnit, 9.0. 
 
Spørgsmål 1: Ønsker omprioritering af arbejdsopgaverne. 
”Hvordan vil du helst prioritere opgaverne på skolen?” 
Hvad angår ønsker om prioritering af opgaverne er der forskellige indgangsvinkler. En af rektorerne 
mener, at det administrative må vægtes højt, da det er den grundlæggende forudsætning for at 
skolen kan fungere, og der kan bruges energi på det pædagogiske arbejde. Det er med andre ord 
opgaver, der er i nær tilknytning til kerneydelsen, undervisning, der sættes i centrum. 
Administrationen må fungere, så man undgår ”mislyde”, som en anden udtrykker det. En tredje ser 
det som sin primære opgave at være fagligt-pædagogisk leder af skolen. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at eksterne forhold, specielt til Undervisningsministeriet, betyder 
forsvindende lidt. Decentraliseringen er således slået igennem, og regelstyringen centralt fylder lidt. 
Forholdet til amtet er kun vigtigt i det omfang det er relevant for skolen, ved om- og tilbygninger. 
Ingen rektorer nævner de samlede organisations- og udviklingstiltag, som flere amter har iværksat. 
80

 
Svarene viser, at der er overensstemmelse med resultaterne i Marianne Abrahamsens undersøgelse. 
Både dengang og nu ønsker rektorerne ønsker at se sig selv mere som pædagogisk end 
administrativt orienterede. Abrahamsen mener, at nedtoningen af opgaverne i forhold til 
omgivelserne tyder på, at 
 

                                                 
79 Se bilag 2. 
80 Se f.eks. ”Målsætninger på gymnasie- og hf-området frem mod år 2010; Københavns Amt 2000. 
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” …fokus er rettet mod de indre forhold og stabile forhold i organisationen, frem for 
mod ændring og mod skolens omgivelser og samarbejdsforholdene udadtil, og at det 
dermed er egne og aktørernes krav og forventninger, der styrer stærkest i forhold til 
rektorernes orientering.”81

 
Denne vurdering skal ses i lyset af nogle stabile omstændigheder for gymnasiet som organisation i 
midt-90’erne, hvorimod omverdenspresset, det såkaldte krydspres, er forøget inden for de senere år 
i kraft af udspil fra Undervisningsministeriet og Amtsrådsforeningen. Der kan ikke længere 
navigeres i forhold til enkelte organisation, idet foranderligheden er blevet et livsvilkår. Når en 
rektor i svaret til dette spørgsmål peger på, at det er ønsket om skoleudvikling, der er det centrale, er 
det en skoleudvikling, der bliver nødt til at tage højde for foranderligheden. 
 
Spørgsmål 2: Orientering i praksis 
”Hvilke opgaver synes du, at du bruger mest tid på i praksis?” 
Et er hvorledes man selv ønsker at definere sine arbejdsopgaver, noget andet er virkeligheden ser 
ud. Rektorerne blev spurgt om, hvilke opgaver de i praksis bruger mest tid på. Her er der forskel, alt 
efter hvorledes rektor uddelegerer opgaverne. En rektor bruger således 50% på administrative 
forhold, men gør opmærksom på, at det administrative arbejde er til for at facilitere pædagogik. 
Samtidig har han på sin skole ansat en pædagogisk inspektor, som bruger 750 timer alene på 
pædagogik. Som eksempel på sine egne administrative opgaver nævner han kvalifikationsløn, som 
uddeles til kolleger, som gør noget for at nå skolens mål, som er pædagogisk defineret. Et andet 
administrativt tungt område for pågældende rektor er forhandling af tjenestetidsaftale, som har 
”voldsomme pædagogiske implikationer”. 
 
En rektor, der ønsker at prioritere det pædagogiske arbejde på skolen højest må konstatere, at det 
det, han bruger mindst tid på. En anden, som prioriterer samarbejdsforhold på skolen højt, gør 
opmærksom på, at store administrative opgaver med økonomi fylder meget, selvom meget er 
uddelegeret. Han er dog tilfreds med at bruge 60% af sin tid på de opgaver, han føler er vigtigst, 
nemlig det pædagogiske arbejde på skolen og samarbejdsforhold på skolen.  
 
Det er interessant at se, at rektorerne i undersøgelsen føler, at de bruger meget tid på administrative 
forhold, hvilket er i overensstemmelse med Marianne Abrahamsens resultater, nemlig at rektorer 
med lav anciennitet bruger mere til på administrative forhold end rektorer med høj anciennitet. 
Omfanget f det administrative arbejde er omkring 30-50%.  
 
Alle nævner nye tiltag som Ny Løn og overenskomsten som områder, de bruger meget tid på, men 
ser dette arbejde som meningsfyldt i forhold skolens udvikling. Således kan rent administrative 
opgaver ikke udskilles i forhold til kerneydelsen og det pædagogiske aspekt, hvorfor et kendskab til 
de pædagogiske forhold, og hvad disse indebærer, vil være nødvendig for lederudøvelsen.  
 
Spørgsmål 3: Rektorernes oplevelse af styrbarhed i forhold til opgaverne. 
”I skoletiden styrer jeg selv mine opgaver” (1-10; 10=helt enig) 
I deres svar på dette spørgsmål gør rektorerne opmærksom på, at der er forskellige niveauer af 
styrbarhed. En nævner, at på det overordnede strategiske niveau har han selv styringen, hvorimod 
den daglige drift styres af andre. En anden nævner de mange møder med forskellige grupper, hvor 
det er nødvendigt at indrette sig efter andre. En tredje, som karakteriserer sig selv som meget 

                                                 
81 Abrahamsen, op.cit., s. 69. 
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opsøgende og lægger vægt på synlig ledelse, gør opmærksom på, at dette bevirker, at han arbejder 
med mange af de overordnede opgaver efter skoletid. 82

 
Gennemsnit for de 4 svar var 6,25. I Abrahamsens undersøgelse var gennemsnittet 5,4, og selvom 
der på baggrund af det spinkle statistiske materiale let kan drages forhastede konklusioner, kan 
forskellen tolkes således, at de nye opgaver, som er kommet til siden 1998, kræver en mere 
strategisk orienteret ledelse end tidligere. En rektor skriver om lærernes forventninger til lederen er 
forskellig hos de ældre og de yngre lærere. Førstnævnte gruppe ønsker en leder, der ”klapper dem 
på ryggen og skaffer penge til skolen” og ikke udøver ledelse, mens de yngre vil have modspil og 
strategisk udvikling, som i sagens natur må initieres og dermed styres af rektor selv. Her kan altså 
konstateres en mulig ændring i organisationskulturen, således som det blev omtalt i 4.3.1. 
 
Hverken Abrahamsen eller jeg har spurgt om den samlede ugentlige arbejdstid. Den må dog 
formodes at være af et betydeligt omfang, kompleksiteten, de eksterne krav og de indre 
forventninger taget i betragtning. På baggrund af spørgsmålet er det relevant at diskutere, m 
ledelsesreformen fra 1993 er optimal set i forhold til rektors arbejdsopgaver. 
 
I det følgende skal den fremtidige udvikling i det almene gymnasium kort omtales med henblik på 
en diskussion af kravene til fremtidig ledelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
82 For begrebet Management By Walking Around (MBWA), se Gundelach og Sandager, Organisationskultur og ledelse i 
det offentlige, s. 160. 
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7.0. Udviklingen i det almene gymnasium  
 
Inden for det almene gymnasium er ændringer foregået traditionelt: fra Folketing, Direktorat, 
Gymnasieafdeling, Uddannelsesstyrelse, og de blev formodet – og blev - gennemført i det 
underliggende system, uden de store spørgsmål blev stillet her af lærere, elever og andre 
interessenter. Der var således tale om et stabilt og meget kraftigt regelstyret system, som fungerede 
efter hensigten. 
 
Eksempler på sådanne ændringer er gymnasiereformen fra 1987 og pædagogikum-reformen fra 
1998. Implementeringen foregik ret smertefrit, fordi der var en konsensus i forskellige dele af 
systemet om, hvad gymnasiets samlede opgavevaretagelse var, som der ikke blev rokket ved. I 1987 
var der således en faglig konsensus, hvor de allerfleste fag blev opprioriteret med indførelsen af 
mellemniveau og højt niveau, mens pædagogikumreformen i 1998 var en fortsættelse af princippet 
om mesterlære. 
 
 
 
7.1. Ændringer i det almene gymnasium – fra 1999 og frem 
 
At udviklingen i det det almene gymnasium er accelereret de seneste år med iværksættelsen af 
forskellige tiltage er et almindeligt accepteret faktum. De ændringer, der er omtalt i 6.3.1.skal kort 
gennemgås her, idet de betegner ændringer af en mere grundlæggende karakter, som er både 
strukturelle, men også kulturelle. De har de fællestræk, at der ændres i undervisningens 
organisering, i arbejds- og undervisningsformerne. Der satses på et større samarbejde fagene og 
lærerne imellem, og endelig vil de ændrede undervisnings- og arbejdsformer resultere i nye prøve- 
og eksamensformer.  
 
