
”Fra Leder af medarbejdere til topchef.” MPG Masterprojekt. December 2020. Vejleder Jacob 
Vase. Forfatter: Julie Rørdam Thom (090274), Hold 2019.  
 

 1 

	

Fra	leder	af	medarbejdere	til	

topchef		
	
	

MPG	Masterprojekt	
	

Julie	Rørdam	Thom	(090274)	
	

Efterår	2020	
	

MPG	hold	2019	
	

Vejleder:	Jacob	Vase	
	

	 	



”Fra Leder af medarbejdere til topchef.” MPG Masterprojekt. December 2020. Vejleder Jacob 
Vase. Forfatter: Julie Rørdam Thom (090274), Hold 2019.  
 

 2 

English	resume	of	the	MPG	thesis	
	

The	 focus	 for	 this	 MPG	 thesis	 is	 the	 author’s	 own	 transition	 from	managing	 others	 at	 Rysensteen	

Gymnasium	to	becoming	the	enterprise	manager	at	the	European	School	of	Copenhagen	(ESCPH).		

The	scientific	basis	 is	positivistic,	generic	and	social	constructivistic	theory.	Positivistic	

and	generic	through	Big	Five	tests,	the	NEO-FFI-3	TM,	and	Leadership	Pipeline.	Constructivistic	through	

Bolman	and	Deal’s	four	organisatoric	perspectives	structure,	Human	Resource,	political	and	symbolic	and	

through	Protreptic	thory.		

The	 methods	 used	 to	 gather	 data	 are	 qualitative	 –	 respectively	 realistic	 and	

socialconstructivistic:	a	combination	of	questionnaries	and	interviews.	The	interviewer,	and	author	of	

the	MPG-thesis,	is	also	the	enterprise	manager	of	ESCPH.	It	is	underlined	that	even	though	the	enterprise	

manager	is	the	one	interviewing,	the	interviewees	should	still	be	able	to	say	anything	they	want.	The	

author’s	reflection	over	her	own	role	as	an	interviewer	and	the	enterprise	manager	at	the	same	time,	

can	 be	 seen	 as	 a	methodic	 social	 constructivistic	 trait.	 However,	 observation	 should	 be	 paid	 to	 the	

validity	of	the	interviews	because	of	the	mixed	roles	of	the	enterprise	manager/interviewer/author	of	

the	MPG-thesis.		

ESCPH	is	an	accredited	European	international	school	offering	bilingual	education	from	

Nursery	to	Upper	Secondary	following	the	European	School	curriculum	and	ending	with	the	European	

Baccalaureate.	The	Copenhagen	Municipality	and	the	Danish	Educational	Ministry	funds	ESCPH,	which	

is	 furthermore	 legally	 funded	by	a	combination	of	Danish	Municipality	 law,	Danish	Ministry	 law	and	

European	law.		

The	organisatoric	analysis	of	ESCPH	made	through	Bolman	and	Deal’s	four	perspectives	

shows	that	there	are	many	angles	into	the	development	of	the	school	but	that	the	main	focus	should	be	

on	 structures	 through	 help	 functions	 and	 on	 developing	 the	 political	 and	 symbolic	 perspectives	 by	

underlining	the	importance	of	valuebased	leadership	through	co-creation	with	teachers	and	parents	and	

interaction	with	politicians	in	the	municipality	and	national	politicians.		

Data	 for	 this	MPG-thesis	 is	 gathered	 through	 interviews	with	 five	 employees	with	key	

functions	and	Head	of	Primary.	First	17	questions	are	answered	regarding	the	enterprise	manager’s	

personality	and	then	16	questions	are	answered	regarding	the	enterprise	manager’s	time	priorities.		All	

questions	are	based	on	the	Leadership	Pipeline.	When	the	five	employees	and	Head	of	Primary	views	

the	 importance	 of	 the	 enterprise	manager’s	 personality	 their	 answers	 are	 linked	 to	 Olav	 Gøtzsche-

Astrup’s	quantitative	meta	research	on	Big	Five	tests	and	the	author’s	own	NEO-FFI-3	TM	test	result.	

The	 result	 shows	 that	 the	 interviewees’	 assessment	 of	 which	 personality	 traits	 they	 value	 in	 an	

enterprise	manager	meets	some	of	the	research	points	of	Oluf	Gøtzsche-Astrup	and	some	of	the	author	

of	the	MPG-thesis’	personality	traits	but	not	all.		
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The	Big	 Five	 test	NEO-FFI-3	 TM	 is	 used	 as	 a	 starting	 point	 for	 analyzing	whether	 the	

author	of	the	MPG-thesis	has	what	it	takes	to	be	an	enterprise	manager.	Important	to	underline	is	that	

the	use	of	Big	Five	tests	cannot	be	taken	as	the	only	assessment	of	a	manager’s	personality.		

However,	 Oluf	 Gøtzsche-Astrup’s	 quantitative	 meta	 research	 comparing	 48	 research	

projects	including	30,000	test	persons	shows	that	of	the	five	personality	traits	being	tested:	extroversion,	

openness,	friendlyness,	emotional	reactions	and	consciousness,	two	traits	are	significant	across	the	meta	

study	 for	managers:	extroversion	and	openness.	The	author’s	NEO-FFI-3	TM	shows	high	cores	within	

exactly	these	two	traits.	However,	she	also	has	a	high	score	on	friendlyness	which	can	be	a	challenge	as	

an	enterprise	manager.	

The	 answers	 from	 the	 16	 questions	 regarding	 the	 enterprise	 manager’s	 use	 of	 time	

indicates	the	importance	of	developing	a	ESCPH	Leadership	Pipeline.	The	management	of	ESCPH	has	

answered	a	questionnaire	regarding	their	use	of	the	eight	management	competences	presented	by	Dahl	

and	Molly-Søholm:	political	 leadership,	process	management,	being	a	role	model,	communicative	skills,	

subject	related	management,	creating	management	space,	strategic	work	and	navigating	on	the	public	

scene.	 Political	 leadership	 seems	 to	 be	 more	 accentuated	 for	 the	 enterprise	 manager,	 while	 subject	

related	 management	 is	 primarily	 used	 by	 the	managers	 of	 employees.	 The	 Leadership	 Pipeline	 for	

ESCPH	is	developed	showing	that	on	the	one	side	there	is	no	real	coherent	Leadership	Pipeline	going	

through	the	entire	organization	because	of	the	stright	educational	demands	in	Denmark.	Nevertheless,	

the	Pipeline	serves	as	a	basis	for	a	coherent	understanding	of	work	values,	priorities	and	skills	for	the	

management	of	ESCPH.		

The	 protreptic	 conversations	 used	 as	 a	 management-employee	 conversational	 value	

based	tool	are	set	out	by	Danish	Ole	Fogh	Kirkeby.	Protreptic	 theory	 is	based	on	army	management	

schools	from	the	Ancient	Greece.	The	Greek	Square,	which	includes	five	values:	truth,	justice,	beauty,	the	

good	 and	 freedom	 is	 used	 as	 reference	 for	 the	 protreptic	 conversations	 in	 the	 MPG-thesis.	 These		

underline	 that	 value	 based	 conversations	 with	 employees	 and	 other	 managers	 open	 up	 for	 over-

personal	co-creation	and	supports	keeping	a	focus	on	the	vision	for	the	school.	

