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Rektor som forandringsagent

Temaet i denne artikel er ledelse i gymnasiet i forbindelse med forandrings-
processer. Der sættes fokus på forholdet rektor/inspektorer – topleder/
mellemledere – i den  struktur, som er formaliseret gennem ledelsesreformen 
i 1999. På baggrund af case-undersøgelser af to gymnasier, rejses spørgsmål 
om gymnasiet reelt er tilført tilstrækkelig ledelseskraft til de ændringer, som 
ligger i den kommende gymnasiereform. 

Indledning

Med indførelse af en ny gymnasiereform i 2005 og med Udviklings-
programmet for de gymnasiale uddannelser fra 1999 stilles nye 
krav til ledelse i gymnasiet. Det drejer sig om implementeringen af 
forandringer, som ikke kun er administrative justeringer af procedurer 
eller den enkelte lærers løbende tilpasning af sin praksis i forhold 
til emne og elever, men de intentionelle forandringer, dikteret oppe 
fra, som skal føre til gennemgribende ændringer, der f.eks. griber 
ind i skolens måde at tilrettelægge og organisere undervisningen på, 
herunder den enkelte lærers anvendelse af nye arbejdsformer. I den 
kommende reform af de gymnasiale uddannelser ligger der krav om 
øget fagligt samarbejde, som lægger et nyt perspektiv på lærernes 
egen faglighed og dermed deres identitetsopfattelse, hvilket i en 
fagspecialiseret organisation som det almene gymnasium, må give 
visse vanskeligheder. At man fra centralt hold søger at tage højde 
for dette i den både organisatoriske, faglig/pædagogiske og sociale 
ændringsproces, der lægges op til, fremgår af, at der lægges vægt 
på både lærer-, leder- og skoleudvikling (Udviklingsprogrammet 
1999:23), og at der i regeringsforliget om gymnasieformen (maj 2003) 
er afsat 90 millioner kroner til lærernes efteruddannelse. 

Men et er, hvad der dikteres, og hvilke intentioner der ligger fra 
centralt hold: det er ude på de enkelte gymnasier, at det skal realise-
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res, og det er her, at processen med ændringer i den enkelte lærers 
praksis skal foregå. Det siges ikke direkte, men ansvaret for at få 
dette gennemført ligger hos rektor. Som en inspektør i undervis-
ningsministeriet udtrykker det:

Rektor har det lokale ansvar for, hvad der foregår i undervis-
ningen. Når vi sender besked og bestemmelser ud om, at det 
skal være på den ene eller den anden måde, så er det jo rektors 
opgave at sørge for, at det bliver implementeret, at gøre lærerne 
opmærksomme på, at noget sådant skal ske, at sørge for at få 
prioriteret efteruddannelsesmidlerne til at lærerne får en chance 
for at få det til at køre – det er jo en ledelsesopgave at få helheden 
til at hænge sammen af de mange initiativer, der nu skal tages. 
Den rektor, der sidder på sit kontor og ikke markerer, at dette er 
noget nyt, som er centralt, slår ikke igennem. Så kan der være 
andre på skolen, som skal overtage den funktion. Men det går 
ikke som rektor ingenting at foretage sig.

Ledelsesrammerne/ledelse i krydspres

Denne tankegang – som er udtryk for idealet om en lineær rationel 
styring fra et overliggende system, det lovgivende, til et underliggen-
de system, det enkelte gymnasium hører til i modernitetens para-
digme med lineære processer som tænkemåde og hænger sammen 
med den måde gymnasiet som organisation er ‘designet’ på. Med 
design forstås arbejdsdeling, arbejdsflow, ansvarsfordeling, beslut-
nings- og informationssystemer, mv. så man sikrer planlægning, 
organisering, bemanding, ledelse, koordination og budgetlægning 
(designparametre som: hovedstruktur, tværgående forbindelser og 
beslutningssystemer) (Klausen 2001:19) Det ligger i forlængelse af 
gymnasiets historiske opbygning som en bureaukratisk organisation 
i Webersk forstand, dvs med styring efter standarder fastsat af det 
overordnede politisk/administrative niveau, og med den udpegede 
leder som ansvarlig for at disse standarder overholdes – et design, 
som gør systemet i stand til at varetage komplekse opgaver med 
krav om orden. Ledelse- og organisationsopfattelse har her rod i en 
stabil samfundsstruktur, hvor rektor står som en traditionsgarant 
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– altså den lydige embedsmand, der skal sikre videreførelse af det, 
som er, og som gerne skulle fortsætte. (Weber, 1921)

Denne rektorale ledelsesfunktion udfordres med de nye krav om 
rektor som forandringsagent, dvs, at samtidig med - eller oven i – at 
skulle fungere som garant for tradition, »dannelse«, og orden, den 
weberske regelopretholder, samt som leder af et offentlig institution, 
sikre demokrati og retssikkerhed, skal rektor fungere som garant 
for forandring og udvikling. Hermed er rektorembedet spændt ud 
mellem to modsatrettede yderpunkter. 

For at forstå baggrunden for de vanskeligheder, som dette giver 
i forbindelse med forandringer, vil jeg se på nogle typiske træk 
ved gymnasieorganisationen: først på organisationen som et løst 
koblet system, dernæst på sammenkoblingen mellem ledelse og 
professionelle som det udfolder sig i gymnasiet i den traditionelle 
organisering, baseret på fagprofessionelle, og derefter på udviklingen 
af gymnasieorganisationen og de behov for nye lederidentiteter, 
som dukker op i forbindelse hermed. Og endelig vil jeg fremhæve, 
at i spændingsfeltet mellem ledelse i det moderne og ledelse i det 
senmoderne vil det være konstruktivt med et nyt syn på gymnasiet 
som organisation og en ny refleksion over samordningen mellem 
ledelse og professionelle som forudsætning for en udvikling af 
gymnasiet. 

Gymnasiet som løst koblet system
En organisation som gymnasiet er karakteriseret ved at have en mere 
eller mindre fast kobling mellem struktur og individ. Karl Weick (1976) 
beskriver undervisningsorganisationer som fortrinsvist løst koblede 
systemer, idet han påpeger, at det typiske for disse organisationer er 
de løse koblinger - ‘loose couplings’ - mellem den formelle struktur på 
den ene side og den faktiske adfærd og de faktiske arbejdsprocesser 
på den anden side. Dette forhold ser han som en stor fordel, idet de 
løse koblinger mellem individer, grupper, fag, hierarkiske niveauer, 
idéer og aktiviteter kan være med til at sikre stabilitet, kontinuitet 
og konsensus, idet de enkelte områder kan ændre og tilpasse sig 
uden at helheden - organisationen - ændrer sig radikalt (Gleerup 
1998). Eventuelle sammenbrud i én del påvirker ikke nødvendigvis 
de andre dele, hvorfor organisationen kan bevare sin identitet og 
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sammenhængskraft, selvom den forandrer sig hele tiden. Samtidig 
lægger Weick også vægt på, at det er en ressourcebesparende struktur, 
fordi samordning af individer koster både tid og penge – hvilket 
ikke er en uvæsentlig faktor i enhver virksomhed.

