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Omstillinger, øget kompleksitet og relationer i skred; en stadig strøm af 
 fusioner,  reformer og nye evaluerings- og styringsværktøjer har længe tegnet 
hverdagen på  uddannelsesområdet. Professionalisering af uddannelses-
ledelse har handlet om evnen til at lægge strategi, evaluere, organisere og 
 dokumentere. Men i de seneste år er der opstået nye idealer for ledelse og 
læring. Innovation, flow og anerkendelse er blevet nøgleord, og „traditionel“ 
undervisning fremstår forældet. Ledelse af uddannelse viser, hvad disse nye 
tendenser og idealer betyder for den konkrete hverdagsledelse. 

Bogen går tæt på begrebet potentialitetsledelse – en ledelsesform, der er 
 vokset frem som et svar på de udfordringer, udviklingen i det danske uddan-
nelsessystem har bragt med sig. At lede på potentialitet vil sige at skabe og 
lede på fremtidige, endnu ukendte muligheder i organisationen, dens medar-
bejdere og samarbejdspartnere. Forfatterne viser, hvordan den nye ledelses-
form udspiller sig i konkrete uddannelseskontekster. Undervejs kaster bogen 
nyt lys på selvfølgeligheder og rutiner og sætter ord på de nye muligheder og 
dilemmaer, som potentialitetsledelse skaber.

Bogen er skrevet af forskere fra CBS, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, 
Professionshøjskolen UCC og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aar-
hus Universitet. Den henvender sig især til ledere og medarbejdere i uddan-
nelsesinstitutioner samt  studerende og forskere inden for feltet.
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MALOU JUeLSkJær er lektor i social 
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på samspillet mellem arkitektur, læring, 
hverdagsliv og ledelse.
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gisk ledelse ved DPU, AU og har fokus på 
de dilemmaer, muligheder og konflikter, 
som nye institutionelle vilkår og aktuelle 
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JUStINe GrøNBæk POrS er 
ph.d.-stipendiat ved Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi, CBS og forsker i 
skoleledelse, især hvordan stat og 
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 supervisere skoleledere, og hvilke 
 betingelser det skaber for at lede. 
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ved DPU, AU. Hun forsker i performative 
effekter af ledelse i organisationer, der 
benytter pædagogiske og psykologiske 
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Dette er en anderledes bog om ledelse: uddannelsesledelse. 
Den går egne veje; den er kritisk over for mange af de klassiske 
tilgange; den er nysgerrig og på samme tid ydmyg og sikker. 
Velkommen til en ny og gedigen bog om ledelse af uddannelses-
institutioner.

Steen Hildebrandt, professor i ledelse ved Handelshøjskolen, 
Aarhus Universitet

Bogen giver et meget fint billede af, hvordan praksis genererer 
next practice. Nye ledelsesteorier opstår. Nye begreber intro-
duceres. Det er en bog, der matcher vores tids behov for nye 
refleksioner og nytænkning af ledelse. De meget forskellige 
kapitler gør, at man som læser kommer vidt omkring, lige - 
som man kan vælge at læse netop det kapitel, der matcher ens 
aktuelle ledelsesudfordringer.

Grethe Andersen, skoleleder ved Vester Mariendal Skole 
i  Ålborg og medlem af Skolerådet

samfundslitteratur.dk

samfundslitteratur.dk

M
alou JuelskJæ

r, hanne knudsen, 
Justine grønbæ

k pors og dorthe staunæ
s

  ( r e d . )

9 788759 315163

I S B N 978-87-593-1516-3





Malou Juelskjær, 
Hanne Knudsen, 
Justine Grønbæk Pors
og Dorthe Staunæs (red.)