In	 the	 conclusion	 and	 perspectivation,	 Deborah	 Ancona	 and	 The	 imperfect	 Leader	 is	

included	to	offer	a	different	view	on	management.	Four	different	perspectives	are	offered	by	Ancona:	

sensemaking,	relating,	visioning	and	inventing.	Managers	should	outsource	tasks	and	stop	trying	to	be	

perfect.	 This	 perspective	 underlines	 the	 importance	 of	 organizational	 involvement	 and	 co-creation,	

which	 is	 the	ambition	for	the	author.	The	author’s	NEO-FFI-3	TM	furthermore	shows	high	scores	on	

extroversion	and	openness,	which	underlines	that	she	has	the	prospects	of	being	a	successful	enterprise	

manager.		
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Indledning 

I	december	2019	bliver	jeg1	gjort	opmærksom	på,	at	en	stilling	som	Deputy	Director	for	Europaskolen	

(ESCPH)	i	København	der	er	slået	op.	ESCPH	er	en	international	akkrediteret	europaskole,	der	fra	2018	

har	ligget	i	Carlsbergbyen.	Skolen	er	organisatorisk	forbundet	med	Sankt	Annæ	Gymnasium	(SAG),	men	

der	er	en	proces	i	gang	omkring	en	lovændring,	der	skal	godkendes	i	UVM,	hvorefter	ESCPH	bliver	en	

selvstændig	gymnasieskole,	hvilket	vil	være	inden	for	de	nærmeste	par	år.	Når	det	sker,	overgår	man	

automatisk	fra	at	være	Deputy	Director	til	at	være	Director	for	ESCPH.		

	

Arbejdssproget	 er	 engelsk.	 Med	 min	 profil	 som	 uddannet	 folkeskolelærer	 og	 efterfølgende	 otte	

årserfaring	 som	 gymnasielærer	med	 blandt	 andet	 engelsk	 som	 fag	 og	med	 fire	 års	 ledelsesmæssig	

erfaring	som	udviklingschef	på	Rysensteen	Gymnasium,	et	gymnasium	med	international	profil,	vil	jeg	

have	reelle	muligheder	for	at	få	jobbet.	Dertil	er	jeg	internationalt	gift	og	i	gang	med	en	master	i	ledelse,	

hvilket	også	taler	til	min	fordel.		

	

Jeg	bliver	med	det	samme	fristet;	jeg	har	længe	ønsket	at	være	i	et	job	med	mere	selvstændighed,	større	

og	mere	udfoldet	direkte	ledelsesansvar	og	mere	kontakt	til	lærere	og	elever.	I	min	daværende	stilling	

har	jeg	i	nogen	tid	været	træt	af	de	mange	driftsopgaver,	som	mit	job	indeholdt.	Jeg	har	ønsket	et	skifte	

længe,	fordi	jeg	i	fire	og	et	halvt	år	har	været	i	en	organisation,	hvor	jeg	har	oplevet	det	som	en	daglig	

kamp	at	få	defineret	mit	eget	ledelsesrum	og	min	personlige	plads.	Jeg	har	ofte	siddet	med	en	følelse	af,	

at	jeg	blot	skulle	passe	ind	i	de	rammer,	der	var	givet	uden	at	have	et	egentligt	råderum.		Det	kan	siges	

at	være	et	grundvilkår	som	leder	af	medarbejdere,	men	det	har	frustreret	mig.	Mine	ambitioner	har	villet	

noget	andet.	Samtidig	har	jeg	været	udfordret	af	at	skulle	navigere	i	et	arbejdsmiljø,	hvor	jeg	ikke	altid	

har	oplevet	at	jeg	kunne	være	mig	selv	i	den	ledelse,	jeg	var	en	del	af.	Rektor	på	Rysensteen	Gymnasium	

er	en	meget	stærk	leder,	som	har	udviklet	skolen	strategisk.	Jeg	har	lært	virkelig	meget	af	hende.		

	

Så	jeg	søger	stillingen	som	Deputy	Director	på	ESCPH	og	får	den	blandt	54	ansøgere.	Jeg	nyder	at	være	

i	et	andet	arbejdsmiljø	og	jeg	kan	mærke,	at	min	selvtillid	er	kommet	tilbage.	Men	jeg	må	erkende,	at	jeg	

også	 nu	 har	 tendens	 til	 at	 få	 ondt	 i	 hovedet	 og	 maven	 af	 bekymring,	 hvordan	 mine	 beslutninger	

modtages,	og	om	der	mon	er	nogle,	der	ikke	synes,	jeg	gør	det	godt	nok.	Som	Søren	Kierkegaard	sagde:	

”Livet	må	forstås	baglæns,	men	må	leves	forlæns.”2	Således	er	det	vigtigt	at	kunne	se	frem	og	ikke	hænge	

fast	i	fejl	eller	tiltag,	der	ikke	har	udviklet	sig	som	forventet.	Som	topleder	er	det	helt	centralt	at	kunne	

komme	op	på	hesten	igen	og	se	frem	i	stedet	for	at	hænge	fast	i,	hvad	der	gik	galt	med	det	ene	eller	det	

 
1 ”Jeg” refererer til opgavens forfatter Julie Rørdam Thom, se også opgavens afsnit Læsevejledning  
2 Søren Kierkegaard, dansk filosof og forfatter, 1843. 
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andet.	Jeg	ser	nu,	at	nogle	af	de	udfordringer,	jeg	oplevede	mens	jeg	var	på	Rysensteen	Gymnasium,	i	

større	grad	end	jeg	muligvis	erkendte	på	det	tidspunkt,	om	ikke	andet,	også	har	rod	i	mig	selv.		

	

I	min	Big	Five	test,	en	NEO-FFI-3	TM,	som	jeg	fik	lavet	som	del	af	Ledelsesfagligt	grundforløb	(LUF)	på	

Master	of	Public	Governance	(MPG),	og	som	naturligvis	ikke	skal	tages	som	et	entydigt	billede	på,	hvem	

jeg	 er,	 ligger	 jeg	 meget	 højt,	 uden	 for	 normalområdet,	 på	 udadvendthed,	 åbenhed	 og	

samvittighedsfuldhed.	 Selvom	 sådanne	 tests	 skal	 tages	 med	 et	 gran	 salt,	 har	 jeg	 oplevet	 en	

genkendelighed	i	resultatet	af	min	NEO-FFI-3	TM,	der	har	medført,	at	jeg	ønsker	at	undersøge,	om	jeg	

har	hvad	der	skal	til	for	at	være	en	god	topleder.	Så	selvom	det	måske	er	netop	min	samvittighedsfuldhed,	

der	 gør,	 at	 jeg	 til	 tider	 reagerer	 bekymret	 på	 det	 ansvar,	 jeg	 har	 som	 leder,	 er	 det	 også	 de	

personlighedstræk,	måske	kombinationen	af	åbenhed	og	udadvendthed,	der	gør,	at	jeg	ønsker	at	skabe	

noget	 sammen	med	andre.	Så	netop	de	personlighedstræk	kan	være	en	 fordel	ved	den	 topleder,	 jeg	

gerne	vil	 være.	Men	kan	 jeg	 forene	mine	drømme	om	at	være	en	 inkluderende	 topleder	med,	 at	 jeg	

ønsker	 at	 være	 en	 leder,	 der	 kan	 skære	 igennem,	 stå	 fast	 på	mine	 beslutninger	 og	 sætte	 strategisk	

retning?			