I 1999 blev fagbilagene for de enkelte fag omskrevet (31. maj 1999). I mange fag betød det en 
større frihed inden for fagområderne med henblik på emner og pensum, som i højere grad blev 
målstyret. Således blev eksakte sideantal i pensum gjort mindre præcise, og det blev beskrevet, 
hvilket slutniveau eleverne forventedes at være på ved afslutningen af faget. Samtidig blev fagenes 
sammenhæng med hinanden understreget: 

 
”Undervisningen i gymnasiet skal udgøre en helhed og skal sikre, at eleverne får både 
almendannelse og generel studiekompetence med henblik på at gennemføre 
videregående uddannelse.” (§ 1) 
 

Endvidere ses forpligtelsen på et samarbejde fagene imellem i § 7: 
 

”Undervisningen skal tilrettelægges, så fagene gensidigt støtter hinanden.” 
 
E konsekvens var af ændringerne var et større fokus på lærersamarbejde og oprettelse af lærerteams 
om den enkelte klasse. En samtidig omskrivning af fagenes timetal til klokketimer frem for i 
ugentlige timer, gav en større fleksibilitet i skemalægningen og fagenes muligheder for samarbejde, 
idet det samlede timetal skulle være opnået ved fagets afslutning. Overenskomstmæssigt blev dette 
støttet af en indførelse af årsnormbegrebet, som betonede en årlig arbejdstid, der var 
sammenlignelig med det øvrige arbejdsmarked. 
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Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser blev vedtaget af et enigt Folketing i 
1999, og var et udviklingsarbejde, der skulle løbe i 3 år, frem til 2003. Der blev afsat 45 mill. kr. til 
udviklings- og forsøgsarbejdet, som skulle sikre en udvikling inden for de enkelte uddannelser og 
uddannelsesområder, større fleksibilitet mellem uddannelserne og områderne, arbejde med 
overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, og initiativer, der kan øge tilgangen til de 
videregående uddannelser og gennemførelsesprocenten. 
 
Udviklingsprogrammet var beregnet for alle fire gymnasiale uddannelser; men den største 
forsøgsaktivitet sås inden for det almene gymnasium. Her blev forsøgs- og udviklingsarbejdet 
koncentreret om undervisnings- og arbejdsformerne, faglig udvikling og fordybelse, samspillet 
mellem fagene og nye prøve- og eksamensformer. Kompetencetankegangen og faglighed og 
kernefaglighed var hovedbegreber i Udviklingsprogrammet, hvis forsøgsarbejde resulterede i 
omfattende rapporter, som senere har været lagt til grund for arbejdet med en ny gymnasie- og hf-
reform.  
 
Kompetencebegrebet har en central placering i Udviklingsprogrammet. Her opereres med faglige 
kompetencer (såsom faglig viden og faglige færdigheder), almene (såkaldt ”overfaglige”) 
kompetencer (eksempelvis analytiske evner, beherskelse af forskellige arbejdsformer, 
kommunikative færdigheder samt evne til at kunne overskue, strukturere, tage stilling til og 
formidle et materiale på en relevant og forståelig måde), personlige kompetencer (som 
selvstændighed, selvtillid, initiativ, ansvarlighed og kreativitet) og endelig sociale kompetencer 
(f.eks. evne til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser, samarbejdsevne, åbenhed og 
omgængelighed). 
 
Indførelsen af et nyt pædagogikum i 2002 betød, at en kandidat bliver ansat i en 2-årig 
uddannelsesstilling på en skole. I løbet af det første år foregår en sidefagssupplering, således at 
kandidatens faglige grundlag sikres. Endvidere modtager kandidaten vejledning af fastansatte 
lærere, når han/hun underviser i disses klasser. I det andet år underviser kandidaten i egne klasser 
og modtager supervision. I begge år er der kurser i teoretisk pædagogik (alment, fagligt-pædagogisk 
i begge fag samt i organisationskultur og skoleudvikling).  
 
Forløbet afsluttes med en centralt stillet teoretisk prøve efter 3. semester samt en afsluttende 
projektopgave, hvis tema vælges af kandidaten. Efter 4. semester gives en samlet udtalelse om 
kandidatens kompetencer, som giver udtryk for kandidatens evne til at planlægge, gennemføre og 
evaluere undervisningen, forbinde undervisningspraksis og teoretiske pædagogiske overvejelser og 
samarbejde om undervisningen og de øvrige opgaver på skolen. De sidste elementer er nye og peger 
i retning af en større helheds- og organisationsforståelse hos de nye medarbejdere. Et interessant 
perspektiv i den forbindelse er, at der inden for de næste 5-10 år kan forventes en stor 
personaleudskiftning, jfr. aldersfordelingen omtalt i 4.2.3. (figur 1). Som det er antydet ovenfor, 
4.5.1., kan en sådan udskiftning resultere i en kulturændring. 
 
Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 enedes arbejdsmarkedets parter inden for det offentlige 
om indførelsen Ny løn, som blev færdigforhandlet ved overenskomsten i 1999. Indenfor det 
offentlige skal de nye lønformer understøtte nødvendige forandringer – mere effektivitet, 
serviceforbedringer og kvalifikations- og kompetenceudvikling. På gymnasieområdet har man ses 
begrebet anvendt som belønningsledelse, hvor medarbejderne belønnes for kvalifikations- og 
kompetenceudvikling, nye arbejdsfunktioner og forbedrede resultater – de belønnes efter deres 
bidrag til organisationen, ikke efter deres loyalitet (anciennitet) eller deres forhandlende 
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organisations styrke. De nye lønformer bliver et af midlerne til belønning, fordi de anses for at 
kunne understøtte en udvikling.  
 
I lovforslaget til gymnasiereformen med virkning fra og med skoleåret 2005/2006 samles mange af 
de udviklingstendenser, der er set inden for de sidste 5 år, med grundtankerne i forsøgsarbejdet fra 
Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser som den primære inspirationskilde.83 
Hovedelementerne er: 
 

• Fjernelse af opdelingen i matematisk og sproglig linie 
• Indførelse af et halvt års grundforløb, som skal give eleverne faglig indsigt og forståelse 

samt en indføring i gymnasiale arbejdsmetoder 
• Faglige samspil, i form af studieretninger, hvor 2 til 3 studieretningsfag, som skal give 

eleverne mulighed for faglig fordybelse og styrkelse af fagligheden 
• Indførelse af begrebet ”almen studieforberedelse”, hvor mindst 10 pct. af uddannelsestiden i 

studieretningsforløbet skal anvendes til samarbejde og sammenhæng mellem fagene  
• Almendannelsen skal styrkes og fornyes. Den eksisterende tilgang til almendannelsen skal 

fastholdes og uddybes. Samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige og teknologiske 
aspekter have en styrket position i dannelsesdimensionen 

• Mundtlige og skriftlige prøver, suppleret med projekteksamen, 24-timers opgaver etc. - med 
individuel eksamination og bedømmelse. 

 
Det slås fast, at der skal være en sammenhæng fagene imellem, og at undervisningen skal 
tilrettelægges, så eleverne gennem hele uddannelsen møder variation og progression i 
arbejdsformerne. Om indholdet af fagene fastslås i lovforslaget, at de centralt fastsatte mål for hvad 
eleverne skal vide og kunne i de enkelte fag og i forløb med samspil mellem fagene 
 

” …skal gøres klarere og udformes, så der bliver sammenhæng med de netop 
vedtagne ændringer af folkeskolen. Målene skal være tydelige, forpligtende og direkte 
anvendelige til styring af undervisningen. Især lægges der vægt på tydelige mål for de 
helt centrale dele af fag- og stofområderne.” 84

 
Hermed lægges op til en central beskrivelse af de enkelte fags kernefaglighedsområder. Samtidig vil 
der kunne ses en ikke tidligere set frihed i opnåelsen af disse mål. Der forslås endvidere en 
decentralisering af kompetencen vedrørende lærer- og elevklager, studie- og ordensregler, herunder 
iværksættelse af sanktioner i forbindelse med tilsidesættelse af mødepligten og pligten til at deltage 
i undervisningen, administration af prøver og eksamen og godkendelse af lærerkvalifikationer.  
 
Således vil decentraliseringen nå helt ud til den enkelte skole, fagfamilie, faggruppe og lærer og 
klasse Dette fremstår som en stor udfordring for alle involverede interessenter og vil kræve en 
nytænkning af organisationsforholdene og ledelsesstrukturen. 
 
 
 
 

                                                 
83 Se bilag 3. 
84 UDKAST (30.6.03) Forslag til Lov om uddannelsen til studentereksamen (Gymnasieloven); bemærkninger til 
lovforslaget, 4.3. 
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8.0. Ændringer i det almene gymnasium - konsekvenser 
 
Selvom det i udkastet til lovforslaget til gymnasiereformen pointeres, at de 3-årige gymnasiale 
uddannelser skal have hver sin klare profil, således at de unges forskellige interesser og 
forudsætninger kan tilgodeses gennem et varieret uddannelsesudbud, fastslås det samtidig, at hver 
enkelt uddannelse skal have sin klare profil, og at der skal være udtryk for en reel forskel i 
uddannelsernes indhold.  
 
Det almene gymnasiums hovedopgave er, og vil fortsat være studieforberedende og 
almendannende.  
 

”Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, 
herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem 
uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem 
fagene. ”85

 
Profilen for det nye almene gymnasium skal skærpes, og der lægges vægt på målrettet faglighed. 
Således fastslås det, at fagligheden skal styrkes, og at det almene gymnasium skal henvende sig til 
unge, der inden for et bredt fagligt spektrum interesserer sig for viden, fordybelse, perspektivering 
og abstraktion, og som primært har en intention om at tage en videregående uddannelse. Som et led 
i opbygning af studiekompetencen skal gymnasieuddannelsen have et ajourført dannelsesperspektiv, 
hvor vægten lægges på en integreret faglig og personlig kompetenceudvikling. Endvidere skal der 
udvikles en personlig og social identitet, således at eleverne er i stand til at forstå sig selv som en 
del af et fællesskab. 
 
Det overordnede samfundsmæssige perspektiv med gymnasieuddannelsen er altså at kvalificere 
unge til at tage en videregående uddannelse, samtidig med at de udvikler sig personligt og i 
overensstemmelse med de grundlæggende demokratiske værdier i det danske samfund. Således 
beskrives det i § 2, stk.4: 
 

”Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til 
medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 
folkestyre. Undervisningen og hele dagliglivet må derfor bygge på åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i 
fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som 
det europæiske og globale perspektiv.” 

 
Selvom der i det kommende gymnasium stadig vil eksistere fag i videnskabsfaglig forstand, som 
betinger, at gymnasielærerne har en universitetsuddannelse som baggrund, ligger der en stor opgave 
i at få det enkelte gymnasium omstillet til at honorere de nye krav.  
 
Den enkelte lærer skal definere sig mod en ny lærerrolle: fra at være fagprofessionel skal han/hun 
være organisationsansvarlig og således tage et ansvar for fællesskabets udvikling i stedet for sin 
egen – faglige – udvikling. Der var en metodefrihed og en egenansvarlighed over sin faglige og 

                                                 
85 UDKAST (30.6.03) Forslag til Lov om uddannelsen til studentereksamen (Gymnasieloven), § 2, stk. 2. 
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pædagogiske efteruddannelse. Læreren vil nu være mere end ansvarlig for sit fag; han/hun vil være 
medansvarlig for sammenhængen i undervisningen og fagenes samspil og progressionen i elevernes 
kompetenceudvikling. Hvor den ”gamle” lærer så at sige var direktør i eget lokale med eneansvar 
over for elever og ministerium, vil den ”nye” lærer” kunne opfattes som en medarbejder i en fælles 
organisation, der arbejder mod et fælles mål. 
 
Erling Lars Dale taler i forbindelse med skoleudvikling tre kompetenceniveauer, som illustrerer 
udviklingen i det almene gymnasium og forventningerne til lærerne.86 K1-niveauet er begreber for 
gennemførelse af undervisning, det nuværende niveau for mange lærere. På K2-niveauet fordres en 
kommunikation mellem underviserne, et metaniveau i forhold til K1-niveauet. Her handler det om i 
fællesskab at konstruere undervisningsprogrammer, hvilket kun kan ske gennem en refleksion over 
og udveksling af synspunkter omkring den konkrete undervisning. K3 handler om udformning af 
didaktisk teori ,og dette niveau fordrer en udvikling af pædagogisk professionalitet og dannelse af 
fagfora i didaktik. Forudsætningen herfor er altså en refleksion og kommunikation omkring 
undervisningspraksis, ”den reflekterende praktiker.” Disse elementer er tilstede i 
pædagogikumbekendtgørelsen fra 2002, hvor kandidaten gennem pædagogikum skal opnå indsigt 
og færdighed i at 
 

” … samarbejde med andre lærere om undervisningen i de enkelte fag, på tværs af 
fagene og i relation til skolen som helhed for at styrke sammenhængen og 
progressionen for eleverne og 
i) planlægge, gennemføre og evaluere faglige og pædagogiske udviklingsaktiviteter i 
fagene og i forhold til skolens samlede aktiviteter og målsætning.” 87

 
Decentraliseringen vil således betyde et større fokus på samarbejdsrelationerne 88 samt et øget 
behov for efteruddannelse, der ikke vil være af specifik faglig karakter. Der skal føres diskussioner 
på den enkelte institution om sammensætningen af studieretninger med heraf følgende 
profileringsovervejelser. En sådan omstilling er en udfordring for organisationen som helhed 
betragtet, og for ledelsen og rektor i særdeleshed. 
 
 
 
8.1. Ændringernes betydning for organisationen 
 
Det almene gymnasium er et eksempel på en organisation, der befinder sig i feltet med ekstern 
tilpasning og intern integration. Den eksterne tilpasning sigter på at tilpasse organisationen til 
omgivelserne, således at den fortsat kan agere i dem. I det foregående er der gjort rede for de ydre 
ændringer, som påvirker det almene gymnasium som organisation. Den interne integration sigter 
der imod på at få organisationens egne indre processer til at passe ind i den nye tilstand, som opstår 
ved ændringerne og dermed overleve de nye krav. De ændringer, der er sket inden for de seneste 5 
år og vil ske som følge af en gymnasiereform, er af en sådan art, at organisationen ikke kan anses 

                                                 
86 Erling Lars Dale, Pædagogik og professionalitet; Århus, 1998, s. 49-77. 
87 Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de almene gymnasiale uddannelser (Faglig kompetence og 
pædagogisk uddannelse og kompetence) BEK nr 477 af 18/06/2002, § 5. 
88 For tilgange til lærersamarbejde, se Margrethe Wind, Gunna Larsen, Annette Kjærgaard, ” Målrettet 
udviklingsarbejde”, Uddannelse  9/1998 (1998) og Mogens Hansen, ”Fremtidens lærerkompetencer – dannelse og 
kompetencer”, Uddannelse 10/2002 (2002). 
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for at være en stabil størrelse. Det er spørgsmålet i hvor høj grad foranderligheden har været - og er 
- et erkendt vilkår hos den enkelte lærer og hos lærerstanden i særdeleshed. 
 
Organisationer kan opfattes - ikke som statiske enheder, men nærmere som dynamiske processer i 
en evig foranderlig tilstand. De postmoderne synspunkter om fragmentering og kaos afviser 
visionen om stabilitet til fordel for det tilbagevendende paradoks mellem stabilitet og forandring i 
organisationer. Denne opfattelse er i overensstemmelse med et syn på ændringer, der bryder med 
for eksempel Lewins klassiske optønings- og fastfrysningsteori. Opfattelsen af organisationer som 
værende enkle i forhold til en stabil omverden slår ikke til som en forklaring af ændringer og 
ændringstendenser. Med Hatchs ord, 
 

“… change is multidirectional and more or less continuous. What appears on the 
surface as stability, is simply unnoticed or unchallenged change.” 89

 
Den senmoderne organisationsforståelse bygger på en forestilling om, at virkeligheden er en social 
konstruktion, og at der hele tiden foregår en fortolkning og omfortolkning. Den enkelte vil forsøge 
at handle rationelt, men er påvirket af og tager beslutninger på baggrund af følelser, tilskyndelser, 
tilfældigheder og traditioner. Hierarkiopfattelsen er ikke længere styrende, og i stedet fokuseres på 
løse koblinger og netværk, dvs. åbne frem for lukkede systemer. 
 
Tidligere, 4.1., er det blevet beskrevet, hvorledes det almene gymnasium kan opfattes i Minzbergsk 
forstand som et fagprofessionelt bureaukrati og som et dekoblet system. Imidlertid gør 
forandringsprocesserne det nødvendigt at se på organisationen som et løst koblet system. Finn 
Borum taler for at opfatte organisationer som løst koblede systemer: 
 

”I stedet for at opfatte organisationen som et velafgrænset system, der interagerer 
med omverdenen, opfattes organisationen nu som en mere dynamisk størrelse – som 
organiseringsprocesser mellem løsere koblede individer og grupper.” 90

 
Et løst koblet system er kendetegnet ved at indeholde mange elementer med særpræg og en stor 
sammenhæng mellem de forskellige elementer, samspillet mellem specialisering og integration 
(engelsk distinctiveness og responsiveness.)91 De forskellige enheder vil opretholde deres særpræg 
og vil ikke blive ens. Flere organisationsteoretikere mener, at løse koblinger er nødvendige for en 
organisations overlevelse i en kompleks og modsætningsfyldt verden: 
 

“If there is neither responsiveness nor distinctiveness, the system is not really a system 
and it can be defined as a noncoupled system. If there is responsiveness without 
distinctiveness, the system is tightly coupled. If there is distinctiveness without 
responsiveness, the system is decoupled. If there is both distinctiveness and 
responsiveness, the system is loosely coupled”. 92

 
Således anskuet fremstår gymnasiet som et eksempel på et løst koblet system. Der er mange 
elementer med eget særpræg: fag, fagtraditioner, fagdidaktik og lærere med forskellige fag og 

                                                 
89 Mary Jo Hatch, Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives (Oxford 1997), s. 356-57 
90 Finn Borum, Strategier for organisationsændring; København, 1995, s. 94. 
91 Se J.D. Orton og K.E. Weick, ”Loosely Coupled Systems, A reconceptualization”, Academy of of Management 
Review, vol. 15 (1990), s. 203-223. 
92 J.D. Orton og K.E. Weick, ”Loosely Coupled Systems, A reconceptualization”, s. 205. 
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pædagogiske grundholdninger. I kulturel forstand vil der være mange subkulturer, der lever der eget 
liv, og som kan udgøre en trussel mod organisationen. Som det udtrykkes af Hatch: 
 

“Each unit of an organization performs a different task and/ or copes with a different 
segment of the environment. ..  Thus, each unit faces the opportunity to develop its 
own identity and subculture within the organization producing conditions ripe for 
multiple perspectives and interests to emerge and collide.” 93

 
Behovet for integration og en stor sammenhæng mellem de forskellige elementer opstår i kraft af 
kravene om en sammenhæng i uddannelsen og mellem de forskellige fag i studieretninger samt en 
koordinering af tilrettelæggelsen af progressionen i arbejdsformerne. Som nævnt flere gange bliver 
samarbejde på kryds og tværs af organisationen, på tværs af faggrænser, et grundvilkår i fremtidens 
gymnasium. 
 
