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De nordiske lande betragtes normalt som verdens mest succesfulde nationer,
når det kommer til ligestilling. Men der er stadigvæk store uligheder på et område som skolernes ledelse, hvor der eksisterer en ubalance til mændenes fordel.
Hvordan kan vi forklare det? Vores undersøgelse afslører bl.a. markante forskelle inden for de to køns strategier for karriereudvikling.

Chanceryttere og
domænebyggere
– eller (u)ligestilling i gymnasieledelse
AF MARIANNE ABRAHAMSEN OG
KATRIN HJORT

De gymnasiale uddannelser er
et område, hvor kvinder er i
overtal. Blandt eleverne er der
overvægt af kvinder. Over
halvdelen af lærerne er kvinder, og på mellemlederniveau
er der næsten 40% kvinder.

Men på toplederniveau er
kvinder i undertal, og ubalancen er til at tage at føle på:
under 25% er kvinder. Ser man
på resten af samfundet, er den
kvindelige repræsentation
blandt ledende medarbejdere i
den offentlige sektor 18-24% .
I den private sektor er underrepræsentationen på toplederni-

veau endnu mere markant,
4,4% (UVM 2011, DS 2010,
DK Statistik, 2011, Ledernes
Hovedorganisation, 2010).
Denne ulighed betragter vi
som et problem. Ikke fordi
kvinder nødvendigvis er bedre
ledere end mænd, ej heller at
de skal gøre en karriere i ledel-
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Tillykke med Gymnasiepædagogik, 2. udgave
Leder
I slutningen af maj 2013 udkom 2. udgave af Gymnasiepædagogik på Hans Reitzels Forlag. Det er der grund til at ønske os alle sammen tillykke med. Gymnasiepædagogik er en helt afgørende vigtig samlet og samlende referenceramme
for både praktikere og forskere i gymnasieverdenen. Det er indlysende at dette mammutværk – trods sin enorme størrelse på 753 sider, med syv dele og 56 kapitler – ikke kan stå alene når der skal forskes og undervises i gymnasiepædagoFortsættes side 2