	

Jeg	har	besluttet	mig	for	at	benytte	denne	MPG-opgave	til	at	undersøge,	hvordan	jeg	bedst	lykkes	med	

transitionen	fra	leder	af	medarbejdere	til	topchef	og	hvilke	udfordringer,	jeg	skal	være	opmærksom	på.		

	

Nedenstående	problemformulering	danner	udgangspunkt	for	arbejdet	i	denne	opgave:		

Problemformulering 

Hvordan	skaber	jeg	en	succesfuld	transition	fra	leder	af	medarbejdere	til	en	stilling	som	topchef	i	

organisationen	ESCPH?		

- Hvad	er	de	grundlæggende	organisatoriske	træk	og	muligheder	for	udvikling	på	ESCPH,	jævnfør	

Bolman	and	Deal?		

- Hvordan	ser	Leadership	Pipeline	ud	på	ESCPH?		

- Hvilke	færdigheder,	prioriteter	og	arbejdsværdier	kendetegner	en	topchef,	og	hvordan	matcher	

jeg	disse	ifølge	teorien	om	Leadership	Pipeline?			

- Hvordan	udnytter	toplederen	bedst	personlige	træk,	som	de	er	præsenteret	ud	fra	en	NEO-FFI-

3	TM	Big	Five	Personlighedstest	i	forhold	til	den	specifikke	topledelsesopgave	på	ESCPH?	 
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Læsevejledning 
 
Først	 sættes	 den	 teoretiske	 og	 den	 metodiske	 ramme	 omkring	 opgaven	 i	 et	 teoriafsnit	 og	 et	

metodeafsnit	indeholdende	metodekritik.	Derefter	følger	en	præsentation	og	en	organisatorisk	analyse	

af	ESCPH	med	anvendelse	af	Bolman	og	Deal’s	fire	perspektiver.	Dette	følges	af	opgavens	afsnit	om	Big	

Five	personlighedsanalyser	som	led	i	ledelsesvurderinger	med	udgangspunkt	i	et	metastudie	ved	Oluf	

Gøtzsche-Astrup	omkring	betydningen	af	personlighedstests	i	lederrekruttering-	og	fastholdelse,	som	

konkluderer,	hvilke	personlighedstræk	en	lederpersonlighed	typisk	besidder.	Dette	sammenholdes	med	

de	 seks	 interviewpersoners	 evaluering	 af	 topchefens	 personlighed	 og	min	 NEO-FFI-3	 TM.	 Dernæst	

følger	 Leadership	 Pipeline	 analysen	 af	 ESCPH	 som	 indeholder	 både	 ESCPHs	 ledelses	 evaluering	 af	

anvendelse	 af	 de	 otte	 ledelseskompetencer	 efterfulgt	 af	 et	 bud	 på	 en	 ESCPH	 Leadership	 Pipeline.	

Derefter	følger	et	afsnit	om	Ole	Fogh	Kirkebys	protreptiske	teori	som	udgangspunkt	for	en	værdibaseret	

tilgang	 til	 forståelse	 af,	 hvor	 ESCPH	 skal	 være	 om	 fem	 år.	 MPG-projektet	 afsluttes	 med	 opgavens	

konklusion	og	perspektivering,	som	inkluderer	Deborah	Anconas	teori	om	”The	Imperfect	Leader”.				

	

Brugen af ”jeg” i MPG-projektet	
 
Det	er	et	utraditionelt	valg	at	skrive	sit	MPG-projekt	delvist	i	jeg-form.	Ved	at	vælge	at	gøre	det,	er	der	

fare	for	at	projektet	og	den	behandlede	problemstilling	bliver	opfattet	subjektivt,	altså	at	forfatteren	er	

ukritisk	 i	 forhold	 til	 egne	 udfordringer.	 Dette	 har	 ikke	 været	 intentionen	 og	 sådan	 opfattes	 det	

forhåbentlig	 ikke	 for	 læseren	 af	 opgaven.	 I	 skriveprocessen	 er	 forskellige	 former	 for	 sproglig	

distancering	forsøgt,	som	”forfatteren	til	nærværende	opgave”	og	”topchefen	for	ESCPH”,	men	det	virker	

konstrueret	og	således	er	valget	nu	faldet	på	at	skrive	”jeg”	i	de	fleste	sammenhænge.		
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Teori   
Videnskabsteoretisk og teoretisk udgangspunkt 
 
Teoretisk	 er	 opgaven	 funderet	 på	 såvel	 et	 positivistisk3	 som	 et	 socialkonstruktivistisk4	

videnskabsteoretisk	 grundlag.	 Således	 er	 såvel	 den	 protreptiske5	 samtale	 som	 Bolman	 og	 Deal’s	

perspektivistiske6	 tilgang	 til	 organisationsanalyse	 eksempler	 på	 socialkonstruktivistisk	 inspirerede	

ledelsesteoretiske	redskaber.	Samtidig	indeholder	opgaven	elementer	inspireret	af	den	positivistiske	

teoritradition	i	kraft	af	den	mere	generiske7	ledelsestænkning,	der	ligger	til	grund	for	såvel	Leadership	

Pipeline-konceptet	samt	den	såkaldte	Big	Five-personlighedsteori,	der	ligeledes	ligger	til	grund	for	Oluf	

Gøtzsche-Astrups	forskning	i	ideale	ledertypeprofiler.	

	

Big Five test, NEO-FFI-3 TM, som ledelsesværktøj 
 
Big	Five	 tests	hedder	således	 fordi	de	anvendes	 til	 analyser	af	menneskers	personlighedsprofiler	på	

baggrund	 af	 fem	 træk:	 emotionelle	 reaktioner,	 udadvendthed,	 samvittighedsfuldhed,	 åbenhed	 og	

venlighed.	I	analysen	af	Big	Five	testen,	NEO-FFI-3	TM,	og	min	ledelsesmæssige	personlighedsprofil,	er	

det	den	naturvidenskabelige	 tradition,	der	 trækkes	på.	NEO-FFI-3	TM	 fungerer	ved,	 at	 testpersonen	

besvarer	60	kontekstuafhængige	spørgsmål	om	sin	person.	Der	findes	en	mere	udfoldet	Big	Five	version,	

hvor	man	besvarer	200	spørgsmål	om	sin	person.		

	

Oluf	Gøtzsche-Astrups	forskning	omkring	ledervurdering	og	udvikling	af	talenter	er	inddraget,	fordi	den	

uddyber	kvaliteten	ved	Big	Five	tests	ved	at	se	disse	tests	i	en	større	forskningsmæssig	sammenhæng,	

hvor	48	forskningsprojekter	med	i	alt	300.000	individer	sammenlignes.	Således	bliver	Oluf	Gøtzsche-

Astrups	forskning	socialvidenskabelig,	fordi	hans	fokus	er	at	fremdrage	typiske	ledelsesmæssige	træk	

på	tværs	af	projekterne,	hvor	både	lederpersonligheder	og	de	kontekster	de	indgår	i	behandles.	Dét,	at	

 
3 Positivisme: videnskabsteoretisk grundholdning som hævder at al forskning og erkendelse bør være baseret på 
erfaring og empirisk observation (ordnet.dk, besøgt 12.12.20) 
4 Socialkonstruktivisme er idéen om, at menneskers blik på verden ikke kan adskilles fra menneskers egen kultur og 
erfaringer. Entydige fakta findes derfor ikke. (denstoredanske.lex.dk, besøgt 12.12.20) 

5 Protreptik var et program på de græske ledelsesakademier, Platons akademi og Lykeion, i det antikke Grækenland, 
drevet af filosoffer som Aristoteles. Ordet "protreptik" betyder "at vende et menneske mod sig selv". (wikipedia.dk, 
besøgt 12.12.20) 

6 Perspektivisme, i filosofi en form for relativisme. Begrebet perspektiv benyttes i filosofien næsten altid synonymt 
med synsvinkel, synsmåde eller aspekt. (denstoredanske.lex.dk, besøgt 12.12.20) 
7 Generisk: som gælder for eller vedrører en hel gruppe eller kategori og ikke det enkelte individ eller den enkelte ting 
(ordnet.dk, besøgt 12.12.20) 
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inddrage	 Oluf	 Gøtzsche-Astrups	 forskning,	medfører	 samtidig,	 at	 jeg	måler	mig	 op	mod	 idealet	 for,	

hvordan	en	leder	bør	være.		