Ledelse af uddannelse 
– at lede det potentielle



Malou Juelskjær, Hanne Knudsen, Justine Grønbæk Pors 
og Dorthe Staunæs (red.)
Ledelse af uddannelse – at lede det potentielle

1. udgave 2011, 2. oplag 2014
© Samfundslitteratur 2011

OMSLAG  Annette Borsbøl (Imperiet)

LAYOUT  Søren Ditlefsen (Stuntfire.dk)

SATS  SL Grafik

TRYK  Narayana Press, Gylling (www.narayana.dk)

TRYKT BOG ISBN  978-87-593-1516-3

E-BOG ISBN  978-87-593-2541-4

Samfundslitteratur
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C
Tlf.: 3815 3880
Fax: 3535 7822
slforlagene@samfundslitteratur.dk 
www. samfunfundslitteratur.dk 

Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun 
finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-
DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.Undtaget 
herfra er korte uddrag til anmeldelse.



INDHOLD

Forord: Dogmeledelse er potentialitetsledelse 7
Lars Qvor trup

Tak  11

Vi holder af hverdagen  
– ledelse som et tvær fagligt, f lygtigt og magtfuldt fænomen 13
Malou Juelskjær, Hanne Knudsen, Justine Grønbæk Pors  

og Dor the Staunæs

Skolelederen gennem ild og vand  
– når strategi og brandslukning mødes 27
Helene Ratner

Når skolen bygger om  
– hvordan ny arkitektur skaber nye betingelser for ledelse 53
Malou Juelskjær 

Evalueringssamtaler mellem skole og kommune  
– selvledelse og gæstfrihed 81
Justine Grønbæk Pors

Reformpres og genopfindelse af gymnasieskolen  
– ledelse på potentialer i et postbureaukratisk  
styringsregime 103
Dor the Pedersen og Camilla Sløk

Spillet om ansvar  
– udvidelse og udfordring af skolens autoritet 133
Hanne Knudsen



Pligten til lidenskabelig selvledelse  
– skoleledelse under kontrolsamfundets regime 161
John Benedicto Krejsler

Ledelse af tr ivsel  
– skoleledere, lærere og elevplaner 183
Kristian Gylling Olesen, Anders Bojesen og Pia Bramming

Anerkendende ledelse og blussende ører 207
Helle Bjerg og Dor the Staunæs

Ef ter tanker: Potentialitetsledelse 235
Hanne Knudsen, Malou Juelskjær, Justine Grønbæk Pors  

og Dor the Staunæs

Lit teratur 265



FORORD
DOGMELEDELSE ER 
POTENT IAL I TE TSLEDELSE

Skoler nedlægges, sammenlægges og forandres. Gymnasier refor-
meres. Universiteter fusioneres. To forhold synes umiddelbart at 
følge af dette:

Den ene ting er, at ledelse skaber mere ledelse. Der synes i disse ti-
der at være tale om en ledelses-inflation.  Det, der besluttes på ét ni-
veau, bliver til nye ledelsespræmisser på det næste niveau. Og så skal 
der jo træffes nye ledelsesbeslutninger. Antallet af ledelsesbøger vok-
ser. Snart har de erobret alle hylderne der, hvor lederne stopper op: I 
lufthavnenes udsalg for blade og aviser. Ja selv i fjernsynet er der en 
serie, der omhandler offentlig ledelse. En flok superhelte rykker ud 
på institutionerne under overskriften: ”Mission ledelse”. Ikke ”Mis-
sion impossible”, men tæt på.

Den anden ting er, at en vigtig ledelsesopgave for ledere bliver at 
skåne medarbejderne for ledelse. Selvom der skal ”selvledes”, skal 
der jo først og fremmest undervises, forskes og administreres på 
skolerne og universiteterne, og jo mere tid medarbejderne bruger på 
at være involveret i ledernes ledelsesaktiviteter, des mindre tid er der 
tilbage til alt det andet, dvs. alt det der skulle være det væsentlige.