Men det betyder også, at når det drejer sig om mere integrerende 
forandringer, dvs både strukturelle og indholdsmæssige ændrin-
ger, hvor elementerne skal koordineres, kobles sammen, hvis æn-
dringer skal lykkes, har de positive elementer, som ligger i det løst 
koblede system med de løbende tilpasninger, implikationer for le-
delsen og ledelsesidentiteten. Det giver nogle konflikt-punkter, der 
kan vise sig kontraproduktive i gruppe- og organisationssammen-
hænge. 

Sammenkobling og dekobling mellem ledelse/
professionelle

For at forstå denne spænding i forhold til ledelse vil jeg fremhæve 
nogle træk i gymnasiets udvikling som organisation, herunder 
ledelsesopfattelserne.

Lægges et historisk perspektiv, er gymnasiet som organisation, 
som tidligere nævnt, formelt organiseret på basis af et klassisk 
bureaukrati med de karakteristika for de ledende bureaukraters og 
professionelles identitet, at de baserer deres virke på specialisering 
og objektivitet (Jespersen, 1996). Der er andre centrale karakteristika, 
som jeg ikke vil redegøre for her, men der er nogle forskelle, som 
udgør konfliktpunkter, fordi de orienterer sig mod forskellige for-
ståelseskoder. 

Det første konfliktpunkt er ledelsesretten. For den bureaukratiske 
leder er denne baseret på den hierarkiske position og inkluderer retten 
til at blande sig på detailniveau. For professionen – medarbejderne/
lærerne - er det ikke den hierarkiske position, der er i centrum, men 
den faglige kompetence, og netop selvstyring, autonomi i forhold til 
detaljer og metoder ved fagets formidling er for dem helt central og 
koblet til en stærk ansvarlighedsetik. Dette er et typisk træk fra det 
såkaldte fagbureaukrati (Mintzberg, 1983, Hargreaves, 1994). Derfor 
kan den bureaukratiske leder og professionen komme i konflikt om 
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grænserne: hvem kan træffe beslutninger om hvad, eller hvem kan 
»blande sig« i hvad ?

Et andet konfliktpunkt er de to systemers orientering og loyalitet. Den 
bureaukratiske leder orienterer sig og er loyal mod organisationen 
som helhed. For professionen er orienteringen rettet mod de faglige 
og etiske værdier på professionsområdet, og loyaliteten rettes snarere 
mod faget, dvs. dels videnskabssystemet, dels undervisningsministe
riet, som sætter de faglige standarder, samt mod brugerne (eleverne), 
end mod organisationen som helhed. De enkeltfaglige mål er vigtigere 
end helheden. Så længe de holder sig inden for hver sine grænser, 
undgås konflikter, men går ledelsessystemet over grænsen, f.eks. ved 
anvendelse af styringskoden ‘magt’i den traditionelle bureaukratiske 
forstand, opstår der ofte oplevelse af en ‘dem-og-os’situation mellem 
den bureaukratiske leder og den professionelle.

Et tredje konfliktpunkt er ansvaret for kontrol og disciplin, som skal 
holde beslutningen i kraft, dvs. så den ikke glemmes og »fader ud«. 
Til dette anvender den bureaukratiske leder den autoritet, der lig-
ger i regler og retningslinier, mens det for professionen udfoldes 
internt og kollegialt, byggende på faglige og etiske værdier. Derfor 
forsøger professionelle ofte at undvige og underminere den bu-
reaukratiske leders kontrolinstrumenter, f.eks. ved henvisning til 
videnskabssystemets lyst- og metodefriheds-kode

I det idealtypiske klassiske bureaukrati er ledere og professionelle 
i udgangspunktet dekoblede.

Men i udviklingen af skolen – det gælder alle skoleformer – er 
der sket en udjævning af disse konfliktskabende elementer gen-
nem en sammenkobling af ledelse og profession. Lederne er her 
fagprofessionelle, idet lederen er udnævnt som den bedste blandt 
ligemænd – primus inter pares – med den samme fagprofessionelle 
uddannelse som lærerne. Ledelsesretten bygger således traditionelt 
på faglig meritering og faglig dygtighed, der kombineres med den 
hierarkiske position.

Både den faglige leder og de professionelle orienterer sig og formes 
kraftigt af de faglige og etiske koder på professionsområdet. 

Ledelsesarbejdet synes i denne kultur at foregå inden for en 
ramme, hvor denne fagprofessionelle autonomi består, og det kan 
nærmest beskrives på den måde, at der er etableret ‘en usynlig 
kontrakt’ mellem lærere og administration om ikke at blande sig 
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i hinandens domæne (Berg 1999, Heise 1997). En karakteristisk læ-
rerbemærkning fra nærværende undersøgelse er »Det ville gå min 
faglige stolthed for nær, hvis min rektor kom og sagde, at der var 
noget ‘man skulle’.« 

Det skal dog nævnes, at undersøgelsen viser en mere nuanceret 
holdning til dette hos visse alders- og faggrupper, men dette er ikke 
fokus i denne artikel.

Demokratisering

Gymnasiet som organisation har udviklet sig og fremstår ikke som 
en ‘ren’ bureaukratisk organisation i klassisk forstand. Mintzberg 
(Mintzberg, 1983) har som nævnt beskrevet uddannelsesinstitutioner 
som fagbureaukratier, og den traditionelle kultur og arbejdsdeling 
har gennemgået forskellige typer af ændringer med demokratisering 
og medbestemmelses-‘bølgen’ i begyndelsen af 70’erne og moder-
niserings-‘bølgen’ i den offentlige sektor fra sidst i 80’erne som de 
mest markante.

Inspireret af Human Ressource-tankegangen fra den private sektor, 
der bl.a. så involvering og ansvarliggørelse af medarbejderne i 
organisationens beslutninger som produktionsfremmende, samt af 
det ideologiske autoritetsopgør med dens kamp for medbestemmelse, 
aftraditionalisering, informalisme (Ziehe 2000) indførtes med sty-
relsesloven af 1971 oprettelse af lærer- og elevråd på hver skole 
med status af formelle høringspartnere. Den rokkede ved det bu-
reaukratiske system, idet ledelsen blev heterogen, men stadig med 
samme funktion - at sikre rammerne og overholdelse af regler – uden 
krav om direkte at igangsætte forandringer.

Der blev derved sikret en bredere deltagelse i beslutninger, idet 
processen fik en mere kollegial struktur, der orienterede sig mod 
konsensusløsninger. Løsningsforslagene prægedes af kompromis’er 
eller af, at man søgte at dæmpe evt. konflikter ved at undgå løsnings-
forslag og dermed undgå fokusering på problemer. Man fik en kultur, 
hvor man ‘lader det udvikle sig’ – og tolerant gav rum for dem, som 
individuelt ønskede at afprøve nye ting, jvnf. ‘de løse koblinger’. 
Det har givet stor kreativitet, hvor ændringer typisk ikke griber ind 
i andre end de involveredes praksis (Dolin og Ingerslev, 2002).