	

Leadership Pipeline som generisk ledelsesteori 
 
At	den	praktiske	anvendelse	af	Leadership	Pipeline-konceptet	er	situationsbundet	udelukker	ikke,	at	

modellens	 teoretiske	 udgangspunkt	 er	 generisk,	 idet	 teorien	 om	 Leadership	 Pipeline	 hviler	 på	 en	

organisationsteoretisk	 grundforståelse	 af,	 at	 lederes	 transitioner	 mellem	 lederniveauer	 indeholder	

sammenlignelige	 personlige	 udfordringer,	 uanset	 hvilken	 organisatorisk	 kontekst	 denne	 transition	

befinder	 sig	 indenfor.	 Således	er	det	 interessant	 at	undersøge,	hvordan	 teorien	kan	anvendes	på	en	

mindre	 organisation	 som	 ESCPH	 og	 på	 en	 leder	 som	 mig,	 der	 bevæger	 sig	 fra	 at	 være	 leder	 af	

medarbejdere	til	topleder.	Leadership	Pipeline	teorien	er	oprindeligt	udarbejdet	af	Ram	Charan,	Steve	

Drotter	og	Jim	Noel	til	store	amerikanske	firmaer	og	indeholder	i	sin	originalmodel	seks	niveauer	(syv	

med	medarbejderniveauet):	 	

	

”Teorien	 blev	 oprindeligt	 udviklet	 i	 General	 Electric	 i	 et	 samspil	 med	 en	 række	 amerikanske	 HR-

specialister	og	forskere,	og	blev	publiceret	globalt	i	2001	af	Charan,	Noel	og	Drotter.”8	Den	danske	model	

af	Dahl	og	Molly	Søholm,	som	er	den	der	er	afbilledet	nedenfor,	er	en	ledelsesmodel	med	fire	niveauer	

(fem	med	medarbejderniveauet).	Den	er	udarbejdet	i	samarbejde	med	Aalborg	Universitet:	”Igennem	

de	sidste	tre	år	har	vi	derfor	i	et	forskningsprojekt	på	Aalborg	Universitet	arbejdet	intensivt	sammen	

med	offentlige	ledere	for	at	finde	ud	af,	om	dansk	offentlig	ledelse	kræver	noget	særligt.	Hundredevis	af	

offentlige	ledere	fra	direktører	til	ledere	af	medarbejdere	har	deltaget	i	forskningsprocesserne	sammen	

 
8 Dahl og Molly-Søholm:2012:17 
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med	 en	 aktiv	 medaktionsforskergruppe	 bestående	 af	 15	 Human	 Ressource-chefer	 og	 specialister	 i	

lederudvikling	fra	et	bredt	spektrum	af	offentlige	organisationer.”9	

	

Dahl	og	Molly-Søholm	operationaliserer	yderligere	teorien	om	Leadership	Pipeline	i	dansk	kontekst	med	

en	række	nøglebegreber,	som	kan	anvendes	på	danske,	offentlige	organisationer:	

	

transitioner,	interaktioner,	faldgruber,	færdigheder,	arbejdsværdier,	prioriteter	og	otte	kompetencefelter10.	

De	otte	overordnede	kompetencer	i	offentlig	ledelse	ses	i	modellen	ovenfor11.	Centralt	er,	at	udøvelsen	af	

 
9 Dahl og Molly-Søholm:2012:12 [inkl. liste over deltagende organisationer, styrelser, tilsyn, regioner etc.) 
10 Dahl og Molly-Søholm:2012:23 
11 Dahl og Molly-Søholm:2015:12 
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de	otte	kompetencer	er	forskellig	alt	efter,	hvor	ens	ledelsesmæssige	position	er	i	Leadership	Pipeline.	I	

dette	MPG-projekt	har	det	været	relevant	at	undersøge,	hvordan	de	 fire	 ledere	på	ESCPH	(forfatteren	

inkluderet)	anvender	de	otte	kompetencer	i	hverdagen.		

Inspirationen	til,	i	dette	MPG-projekt,	at	undersøge,	hvordan	den	samlede	ledelse	på	ESCPH	kan	udvikle	

sig	er	hentet	fra	beskrivelsen	af	typiske	faldgruber	under	topchefen	hos	Dahl	og	Molly-Søholm,	hvor	det	

nævnes	at	en	faldgrube	hos	topchefen	kan	være,	at	vedkommende	ikke	formår,	at	”[…]	sætte	og	drive	et	

velfungerende	ledelsesteam.”12	

 
Arbejdsværdier, prioriteter og færdigheder hos topchefen 
 
De	 tre	 områder	 arbejdsværdier,	 prioriteter	 og	 færdigheder	 er	 centrale	 hos	 både	 Charan	 et	 al	 og	 i	

forbindelse	med	Dahl	og	Molly-Søholms	fortolkning	af	Leadership	Pipeline.	De	tre	begreber	har	været	

til	 inspiration	 for	 de	 spørgsmål	 der	 stilles	 til	 de	 seks	 interviewpersoner	 både	 under	 emnet	 om	

topchefens	personlighed	og	under	emnet	om	hvordan	topchefen	skal	prioritere	sin	tid.		

	

Når	 valget	 er	 faldet	 på	 at	 spørge	 ind	 til	 topchefens	 personlighed	 med	 udgangspunkt	 i	 Leadership	

Pipeline	er	det	for	at	kunne	koble	Big	Five	tests	til	teorien	om	Leadership	Pipeline	for	at	undersøge,	om	

en	sådan	kombination	mellem	personlighedstests	og	Leadership	Pipeline	kunne	give	mening.		

	

Ved	at	lade	interviewpersonerne	svare	på,	hvad	de	mener	topchefen	skal	anvende	sin	tid	på,	men	ikke	

at	spørge	ind	til	færdigheder	eller	værdier,	er	det	for	at	anvende	et	element	fra	teorien	om	Leadership	

Pipeline,	som	var	tilgængeligt	og	synligt	for	interviewpersonerne,	nemlig	tid.	I	et	interview	der	handler	

om	medarbejdernes	 forventninger	 til	 topchefen	 afdækker	 spørgsmål	 omkring	 prioritering	 af	 tid	 og	

topchefens	personlighed	således	kun	noget	af	billedet	jævnfør	Leadership	Pipeline.		

	

I	forhold	til	emnet	for	MPG-projektet,	en	leders	transition	fra	et	lederniveau	til	et	andet,	præsenterer	

Dahl	og	Molly-Søholm	nogle	forskellige	”greb”	der	giver	en	øget	forståelse	for,	hvad	man	konkret	skal	

være	opmærksom	på,	når	man	 leder	en	organisation	 samt	 i	 transitionen	 til	positionen	som	 topchef.	

