
 Af Signe Tonsberg

”Vores gymnasium skal være landets bedste!” Rektors 
ord gjalder ud i aulaen. Selv har han fornemmelsen af, 
at han lige nu sætter en klar kurs for skolen og er den 
aktive, tydelige og visionære leder, han gerne vil være. 
Men blandt tilhørerne står en del af lærerne og tænker 
tanker som: ”Hvad ligger der egentlig i at være landets 
bedste?”, ”Hvordan vil han måle det?”, ”Det troede 
jeg, vi var i forvejen!”, ”Hvordan skal jeg gøre det til 
virkelighed ude i mit klasseværelse?” og ”Hvorfor har 
vi ikke haft det oppe på et lærermøde?”. 

Eksemplet viser, at der kan være et stort gab mellem 
det, en gymnasieleder ønsker med sin ledelse, og den 
måde ledelsen rent faktisk bliver opfattet på af medar-
bejderne. Og det gab kan i sidste ende få konsekvenser 
for både elevernes læring og frafald. Ledere af gymna-
sier har i dag et historisk stort ledelsesrum, og derfor er 
det helt centralt, hvordan rektorerne rent faktisk leder. 
Netop forholdet mellem den intenderede ledelse og den 
oplevede ledelse på gymnasierne, har adjunkt Christian 
Bøtcher Jacobsen fra Aarhus Universitet forsket i 
som en del af et omfattende forskningsprojekt under 
Rockwoolfonden. Her har ledere og lærere på 110 gym-

nasier svaret på spørgsmål om ledelsen på skolen. 
Det er den hidtil grundigste undersøgelse af ledelse 
på ungdomsuddannelserne, og den giver et klart 
billede af, at der er et gab. 

”Lederen kan godt have store ambitioner med sin 
ledelse. Men der kan ske mange ting i overførslen 
fra lederens intention til den ledelse, der rammer 
lærerne. Når vi spørger lederne, hvor gode de er til at 
få gjort deres mål klare og gøre dem til appellerende 
idealer for lærerne, så vurderer de sig selv til at ligge 
omkring 80 på en skala fra 0 til 100. Når vi så spørger 
lærerne, har de noget sværere ved at se den tydelige 
og aktive ledelsesstil. De vurderer lederne til at ligge 
på omkring 50 på samme skala,” fortæller Christian 
Bøtcher Jacobsen.  

Og det er ikke en bestemt type ledere, der over-
vurderer sig selv. Der synes hverken at være møn-
stre, når man kigger på rektorernes køn, alder eller 
anciennitet. 

”Uanset hvem lederne er, har de en ret gennemgå-
ende opfattelse af, at de er i sync med deres lærere. 
Og det er de slet ikke. Tallene tyder på, at der er gym-
nasieledere, der går rundt i deres egen verden og ikke 
formår at være på samme side i bogen som lærerne,” 
siger Christian Bøthcer Jacobsen.
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GYMNASIELEDELSE: 
I HVILKEN RETNING 
TRÆKKER VI?
der er et gab mellem den måde rektorer og lærere opfatter 
rektorernes ledelse på. Opfattelsen af ledelsen har både betydning 
for lærernes motivation og for elevernes resultater, viser ny 
forskning, som adjunkt Christian Bøtcher Jacobsen står bag.
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tilføjer, at langt fra alle skoler tager betinget beløn-
ning til sig. Nogle opfatter det som et ’søløveprincip’, 
opkaldt efter træning af søløver, der kun hopper, når 
de får en sild.

Rygdækning giver højere karakterer
Transformationsledelse derimod handler i højere 
grad om at udvikle fælles målsætninger og visioner 
for organisationen sammen med medarbejderne. 
Undersøgelsen viser grundlæggende, at skoler, hvor 
lederne er dygtige til transformationsledelse, har 
succes med at løfte elevernes resultater i form af 
højere karakterer. En succesfuld transformationsle-
der kan få sine medarbejdere til at synes, at det er et 
mål i sig selv at opnå den fælles vision, så de arbejder 
mere, hårdere og på nye måder for at bidrage til de 
fælles mål. 

”Vi kan se, at lærerne præsterer bedre i klasselo-
kalet, når de føler, at der bliver bedrevet transforma-
tionsledelse,” siger han.