Borum nævner, at løse koblinger mellem forskellige grupper kan være bidrag til eksperimentering, 
kreativitet og ”kan sikre en variationsbredde i fortolkninger og værdier.”94 Endvidere kan løse 
koblinger mellem de forskellige grupperinger sikre selvbestemmelse og frihedsgrader til individuel 
eksperimentering med det resultat, at der opstår en større tilfredshed. 
 
Af Borums fire typer ændringsstrategier i forbindelse med intervention er den eksplorative 
ændringsstrategi interessant i diskussionen af medarbejdernes indflydelse på ændringsprocessen. 
Her er tale om udforsknings- og læringsprocesser af en åben karakter, hvor ændringsagenterne er de 
aktører, der er tilknyttet det organisatoriske felt. Der skal dannes netværk, og 
forandringsprocesserne er rutiner og dagligdags aktiviteter, udforskning, eksperimentering og 
imitation. 
 
Bugge og Harder er inde på, at ændringer i institutionskulturen må bero på en tiltro til 
medarbejdernes evner til selv at kunne tage ansvar. 
 

”Man kunne tænke sig at der indtrådte en ændring i institutionskulturen hvor det i 
højere grad blev noget naturligt at man fik ledere der gik ind i at støtte og opmuntre 
arbejdet med det det drejede sig om. Det har efter 69 været vanskeligt fordi det ville 
blive oplevet som kontrol Men hvis man overflytter en større del af ansvaret til det 
kollektive niveau, bliver det lige pludselig mere oplagt at lade ledere gå ind og støtte 
lærerkollektiverne uden at det opleves som Stasi.”95

 
Denne tankegang bryder ikke grundlæggende med den eksisterende kultur om den enkeltes og 
enkelte gruppes autonomi, men betoner ønsket om en synlig ledelse. Goldschmidt slår fast, for så 
vidt angår den ledelsesfremmede kultur, at der her må ske en mentalitetsændring i forholdet til 
ledelse, for at en sådan proces kan iværksættes: 
 

”Stærkere formel ledelse kan ikke stå alene som svaret på de problemer, der er 
forbundet med ledelsesfremmethed i organisationer, der er bemandet med 
selvstændige professionelle med varierende motivation. Skal værdier som demokrati 
og distribueret ansvarlighed i de ledelsesfremmede organisationer kunne udvikles og 

                                                 
93 Mary Jo Hatch, Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives; Oxford, 1997.s. 209. 
94 Borum, Strategier for organisationsændring; s. 96. 
95 Birthe Louise Bugge og Peter Harder, Skolen på frihjul; København, 2002, s. 206. 
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fastholdes, må de ledelsesfremmede medarbejdere selv gå ind og tage et medansvar 
for at gøre ledelse mulig, og for at ledelse finder sted.”96

 
Hvorledes dette vil kunne indarbejdes i en organisationsstruktur i et fremtidigt gymnasium, må ses i 
sammenhæng med overvejelserne om de løse koblinger. Der vil være brug for en lang række løse 
koblinger, med en tilsvarende ledelsesfunktion tilknyttet, måske kun i begrænset tidsperspektiv. 
Følgende kan nævnes som eksempler i et fremtidigt gymnasium: 

• Årgangsteams (for 1.g-introduktionsforløbet, 2.g. og 3.g) 
• Fagpakketeams (studieretningsteams, hvor fagene koordinerede deres emner og 

progressionen i arbejdsformer) 
• Fagfamilieteams (sprogfag med henblik på arbejdet med det grundlæggende sproglige 

begrebsapparat i det halvårige grundforløb; arbejde med dannelsesbegrebet i hermaneutiske 
og naturvidenskabelige fag) 

• Faggruppeteams (arbejde med de centrale krav udmøntet lokalt i forbindelse med 
kernefagligheden) 

• Kompetenceteams (arbejdsformer, studieforberedelse) 
• Mundlighedsteams (formidlingsaspektet - både med henblik på at være deltager i den 

demokratiske proces og som eksamensforberedelse) 
• Skriftlighedsteams (som ovenfor, men med henblik på mange forskellige registre). 

 
Ledelsens og rektors rolle i en sådan struktur og med sådanne ændringer kan på afgørende punkter 
tænkes at være anderledes end i den nuværende ledelsesstruktur. 
 
 
 
8.2. Ændringernes betydning for ledelsen – rektors rolle 
 
Som det ses i stillingsopslagene, der er gennemgået i 6.1., er der tale om mange sammensatte 
forventninger til en leders kvalifikationer. Der ønskes både professionelle, organisatoriske og 
personlige kvalifikationer hos den enkelte rektor. Det forventes, at de mange kvalifikationer kan 
rummes i en person. At nogle af opgaverne med fordel kan uddelegeres, nævnes ikke, ligesom den 
ledelsesmæssige struktur ikke berøres i stillingsopslagene. Som det også er blevet påpeget, peger 
forventninger til en rektor i mange retninger, alt efter hvilken interessent, der spørges. Disse 
formodes at have forskellige forventninger til lederen, som skal relateres til deres specielle 
interessefelt i organisationen, det være sig for eksempel teknisk-administrative medarbejdere, 
undervisere, forældre, politikere og forvaltning. 
 
I udkastet til lovforslag til gymnasiereform beskrives rektors overordnede opgaver: 
 

”Rektor har det pædagogiske ansvar for skolens undervisning, prøver og eksamen 
over for undervisningsministeren. 
Stk. 2. Rektor er skolens daglige leder, og rektor leder og fordeler det pædagogiske 
arbejde mellem skolens ansatte. 
Stk. 3. Rektor træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever, medmindre 
andet følger af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf. ”97

                                                 
96 Lars B. Goldschmidt, Lars B.: ”Erfaringer med ledelse på trods” (Tekstsamling til masteruddannelsen, ledelsesmodul, 
3. semester, efteråret 2001), s. 48-49. 
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Denne passus ligner i høj grad den nuværende bekendtgørelses formelle kompetencetildeling til en 
rektor. Som noget nyt betones fra centralt hold rektors rolle i en organisationsmæssig sammenhæng: 
 

Rektor fastlægger et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forbindelse 
med uddannelsen og undervisningen.98

 
Dette tiltag skal ses i lyset af ønsket om en systematisk skoleudvikling som en del af en årlig rutine 
på gymnasierne, således som der er gjort rede for det i Undervisningsministeriets publikation 
Kvalitetsudvikling i gymnasiet. 99 Her samles tanker hidrørende fra bevægelsen i New Public 
Management om en større grad af målelighed i forbindelse med gymnasiernes ydelser og den 
almindelige decentralisering med ønsket om rektor som en stærk medspiller i det centrale 
pædagogiske tilsyn. Dette synspunkt blev fremhævet af direktøren for det gymnasiale område i 
Uddannelsesstyrelsen, Jarl Damgaard i forbindelse med rektormødet i 2001. En legitimering af dette 
synspunkt ligger i det faktum, at rektorerne jo faktisk er ansat som statslige tjenestemænd. 
 
Som det også tidligere er nævnt, rummer de nye tiltag i et ledelsesmæssigt perspektiv mange 
aspekter, som bør tages med i diskussionen af en samlet skoleudvikling og en optimal 
ressourceudnyttelse, både økonomisk, men i høj grad også menneskeligt, for så vidt angår de 
enkelte medarbejderes udviklingspotentialer, altså en anvendelse af tankegangen i Human 
Ressource Management. 
 
Pædagogikumuddannelsen rummer nogle muligheder for ledelsen – her primært rektor – i strategisk 
øjemed, ”som løftestang”, som Flemming Schmidt udtrykker det. 100 Her tænkes på en kommende 
personaleudskiftning og en fokusering på de nye organisationsmæssige kompetencer, som de nye 
medarbejdere vil have fået med i deres uddannelse teoretisk og praktisk. Samtidig skal det ikke 
glemmes, hvorledes der i den nuværende medarbejderskare kan skabes muligheder for 
kompetenceudvikling i forbindelse med pædagogikum. 
 
Ved udvælgelsen af vejledere bør der tages højde for vejledernes evner til på den ene side at kunne 
videreformidle den faglige tradition og skolens værdigrundlag til kandidaterne og på den anden side 
at være i stand til at indgå i en dialog med dem om de nye impulser, som kandidaterne bringer med 
fra forskellige kurser, almenpædagogiske såvel som fagdidaktiske. Det forudsættes altså, at den 
enkelte vejleder er klar over vejlederrollens funktion i forhold til såvel det enkelte fag som skolens 
samlede udviklingsplan. Disse funktioner vil blive berørt på en egentlig vejlederuddannelse, som 
ledelsen bør tage initiativ til at alle vejledere deltager i. 
 