Definitionen	af	transition	ses	hos	Dahl	og	Molly-Søholm:	”Betegner	det,	der	skal	aflæres,	det	som	skal	

tillæres,	 og	 det,	 som	 skal	 bevares,	 når	 man	 skifter	 fra	 ét	 leder-niveau	 til	 det	 næste.”13	 I	 den	 optik	

behandles,	 hvad	 der	 skal	 aflæres,	 tillæres	 og	 bevares	 i	 skiftet	 fra	 at	 være	 leder	 af	medarbejdere	 på	

Rysensteen	Gymnasium	til	at	være	topchef	på	ESCPH.		

 
12 Dahl og Molly-Søholm:2012:223 
13 Dahl og Molly-Søholm:2012:23 
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Perspektivisme og Bolman og Deals ledelsesperspektiver 

Det	 er	 centralt	 at	 beskrive	 Bolman	 og	 Deal,	 som	 med	 deres	 kontekstafhængige	 perspektiver	 på	

organisationsudvikling	 og	 ledelse	 trækker	 på	 en	 perspektivistisk	 og	 socialkonstruktivistisk	

teoritradition,	 ifølge	 hvilken	muligheder	 og	 udfordringer	 for	 ledelse	 skabes	 i	 en	 tæt	 kobling	mellem	

karakteristika	 for	organisationens	ansatte	og	de	kulturelle	normer	og	traditioner,	som	præger	samme	

organisation.	Bolman	og	Deal’s	model	er	på	den	ene	side	generisk,	fordi	det	er	deres	grundtanke,	at	alle	

udfordringer	i	organisationer	kan	anskues	med	en	af	de	fire	optikker:	den	strukturelle,	den	humane,	den	

politiske	og	den	symbolske.	Værket	”Refraiming	Organisations”	handler	også	om	lederskab,	og	om,	at	det	

er	 lederen,	der	 lægger	disse	optikker	eller	perspektiver	ned	over	organisationen	med	sigte	på	 fortsat	

udvikling.	Samtidig	bygger	værket	på	sociologiske	traditioner,	hvilket	blandt	andet	kan	ses	ved,	at	Bolman	

og	Deal	refererer	til	sociologen	Goffman,	som	er	kendt	for	sin	teori	om	Face	work14.	Denne	teori	er,	at	

menneskers	personlighed	er	”dynamisk	og	forhandles	sammen	med	de	mennesker	vi	omgiver	os	med”15.	

Således	overført	på	Bolman	og	Deal	kan	lederen	anlægge	forskellige	perspektiver	på	organisationen,	så	

denne	ikke	opleves	som	statisk	eller	ud	fra	en	forståelse	af,	at	udvikling	af	en	organisation	kun	kan	ske	

gennem	fx	strukturelle	forandringer.	

	

Protreptisk teori 
 
Videnskabsteoretisk	 er	 det	 protreptiske	 perspektiv	 funderet	 i	 det	 socialkonstruktivistiske	 eller	

psykodynamiske.	Protreptikken	er	en	ledelsefilosofi,	der	udspringer	af	Platons	hærlederakademier	fra	

det	 gamle	 Grækenland.	 Den	 protreptiske	 samtale	 er	 centreret	 omkring	 grundværdier	 der	 er	 i	 spil	 i	

samtalen	 således,	 at	 samtalen	 bliver	 ”overpersonlig”	 i	 stedet	 for	 centreret	 omkring	 den	 enkelte	

medarbejders	personlige	kerne.	Således	danner	den	protreptiske	samtale	grobund	for	et	samskabende	

element	 med	 rødder	 i	 oldgræsk	 tradition	 og	 med	 et	 socialkonstruktivistisk	 perspektiv.	 	 Denne	

samtaleform	kan	ikke	praktiseres,	hvis	man	er	meget	”top-down”	i	sin	ledelsesstil	eller	hvis	man	kun	

samtaler	for	at	opnå	eller	konkludere	på	noget	bestemt.		

	

Ole	 Fogh	 Kirkeby	 er	 den	 danske	 forsker,	 der	 har	 ført	 protreptikken	 til	 Danmark,	 og	 han	 beskriver	

protreptikken	således:	”Protreptik”	betyder:	at	vende	et	menneske	mod	det	væsentlige	i	dets	liv.	Ved	at	

beskrive	denne	proces	systematisk	som	filosofisk	praksis	grundlagde	Aristoteles	en	genre;	 […]	selve	

ordet	”protreptik	betyder	at	vende	et	menneske	mod	noget.	I	Aristoteles’	bog	var	dette	filosofien,	men	

 
14 Bolman og Deal:2008:10 
15 samfundsfag-c.systime.dk (besøgt 12.12.20) 
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generelt	kan	det	 forstås	som	at	vende	mennesket	mod	det	væsentlige	 i	dets	 liv,	det	vil	 sige,	mod	de	

værdier,	der	kan	føre	det	mod	sig	selv	og	mod	ansvarlighed	for	fællesskabet	og	dermed	i	sidste	instans	

ind	i	lykken.”16		

	

Den	græske	firkant	er	central	i	den	danske	protreptik,	hvorfor	den	også	blev	præsenteret	direkte	for	de	

seks	interviewpersoner	i	indsamlingen	af	data	til	denne	opgave,	dog	i	en	mere	simpel	form	end	den	der	

er	afbilledet	ovenfor.	Den	græske	firkant	tager	udgangspunkt	i	frihed/phronesis	og	har	de	fire	normative	

værdier	godhed,	sandhed,	retfærdighed	og	skønhed	i	hvert	hjørne	af	firkanten.	”Da	de	fire	kerneværdier	

stammer	fra	den	græske	kultur,	om	end	de	mig	bekendt	ikke	i	denne	form	formuleres	hos	nogen	bestemt	

filosof,	har	jeg	kaldt	deres	konstellation	for	den	græske	firkant.”17	Ole	Fogh	Kirkeby	beskriver	det	videre	

således:	”Protreptikken	er	endvidere	velegnet	til	at	”aligne”	–	som	man	siger	–	organisationer	til	et	særligt	

værdisæt	ved	at	diskutere	åbent	og	overpersonligt,	hvad	disse	værdier	kan	og	bør	betyde	og	indebære	i	

praksis.”18	 Det	 overpersonlige	 åbner	 for	 en	 mere	 fri	 samtale	 om	 et	 emne,	 fordi	 interviewpersonen	

gennem	værdierne	anspores	til	ikke	(kun)	at	tage	udgangspunkt	i	sig	selv.		

	

Delkonklusion på teoriafsnit 
 
De	 valgte	 teorier	 danner	 udgangspunkt	 for	 et	 ønske	 om	 at	 kunne	 trække	 på	 et	 nuanceret	 teoretisk	

grundlag,	hvor	generisk	og	positivistisk	teori	ved	Leadership	Pipeline	og	Big	Five	NEO-FFI-3	TM	sættes	

i	 spil	 med	 perspektivistisk	 og	 konstruktivistisk	 teori	 ved	 Bolman	 og	 Deal	 og	 Ole	 Fogh	 Kirkebys	

 
16 Kirkeby:2016:38 
17 Kirkeby:2016:196 
18 Kirkeby:2016:16 
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protreptiske	 samtale.	 Denne	 bredde	 i	 teorivalget	 understøtter	 en	 reflekteret	 tilgang	 til	 det	

organisatoriske	 ledelsesrum,	hvor	 transitionen	 fra	 leder	af	medarbejdere	 til	 topchef	sker.	Yderligere	

understøtter	det	brede	teorivalg	en	nuanceret	forståelse	for	de	styrker	og	udfordringer	den	nye	topchef	

står	med,	i	særdeleshed	i	forhold	til	egen	transition	fra	at	være	leder	af	medarbejdere	til	at	være	topchef	

og	yderligere	i	forhold	til	at	udvikle	hele	organisationen	ESCPH	–	også	ledelsesteamet.			