Forskningsprojektets kvalitative interviews be-
kræfter pointen.

”Når læreren oplever, at de har en leder, som gør 
det klart for dem, hvad skolen tilsammen arbejder 
hen mod. Så er det nemmere for lærerne at levere 
i klassen. På skoler, hvor lederne bliver opfattet 
som transformationsledere, føler lærerne en højere 
forpligtelse i forhold til at nå de mål og visioner, som 
skolelederen prioriterer,” siger han.  

Men særligt ét faktum kan slå skår i motivationen, 
og det er, når lærerne oplever målkonflikter. 

”Vi ved, at hvis lærerne har en oplevelse af, at 
der er konflikt mellem forskellige målsætninger, så 
forsvinder den positive indstilling til ledelsen. Det er 

svært at bakke op om ledelsens mål, hvis de opleves 
som konkurrerende,” siger han.

Det kan fx være, hvis man som lærer skal hono-
rere et mål om at skabe bedre faglige resultater og 
læring på højt niveau hos eleverne og samtidig op-
fylde et overordnet mål om at fastholde flest muligt 
elever – også de fagligt usikre. I den situation er det 
lederens opgave at skabe klarhed over, hvordan der 
skal prioriteres mellem målene eller give lærer-
ne konkrete redskaber til, hvordan de kan løse de 
konkrete udfordringer i klassen, pointerer Christian 
Bøtcher Jacobsen.

Kontrol eller motiverende redskab
Generelt er gymnasielærerne ret højt motiverede, har 
en høj gennemslagskraft og føler et stort engagement 
og en forpligtelse i forhold til at bidrage, viser forsk-
ningsprojektet. Og på de skoler, hvor lederne bliver 
opfattet som transformationsledere, føler lærerne en 
endnu højere forpligtelse i forhold til at nå de mål og 
visioner, som skolelederen prioriterer.

Christian Bøtcher Jacobsen har tidligere skrevet 
en ph.d. om ledelse og motivation hos folkeskolelæ-
rere i forbindelse med implementeringen af elevpla-
ner i folkeskolen. Også her var billedet, at ledelsens 
tilgang har en enorm indflydelse på lærernes moti-
vation. 

Nogle ledere præsenterede elevplanerne som et 
nyt pædagogisk redskab til at følge elevernes pro-

Søløve-princip og fastholdelsesredskab
Der er to grundlæggende problemer i, at lederen og lærerne ser meget 
forskelligt på ledelsen: Det skader lærernes trivsel og motivation, og det 
forringer elevernes faglige resultater. I forskningsprojektet er det en tydelig 
tendens, at eleverne er dygtigere og opnår bedre resultater på de gymnasier, 
hvor lærerne opfatter ledelsen som tydelig og visionær.

”Vi kan se, at når lederen formår at komme igennem med sine visioner, 
er lærerne bedre klædt på til at skabe læring, få ro og dermed skabe bedre 
resultater hos eleverne. Det peger altså på, at ledelse er med til at skabe 
klarhed over opgaven og motivation hos lærerne – og det giver bedre resul-
tater hos eleverne,” forklarer Christian Bøtcher Jacobsen.

Kvaliteten af ledelse kan måles på mange forskellige måder. I undersøgel-
sen har forskerne kigget på to forskellige slags ledelse: Transaktionsledelse 
og transformationsledelse. 

Kort fortalt er transaktionsledelse en form for noget-for-noget-ledelse, 
hvor adfærd og resultater - eller mangel på samme - veksles til henholdsvis 
straf eller belønning. Det kalder forskerne betinget belønning. På et gymna-
sium kan det fx være, at en bestemt indsats eller resultater belønnes med 
tildeling af kurser, attraktive arbejdsforhold eller frihed til at tilrettelægge 
arbejdet - og nogle steder kvalifikationstillæg.