Udnævnelse af kursusledere, dvs. lærere, der er ansvarlige for uddannelsen af kandidater på en 
enkelte skole, er udtryk for en mulighed for at tilføje en ny dimension til ledelsen på et gymnasium. 
Intentionerne i ordningen er, at der er tale om en ny ledelsesfunktion, som tænkes at være 
uafhængig af eksisterende ledelsesopgaver. Der påhviler kursuslederen en forpligtelse til at 
udnævne vejledere i forhold til kandidatens optimale fagligt pædagogiske udbytte samt i forhold til 
skolens udviklingsplan. Dette kræver en stor pædagogisk indsigt, og det er meningen, at den enkelte 

                                                                                                                                                                  
97 UDKAST (30.6.03) Forslag til Lov om uddannelsen til studentereksamen (Gymnasieloven), § 35. 
98 UDKAST (30.6.03) Forslag til Lov om uddannelsen til studentereksamen (Gymnasieloven), § 37. 
99 Kvalitetsudvikling i gymnasiet; Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 23, Undervisningsministeriet, 2001. 
100 Flemming Schmidt, “Forventninger til fremtidens gymnasium – fra en organisatorisk synsvinkel”, Uddannelse 10 
(December, 2002), s. 4. 
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kursusleder skal gennemgå en egentlig overbygningsuddannelse for kursusledere. Til gengæld får 
skolen en ny type leder, der kan stå for personaleledelsen og ved en eventuelt tilknytning til et 
ledelsesteam kan tilføre teamet nye kompetencer og input. 
 
Mange af de ovennævnte opgaver såsom udnævnelse af kursusledere samt tilrettelæggelse af 
funktioner med betydning for pædagogikumuddannelsen i den to-årige uddannelsesstilling påhviler 
rektor. Siden 2002, i forbindelse med pædagogikumreformen, er der således opstået en mulighed for 
rektor til at træde i karakter for så vidt angår pædagogisk ledelse. Der er muligheder for at udnytte 
ressourcer i den allerede eksisterende lærerstab, i første gang i form af udnævnelse af kursusledere 
og i anden omgang at sikre sig, at der i deres videre funktion er en overensstemmelse mellem 
skolens overordnede udviklingspolitik og kandidaternes udvikling som nye medarbejdere, der kan 
tilføre skolen nye og perspektivrige muligheder for skoleudvikling. Midlerne til en sådan 
pædagogisk ledelse ligger blandt andet kvalifikationsløn, Ny Løn, samt en forståelse blandt alle 
medarbejdere for en samlet udviklingsplan. 
 
I min henvendelse til de fire rektorer bad jeg dem besvare et spørgsmål, der havde den kommende 
gymnasiereform som referenceramme.  
 
”Fremtidens rektorrolle: Hvilke opgaver bliver vigtigst for en rektor at prioritere i gymnasiet 
efter 2005?” 
 
Fælles for svarene er en bevidsthed om rektors rolle som den strategiske leder, der skal styre og 
tilrettelægge skoleudviklingen mod reformens overordnede mål. Som sådan har 
Undervisningsministeriet og skoleejerne samt brugerne en klar forventning om, at dette vil ske 
samlet på området, men også på den enkelte institution. Det eksterne felt vil altså være af stor 
betydning, og det må overvejes, hvorledes en rektor kan sikre gennemførelsen af det ovenstående ”i 
den rette ånd”. 
 
Det må forventes, at der bliver et stort råderum for den enkelte skole – jfr. standarder og profiler og 
oprettelsen af studieretninger – og spørgsmålet er så, hvorledes dette kan forankres i forhold til de 
ressourcer og potentialer, der er på skolerne. Dette kræver en forandringsledelse, hvor rektor 
overordnet styrer bevægelsen mod en ny organisationsform, den løst koblede organisation med stort 
råderum for de enkelte grupper og grupperinger. Dette indebærer et ansvar for at skabe rammerne 
for de enkelte teams og i de første år understøtte den kompetenceudvikling, der er nødvendig for 
medarbejderne. Dette sidste er en ledelsesfunktion tæt på, som direkte personaleledelse, der udøves 
gennem for eksempel medarbejdersamtaler. 
 
Det klart, at det faktum, at reformen lægger op til, at den enkelte skole skal skabe sin egen profil, 
har betydning for rektors rolle i skoleudviklingen. En sådan udvikling og udfordring ligger pænt i 
forlængelse af ideen om entrepenørskab, som skal ses i det offentlige organisationsrum, som det 
almene gymnasium er en del af. 
 

”[L]edere påtager sig rollen som den, der skaber og udvikler visioner om den 
fremtidige udvikling, visioner som tackler øjeblikkelige problemer og angiver 
løsninger, som peger fremad, og at de sætter sig i spidsen for implementeringen heraf. 
Entrepenørskab bliver dermed i vid udstrækning lig med strategisk lederskab, men i 
den offentlige kontekst vel at bemærke en, som også er i stand til at manøvrere i 
forhold til den institutionelle og politiske omverden. Dvs. en der behersker at udvikle 
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både traditionel strategi, strategi på politiske markeder og værdiorienteret strategi, en 
leder, som primært forener rollen som strateg og politiker med et at være leder, og en 
leder som følgelig har de egenskaber, der karakteriserer disse lederroller og den 
ledelsesstil, som dette lægger op til i situationen.”101

 
En af rektorerne peger endvidere på, at der vil forestå et stort styringsarbejde i at tilpasse kulturen til 
de nye krav, som er formuleret i reformen. Det handler om en sikring af en god introduktion af nye 
kolleger gennem uddannelsesstillingerne, skabe en ny kultur hos såkaldt yngre kolleger og sikre, at 
den ”stålsatte kultur ikke får indflydelse”, som det udtrykkes. Da ledelsen om nogen er bærere og 
skabere af organisationens kultur, ligger der også her en stor udviklingsopgave, hvor ledelsen – og 
lederen – må gå forrest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 Kurt Klaudi Klausen, Offentlig Organisation, Strategi og Ledelse; Odense, 2000, s. 102. 
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9.0. Konklusion: En DJØFisering i det almene gymnasium? 
 
Himmelev Gymnasium fremhæver i sit rektorstillingsopslag: 
 

”Den nye rektor har en relevant faglig og pædagogisk uddannelse, samt flere års 
erfaring fra et gymnasium e.l. Uddannelsen kan være suppleret med forskellige typer 
efteruddannelse i ledelse, administration og organisation, men det er ikke et krav. Der 
forventes under alle omstændigheder relevant ledelseserfaring.” 

 
Det er det eneste af de 8 undersøgte stillingsopslag, hvori der nævnes et ønske om en person med en 
efteruddannelse inden for relevante felter, ledelse, administration eller organisation; men der gøres 
samtidig opmærksom på, at det ikke er et krav. Den personlige, ikke-teoretiske ledelseserfaring 
vægtes højere, idet der er et krav om ledelseserfaring. 
 
Sammenholdt med dette er det tankevækkende, at 3 af de 8 rektorstillinger, der har været opslået i 
første halvår af 2003, er blevet genopslået. Begrundelsen for genopslagene har været ønsket om at 
udvide ansøgerfeltet. Ligeledes er det interessant at bemærke, at to rektorer udnævnt i begyndelsen 
af 2003 har en yderligere jobbaggrund end gymnasielærer. Den nye rektor ved Amtsgymnasiet i 
Paderup har været uddannelseskonsulent i Finansrådet foruden tidligere at have været ledende 
inspektor ved Rungsted Gymnasium, mens den tiltrådte som rektor ved Birkerød Gymnasium inden 
ansættelsen var partisekretær for Det Radikale Venstre. Begge rektorer har en fortid i 
gymnasieverdenen, men har suppleret deres erfaringer med jobs inden for andre sektorer. Der 
ønskes tilsyneladende andre kvalifikationer end dem, der er direkte tilknyttet gymnasieområdet, 
måske ud fra en erkendelse af, at kompleksiteten i en organisation som gymnasiet kræver mere end 
blot en gymnasielærerbaggrund. 
 
Som fremhævet i 6.1. udgør ledelseserfaring et krav i en overvejende del af opslagene (7 ud af 8). 
Det kan derfor problematiseres, om rektor skal have ledelseserfaring eller kendskab til 
professionsområdet. I mine spørgsmål til de fire rektorer har jeg derfor spurgt, om rektorjobbet er 
funktions- eller professionsbestemt. Spørgsmålet er relevant set i forhold til det øvrige offentlige 
arbejdsmarked, hvor der inden for forvaltningsområdet ses en bevægelse mod ansættelse af 
generalister, især inden for skoleforvaltninger.102

 
Udsagnet, som rektorerne skulle forholde sig til, var følgende: 
"En rektor behøver fremover ikke have en uddannelse som cand.mag. eller cand.scient. for at 
kunne bestride rektorjobbet." (1-10; 10 = helt enig)  
 
Kommentarerne var meget sammenfaldende og på sin vis også forudsigelige, idet alle mente, at en 
rektor skal være en del af gymnasiekulturen og samtidig have en lederuddannelse. En af rektorerne 
gør opmærksom på, at man godt kan bevæge sig fra at være cand.mag./scient. til at blive leder og få 
en efteruddannelse, lige så vel som man kan forestille sig en bevægelse den modsatte vej: fra at 
have fået en lederuddannelse til at få en pædagogisk efteruddannelse. Han mener dog, at den første 
mulighed er den optimale. En anden rektor udbygger sit synspunkt med henvisning til 
kulturbegrebet. Ifølge ham har undervisningsverdenen sin egen kultur, som man ikke kan læse om 

                                                 
102 Se Karina Sehested, ”Professioner og strukturændringer” i Ejersbo, Niels (red.), Politikere, ledere & professionelle i 
kommunerne – Effekter af strukturændringer; Odense, 1997, s. 126-27. 
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eller gå på kursus for at lære at forstå. I det foregående kan findes meget, der støtter et sådant 
udsagn. 
 