103Rektor som forandringsagent

Modernisering

Men ledelsens funktion udfordres i forbindelse med moderniserin-
gen af den offentlige sektor. Denne modernisering, hvor der over-
ordnede mål er decentralisering og effektivisering af den offentlige 
sektor, startede i 80’erne og fik også indflydelse på styringen og 
ledelsen af undervisningsinstitutioner (Finansministeriet, 1988). 
Den eksterne regelstyring mindskedes, og autonomiseringen i for-
hold til hele gymnasiets virksomhed blev øget, hvilket betød, at 
det enkelte gymnasium i højere grad end tidligere fik i opdrag 
at agere som en selvstændig organisationsenhed inden for nogle 
givne, brede, rammer. Hvor gymnasiet tidligere først og fremmest 
har skullet orientere sig mod det almendannende og mod faglige 
standarder knyttet til det videnskabelige system, er opgaven blevet 
mere kompleks - udvidet til at orientere sig ‘markedsorienteret’ 
mod resultatkrav med profileringer og brugerundersøgelser og ikke 
mindst såvel ledelsesmæssigt som fagligt/pædagogisk udvikling, 
som f.eks. angivet i Udviklingsprogrammet for de gymnasiale uddannelser 
fra 1999, og i Kvalitetsudvikling i gymnasiet fra 2001. Og dette skulle 
alt sammen naturligvis ske inden for givne økonomiske rammer.

Samtidig skal det enkelte gymnasium internt orientere sig mod 
egen selvbeskrivelse, målsætning og egne operationer ud fra de 
traditioner, der er etableret, og ud fra de forventninger og krav, der 
kommer fra det omgivende samfund, fra elever og forældre, samt 
de påvirkninger og begrænsninger, som de aktører, der findes såvel 
internt – lærerne – som eksternt – de statslige og amtslige myndig-
heder – kræver. Gleerup (Gleerup 1995) har betegnet situationen som 
et krydspres, idet gymnasiet, som andre offentlige organisationer, 
i dag bliver udsat for mange lag af styring og skal afbalancere 
forskellige hensyn, der virker ind på dem, og som en ny opgave 
skal ‘forandre og udvikle’.

Ledelsesreform

Den øgede kompleksitet i ledelsesopgaverne kaldte ikke overraskende 
på en ændring eller udvidelse af ledelsen på gymnasierne. I 1987 
skete der en opgradering af funktionen administrativ inspektor og da 
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funktionen som rektors stedfortræder indførtes i 1993-99 blev antallet 
af inspektorer på den enkelte skole stort set fordoblet, men uden at 
strukturen formelt blev ændret. Ledelsesreformen laver en opdeling 
i pædagogisk og administrativ ledelse, stadig kun med rektor med 
formel ledelsesposition og ledende inspektor som stedfortræder for 
den daglige ledelse af skolens virksomhed over for amtsrådet. Han 
skal lede og fordele arbejdet mellem skolens ansatte samt tage sig 
af personaleudviklingen, og har desuden eksplicit fået pålagt det 
pædagogiske ansvar for skolens undervisning og – som det nye 
– skolens udvikling.

Ideen med reformen var, at rektor kunne frigøres fra de forvaltende-
administrative opgaver for derved at kunne lægge vægten på en 
mere overordnet rolle i forhold til at vurdere behov for udvikling 
og ændring, dvs, at han kunne gå fra, hvad man kunne kalde en 
traditionel ledelsesfunktion til en moderne ledelsesfunktion med 
vægten forskudt fra det statiske til det dynamiske, og han kunne 
derved udføre en pædagogisk ledelse, som handler om ‘at tilrettelægge 
og involvere sig i læringsprocesser og udvikling på den enkelte 
arbejdsplads med den hensigt at bidrage til organisationens udvikling 
på længere sigt’ (Møller, 2003:91).

Med udvidelsen af ledelsen med flere administrative inspektorer, 
der med fagforeningens ord er »kolleger, som i en periode varetager 
administrative opgaver«, er der foretaget en opsplitning af ledelses-
opgaverne i en administrativ ledelse, som inspektorerne især skal 
varetage, og en pædagogisk ledelse, som rektor primært skal vare-
tage (jvnf. den angelsaksiske opdeling af ledelse i ‘management’ og 
‘leadership’). 

Ganske vist anbefales en lokal organisering i ledelsesteam, et begreb 
der peger hen imod, at ansvarsområderne er uddelegeret med lige 
beføjelser inden for ledelsen. Men man har en situation, hvor rektor 
stadig er den legalt overordnet ansvarlige, og hvor inspektorerne ikke 
har fået formel legitimitet i forhold til opgaven. De fleste gymnasier 
(Inspektorundersøgelsen 2000), herunder de to undersøgte gymnasier, 
har dog organiseret sig med uddelegering af beslutningsretten til 
inspektorerne på forskellige ressortområder kombineret med en 
udvalgsstruktur. I realiteten har reformen forsynet gymnasierne 
med ‘mere af det samme’, nemlig administrativ/bureaukratisk 
ledelse, og spørgsmålet er, om der med reformen med dens opdeling 
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i administrativ og pædagogisk ledelse reelt er skabt ledelseskraft nok 
i gymnasiet til at understøtte de kommende års ændringer. 

Med ledelseskraft mener jeg med Kanter (1986) ‘empowerment’ 
– magtspredning, dvs, at hele ledelsen – rektor og inspektorerne – har 
taget ledelsesretten og ledelsesidentiteten på sig, udfylder en reel 
ledelsesfunktion. I hvor høj grad tager inspektorerne lederidentiteten 
på sig, og i hvor høj grad er de knyttet til den bureaukratiske ledel-
seskultur, får rektor tid og rum til pædagogisk udvikling, og i hvor 
høj grad påtager rektor sig på tilsvarende måde ansvaret for den 
pædagogiske udvikling.

Lederidentiteter 

Ledelse i gymnasiet er, som nævnt i starten, koblet sammen med den 
organisatoriske udvikling, og jeg vil her fokusere på et grundlæggende 
aspekt – og dermed en historisk ‘kodning’ – i hele ledelsesopfattelsen 
i gymnasiet, der udspringer af den sammenkobling mellem ledelse 
og gymnasiets professionalitet, som sættes under pres i disse år.

I undersøgelsen har jeg blandt andet set på, hvordan rektorerne 
opfatter sig selv, og hvordan de nye inspektorer opfatter sig selv 
og indskriver sig i deres identitet som ledere. Dekobler de sig fra 
professionen og tager lederidentiteten, så de måske kunne oscillere 
og reflektere i forhold til begge identiteter, eller er der mere tale om 
overfladiske fornyelser, mens de underliggende strukturer er forblevet 
uforandrede? I hvor høj grad rykker de ind i lederidentiteten?

For at tage rektorerne først viser tidligere undersøgelser (Abraham-
sen 1998), som bekræftes af nærværende undersøgelse, at rektorerne i 
dag har bevæget sig væk fra den rene bureaukratiske regelorientering 
og nu lægger større vægt på at støtte (ikke direkte at initiere) udvikling 
og også på at være visionære og kunne samle medarbejderne i en 
fælles indsats, samt på strategisk ledelse, hvilket inspektorerne også 
oplever. En inspektor beskriver det således: »Jeg vil nok sige, at hvis 
man skal formulere noget i retning af, hvor skolen skal bevæge sig hen, så 
tror jeg nok, at man må sige, at her på skolen er det karakteristisk, at det 
er bossen, der bestemmer det. De præcise udviklingsmål, også i forhold til 
strukturelle ting i amtet, de kommer fra rektor«. 