Betyder det også, at ledelsesrelationen ændrer sig? Noget tyder på 
det: Mens ledere leder ledere på andre ledelsesniveauer, kan man 
som leder også vælge at lade medarbejderne i fred eller befordre, at 
de kun hører top- og rammeledelse som en torden i det fjerne – og 
håber nok til og med, at lynet ikke slår ned, og at uvejret trækker 
bort.
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Står dette ikke i modsætning til potentialitetsledelse, nemlig at 
lede på fremtidige ukendte muligheder i organisationen? Betyder 
potentialitetsledelse ikke, at lederen skal røre rundt i organisationen 
for at holde den i konstant bevægelse. At læreren skal springe rundt i 
klassen for at holde eleverne til ilden? At platformene skal brænde, 
for at medarbejderne ikke får kolde fødder?

Nej, fortæller min erfaring mig. Jeg støtter ideen om potentiali-
tetsledelse. Jeg støtter ideen om, at meningen med undervisning og 
ledelse af kreative medarbejdere blandt andet er, at eleverne i klassen 
og medarbejderne i forskningsinstitutionen skal kunne aktualisere 
det uventede. Blandt andet, siger jeg, fordi der også foregår meget 
formidling, tilegnelse og reproduktion i skolen, og fordi enhver kre-
ativ forsker også bruger det meste af sin tid på den slags arbejde, der 
ikke byder på overraskelser.

Men ideen og målet er naturligvis, at eleverne og medarbejderne 
også skal aktualisere det uventede. At eleverne ud over tabellerne og 
de stærke verber også skal gøre sig i stand til at tvivle på det, de tro-
ede var sikkert. At de gør sig i stand til også at operere i spændings-
feltet mellem viden og ikke-viden.

Pointen er imidlertid, at eleverne ikke frisætter deres potentialer, 
fordi klasserummet er kaotisk, og at medarbejderne ikke bliver kre-
ative af, at lederen er forandringsjunkie. Nej, jeg er overbevist om at 
det forholder sig omvendt: at man stimulerer til det uventede ved at 
trivialisere. Det fremstår som et paradoks, men paradokser er reali-
teter, som man skal lære at udnytte, ikke at afskaffe. Det betyder, at 
der ikke skal være overensstemmelse mellem organisationens kon-
tekst og dens indre liv. Organisationer bliver ikke kreative ved at 
blive udsat for uendelige ledelsesforandringer. Kaos skaber ikke kre-
ativitet, men enten mere kaos eller det modsatte: Udmattelse og blo-
keringer.

Det kender vi fra pædagogikken, hvor trivialisering ikke hindrer 
læring. Tværtimod vil netop den elev, der udsættes for trivialisering 
– ikke, vel at mærke, hvilken som helst trivialisering, men hensigts-
mæssig trivialisering – kunne reagere kreativt. Tænk på dogmefil-
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mene. De startede som dogmepædagogik på Filmskolen. Her fik den 
håbefulde studerende ikke at vide, at alt var muligt. Tværtimod blev 
mulighederne begrænset: Ét håndholdt kamera, sort-hvid, fem mi-
nutter, hverken kulisser eller kunstigt lys, enkel handling. Det kom 
der kreative løsninger ud af. Ved at begrænse rammebetingelserne, 
stimulerede man en frisættelse af elevens potentialer.

Sådan er det også med ledelse, tror jeg. Lederen – og her tænker 
jeg på den traditionelle topleder – skal ikke overgå medarbejderne i 
forandringshastighed. Hun skal ikke altid lade alting være muligt. 
Det betyder ikke, at hun skal lukke af, sætte grænser, kontrollere og 
bygge bureaukratier. Nej, hun skal åbne muligheder ved at skærme 
af, skabe tillid og afstemme forventninger. Hun skal forstå, at ledelse 
ikke kun er topledelse, men i lige så høj grad selvledelse: på den 
måde kan dogmeledelse blive potentialitetsledelse. 

Dekan og professor Lars Qvortrup, DPU/Aarhus Universitet, 
november 2010.