Ledelsen af et gymnasium er fagligt-pædagogisk, påpeger en tredje. Som det er blevet fremført i 6.1 
og 6.3.1., er mange ledelsesopgaver - og ifølge rektorerne er der enighed om at de vigtigste er 
samarbejde og det pædagogiske arbejde på skolen - af en sådan karakter, at de som deres 
forudsætning har et kendskab til kerneydelsen og den bagved- og underliggende kultur. Leif Moos 
peger på, de forskelligartede ledelsesopgaver såsom styring af økonomi , strategiudvikling, 
relationer til omgivelserne og ledelse af undervisning og læring er dele af skoleledelsen, som ikke 
kan adskilles. De er, hvad der forstås ved pædagogisk ledelse, og alle ledelsesopgaverne skal ses i 
forhold til et overordnet perspektiv, som han kalder ”dannelse af elever og voksne” 103  
 
Det er grundskolens formål at danne børn og unge mennesker til at blive autonome mennesker og 
borgere i et demokratisk samfund. I udkastet til forslaget til gymnasiereform af d. 30. juni 2003 
genfindes denne tankegang i § 2: 
 

”Stk.4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes 
udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig 
reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og 
til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og 
innovative evner og deres kritiske sans.  
Stk. 5. Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til 
medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 
folkestyre. Undervisningen og hele dagliglivet må derfor bygge på åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i 
fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som 
det europæiske og globale perspektiv.” 

 
I bemærkningerne til lovforslaget omtales denne intenderede sammenhæng med en henvisning til § 
1, stk. 3, 2. pkt., i lov om folkeskolen. Grundlæggende værdier som frihed og folkestyre gentages 
og udbygges i gymnasieskoleloven med et europæisk og globalt perspektiv. Således smelter 
personlig udvikling og deltagelse i samfundslivet sammen. Dannelsesbegrebet er således blevet 
specificeret i forhold til den nuværende gymnasielov. En logisk følge af lovens bogstav må være, at 
selve gymnasiet også må være eksemplarisk, nemlig ved at rumme demokratielementet gennem 
hele organisationen, og at der udøves demokratisk ledelse. I forlængelse heraf kan man hævde, at en 
institution, som uddanner i både faglighed og almendannelse bør have en leder, som har et 
grundlæggende kendskab til undervisning og pædagogik. 
 
Den megen fokusering på de administrative sider af rektorjobbet, som er blevet omtalt tidligere, kan 
være med til at begrænse udviklingskapaciteten på skolerne, når rektor er optaget af administrativ 
ledelse. Det er blevet fremhævet, at forhandlingen af Ny Løn ville beslaglægge op mod 40% af 
rektorernes tid,104 og selvom der kan have været tale om ”begyndervanskeligheder”, har både min 
Marianne Abrahamsens undersøgelse vist, at den administrative ledelse er tidsrøvende. I nogle 
sammenhænge har den været dog nødvendig, da den administrative del af rektorjobbet er uløseligt 
                                                 
103 Leif Moos, ”Pædagogisk ledelse: Ledelse som/af dannelse?” i Leif Moos, Mads Hermansen og John Kejsler (red.), 
Professionalisering og Ledelse; Frederikshavn, 2002, s. 147-169. 
104 Birthe Louise Bugge og Peter Harder, Skolen på frihjul; København, 2002, s. 148. 
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knyttet til den pædagogiske ledelse. En undersøgelse om skoleledelse i Norden viser imidlertid, at 
når lederen koncentrerer sig om det administrative, risikerer væsentlige ledelsesopgaver at blive 
forsømt: 

• Ledelse af undervisning 
• Ledelse af lærernes læring 
• Ledelse af værdier og kultur 
• Ledelse af relationerne til omgivelserne. 105 

 
Ledelsesreformen fra 1993 burde have resulteret i en aflastning af rektor, men det er ikke sket. 
Yderligere kan anføres, at det ikke virker hensigtsmæssigt at have akademisk og pædagogisk 
uddannet arbejdskraft til at tage sig af en del af de administrative rutiner på et gymnasium. I flæng 
kan nævnes vikarsætning, skemaændringer, vagtplaner ved eksamen, måske eksamensplanlægning. 
Rektorforeningen antyder, at det er en stivnet fagforeningsholdning som er bremseklods for 
udviklingen: 
 

"Den nuværende GL-overenskomst har været med til at fastfryse opgavevaretagelsen 
med fastlæggelsen af en række inspektoropgaver, der har et stort administrativt 
indhold. Det gælder bl.a. boginspektion og av-inspektion. Det er også relevant at 
drøfte om de mange store planlægningsopgaver fortsat hører hjemme på 
inspektorernes bord."106

 
På nogle skoler har man indset dette, og har overdraget opgaver som administration af bogudlån til 
en faguddannet bibliotekar. Den centralt tildelte timeressource til inspektorer og således den 
akademiske og pædagogiske kompetence må kunne udnyttes bedre i forhold til en samlet skoleplan, 
således at inspektorer kan indgå i et reelt ledelsesteam, som kan fremme den enkelte skoles 
udviklingsproces. Som tidligere fremhævet er mange inspektorer optaget af at indgå i et reelt 
ledelsesteam. Efteruddannelser i ledelse såsom DIG’s masteruddannelse burde gøre dette muligt. 
 
Andre offentlige organisationer med ikke professionsuddannet ledelse kendes inden for 
hospitalsvæsenet og på forvaltningsmæssige områder, f.eks. skoleforvaltninger. Om det kunne 
tænkes, at akademikere med en anden uddannelsesbaggrund end den klassiske 
(cand.mag./cand.scient.) kunne fungere på ledelsesniveau i det almene gymnasium var et af 
spørgsmålene, jeg stillede de fire rektorer. I det foregående afsnit konkluderes, at rektor bør være 
professionsuddannet; men tankeeksperimentet med den øvrige ledelse er interessant, i både 
organisationsmæssig men også organisationskulturel sammenhæng.  
 
Spørgsmål 6: Ledelsesopgaver i fremtidens gymnasium. 
"En del af ledelsesopgaverne på et gymnasium kan lægges ud til anden akademisk 
arbejdskraft (cand.adm.pol., cand.jur. cand.polit. mv.) ." (1-10; 10 = helt enig) 
 
En af rektorerne mener, at akademisk arbejdskraft ikke er nødvendig, men at en del af opgaverne 
netop kan flyttes fra inspektorer til hk-personalet. En anden svarer, at en akademiker, ”bureaukrat” 
som det udtrykkes, er en mulighed som en slags kontorchef. Ved oprettelsen af en 
sekretariatsfunktion med akademisk uddannet arbejdskraft kan man få varetaget dele af det 
administrative arbejde og i høj grad økonomistyringen. Dette ville kunne give et frugtbart samspil 

                                                 
105 Leif Moos et al., Skoleledelse i Norden; Nordisk Ministerråd, 2000. 
106 Gymnasieskolernes Rektorforening, "Rektors ledelsesansvar - fra driftsledelse til udviklingsledelse", 2001, s. 6. 
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med den pædagogiske ledelse. Ledelsesdelen i denne funktion skulle være i forhold til det 
administrative, ikke i forhold til ledelsen af lærerne, som rektor selv bør varetage. Det nævnes 
endvidere, at den bureaukratiske type nok vil kunne findes i gymnasiesektoren 
 
I forbindelse med gymnasiereformen forventes det, at flere afgørelser lægges ud på skolerne. Det vil 
give ledelsen et større råderum; men logisk set må det også medføre, at amterne lægger et større 
budgetansvar over på skolerne. I nærværende afhandling skal Strukturkommissionens arbejde med 
amterne og tankerne om at gøre gymnasierne til selvstændige organisationer ikke berøres. Det kan 
blot konstateres, at en større ressourceallokering til skolerne vil kunne bruges som et argument for 
en tilførsel af administrative ressourcer i form af akademiske medarbejdere, der kan varetage nye 
stabsfunktioner i et løst koblet system.  
 
I en kulturel sammenhæng kan der ikke kunne være tale om at overveje, hvilken betydning og 
måske berigelse dette vil have for den samlede organisationskultur. Når værdierne, som de er 
beskrevet i 4.3., bliver sat til debat, hvilket uden tvivl vil ske inden for de kommende år, vil det som 
oftest være fra marginale medlemmer af organisationen, såsom nytilkomne eller fra personer, der 
står uden for organisationen.  

 
“ … members of an organization are able to recognize their values fairly easily and 
become especially aware of them when someone tries to change their culture in some 
fundamental way. When values are challenged, the challenge most often comes from 
marginal members of the organization, such as newcomers or revolutionaries, or from 
outsiders.” 107

 
Det ses allerede i de diskussioner, som nyansatte gymnasielærere fører med ældre kolleger, se 
4.5.1., og vil også kunne være frugtbart i forbindelse med ansættelse af medarbejdere med en anden 
og helt anderledes uddannelses- og kulturbaggrund. 
 