Samtidig fokuseres der mere på samarbejde om at løse problemer 
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og på at være informeret om ‘hvad der foregår’ i institutionen, så 
der kan gribes ind – af den formelle leder, rektor. Som en inspektor 
siger: »… vi fremlægger for rektor, hvad vi hver især har af ting og sager 
på vores område, eller andre ting, som vi har hørt eller snakket om, som vi 
synes, at det ville være fornuftigt at tage op«. 

Når det gælder inspektorerne, er en dekobling fra professionen, 
læreridentiten, et identitetsskift, og ny identitet ændrer orientering i 
forhold til det fælles og det ‘mig’, der i sin identitet afspejler andres 
forventninger. Ved en ændring fra professionsidentitet til lederiden-
titet skal man tilpasse sig andre perspektiver og vænne sig til, at man 
ikke er i lateral kommunikation med kolleger, men i asymmetrisk. 
Denne asymmetri er eksplicit mellem lærer og elev og mellem rektor 
og medarbejder, men ikke mellem inspektor og lærere. Den er til 
forhandling (Grenness 1999). Det er en vanskelig proces og opleves 
således af en inspektor: 

»… jeg troede sagtens, at jeg kunne gå fra kollega til leder, fordi jeg havde 
være PR-formand. Problemet er, at man mistror mig. Jeg er ikke den, som 
jeg var før. Jeg kan ikke sige de samme ting. Jeg troede, at jeg med min 
personlighed sagtens kunne slå igennem. Det kan man ikke.« 

Det rammer desuden lige ind i nogle af de konfliktpunkter, som 
er indbygget i den bureaukratiske struktur f.eks. i ledelsesretten: 
»lærerne kan komme og sige til mig: det er ikke demokrati, det du laver. Vi 
vil have mere demokrati. Og jeg svarer tit lidt provokerende: nej, det er ikke 
demokrati, men I kan få hvilken som helst oplysning om, hvordan enhver 
beslutning er taget. Men det er et spørgsmål om, at der er en mand, der 
skal have ansvar for, hvordan denne skole fungerer. I kan komme med gode 
råd, men …«. 

»… og så er der den generelle modstand mod mellemledere i gymna-
siet«.

Der er ikke en klar skelnen mellem, hvad der er administration, 
og hvad der er ledelse: »Grænsen mellem administration og ledelse er jo 
også flydende, kan man sige, hvis vi bestemmer, hvordan terminsprøven skal 
være, så skal det være på den måde. Det er jo også en slags ledelse samtidig 
med, at det er administration.«

»Der er i løbet af de sidste otte år kommet mere ledelse ind, der er ikke så 
meget rutinearbejde. Man må ind og tage lederrollen.« 

Det er ledelsesrummet, dvs afgrænsningen af de opgaver og beslut-
ninger, der kan træffes, det bestemmes, hvordan de opfatter sig. To 
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inspektorer siger: »Det er ikke fordi, man opfatter sig selv som leder, det 
er mere administrativ hjælp, som kollegerne kommer efter, eller man skal 
give dem en oplysning. Det er sådan mere som praktisk gris«. 

»Jeg er ikke altid god til at finde på, hvis det ikke er rent praktiske ting, 
som jeg godt kan lide at lege med. Kom med nogle stikord, så vil jeg gerne 
være tovholder i det. Jeg kan godt lide at omsætte idéer til praksis, få noget 
struktur på det. Det er også derfor jeg er blevet inspektor: at tænke noget 
struktur i forhold til nogle idéer.«

Følgende er typiske eksempler for beskrivelsen af inspektorers 
funktionsområder : 
»Vi er så de der folk, der laver det lidt kedelige arbejde. Meget af vores tid 
går med holdoprettelse, eksamen, dispensationer, edb-tilmeldinger og alle 
mulige småting, som man hjælper kollegerne med.«

Ledelsen de to steder arbejder ikke som team:
»Vi er funktionsopdelt. En er meget administrativ, en har med eleverne at 
gøre, en har økonomi, og endelig har en lærere og administration af dem 
som område.«

Deres egen identitetsopfattelse i forhold til ledelsesidentitet er meget 
forskellig. De giver udtryk for alle ‘grader’ af ledelsesidentitet, lige 
fra den rene leder til den rene professionelle:
»Jeg er udtrykt leder.« 
»Jeg opfatter mig nok efterhånden mest som leder – men jeg har også siddet 
i 8 år.«
»Jeg opfatter mig som en kollega stadigvæk.«

Case

Til at illustrere de vanskeligheder, det giver, når et fagprofessionelt 
bureaukratisk organisationsdesign og – opfattelse sammen med 
demokrati og medbestemmelse skal kobles til integrerende foran-
dringer, vil jeg tage en episode fra undersøgelsesmaterialet, der er 
udtryk for hvad der sker – eller ikke sker, også i forhold til ledelse. 
Det drejer sig om indførelse af lærerteams på et gymnasium. I 
forbindelse med nyorganisering af undervisningens tilrettelæggelse, 
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øget brug af elevaktiverende arbejdsformer og styrkelse af de selv-
stændige læreprocesser anbefaler udviklingsprogrammet (1999-21) 
indførelse af lærerteams. Skolen har besluttet af oprette lærerteams, 
og i dette tilfælde har de pågældende lærerteams, som hver består 
af en gruppe på tre lærere i hver 1.g-klasse, ansvaret for koordina-
tionen af klassens introduktion til gymnasiet, til nye arbejdsformer, 
IT, tværfaglige grundforløb, mm. Forslaget til at oprette teams er 
kommet fra det pædagogiske udvalg og er støttet af rektor og af 
pædagogisk råd, og ressourcerne til det er forhandlet gennem det 
faglige og ledelsesmæssige samarbejdssystem, som har tildelt 35 
timer pr. år pr. lærer.

Interviewpersonen er en inspektor, som sidder som ledelsesrepræ-
sentant i gymnasiets pædagogiske udvalg. Han beretter om følgende 
episode fra det foregående skoleår:

Interviewperson: »Fra sidste skoleår havde vi indført lærerteams for alle 
klasser, altså nogle konkrete opgaver, som team’et skulle stå for, og lærerne 
fik timer for at lave det arbejde: 35 timer pr. lærer. Til trods for det, var der 
to teams ud af fem, der ikke nåede at komme til at fungere. Det så ud, som 
om der ikke rigtigt var nogen, der ville tage ansvar for, at der ikke skete 
noget. Man kunne i hvert tilfælde ikke se nogen form for dårlig samvittighed 
over, at man til sammen havde fået godt 100 timer, som eleverne specielt 
ikke havde fået noget ud af… 
Interview’er: Gjorde I noget ved dem i den anledning?
IP: »Nej, det fik lov til at køre, og i maj måned inden sommerferien aftalte 
vi et arbejdspapir, så det blev endnu mere konkret, hvad team’et skulle lave, 
hvilke arbejdsopgaver, som det skulle påtage sig, i hvert tilfælde et udpluk 
af dem, og satse på nogle konkrete ting, som i hvert tilfælde blev lavet for 
klassen. Så vi håber da, at der kommer til at ske noget mere«. 
I: Bliver det så sagt til f.eks. et Pædagogisk Råds-møde, at der er 
nogen, der ikke har gjort det? 
IP: »Det bliver ikke direkte sagt, men nu er der kommet et krav om mere 
tilbagemelding fra de enkelte udvalg. De skal skrive, hvad de har arbejdet 
med. Det binder jo lidt«.
I: Dvs, at så skal udvalget ned og finde ud af, om det rent faktisk 
bliver gjort? 
IP: »Ja, det er så en anden sag. Hvis et udvalg har formuleret, at det og 
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det arbejder de med, men i virkeligheden sker der ingenting, så hører det 
næsten til den rektorale afdeling at gøre noget, fordi der vil ethvert udvalg 
nok syntes, at der er grænsen nået af rent kollegiale hensyn, tror jeg. Det 
må være ledelsen, der fører en beslutning ud og tager de initiativer, der er 
nødvendige, hvis det viser sig, at der nogen, der ikke går i den retning.«
I: Med ledelsen mener du her rektor? 
IP: »Det vil jeg mene, at det må være.«