Chanceryttere og domænebyggere...
se, hvis de ikke har lyst. Den ulige
Kønnede værdier
repræsentation er problematisk af
Én af overraskelserne var den store
økonomiske og demokratiske grunlighed, der kom frem i svarene om
de. Et samfund må nødvendigvis
ledelsesværdier og ledelsesstils.
bruge sine menneskelige ressourAlle lederne, mænd som kvinder,
cer på den bedste måde, ligesom
mellem- som topledere, prioriterer
dets demokratiske status afspejler
de klassiske ’danske’ egalitære og
sig i, hvordan mulighederne for at
’feminine’ værdier såsom uhøjtideopnå en topplacering er opdelt med
lighed og omsorg. Dette kom frem
hensyn til køn, social
ved at vi spurgte ind
Et samfund må
og kulturel baggrund
til deres opfattelser i
nødvendigvis bruge
osv. Spørgsmålet er
forhold til den klassine menneskelige
af særlig betydning
siske skelnen melinden for uddannel- ressourcer på den bedlem et mandligt og et
se, fordi lærere og ste måde, ligesom dets
kvindeligt paradigskoleleder— på godt demokratiske status
me i ledelsestænkog ondt— fungerer afspejler sig i, hvordan
ning (Gray, 1993),
mulighederne for at
som rollemodeller
som læner sig op ad
for nye generationer. opnå en topplacering er
den klassiske euroopdelt med hensyn til
pæiske modsætning
For at belyse spørgs- køn, social og kulturel
mellem rationalitet
baggrund osv.
målet: ”Hvorfor er
og emotionalitet.
der så få kvinder på
Maskulinitet er defitoppen i det danske gymnasium?”
neret som det, der fokuserer på
foretog vi i 2010 en undersøgelse
objektivitet, disciplin, effektivitet,
blandt alle top- og mellemledere i
konkurrenceevne osv. i modsætde gymnasiale uddannelser, stx,
ning til det feminine, som fokusehhx, htx og hf. Vi spurgte ind til de
rer på subjektive og relationelle
to køns ledelsesstile og ledelsesfunktioner, omsorg, konsensus,
værdier, karriereforløb, kombinatiosv. Den stereotype, men udbredte
onen af karriere og familie samt til
antagelse er, at mænd er bedst
stereotypier om såvel mandlig og
udstyret til ledelse, fordi de har
kvindelig ledelse.
’hvad der skal til’ i forhold til at
udføre, hvad der formodes at være
På trods af det relativt begrænsede
den bedste praksis, som er knyttet
materiale med en svarprocent på
til de rigtige maskuline værdier
godt 50, gav undersøgelsen støtte
såsom rationalitet og effektivitet .
til en række— måske—
overraskende ligheder og forskelDisse stereotyper passer ikke i
le, som kunne bidrage til en forklavores tilfælde. Scenen er mere
ring eller forståelse af ubalancen
kompliceret. Selv de danske mandpå topniveau.
lige topledere, som har gennemført, set fra et ledelsessynspunkt,
må siges at være den mest succes-
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fulde karriere i det
gymnasiale system,
beskriver sig selv
som gode og omsorgsfulde ’forældre’
gennem uddelegering
af indflydelse og
ansvar. Over halvdelen af de øverste
ledere karakteriserer
deres kvaliteter som
ledere i benævnelser,
der er traditionelt
mærkede som feminine, såsom åbenhed,
tolerance, omsorg,
kreativitet, hensyn til
individuelle forskelle. Den eneste undtagelse er, at kvinderne nævner
’disciplineret’, som er
Ekstern lektor ved
et udtryk, der traditioInstitut
for
Kulturvidenskaber – SDU
nelt knyttes til maskulinitet. De mindre
populære kvaliteter er
’maskuline’, såsom formel, norgod støtte fra familie og partnere,
mativ, konkurrenceorienteret. Såleog de har alle en erklæret ambition
des krydser ledernes udtrykte værom at opnå en rimelig balance
dier og ledelsesstil grænserne for
mellem karriere og privatliv. Vores
en kønsopdeling, så det er ikke her,
empiriske materiale afviser med
at forklaringen skal findes.
andre ord ’de sædvanlige forklaringer’, såsom at kvinders karriere
især er begrænset af sociale strukKarriere og familie
En anden overraskelse var, at den
turer som familiemæssige forpligsædvanlige forklaring på kvinders
telser, børnepasningsproblemer
manglende indtog i topledelse, som
eller ved personlige valg baseret på
bygger på hensynet til familien og
familiens værdier.
hjemmet, tilsyneladende ikke holder. De mandlige og kvindelige
Konkurrerende strategier
lederes familiemæssige situationer
Så ... som endnu et forsøg på at
eller holdninger til familien var ret
forklare, hvorfor kvinder alligevel
ens. Antallet af børn er omtrent
ikke opnår de højeste stillinger i de
den samme, de siger alle, at de har
danske gymnasier, vendte vi
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Studievejleder

Skift i ansvarsområder (f.eks. fra lærer til teamleder, inspektor, studieleder)
Skift i fagområder (f.eks. fra humaniora til naturvidenskab/økonomi)

Figur 1 Karrierestrategier
Faglig
forening
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Skoleskift (f.eks. fra skole til skole, fra skole til tidl. amt, til ministeriet eller den
private sektor)
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spørgsmålet 180 grader og spurgte:
Hvordan gør mænd? Eller mere
præcist: Hvordan bliver toplederne
topledere? Hvilken karrierebaner
følger de, og hvilke karrierestrategier anvender de?