At der tales om en DJØFicering inden for den offentlige forvaltning er en påstand, der er baseret på 
en myte, fastslår Per Dahler-Larsen og Niels Ejersbo. 108 Deres undersøgelse af ledere i amter 
kommuner viser, at der ikke er forskel på de holdninger som DJØFere her har sammenlignet med 
andre ledere med en anden uddannelsesbaggrund. Forfatterne prøver i en kronik at give en 
forklaring, som handler om nogle omverdensvilkår: 
 

"Forklaringen er formodentlig, at kravene som administrativ leder er formentlig 
nogenlunde de samme, uanset om en DJØFer eller en anden besidder stillingen. 
Personer, der ikke har DJØF-baggrund bliver udsat for det samme pres i stillingen 
som alle andre og lærer derfor at tænke i nogenlunde de samme baner. Formodentlig 
læser de to grupper af ledere også en del af de samme artikler, lytter til de samme 
konsulenter, deltager i de samme kurser og drøfter ledelse med andre, der tænker i 
nogen af de samme baner." 109

 
Citatet peger på nogle ledelsesvilkår, der er ens, uanset i hvilken organisation lederen befinder sig. 
Omverdenens overordnede krav til offentlige organisationer er ligeledes ens og underlagt nogle 
politiske mekanismer, som for eksempel manifesterer sig i en New Public Management-tankegang.  
                                                 
107 107 Mary Jo Hatch, Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, s. 214. 
108 Peter Dahler-Larsen, Peter og Niels Ejersbo, Djøfisering – myte eller realitet?; Aarhus, 2003. 
109 Peter Dahler-Larsen, og Niels Ejersbo, ”Djøficeringsmyten”, Djøfbladet nr. 6 (2003), s. 24. 
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For så vidt angår den kommende gymnasiereform, handler det for ledelsen, og ikke mindst rektor, 
ikke blot om en blind implementering på baggrund af de eksterne krav, som er udslag af en samlet 
bevægelse inden for det offentliges område, men også om en diskussion af, hvordan medarbejderne 
kan inddrages.  
 
For rektorjobbets vedkommende er hoveddiskussionen, i hvor høj grad den pædagogiske del af 
rektorjobbet kan trimmes, således at der kan frigøres tid til varetagelse af forandringsledelse. Dette 
kan ses som et stærkt argument imod en egentlig DJØFicering på området, hvad angår overordnet 
ledelse. Det bør imidlertid overvejes, om de nye tiltag, der vil ændre gymnasiet og dets kultur ikke 
nødvendiggør en indførelse af nye ledelsesfunktioner af mere administrativ karakter. Det kan i den 
sammenhæng overvejes, i hvor høj grad det giver mening, at disse administrative hverv varetages af 
medarbejdere, der ikke har en gymnasierettet professionsuddannelse med en berigelse for gymnasiet 
som organisation til følge. 
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Bilag 1 – Stillingsopslag for rektorer – foråret 2003 
 
 
Duborgskolen: 

• gode samarbejdsevner og evne til at inspirere alle skolens medarbejdere til fortsat 

udvikling af gymnasiet  

• en synlig pædagogisk profil båret af interesse for og indsigt i unges liv og uddannelse  

• solid ledelseserfaring og forståelse for arbejdet med mål, værdier og klare holdninger 

samt evne til at holde fast i aftalte målsætninger og retningslinjer  

• evne til at etablere et aktivt og konstruktivt samarbejde med skoledirektionen og skolelederne 

ved Skoleforeningens 48 øvrige skoler  

• administrativ erfaring  

• forståelse for samspillet mellem politiske og pædagogisk-administrative forhold i 

en forældrestyret forening  
• bevidsthed om de nødvendige 

danske og tyske samarbejdsrelationer.  

 
Haderslev Katedralskole: 

Vi søger en rektor, der

• er udviklingsorienteret og kan inspirere til samarbejde med vægt på høj faglighed 
og pædagogisk kvalitet  

• er demokratisk indstillet og kan fremme et godt arbejdsmiljø gennem åben 
dialog med personale og elever  

• har overblik og er i stand til at uddelegere og til at fastholde aftalte retningslinjer 
og mål  

• er en synlig og aktiv del af skolens liv og bidrager til at skabe engagement  
• er indstillet på at fremme skolens samspil med det omgivende samfund  

Vi lægger vægt på, at du har

• bred pædagogisk erfaring fra gymnasieskolen  
• gode lederevner og gerne økonomisk-administrativ erfaring  
• gode forhandlingsevner, humor og loyalitet.  

 
Aalborg Katedralskole: 

Er du vores nye rektor, er du visionær med en inspirerende og samarbejdsorienteret ledelsesstil, du er 
ikke bange for at træffe beslutninger og har viljen til at gennemføre forandringer.  
 
Derudover har du som vores rektor bl.a.  

•  en bred pædagogisk erfaring fra gymnasieskolen  
•  en dialogorienteret og demokratisk indstilling i forhold til alle samarbejdsparter  
•  ledelseserfaring med overblik til at uddelegere opgaver og ansvar  
•  evnen til at være et samlingspunkt for skolen 
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Ordrup Gymnasium: 

Vi har høje forventninger til den nye rektor og regner med, at du besidder en god del af de følgende 
kvalifikationer: 

• du har ledererfaring eller et tydeligt lederpotentiale og forstår at arbejde med mål og værdier  
• du er engageret i og har klare visioner og holdninger til gymnasiets udvikling og ser de muligheder 

og udfordringer, den kommende reform indebærer  
• du er engageret i de nyeste udviklingsretninger inden for det "at drive skole" og evner at føre den 

udvikling videre frem, som er igangsat i forbindelse med "Fremtidens Gymnasium"  
• du er god til at stå i front, og som skolens leder dygtig til at motivere og engagere personale og 

elever, herunder indstillet på at inddrage eleverne aktivt i skolens demokrati  
• du har en synlig og lyttende samt en demokratisk og involverende ledelsesform  
• du har administrativ og organisatorisk erfaring  
• du er handlekraftig, energisk og har humor  
• du evner at indgå i og formidle et åbent og konstruktivt samarbejde med forvaltningen, amtets andre 

rektorer samt de øvrige skoleledere. 

 
Allerød Gymnasium: 

Opgaver: 
Udover ansvar for samspil med det omgivende samfund, gymnasiets drift og økonomi, samarbejde med 
forvaltningen og amtets øvrige rektorer, får du til opgave: 

• at sikre kvaliteten gennem brug af tidssvarende læringsprincipper og metoder i undervisningen  

• at udvikle fremtidsrettede kompetencer hos eleverne  

• at udvikle et stærkt ledelsesteam samt sikre et fortsat højt uddannelsesniveau hos lærere og 

øvrigt personale.  

Din Profil: 
Derfor lægger vi vægt på, at du kan forudse nye udfordringer og omsætte disse til offensive strategier. 
Du forstår at kommunikere værdier og holdninger bag strategierne, definere mål og rammer samt 
prioritere ressourcerne. Du får omsat strategier til organisatorisk og individuel handling.  
 
Du er en entusiastisk, handlekraftig og synlig leder, som kan bevare roen og overblikket. Du er åben og 
tillidsvækkende, respekterer forskelligheder og kan motivere og engagere medarbejdere. Du er god til at 
uddelegere ansvar og sikre, at lærere og elever inddrages i beslutningsprocesserne. Det er endvidere 
vigtigt, at du kan samarbejde og skabe netværk.
 
 
Morsø Gymnasium: 

Vi søger en rektor, der: 

• kan formidle et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem elever, alle grupper af medarbejdere og 

ledelse  

• kan være en inspirerende og demokratisk leder, der kan støtte nye initiativer, og som samtidig 

prioriterer den daglige undervisning højt  
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• kan tegne gymnasiet i lokalsamfundet og evner at bevare samarbejdet med de øvrige 

institutioner, ligesom det forventes, at rektor kan fortsætte et godt samarbejde med bestyrelse 

og forældre.  

 
Himmelev Gymnasium: 

Den nye rektor skal som en synlig del af skolens liv indgå i en velfungerende skoleled- else. Rektor skal 

fastholde og udvikle samarbejdet mellem personale, elever, bestyrelse og samarbejdspartnere. 

Faglighed, demokrati og styring er nøgleord i den fortsatte udvikling. 

Personen 

Vi søger en rektor, der – ud- over at være en dygtig lærer – kan engagere, motivere og delegere. En 

person, præget af ordentlighed i alle menneskelige relationer. Et troværdigt og sagligt menneske, der 

ikke har brug for at sætte sig selv i scene – og som forstår at lede med respekt og omtanke. Den nye 

rektor er udviklingsorienteret og har gennemslagskraft, som bl.a. viser sig, når der skal holdes fast og 

gennemføres beslutninger.  

Uddannelseskrav 

Den nye rektor har en relevant faglig og pædagogisk uddannelse, samt flere års erfaring fra et 

gymnasium e.l. Uddannelsen kan være suppleret med forskellige typer efteruddannelse i ledelse, 

administration og organisation, men det er ikke et krav. Der forventes under alle omstændigheder 

relevant ledelseserfaring. 