Foreløbig viser eksemplet, at en gruppe lærere er resistente over for en 
overskridelse af grænserne til egen praksis, professionssystemets etik 
er stærkere end det ledelsesmæssige. Nogle af dem er også resistente 
over for det kollegiale pres (demokrati og medbestemmelse), således 
at de hverken føler sig forpligtede over for en beslutning eller synes at 
føle »skam« over manglende ‘lydighed’. Ledelsen på sin side ønsker 
ikke at anvende magt og derved gå ind i et konfliktområde, og det 
kollegiale pres er i dette tilfælde ikke stort nok. I stedet foretages 
en manøvre over i en indirekte kontrol gennem intern målstyring 
og evaluering.

Eksemplet illustrerer de ‘løse koblinger’, og sat helt på spidsen er 
det et konkret udtryk for en manglende lydighed og loyalitet over 
for beslutninger, uretmæssig brug af offentlige midler og manglende 
sanktionsvilje og muligheder i forhold til dette. Til trods for at alle 
instanser har været taget med på råd, at lærerne selv har været 
medbestemmende, er beslutningen ikke så stærk, at den kan holde 
i praksis, og hverken den leder, der har fået uddelegeret ansvaret, 
eller udvalget, der har udformet ‘konceptet’, har vilje eller føler, at 
de har legitimitet til at gribe ind. 

Inspektorernes autoritet begrænses til de rent administrative om-
råder. De er selv tilbageholdende med at påtage sig lederidentiteten 
og har, som strukturen er skruet sammen i hht gymnasiebekendtgørel-
sen, heller ikke støtte i en formel legitimitet . Men hvad med rektor? 
Er det også fordi, rektor ikke skaber plads, som det hævdes at være 
tilfældet i Inspektorundersøgelsen (Med et ben i hver lejr, 2000)?

Det er der ikke noget, der tyder på på de to skoler. Tværtimod 
forsøger rektorerne at inddrage inspektorerne, få dem ind i ledel-
sesrummet.
De to rektorer forklarer:
»Men ledelsen er stadigvæk funktionsopdelt på den facon at de (inspek-
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torerne) – i forhold til hvad jeg har oplevet hvor jeg var ansat før – har 
mindre eget ressort-område, hvor de har en rigtig ledelseskompetence. 
Det funktionsopdelte går i virkeligheden meget på administrative op-
gaver. …Men ellers: når inspektorerne agerer i de stående udvalg, er de 
ledelsesrepræsentanter. Og vi arbejder noget på, at få afklaret internt, hvad 
vi mener om og med det. De skal vide, at de er ledelsen og ikke en lærer, der 
har en bibeskæftigelse som inspektor – men at de repræsenterer ledelsen.« 

»Jeg har svært ved at få de andre til at tage ansvaret for, at det er de rigtige 
ting, der kommer på dagsordenen. Det er mig, der sætter dagsordenen, det 
er mig der laver referatet«. 

En inspektor siger: »Rektor bruger os alle sammen. Han bruger ikke kun 
mig eller specielt mig. Når han får en god ide, så prøver han den lige af, og 
det er mig. Plus hvis der er alvorlige problemer, og det er nok hovedsageligt 
personaleproblemer, at vi så tager en snak: hvad ved du om, hvad skal vi 
nu gøre ved det, hvordan skal vi gribe det an, man kunne jo gøre sådan 
– altså en fælles analyse«.

Men det rækker alligevel ikke til praksis ‘i marken’, hvor rektor har 
overvejet at inddrage inspektorerne i personalesamtalerne, men hvor 
det viser sig, at det er nærmest umuligt, idet ‘spidsfokuseringen’ er 
meget stærk. En rektor beskriver det:

»…faktisk skulle alle til personalesamtale. Jeg valgte så at sige, at alle får 
et tilbud om personalesamtale. Der var så 30, og der er altså ca. 100 lærere. 
Og det er voldsomt, og det skulle gennemføres på 1½ måned. Det kunne jeg 
ikke. Da diskuterede vi det igennem, og der var enighed i ledelsesgruppen 
om, at lærerne vil tale med rektor, og måske ledende inspektor. I kraft af sin 
personlighed har han en meget høj stjerne hos lærerne. «

En andet perspektiv på organisation og ledelse

Ovenstående er et forsøg på at forstå en række problemer med 
ledelse og forandring ved at se på gymnasiet som en løst koblet 
fagbureaukratisk organisation.

Men ledelse af gymnasier i dag kalder på en anden tankegang end 
den weberske, der uvægerligt skaber dilemmaer. Det skal være en 
tankegang, som bedre fanger det komplekse i en foranderlig verden, 
og her vil jeg støtte mig til den systemteoretiske tilgang, som giver et 
mere nuanceret billede af ‘ledelsesrummet’, idet den sætter fokus på 
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at forstå komplekse og dynamiske sammenhænge i organisationer 
som cirkulære processer frem for lineære årsags- virkningskæder. 
Dette kalder på en ny opfattelse af ledelse og ledelsesidentitet.

Udgangspunktet er det ‘hyperkomplekse’ (Qvortrup, 2000), som 
refererer til en verden bestående af funktionelt uddifferentierede 
systemer. Det lineære kommer til kort, idet samfundet opfattes som 
havende flere centre – flere måder at iagttage og beskrive sig selv på. 
Verden er så kompleks, at den ikke længere kan repræsenteres af et 
singulært princip, og samfundet er ikke længere monocentrisk, men 
polycentrisk. Der er ikke længere en universel kode, hvorigennem 
vi kan forstå hinanden, og over for ethvert fænomen vil der kunne 
mobiliseres et næsten ubegrænset antal koder.

En bestemt kode vil efterhånden kunne sætte sig igennem og danne 
en fælles iagttagelses- og kommunikationsoptik i det funktionelt 
uddifferentierede system.

Jeg vil forklare dette nærmere ved ultrakort at trække nogle relevan-
te elementer frem fra en moderne systemteoretiker, Niklas Luhmanns 
teori. (Luhmann, 2000a)

Luhmann bygger sin teori på Spencer-Brown’s formlogik fra Laws 
of form, 1969 – »man starter med at kløve verden« – dvs man må 
begynde med en forskel, nemlig mellem system og omverden. Sy-
stemer bruges om alt – om psykiske systemer, som opererer med 
bevidsthed, om sociale systemer, der opererer med kommunikation 
– og herimellem ligger organisationssystemerne, der kommunikerer 
ved beslutninger (Luhmann 2000b).