 

Metode 

I	 dette	 MPG-projekt	 anvendes	 metodisk	 flere	 kvalitative	 tilgange	 til	 indsamling	 af	 empiri.	 Der	 er	

besvarelse	 af	 spørgeskemaer,	 samtale	med	 interviewpersoner	og	 forfatterens	egen	Big	Five	 test.	Oluf	

Gøtzsche-Astrups	 metastudie	 om	 personlighedstests	 indgår	 som	 sekundært	 indsamlede	 kvantitative	

data.	Der	er	anvendt	en	metodisk	realistisk	tilgang	til	udarbejdelsen	af	spørgeskemaer	og	der	er	i	andre	

sammenhænge	anvendt	en	metodisk	konstruktivistisk	tilgang	til	samtaler	eller	analyser,	hvor	der	åbnes	

op	 for	 en	mere	 åben	 og	 samskabende	 tilgang	 til	 interviewpersonernes	medvirken	 i	 indsamlingen	 af	

empiri.		

	

Realistiske metodetilgange 

Med	realistisk	metode	henvises	der	til	Mik-Meyer	og	 Justesens	definition,	som	er,	at	”…	den	realistisk	

inspirerede	 forsker	 i	 sine	 analyser	 af	 den	 sociale	 verden	 stræber	 efter	 at	 frembringe	beskrivelser	 og	

analyser,	der	kan	kontrolleres	–	og	i	princippet	reproduceres	af	andre	–	ved	hjælp	af	et	klart	defineret	

forskningsdesign,	spørgeskema	mv	og	ved,	at	de	valgte	metoder	er	kontrollerbare.”19	

	

Spørgsmål om topchefens personlighed og prioritering af tid 

De	 seks	 interviewpersoners	 besvarelse	 af	 de	 17+16	 spørgsmål	 om	 vigtigheden	 af	 topchefens	

personlighed	og	hvordan	topchefen	skal	prioritere	sin	tid	er	tilrettelagt	ud	fra	et	realistisk	perspektiv.		

	

 
19 Justesen og Mik-Meyer: 2010: 43 
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Spørgeskema om Leadership Pipeline 

Ligeledes	 er	 tilgangen	 til	 besvarelsen	 af	 spørgeskemaet	 om	Leadership	 Pipeline	 realistisk	 i	metodisk	

forstand.	 Helle	 Degn,	 Leder	 af	 primærafdelingen	 har,	 sammen	 med	 Uri	 Harlam,	 Leder	 af	 KKFO,	 og	

Charlotte	Høirup,	Viceleder	af	primærafdelingen	deltaget	i	besvarelsen	af	spørgeskemaet	om	Leadership	

Pipeline	på	ESCPH	sammen	med	undertegnede.	Dertil	har	de	reflektereret	over,	hvordan	de	anvender	de	

otte	ledelseskompetencer,	som	beskrives	af	Molly-Søholm	og	Dahl	og	som	er	afbilledet	som	model	senere	

i	denne	opgave.20	Således	trykprøves	Dahl	og	Molly-Søholms	fortolkning	af	Leadership	Pipeline	tilpasset	

en	dansk	kontekst.	En	kritik	af	tilgangen	kan	være,	at	de	fire	medlemmer	af	ledelsen	kun	spørges	præcis	

inden	 for	 rammen	af	Dahl	og	Molly-Søholms	definition	af	den	danske	Leadership	Pipeline,	og	de	otte	

ledelseskompetencer	 og	 svarmulighederne	 leverer	 ikke	 mulighed	 for	 at	 de	 fire	 ledere	 kan	 besvare	

reflekterende	eller	kritisk.	Havde	de	haft	mulighed	for	dette,	kunne	man	reelt	have	afprøvet	Leadership	

Pipeline	modellens	muligheder	og	udfordringer	i	forhold	til	ESCPHs	samlede	ledelsesteam.	

	

Forfatterens NEO-FFI-3 TM test 

Udførelsen	af	Big	Five	tests	er	i	sin	essens	kvalitativt	positivistisk	og	således	også	inden	for	det	realistiske	

perspektiv.	Kvalitativt	fordi	det	typisk	er	enkeltpersoner,	der	er	i	fokus	for	anvendelsen	af	testresultater,	

fx	 i	 rekrutteringssammenhænge,	 positivistisk	 og	 realistisk:	 fordi	 det	 er	 objektivt	 sammenlignelige	

kriterier,	der	indgår	i	Big	Five	tests.	Forfatteren	til	denne	opgaves	egen	NEO-FFI-3	TM	blev	taget	som	en	

del	 af	 faget	 Ledelsesfagligt	 udviklingsforløb	 (LUF)	 på	 MPG	 i	 efteråret	 2019	 og	 foregik	 ved,	 at	 60	

kontekstuafhængige	spørgsmål	blev	besvaret	umiddelbart	efter	hinanden.	Det	tog	under	fem	minutter	at	

besvare	de	60	spørgsmål.	Resultatet	af	testen	blev	præsenteret	for	mig	i	en	samtale	med	underviseren	

som	en	del	af	LUF	undervisningen.	Det	er	vigtigt	at	understrege,	at	et	sådan	resultat	ikke	skal	ses	som	en	

facitliste	på,	hvem	 jeg	er	og	at	det	 ikke	 tilstræbes	at	anvende	den	som	en	sådan	 i	dette	MPG-projekt.	

Ydermere	må	man	 sige,	 at	 det,	 at	 personlighedstesten	 er	 kontekstuafhængig,	 i	 sig	 selv	 kan	 skabe	 et	

konstrueret	scenarie,	når	man	ser	på	ens	potentiale	som	leder	på	grund	af	det	simple	faktum,	at	det	nok	

er	svært	at	afskrive,	at	konteksten	kan	påvirke,	hvordan	man	er	som	leder.		

 
 
 
  

 
20 Dahl og Molly-Søholm:2012:15 
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Oluf Gøtzsche-Astrups kvantitative metastudie om Big Five tests 
 
Det	er	dog	værd	at	notere,	at	Big	Five	tests	indgår	kvantitativt	i	Oluf	Gøtzsche-Astrups	forskning.	

Således	indgår	kvantitativt	fremkomne	data	indirekte	i	denne	opgave	ved,	at	min	profil	sammenlignes	

med	de	seks	interviewpersoners	svar	på	de	17+16	spørgsmål	og	med	min	NEO-FFI-3	TM	

personlighedsprofil	for	at	konkludere	på	hvordan	dette	samlede	billede	matcher	resultaterne,	som	de	

er	fremkommet	i	Oluf	Gøtzsche-Astrups	forskning.			