 
Nordgrønlands Gymnasium: 

Rektors hovedopgaver vil være:  

• At sikre og udbygge kvaliteten i undervisningen, herunder elev- og personalerekruttering.  

• At arbejde aktivt for konsolidering og udvikling af aktiviteter i forbindelse med Avannaani 

Ilinniarnertuunngorniarfiks udenbys elever.  

• At være synlig leder for Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik:  

• indadtil i forhold til elever, lærere og det øvrige personale  

• udadtil i forhold til lokalsamfundet og de øvrige nordgrønlandske byer generelt.  

• At administrere og sikre drift og økonomistyring.  

Faglige og personlige krav til rektor ved Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik:  

• En relevant akademisk uddannelse  

• Administrativ erfaring  

• Erfaring med ledelse og kendskab til administration og økonomistyring  

• Erfaring med og/eller kendskab til det grønlandske samfund  

• Erfaring med og lyst til at arbejde med unge mennesker  

• En åben, udadvendt og synlig ledelsesstil  

• Evne til at gennemskue og skære igennem  

• Lyst til at arbejde i et miljø, hvor sprog og kultur ofte bliver genstand for diskussioner  

• Dobbeltsprogethed – grønlandsk og dansk – vil være en fordel, men ingen betingelse.  
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Bilag 2 – Spørgsmål til fire rektorer 
 
 
     Ole Juul Lund 
     Sankt Jørgens Vej 16 
     4000 Roskilde 
 
     Tlf: 4632 8020 
     E-mail: 
     Ole.Juul.Lund@tdcadsl.dk
 
 
     13. juni 2003 
 
Enslydende brev til: 
 
Claus Niller Nielsen, Roskilde Katedralskole 
Jens Boe Nielsen, Nørre Gymnasium 
Per Farbøl, Stenhus Gymnasium og HF 
Mogens Hansen, Rungsted Gymnasium 
 
 
Kære Claus, Jens, Per og Mogens 
 
Som I vist alle ved, er jeg i gang med masteruddannelsen i ledelse ved DIG. Jeg skriver min 
afsluttende opgave om ledelsesrollen i det nuværende og fremtidige gymnasium. Det der 
interesserer mig er, hvor fokus ligger og hvor fokus kan tænkes at komme til at ligge efter 2005. 
 
Marianne Abrahamsen undersøgte i sin tid de forskellige sider af rektorjobbet og spurgte sine 
respondenter blandt jeres kolleger om, hvilke sider af rektorjobbet de brugte mest og mindst tid på. 
 
Det var i 1998, før I blev rektorer, og før de mange nye tiltag – ny formålsparagraf, fagbilag, 
Udviklingsprogrammet, ny overenskomst og ny løn – blev bragt på banen. 
 
Derfor kunne det være spændende at følge op på Mariannes undersøgelse ved at lade jer svare på de 
samme spørgsmål som de ”gamle” rektorer (s. 68-73 i  Bag den åbne dør). Jeg er altså interesseret i 
fordelingen af arbejdsopgaverne og udviklingstendenserne. 
 
Hvis I kan afsætte tid – ca. ½ time – inden for de næste travle tre uger – vil jeg være taknemmelig. 
Jeg er på Færøerne i uge 26, men vil gerne bearbejde Jeres svar i uge 27. 
 
 
På forhånd tak, 
 
Ole 
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Spørgsmål 1: Ønsker om prioritering af arbejdsopgaverne. 
Hvordan vil du helst prioritere opgaverne på skolen? 
 
Administrative forhold på skolen 
Det pædagogiske arbejde på skolen 
Samarbejdsforhold på skolen 
Skolens forhold til ministerium, amt, lokalmiljø 
Kommentarer: 
 
 
Spørgsmål 2: Orientering i praksis 
”Hvilke opgaver synes du, at du bruger mest tid på i praksis?”  
(mest tid - mindst tid – gerne med angivelse af %) 
 
Administrative forhold på skolen 
Det pædagogiske arbejde på skolen 
Samarbejdsforhold på skolen 
Skolens forhold til ministerium, amt, lokalmiljø 
Kommentarer: 
 
 
Spørgsmål 3: Rektorernes oplevelse af styrbarhed i forhold til opgaverne. 
”I skoletiden styrer jeg ikke selv mine opgaver” (1-10; 10 = helt enig) 
Kommentarer: 
 
 
De følgende tre spørgsmål er for egen regning, idet de peger frem mod fokus i min opgave. 
 
Spørgsmål 4: Fremtidens rektorrolle. 
”Hvilke opgaver bliver vigtigst for rektor at prioritere i gymnasiet efter 2005?” 
Kommentarer: 
 
 
Spørgsmål 5: Rektorjobbet som professionsbestemt eller funtionsbestemt. 
”En rektor behøver fremover ikke have en uddannelse som cand.mag. eller cand.scient. for at 
kunne bestride rektorjobbet.” (1-10; 10 = helt enig)  
Kommentarer: 
 
 
 
Spørgsmål 6: Ledelsesopgaver i fremtidens gymnasium. 
”En del af ledelsesopgaverne på et gymnasium kan lægges ud til anden akademisk 
arbejdskraft (cand.adm.pol., cand.jur. cand.polit. mv.) .” (1-10; 10 = helt enig) 
Kommentarer: 
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Bilag 3 – Gymnasiereform 2005 
 
 

Eksame
n 

Mundtlige og skriftlige prøver, suppleret med projekteksamen, 24-timers 
opgaver etc. (Individuel eksamination og bedømmelse) 

Studie-
forbere
-delse

2½ år 
Studie- 
retning 

Obligatoriske fag 
Dansk A 
Historie A 
Religion C 
Engelsk B 
Idræt C 
Oldtidskundskab C 
2. fremmedsprog 
(forts. B/beg. A) 
Matematik C 
Fysik C 
SamfundsfagC 
Kunstnerisk fag C 

2 af fagene 
Biologi 
Kemi 
Naturgeo. 

2-3 studieret-
ningsfag og 
studieretnings
-projekt 

Op til 
3 valgfag 

½ år 
Grund- 
forløb 

 
Dans
k 

 
Hist
. 

Natur 
Vide
n 
Fag 

Nat. 
Grund
-forløb 

En-
gels
k 

Kunst
-
nerisk 
fag 

Frem
-
med-
sprog

Mate
- 
matik

Sam-
funds-
fag 

Sprog
-
forstå-
else 

Idræ
t 

 

Gymnasieskolernes Lærerforening, 2003 
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Abstract in English 
 
 
The master’s thesis deals with the role of the head teacher in the upper secondary school 
(gymnasium) in Denmark and examines the role today and in the future as a result of a reform to be 
put into effect in 2005. 
 
The upper secondary school is regarded as a public organisation which is subjected to the same 
development and trends seen in other public service organisations like hospitals and municipal 
organisations. A general movement of New Public Management seems to be sweeping over the 
area, and it is asked whether this may result in the head of an upper secondary school necessarily 
being a professional with an experience in the school area or whether the top management could be 
recruited from a field of generalists educated in law or public management. At present, the law 
stipulates that a head teacher must possess the professional qualifications for the job. 
 
To answer the question the first step is to carry out a cultural analysis of the upper secondary 
school. It is done on the basis of the theories of artefacts, espoused values, and basic assumptions 
set forth by Edgar H. Schein. The result of the analysis is that the upper secondary school has many 
characteristics which are particular to this system, a consequence being that a head must be aware 
of these cultural characteristics to be able to navigate within the system. 
 
Iis has been necessary to define the role of the head teacher in terms of functions carried out as a 
head. This is done on the basis of an analysis of advertisements for the position of head teacher 
within a period of six months. It is found that the requirements of the position are extremely varied 
and cover all aspects of management. Compared with a prevoius study carried out before some of 
the major changes in the educational field were put into effect it is shown how the requirements in 
the job have remained static. The assumption is supported by a questionnaire returned by four head 
teachers who were appointed in 1999 and later. 
 
The major swing in educational policies as regards the upper secondary school is presented, the 
main emphasis being on the need for a broader organisational view among the members who 
perform the core duties of the organisation, i.e. teaching. The changes in a future reform may mean 
new approaches to the organisation, which may now be termed “loosely coupled” because of the ad 
hoc temparary connections between the members of the organisation. This will be a large cultural 
change for the members. However, the change may be facilitated by the introduction of new recruits 
in the organisation due to an expected rise in the number of teacher retiring in the next five years 
and a new programme of teacher training introduced in 2002. 
 
A head teacher will be more remote in his management of the school, as more and decisions are left 
to the various teams formed in the organisation. However, the head teacher will have to be well 
informed about the changes in th organisation at all levels to be able to manoeuvre strategically and 
take the necessary strategic measures. A consequence is that a base in the core services of the 
organisation is required. The organisation’s goal is to prepare for further education and see to it that 
young people are brought up in a way which may prepare them for being citizens in a democratic 
community. The responses from the four head teachers do, unsurprisingly, support this view. 
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As the requirements of the job as a head teacher seem to be growing in a number of fields, it is 
suggested that a managerial team is formed, where “inspectors” perform duties in keeping with their 
knowledge of the core services. A movement like this is already seen at work in various upper 
secondary schools, and it may be enhanced by the creation of an administrative managerial post 
which may deal with the daily running of the organisation. Members with academic qualifications 
from outside the organisation may be candidates for such a postion with cultural and strategic 
benefits for the organisation as a result. 
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