Systemer er ifølge Luhmann autopoietiske, selvdannende. De 
reproducerer deres egne enheder og relationer ved hjælp af sig selv. 
Der er ikke noget, der bevæger sig ude fra og ind i systemet. Verden 
er, som vi gør eller tænker den (‘enactment’begrebet fra Weicks Making 
Sense og Organizations 2001). Systemer tilpasser sig ikke omverden, 
men opnår deres form og identitetsdannelse, ved gennem deres 
operationer at udskille sig fra omverden i et udvekslingsforhold. 
Systemer ændrer tilstand, udvikler sig i kraft af udveksling over 
systemets grænser, re-entry-processer. Udvekslingsforholdet ‘pro-
vokeres’ ved, at kompleksiteten uden for systemet øges i forhold til 
systemets indre kompleksitet, så der opstår et assymmetrisk forhold 
mellem systemets yder- og inderside, lige som systemet internt kan 
komme i ubalance, hvorved systemet i bedste fald irriteres til at øge 
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sin kompleksitet. Det er håndteringen af de mange kompleksiteter, 
dens mange optikker, der udgør et systems – in casu en organisations 
– samlede sæt af betingelser.

Hvert socialt system danner som nævnt sit eget sprogbillede (kode/
koder), og forståelse vil være afhængig af det paradigme, som det 
enkelte autopoietiske system har som sit udgangspunkt i forhold til 
mødet med omverdenen f.eks. et lineært eller et cirkulært system.

I forandringsprocesserne i en organisation er det individerne der 
skal udvikle sig. I den proces foretager hvert enkelt individ, eller 
psykiske system i Luhmanns terminologi, sin egen selektion og 
forståelse af den forstyrrelse, som omverdenen stiller til rådighed. I 
denne teori er konsensus ophævet som en mulighed. Der er ikke en 
fælles kode med en medierende funktion som fælles referencepunkt 
og mulighed for fælles værdier. 

En anden moderne organisationsteoretiker, der har forsket i orga-
nisationsforandringer, Peter Senge (Senge 1990), vil insistere på, at 
organisationen skal ‘bearbejdes’, så den fremstår med fælles værdier, 
mens Luhmann vil sige, at i organisation kan man have værdier og 
visioner, men de er singulære, og de er ens egne. Og spørgsmålet 
er, om det er så afgørende, at de er fælles.

Gymnasiet som polyfon organisation

Denne tankegang vil jeg uddybe yderligere med baggrund i den 
måde som Åkerstrøm beskriver moderne organisationer. Han kalder 
dem for polyfone organisationer (Åkerstrøm, 2002:36, jvnf Lars 
Qvortrup »poly-optik« og »poly-morfe organisationer«, Qvortrup 
1998:254-64). Hermed mener han, at flere og flere organisationstyper 
i dag ikke længere har en primær opkobling til et system. Hvor det 
rene bureaukratiske system er tæt koblet til et overordnet politisk/
administrativt system, findes der ikke længere et givet forhold mellem 
organisationstype og funktionssystem, og flere organisationer skal 
orientere sig mod mange koder uden fast rangordning mellem dem.  
De er dermed container for flere forståelseskoder. Funktionssystemer-
ne sprænger grænserne i forhold deres egne organisationsformer, 
hvilket vil sige, at de ekspanderer deres temaer. Temaer italesættes 
med udgangspunkt i funktionssystemers kode – dvs det som er gode 
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og dårlige argumenter i forbindelse med beslutninger – de breder 
sig til organisationer uden for deres primære funktionsområde. 
Et eksempel er økonomien, hvor en lang række institutioner, som 
tidligere har haft stærk retliggjorte budgetter, nu bliver bundet tættere 
til det økonomiske funktionssystem i et forsøg på at markedsgøre 
og konkurrencefokusere den offentlige sektor med redskaber som 
indtægtsdækket virksomhed, frit-valg-ordninger, udliciteringer mv. 
fra New Public Management-‘konceptet’. 

Disse forskellige koder skal i dag kobles sammen, og hvordan de 
bliver dette har konsekvens for organisationens selvbeskrivelse. Den 
kan ikke vælge at »departementalisere« koblingen til forskellige 
funktionssystemer (jvnf. den ideale bureaukratiske organisation) 
og kun fungere som et løst koblet system, således at beslutninger 
kun vedrører delsystemer i en organisation – hvilket naturligvis ikke 
udelukker, at nogle beslutninger kun vedrører delsystemer. 

I denne tankegang er gymnasiet som moderne organisation knyttet 
til forskellige funktionssystemer, der alle taler med »deres stemme« 
i organisationen. De er dynamiske variabler, der i princippet hele 
tiden er til forhandling, og som konkurrerer om både fokus og tid i 
ledelsessammenhænge. Det drejer sig om det administrativ/politiske 
område, som kodificeres gennem ‘styring’, det ledelsesmæssige, 
som kodificeres gennem ‘effektivitet’, det professionsmæssige, som 
kodificeres gennem hvad der er ‘fag’ og ‘professionel etik’, og det 
pædagogiske, som kodificeres gennem ‘udvikling’.



114 Marianne Abrahamsen

Figur 1. Gymnasiet som polyfon organisation:

Modellen viser de formelle systemer, som organisationen er koblet til, og 
som er dynamiske i forhold til hinanden i forbindelse med beslutninger. 
Aktuelt trækkes i retning af den politisk/administrative optik.

De temaer, som italesættes, italesættes med udgangspunkt i de 
forskellige systemers koder. ‘Irritationer’ udefra – fra de forskellige 
systemer – tolkes forskelligt afhængigt af hvilken optik, der vælges. 
Mulighederne ligger i, at der er flere koder til rådighed, og det 
vanskelige består i at prioritere og udvælge de relevante ‘påvirkninger’ 
og foretage koblingerne mellem de forskellige funktionssystemer. 

Et par eksempler. Ser man på indførelse af IT i gymnasiet: hvordan 
kobles f.eks. det politiske/administrative systems økonomisk/
effektivitetskode, der handler om omkostningsbevidsthed i forhold til 
tid og penge, som giver mening i forhold til gymnasiets administrative 
system, til det pædagogiske systems kode i forhold til effektivitet, der i 
den kode netop er tidskrævende, og som fungerer ud fra en helt anden 
logik, og hvordan kobles til de forskellige fags koder – som sammen 
med andre delsystemer i organisationen konkurrerer om magten? 
I ‘caset’ med indførelse af lærerteams, var der kun medreflekteret 
det lineære styringsmæssige i form af den økonomiske (løn) og den 
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demokratiske kode (medbestemmelse), men ikke den pædagogiske 
og ikke den fagprofessionelle. 