	

Socialkonstruktivistiske metodetilgange 
 
Den	konstruktivistiske	metode	kan	beskrives	således:	”Et	kriterium	der	ofte	fremhæves	i	

konstruktivistisk	inspirerede	metodediskussioner,	er	begrebet	refleksivitet	(fx	Gergen	og	Gergen	2002:	

1027).	Refleksivitet	er	beslægtet	med	gennemsigtighedskriteriet	i	den	forstand,	at	det	fordrer,	at	den	

studerende	lægger	sine	refleksioner	åbent	frem	for	læserne,	men	refleksivitetskriteriet	indebærer	

mere	end	det,	fordi	det	også	lægger	op	til,	at	den	studerende	reflekterer	over,	hvad	hendes	egen	

position	og	erfaring	betyder	for	undersøgelsen.”21.	

 

Protreptiske samtaler 
 
Den	protreptiske	samtale	med	de	seks	interviewpersoner,	efter	de	havde	besvaret	de	17+16	

spørgsmål	om	topchefens	personlighed	og	prioritering	af	sin	tid,	er	et	eksempel	på	

socialkonstruktivistisk	metode	i	og	med,	at	de	seks	interviewpersoner	bliver	bedt	om	at	forholde	sig	til	

”Visionen	for	ESCPH	om	fem	år”.	Spørgsmålet	om	”Visionen	for	ESCPH	om	fem	år”	er	så	åbent,	at	

tolkningen	og	meningsskabelsen	omkring	visionen	er	til	socialkonstruktivistisk	samskabelse.	

	

Bolman og Deal’s perspektivisme 

Bolman	og	Deal’s	perspektivisme	hører	også	under	konstruktivistisk	metode.	I	den	sammenhæng	er	det	

værd	 at	 nævne,	 at	 det	 er	mig,	 der	 som	ny	 chef,	 og	 forfatter	 til	 opgaven,	 egenhændigt	 har	udarbejdet	

analysen.	Retrospektivt	kunne	man	få	mere	ud	af	den	samlede	ledelses	input,	hvis	de	havde	deltaget	i	den	

perspektivistiske	 analyse,	 da	 Bolman	 og	 Deal’s	 perspektiver	 kan	 danne	 god	 grobund	 for	 en	 fælles	

forståelse	af	udviklingsmuligheder	for	ESCPH.	

	

 
21 Justesen og Mik-Meyer: 2010: 49f 
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At være chef og interviewer på samme tid  

Tilgangene	til	 indsamling	af	empiri	 i	denne	opgave	er	 forskellige	men	dog	alligevel	centreret	omkring	

organisationen	 ESCPH	 og	 mig,	 både	 som	 øverste	 chef	 og	 som	 interviewer.	 Således	 skal	 jeg	 i	 min	

anvendelse	af	den	fremkomne	empiri	i	denne	opgave	være	opmærksom	på	validiteten	af	empirien,	da	

min	tilstedeværelse	kan	påvirke	validiteten	af	det,	de	interviewede	tør	sige,	fordi	jeg	er	deres	chef.	Dog	

kan	man	sige	ved	at	henføre	til	citatet	i	afsnittet	ovenfor	om	den	konstruktivistiske	metode,	at	netop	det,	

at	 jeg	 reflekterer	 over	min	 egen	 rolle	 som	 interviewer,	 kan	 siges	 at	 være	 konstruktivistisk	metodisk	

refleksion.	 Det,	 at	 jeg	 er	 deres	 chef	 og	 samtidig	 interviewer	 dem	 om	 deres	 holdning	 til	 forskellige	

organisatoriske	spørgsmål	og	udsagn,	som	peger	i	retning	af	min	person,	er	italesat	før	hvert	interview	

på	 den	måde,	 at	 de	 har	 fået	 at	 vide,	 at	 de	 kunne	 sige	 hvad	 som	 helst.	 De	 har	 dertil	 fået	 tilsendt	 en	

beskrivelse	af	formålet	med	spørgsmålene	forud	for	interviewet22.	Men	det	er	klart,	at	uanset	hvor	meget	

jeg	understreger,	at	ordet	er	frit,	vil	de	næppe	komme	med	direkte	kritik	af	mig.	Der	er	et	magtforhold	til	

stede,	som	kan	påvirke	validiteten	af	deres	svar.		

	

Otte interviewpersoner 

I	valget	af	de	otte	interviewpersoner	er	jeg	bevidst	gået	efter	medarbejdere,	som	i	forvejen	sidder	med	

ansvarsposter	 eller	 i	 ledelse,	 og	 som	 af	 den	 årsag	måske	 i	 højere	 grad	 vil	 turde	 sige	 deres	mening	 i	

interviewene	med	mig.	De	otte	personer	er	Helle	Degn,	Leder	af	primærafdelingen;	Suzanne	Hampson,	

lærer	 i	 primærafdelingen,	 støtteundervisningskoordinator,	 medlem	 af	 pædagogisk	 udviklingsgruppe;	

Rasmus	Hoernecker,	lærer	i	primærafdelingen,	Tillidsrepræsentant	(TR,	KL	fagforeningsrepræsentant);	

Madeline	Pippa	Kirk,	 lærer	i	sekundærafdelingen,	personalemødeleder,	trivselskoordinator,	medlem	af	

pædagogisk	 udviklingsgruppe;	 Timothy	 Ford,	 lærer	 i	 sekundærafdelingen,	 harmoniserings-	 og	

kvalitetskoordinator,	 skemalægger,	 vikaransvarlig;	 Hans	 Bolvinkel,	 lærer	 i	 Upper	 Secondary,	

skemalægger,	 Arbejdsmarkedsrepræsentant	 (AMR),	 talent-	 og	 støtteundervisningskoordinator;	

Charlotte	Højrup,	Viceleder	af	primærafdelingen	og	Uri	Harlam,	leder	af	Skolens	fritidsordning	(KKFO)	

	

 
 
 

 
22 Bilag 1 
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Delkonklusion på metodeafsnit 
	

Der	 anvendes	 primært	 kvalitative	 metoder	 i	 denne	 opgave,	 da	 det	 ønskes,	 gennem	 spørgsmål	 og	

interview,	at	gå	i	dybden	med	ESCPHs	seks	medarbejderes	syn	på,	hvad	topchefen	skal	bruge	sin	tid	på	

og	dertil,	hvordan	de	vurderer	betydningen	af	topchefens	personlighed	i	forhold	til	forskellige	emner.	

Der	ses	eksempler	på	 interviews	med	spørgsmål,	som	ud	fra	en	realistisk	kvalitativ	analysetradition	

besvares	med	placering	på	en	skala	fra	1	til	5.	Derudover	er	den	oprindelige	Big	Five	test	af	forfatteren	

til	denne	opgave	et	eksempel	på	en	kvalitativ	(positivistisk)	analyse.	Der	ses	kvantitativ	metodebrug	ved	

Oluf	Gøtzsche-Astrups	metaanalyse	af	personlighedstræk	hos	ledere	på	tværs	af	30000	respondenter.		

	

Den	protreptiske	samtale	med	de	seks	interviewpersoner	er	et	eksempel	på	en	værdibaseret	samtale,	

der	er	konstruktivistisk	funderet	med	plads	til,	at	interviewer	og	interviewperson	sammen	skaber	fælles	

mening.	Ligeledes	er	Bolman	og	Deal’s	perspektivistiske	metode	et	eksempel	på	en	konstruktivistisk	

funderet	metode.		

	

Alle	medlemmer	af	ESCPHs	ledelse	har	besvaret	hvor	de	placerer	sig	på	Leadership	Pipeline	og	hvordan	

de	anvender	de	otte	kompetencer.	Dette	hører	under	den	realistiske	metodiske	tilgang.		