”Vores tal viser, at de skoler, hvor lederne bruger betinget belønning, 
formår at fastholde deres elever bedre,” siger Christian Bøtcher Jacobsen og 

Uanset hvem lederne er, har de en ret 
gennemgående opfattelse af, at de er i sync 

med deres lærere. Og det er de slet ikke.
Christian Bøtcher Jacobsen

Ledelse starter med en intention hos lederen. Ledernes intentioner er typisk at være meget tydelige og aktive. Men det er ikke alt, som 
bliver omsat til faktisk ledelse, når virkeligheden presser sig på med barrierer og begrænsede ressourcer. Dernæst skal ledelse eksekveres før 
medarbejderne kan opfatte at det udøves, og hvis de ikke opfatter, at der udøves ledelse, er der ingen grund til at tro, at de handler på det. 
Medarbejderne ser og oplever imidlertid sjældent det samme ambitionsniveau, som lå i lederens intention. Det skyldes for det første, at med-
arbejderne ikke nødvendigvis ser alle lederens tiltag, og at de ikke kan se intentionerne bag. For det andet fordi nogle medarbejdere kan have 
modstand mod lederen i forvejen, hvilket fungerer som et filter, når lederens handlinger fortolkes. Ledelse opfattes derfor også næsten altid 
forskelligt i organisationen alt efter, hvem medarbejderen er.

’STYRING, LEDELSE OG RESULTATER PÅ 
UNGDOMSUDDANNELSERNE’
Christian Bøtcher Jacobsens forskning er en del af bogen ”Styring, 
ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne”, som er udgivet af 
Rockwool Fonden. Bogen indeholder bidrag fra en lang række uddan-
nelsesforskere og er redigeret af Lotte Bøgh Andersen (AU), Peter 
Bogetoft (CBS), Jørgen Grønnegård Christensen (AU) og Torben 
Tranæs (Rockwool Fondens Forskningsenhed). Forskningen er støttet 
af Rockwool Fonden. Bogen kan findes på Gymnasieforskning.dk

gression og tog en åben dialog om det med lærerne. 
Andre ledere lancerede elevplanerne som et kontrol-
redskab og en skal-opgave.

”De ledere, der indførte elevplaner med kontrol og 
krav skabte væsentlig mindre motivation hos deres 
lærere, end de ledere, der havde taget en åben dialog 
med lærerne om det nye redskab,” fortæller han.

De ledere, der ikke havde gjort noget i forhold til 
at implementere elevplaner lå i øvrigt lige så dårligt 
i målingerne, som dem, der havde forceret planerne 
igennem. 

”Det her er interessant, fordi vi senere har kædet 
motivation hos lærerne sammen med elevernes 
læring. Vi kan simpelthen se, at når motivationen hos 
lærerne falder, så koster det på elevernes læring og 
præstation.” X

Christian Bøtcher Jacobsen
Adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 
Forsker i offentlig ledelse med særligt henblik på, 
hvordan styring og ledelse i den offentlige sektor påvirker 
medarbejderes motivation og organisationers performance. 
En stor del af Christian Bøtcher Jacobsens forskning har 
fokuseret specifikt på uddannelsesområdet.
Han er netop startet på forskningsprojektet LEAP - 
’Ledelsesadfærd og performance’, der undersøger både, 
hvordan ledelsestræning påvirker ledelsesadfærden, 
og hvordan ledelsesadfærden påvirker resultaterne i 
organisationen. Læs mere på www.leap-projekt.dk

LÆS MERE:
På Gymnasieforskning.dk findes blandt andre 
disse tekster:

 Ň Kan man lede uden at være leder?, Thomas 
R. S. Albrechtsen

 Ň Reformer & Ledelse, Dorthe Pedersen

 Ň Medarbejderindflydelse, kommunikation og 
roller på Gefion Gymnasium, Dion Rüsselbæk 
Hansen

 Ň Ledelse af et gymnasium i forandring, Tine 
Holm
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SÅDAN: STØRRE OVER-
ENSSTEMMELSE MELLEM 
INTENDERET OG OPLEVET 
LEDELSE
1.  Vær tydelig og konkret. Visioner er gode, 

men de skal konkretiseres for at blive ført ud 
i livet. Kommunikér klart, hvad lærerne kan 
gøre for at nå visionerne.

2. Læg op til dialog. Lyt til input og tilpas frem 
for at tromle nye tiltag igennem.

3. Opstil konkrete mål. Vær klar til at prioritere i 
målene, hvis lærerne oplever at mål konflik-
ter med hinanden. 
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