Ledelse som ‘forstyrrelse’

Men hvis ledelsesrummet, hvor ansvaret ligger for, at der træffes de 
beslutninger, der i denne artikels optik handler om forandringer på det 
fagligt-pædagogiske område, og afgrænsningen og forventningerne 
er karakteriseret ved at være polyfont og dynamisk, hvis der ikke 
eksisterer en primær kode som beslutnings- eller ledelsespræmis, 
og hvis systemet er forholdsvist resistent både over for magt og 
demokrati, hvad kan ledelse så være, og hvad kan være styrende 
for sociale systemer i en Luhmannsk tankegang – og hvordan kan 
rektor være forandringsagent ?

Et system kan i denne tankegang ikke styre et andet intentionelt. 
En leder kan ikke styre i traditionel forstand, men har mulighed 
for at skabe en asymmetri ved at øge den eksterne eller den interne 
kompleksitet i forhold til systemet eller systemerne, dvs at udgøre en 
forstyrrende omverden – en forstyrrelse, der kan åbne til refleksion. 
Og det er refleksionen over forholdet mellem sig selv og omverden, 
der giver mulighed for udvikling. Det er i spændingsfeltet – det 
dynamiske felt i forskellen mellem system og omverden, der kan 
sætte gang i re-entry-processerne – at udviklingspotentialet ligger. 
Det gælder om at skabe en kreativ spænding mellem den personlige 
vision (kode) og virkeligheden, eller rettere: virkeligheden som den 
opleves.

Omverden skal være mere kompleks end systemet selv for at give det 
mulighed/anspore det til at åbne sig. For at kunne skabe forstyrrelse 
og for at kunne udgøre en spændingsforskel – en asymmetri – må 
lederen, der er omverden til systemerne, have et fagligt/professionelt 
forspring. Ingen kan altid vide, hvad der kan/vil åbne systemet, og 
lederne kan ikke styre, hvad der kommer ud af forstyrrelsen, men 
de skal kunne opretholde ‘spændingen’.

I denne tankegang er ledelsessystemets funktion derfor både at 
oversætte irritationer, omverdenens kompleksitet, ‘polyfoni’, den 
asymmetri, der ligger i de konkrete omverdenskrav i forhold til 
systemet selv, ind i systemet, re-entry-operationer, så det sikrer 
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denne gendannelse, eller at iscenesætte irritationer, skabe asymmetri, 
der tvinger systemet ind i valgmuligheder, så systemet øger sin 
kompleksitet i forhold til at tackle omverdenskrav. 

I udvekslingsforholdet system/omverden er kommunikation i form 
af dialog og refleksion helt nødvendig, og jeg vil – igen ultrakort 
– ridse Luhmanns teori om kommunikation op og dens konsekvenser 
for ledelse.

Ledelse som kommunikation

Hos Luhmann er det kommunikation, der kommunikerer. Mennesket 
er omverden for kommunikation og iagttager af kommunikation. 
Mennesket tilkobler sig kommunikation ved at foretage et valg, 
hvorved noget andet vælges fra – en forskelsoperation. Dette in-
debærer, at det er A’s kommunikation der kommunikerer med 
B’s kommunikation. Selve kommunikation består af information 
og meddelelsesform fra A, hvilket fremprovokerer en forståelse 
hos B baseret på hans egne selektionskriterier/-koder. Hermed er 
kommunikationen slut, medmindre B vælger at starte en ny runde 
på basis af den første. 
Så kommunikation består af:
1. information
2. meddelelse
3. forståelse 
samt en 4. tilslutning, anknytning, man bliver enige om en »kulturel 
kontrakt«.
(Thyssen, 1994)

Men kommunikation er også kommunikation om kommunikation. 
Dvs, at vi hver især iagttager hinandens selektionskriterier (+vores 
egne selektionskriterier – selviagttagelse af vores egne motiver), 
hvorved vi tillægger den anden motiv. Endelig er der også kom-
munikationens omverden – hvilke kriterier, der er for selektions-
kriterierne i den enkeltes omverden. Set igennem denne optik: når 
det gælder forandringer, drejer det sig om at kommunikere og argu-
mentere ud fra de koder, der motiverer lærerne til at beslutte sig for 
anknytninger, praksisændringer. 
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Man kan i forlængelse heraf tale om administrativ ledelse, når 
kommunikationen knytter an til den politisk administrative sfære 
og pædagogisk ledelse, når kommunikationen knytter an til den 
pædagogisk/faglige sfære. 

I disse forståelser – ledelse analytisk spaltet op i ledelse som for-
styrrelse og ledelse som kommunikation – kan ledelse defineres 
som en konstruktion, et socialt system, der ved at skabe relevante 
tilkoblingsmuligheder mellem systemet – organisationen – selv og dets 
omverdener, andre systemer, skal reducere kompleksitet og absorbere 
usikkerhed. Ledelsen iagttager eller lægger forskellige ‘blikke’ ned 
over sin egen organisation ved at oscillere mellem begge sider af 
organisationen og dens omverden. Internt i systemet skal ledelsen 
oscillere mellem de forskellige delsystemer og deres omverdener, 
eksternt skal den vurdere på hvilke områder og hvordan, systemerne 
skal spille sammen, hvor de ikke gør det, og hvor og hvordan de i givet 
fald skal komme til det – det som G. Morgan (1988) kalder ‘riding the 
waves of change’ – en slags koreografisk brætsejlads. 

Men ledelsen har ansvaret for at træffe beslutninger i sin kontekst, 
og rektor er den i organisationen, som har formel magt og autoritet 
til at implementere og følge op.

Nyt rum, identitet og kompetencer for ledelse i 
gymnasiet

I casen er de koder, som ledelsen skal håndtere, den administrative 
og økonomiske logiks koder – den lineære styring – en reaktion 
på et eksternt ønske om at udvikle bestemte kompetencer hos 
eleverne inden for en økonomisk ramme, hvilket peger i retning af 
en dekobling af ledelse og profession. Men dette skal internt realiseres 
i det professionsfaglige og pædagogiske rum med deres specielle 
koder, som kun delvist er sensitive over for de koder, der er koblet 
til førstnævnte. Således konstitueres ledelse af gymnasier i dag i 
det spændingsrum, der ligger mellem den instrumentalisme, der 
udfolder sig i den aktuelle ledelsesdiskurs inspireret af New Public 
Management-konceptet, som præger det omkringliggende netværk, 
og den individuelle identitetsdannelse, der foregår i organisationens 
lokale systemer. 
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Dette kræver en bestemt form for ledelsesprofessionel viden, der ud 
over at basere sig på viden om økonomi, forvaltning, osv. har basis 
i netop den faglighed, der skal ledes i en undervisningsinstitution: 
læreprocesser/pædagogik. Sehested og Ejersbo (1998) kalder det for 
den ‘specialiserede generalistleder’. 

Og hvad er – mere konkret – det ‘specialiserede’ ved gymnasiet?
Jeg vil ikke her bevæge mig ind i en diskussion og dannelse og fag 
i gymnasiet, men når det handler om udviklingsprogrammets og 
den kommende reforms krav, om at de professionelle skal arbejde 
sammen på tværs af de videnskabelige fagskel for at formidle en mere 
helhedsorienteret viden, så forudsætter dette, at de professionelle 
motiveres til at åbne til det allerhelligste. Det er åbning ind til det, 
der foregår i undervisningsrummet, til om de laver deres arbejde 
og hvordan og hvorfor. Deres fagsyn, deres pædagogiske midler og 
metoder bliver synlige, kan komme til diskussion og kan umiddelbart 
kontrolleres, ganske i modstrid med de professionelles autonome 
identitet.