Skolekulturen
Et aspekt, som rækker ud over det
personlige plan, er det træk ved den
kultur, som er dominerende i danske
gymnasier— nemlig det ambivalente forhold til ledelse (Gray, 1993).
Det ligger i forlængelse af den egaliOg her viste der sig forskelle. I votære kultur— og af lærernes status
res materiale kunne vi identificere to som akademikere. De ser sig selv
karrierestrategier. Den ene type
som uafhængige og selvstændige
kaldte vi domænebyggerne, og den
professionelle. På godt og ondt.
anden kaldte vi chancerytterne. Den
(…) at det ikke drejer sig om
første strategi er karakteriseret ved
en lige bevægelse (…) men
at opbygge og konsolidere et domæsnarere om gensidige
ne i forlængelse af den enkeltes
bevægelser,
hvor man på
eksisterende personlige og faglige
samme
tid
tager
et— større
kvalifikationer. Den anden strategi
eller
mindre—
trin
’sidelæns’
er derimod karakteriseret ved mere
og
et
skridt
’op’
radikale skift i opgaver— internt i
organisationen eller eksternt mellem
organisationerne.
På den ene side har de altid været
meget ansvarlige for kvaliteten af
Ens for begge tilgange er, at det ikke deres fagundervisning og deres eledrejer sig om en lige bevægelse fra
vers læring. På den anden side kan
bund til top i en organisation, men
de ikke lide kolleger, der ’spiller
snarere om gensidige bevægelser,
ledere’, og som blander sig i områhvor man på samme tid tager et—
der, hvor de har begrænset konkret
større eller mindre— trin ’sidelæns’ viden.
og et skridt ’op’. Men chancerytterne kører en mere lodret bane, og
Dette ’fjendskab’ mod ledelse kan
domænebyggerne kører en mere
være en hindring for udvikling af
vandret bane. Begge strategier anlederskab, fordi det gør det svært
vendes af både mænd og kvinder,
åbent at have lederambitioner og at
men at tage chancer synes at være
diskutere ledelse. Måske stadig især
den mest effektive strategi for at få
for kvinder.
en topniveaujob— og foretrækkes af
flere mænd, end kvinder. Med andre Mulighederne for forandring
ord vælger kvinder generelt mindre Ovenstående har fokuseret på nogle
effektive strategiske træk end mænd, af de aspekter, som kan forklare
hvilket kan bidrage til at forklare
ubalancen mellem mænds og kvinderes lavere succesrate i overgangen ders karrierebaner i gymnasiale
fra mellem- til øverste leder.
uddannelser. Hertil kommer en
række andre faktorer, som graden af
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Skal vi på baggrund af
undersøgelsens resultater
give nogle råd til at støtte ligestilling i skolernes
ledelse, er nogle ganske
indlysende, og de relaterer sig til forskellige
niveauer:
Det personlige
Det organisatoriske
Det samfundsmæssige
På det personlige niveau
kan det konstateres, at
beslutninger er personProfessor ved
lige og træffes indiviInstitut for Kulturvidenskaber – SDU
duelt, men måske kunne det være produktivt,
især for kvinder med
lederambitioner, at turde møde dem, form for politik, som er en viderefønavngive dem og diskutere fordele
relse af Ligestillingsloven, er ikke
og ulemper i "sikre omgivelser”.
populær i Danmark. Hverken melMan kan måske tale om at aflem mænd eller kvinder. "Jeg vil
individualisere de personlige beslut- blive vurderet på lige fod" og "Jeg
ninger. På det organisatoriske nivil blive værdsat for mine kvalifikaveau kan især den øverste ledelse
tioner, i ikke for mit køn" er de algøre et godt stykke arbejde for at
mindelige argumenter. Måske som
fokusere mere på at identificere
en konsekvens af den individualistiyngre kvinder såvel som mænd med ske eller liberale tendens – og på
ledelsespotentialer og tilskynde dem trods af de kollektive eller sociale
til at deltage i organisationsudvikholdninger— er de mere udbredte i
ling, videreuddannelse og eksterne
Danmark.
netværk. På det samfundsmæssige
niveau er gode velfærdsydelser for
Så hvis vi ser på ligestilling i dansk
alle selvfølgelig afgørende, ikke kun gymnasieledelse, kan vi måske
for kvindelige ledere. I familier
blive nødt til at vente på en ny genemed to forsørgere og ambitionen om ration af kvinder og mænd, der komat dele ansvaret for familien er pres- mer ind scenen og skaber nye muligset stort.
heder—og måske nye former for
vanskeligheder. De er på vej som
Når det i øvrigt kommer til sammellemledere, men spørgsmålet er,
fundsmæssige løsninger— såsom
om de tager det næste skridt til topofficielle politikker— er Ligestilpen? I den mellemliggende tid kan
lingsloven fra 1978 noget, som man vi forsøge at undgå stereotype billestadig burde gribe fat i. Men her er der af mandlig og kvindelig ledelder en interessant forskel mellem
sesstil. Det er bevidstheden om, at
Danmark og de øvrige nordiske
kvinder i ledelsen kan udføre deres
lande. I de øvrige fire lande har det lederskab på en række forskellige
været helt legitimt at forsøge at gen- måder— i en række forskellige samnemføre politiske strategier som lige menhænge— der kan gøre en formuligheder med hensyn til køn,
skel.
sprog, etnicitet, religion osv. ved
Undersøgelsen kan ses i hele sin
love, kvotesystemer, økonomiske
længde i Gymnasiepædagogik,
incitamenter og så videre. Denne
nr. 91, SDU, 2013
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