Det er et spørgsmål, om kompleksiteten og den deraf følgende 
‘refleksionens nødvendighed’ ikke gør det utilstrækkeligt at satse 
på en lineær, strukturel udviklingsmodel, som der er lagt op til i 
den nuværende styring og organisering af gymnasierne, med basis i 
hvilken rektor skal skabe betingelser for en ‘skolebaseret oversættelse’ 
af nye krav og reformer, jf. citatet i starten af artiklen.

Der er behov for at fortolke og forstå samarbejdsgrundlaget og de 
tilhørende værdier på en ny og anderledes måde. Det er ikke længere 
tilstrækkeligt at være leder, inspektor eller udvalgsformand, som man 
har været vant til, idet det ikke længere er tilstrækkeligt at basere den 
på en faglig professionsuddannelse og være primus inter pares. Der er 
helt klart behov for at reflektere nye reference og forståelsesrammer 
både i forhold til ledelsesrum og ledelsesidentitet. Derfor stilles der 
nye kompetencekrav til de professionelle og til lederen. 

Ny ledelsesfaglighed

Min undersøgelse på to gymnasier af ledelsens muligheder for at 
få forandringer til ‘at slå igennem’ har vist sig at være afhængig 
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af flere variabler, som ikke er behandlet her, bl.a. forskellig kultur, 
lærersammensætning, forskellig omverden på de to skoler, men 
ud fra perspektiverne lineære og cirkulære processer i forbindelse 
med ledelse af forandringer står rektor som forandringsagent i et 
dilemma: han har fået magt gennem sin formelle position, og hans 
autoritet har basis her, og han skal stå til ansvar eksternt for, at der 
sker forandringer inden for den fagligt/pædagogiske sfære, jvnf. 
figur 1. 

For at slå igennem forstyrre eller irritere i denne sfære, som lærerne 
opfatter som deres, har han derfor to muligheder:
• den direkte form – den lineære magtvej
• den diskursive form – den cirkulære (refleksive) magtvej

Gennem den første har han kun mulighed for at slå svagt igennem 
på disse områder, og gennem den anden kan han kun slå igennem, 
hvis han har større autoritet end lærerne. Spørgsmålet er således, 
hvordan autoriteten kommer til syne uden anvendelse af den lineære 
model og hermed, hvordan lærerne – i en Luhmann’sk tankegang 
– tilslutter sig beslutningerne og ændrer praksis. Rektor har formel 
magt, men den er kun anvendelig, hvis rektor også har autoritet. 
Autoritet opnås gennem respekt, uden respekt ingen autoritet i det 
cirkulære, refleksive perspektiv. 

Figur 2:

Magt     Autoritet

  Respekt

Magt har kun mulighed for at slå igennem via den autoritet, der opnås 
gennem respekt i en cirkulær model. 

Hvordan opnår rektor respekt? I den diskurs, som er den fremher-
skende i gymnasiet, professionsdiskursen, er respekten koblet til 
videnskabssystemets koder, og det er viden inden for de områder, 
som rektor kommunikerer – leder – inden for, som skaber respekt. 



120 Marianne Abrahamsen

Er det inden for det politisk administrative system, er det viden om 
økonomi, forvaltning, regler, love, er det inden for det pædagogiske, 
er det logisk nok viden om læring, pædagogiske teoridannelser, 
udvikling, og da ændringer skal foregå i psykiske systemer – individer 
– er viden om psykologiske processer selvsagt også væsentlig, blot 
for at nævne enkelte vigtige områder.

Respekten, der opnås som primus inter pares, som er knyttet til et 
enkelt eller to fag gennem professionsuddannelsen udvidet med en 
række forskellige – ofte administrative – erfaringer (Abrahamsen 
1998), rækker ikke. Hvis viden skal tælle, skal rektor have større 
indsigt og kvalificeres på de områder, hvor rektor bliver stillet til 
ansvar for, at der træffes beslutninger.

Siden starten på moderniseringen af den offentlige sektor har det 
primært været på det økonomiske og det organisatoriske område, 
og her har opkvalificeringsindsatsen fra amternes side også ligget 
(Abrahamsen 1998). Med gymnasiereform og udviklingsprogram 
udvides de områder, hvor rektor stilles til ansvar med det pædagogi-
ske, og dette vil kræve kompetenceudvikling, ledelsesuddannelse, 
inden for: pædagogik, kommunikation, kultur- og værdinormer, viden om 
læring (teoretisk, praktisk og strategisk).

Skal ledelsen have mere ledelseskraft – i ordets bredeste betydning 
– i forbindelse med forandringer, duer det ikke, at den reelt kun 
er koblet til én person. Den formelle struktur giver ikke formel 
ledelseskompetence til inspektorerne, og selv om der uddelegeres 
ledelseskompetence til dem, hæmmes deres ledelsesudøvelse dels 
af, at de skal pendle mellem identiteterne leder/fagprofessionel/
kollega og dels af lærernes ledelsesopfattelse og holdning til ledelse. 
Lærerne forsvarer deres fagprofessionelle domæne, det pædagogiske 
domæne er ikke særlig veludviklet, og ledelsen generelt, såvel rektor 
som inspektorer, presses derved af de konkurrerende koder over i 
det administrative/politiske domæne.

Derfor har man på de to skoler en situation i forhold til forandringer, 
hvor rektor prøver at inddrage de nye ledelsesoptikker og skabe 
et rum, som inspektorerne meget tøvende træder ind i. De er mest 
orienteret mod professionsoptikken med dennes konsensussøgen 
og berøringsangst og viger tilbage for konflikter, der netop kunne 
irritere systemerne og skabe nye mønstre, der kunne øge de enkelte 
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gymnasiers muligheder for at manøvrere i en kompleks virkelighed 
og i en fremtidsperspektiv.

Pædagogisk ledelse har rektor selv ikke meget tid til. Funktionen 
er ‘out-sourcet’ til et udvalg med en inspektor, som ikke anvender 
deres autoritet, hvilket igen kan forklares med at de hverken har 
formel magt eller autoritet via respekt. 

Skal der reelt opnås mere ledelseskraft, skal ledelse derfor udvikles 
til en proces, hvor hele ledelsen og ledede deltager, og hvor ledelse 
bliver en distribueret funktion med rammesætning af en koordineret 
udviklingsproces, hvor de konkurrerende koder ‘holdes i skak’ eller 
‘får plads’ i forhold til hinanden. En ledelsesfaglig kompetence på 
en skole må rumme viden om ledelsesteoretiske positioner og ledel-
sesopfattelser med henblik at kunne reflektere ledelse i gymnasie-
organisationen og, som nævnt oven for, opgradering inden for de 
områder, som ledelsen nu bliver krævet til ansvar for: udvikling af de 
pædagogiske områder (læreprocesser, arbejdsformer, fagopfattelser) 
og som støttediscipliner: kommunikation, kultur- og værdinormer, 
psykologi og strategi, så der er tilstrækkelig ledelseskraft til at 
håndtere de udfordringer, som implementeringen af den kommende 
gymnasiereform vil bringe.
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