	

Grundlæggende	 er	 det	 som	 nævnt	 en	 metodisk	 udfordring	 i	 empiriindsamlingen,	 at	 det	 er	

medarbejdernes	chef	og	forfatter	til	denne	opgave,	som	er	interviewer	eller	modtager	af	alle	svar,	så	det	

ikke	er	muligt	at	 svare	anonymt	og	det	vil	også	være	svært	at	være	meget	kritisk	over	 for	mig	som	

topchef	for	organisationen.	Denne	mulige	validitetsproblematik	er	italesat	for	medarbejderne,	men	bør	

fortsat	være	et	opmærksomhedspunkt	for	analyser	og	konklusioner.		

	

Europaskolen i København 

Europaskolen	 i	 København	 (ESCPH)	 er	 et	 prestigiøst	 bronzefarvet	 byggeri	 midt	 i	 Carlsbergbyen	 i	

København	 tæt	 ved	 den	 kendte	 elefantport.	 Byggeriet	 er	 fra	 2018,	 og	 skolen	 fremstår	 moderne	 og	

rummelig	med	mange	”pladser”	og	”læringstrapper”	indendørs	på	selve	skolen,	som	eleverne	kan	sidde	

og	 arbejde	på	 og	 som	kan	 lægge	 op	 til	 anderledes	 undervisningsformer	 og	projektarbejde.	 Pladserne	

rundt	 omkring	 på	 skolen	 er	 navngivet	 efter	 danske	 og	 europæiske	 dannelses-,	 forsknings-	 og	

læringspersonligheder.	Der	er	glasvægge	og	-døre	ind	til	alle	klasseværelser,	så	forbigående	kan	kigge	ind	

til	 læringssituationen.	Skolen	er	præget	af	en	designlinje,	der	bedst	kan	beskrives	som	en	blanding	af	

nordisk	design	og	newyorker-stil	med	rå	træfronter	på	elevskabe,	hvide	vægge	og	neonkunst	på	elevernes	
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fællesområder.	Alle	elever	fra	S1-S4	får	udleveret	computere	af	skolen	og	der	er	smartboards	i	alle	lokaler.	

Skolens	tre	afdelinger,	som	har	hvert	sit	hovedsprog,	enten	dansk,	engelsk	eller	fransk,	er	fordelt	på	to	

hovedbygninger,	primærbygningen,	hvor	elever	fra	Nursery	(P0)	til	Primary,	5.kl	(P5),	har	undervisning,	

og	sekundærbygningen,	hvor	elever	fra	Secondary,	6.kl	(S1)	til	3.g	(S7),	har	undervisning.	Skolen	åbnede	

i	 andre	 bygninger	 i	 2014	 og	 har,	 som	 alle	 akkrediterede	 europaskoler	 et	 agentur,	 hvis	 ansatte	 har	

fortrinsret	 til	 at	 få	 sine	 børn	 på	 skolen.	 For	 ESCPH	 er	 det	 ansatte	 på	 Det	 Europæiske	Miljøagentur	 i	

København	(EEA),	hvis	børn	har	mulighed	for	at	få	deres	uddannelse	til	og	med	gymnasiet	på	ESCPH.		

Alle	europaskoler	følger	EB	curriculum	og	læser	fagrækken	efter	de	samme	læreplaner	på	tværs	af	de	

europæiske	 lande.	 Der	 er	 et	 gennemgående	 fokus	 på	 høj	 faglighed	 og	 tæt	 følgen	 af	 elevernes	

læringsproces	gennem	karakterer	og	individuelle	elevudtalelser	fra	faglærerne	tre	til	fire	gange	om	året	

fra	S1	(6.kl.)	og	obligatoriske	tests	fra	S3	(8.kl).		

Eleverne	får	tidligt	stærke	sproglige	kompetencer	og	det	er	et	europaskolekendetegn,	at	man	fra	S3	(8.kl)	

undervises	 i	 forskellige	 fag	 på	 sit	 første	 fremmedsprog	 fx	 historie	 og	 geografi.	 Dette	 flersprogede	

undervisningsmiljø	gør	skolen	attraktiv.	Er	man	ansat	på	EEA,	har	man	yderligere	krav	på,	at	ens	barn	

kan	få	undervisning	på	barnets	første	sprog,	også	selvom	det	ellers	ikke	udbydes	på	skolen.	Således	kan	

man	 pt	 på	 ESCPH	 finde	 to	 elever	 der	 undervises	 i	 deres	 første	 sprog	 på	 ungarsk	 af	 en	 ungarnsk	

modersmålstalende	lærer.		

ESCPH	er	offentlig	og	hører	under	Københavns	kommune.	Grundskoledelen	er	finansieret	af	Københavns	

Kommune	og	 gymnasiedelen	 er	 finansieret	 af	 staten	 gennem	Undervisningsministeriet	 (UVM).	Det	 er	

således	den	eneste	offentlige	internationale	skole	i	Danmark.		

Skolens	elever	tilhører	fortrinsvis	den	akademiske	og	kulturelle	klasse	i	København	og	repræsenterer	en	

etnisk	 divers	 gruppe,	 da	mange	 børn	 i	 sagens	 natur	 har	 en	 eller	 begge	 forældre,	 som	 taler	 et	 andet	

førstesprog	end	dansk.			

	

Lovgrundlag for ESCPH  

Det	 gældende	 lovgrundlag	 for	 Europaskolen	 er	 baseret	 på	 en	 blanding	 af	 Europaskolelovgivning,	

kommunal	og	statslig	lovgivning,	når	det	kommer	til	forvaltning	af	elever,	lærere	og	undervisning.		Dertil	

kommer,	 at	 lærerne	 overenskomstmæssigt	 kan	 findes	 under	 både	 Gymnasieskolernes	 Lærerforening	

(GL)	og	Københavns	Lærerforening	(KLF)	og	at	flere	lærere	underviser	på	kryds	mellem	to	afdelinger,	
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således,	 at	 de	 fx	 kan	 være	 ansat	 under	 GL	 og	 både	 varetage	 undervisning	 i	 Upper	 Secondary	

(gymnasieafdelingen)	og	i	Lower	Secondary	(folkeskoleafdelingen)	eller	omvendt.	Flere	af	lærerne	har	

internationale	 uddannelser,	 der	 skal	 kompetencegodkendes	 i	 UVM,	 da	 det	 er	 ønskværdigt	 at	 kunne	

sammenligne	kvaliteten	af	lærernes	internationale	uddannelser	med	de	danske	uddannelser.	Dertil	er	der	

traditionelt	 stor	 forskel	 på	 folkeskolelærernes	 og	 gymnasielærernes	 overenskomster	 i	 forhold	 til,	

hvordan	man	arbejder,	fx	i	hvor	høj	grad	man	er	bundet	til	fast	tilstedeværelse	på	skolen	ud	over	i	de	

timer,	man	underviser.	Folkeskolelærerne	blev	efter	2013	bundet	til	tilstedeværelse	med	faste	normer	

for	forberedelse	og	antal	timer	på	arbejdspladsen	pr	uge	og	henover	året,	mens	gymnasielærerne	stort	

set	gik	fri	i	2013	og	fortsat	oplever	stor	fleksibilitet	i	tilrettelæggelsen	af	egen	arbejdstid.	På	en	skole	med	

et	så	forholdsvist	lille	lærerkollegium	som	ESCPH,	og	hvor	lærerne	skal	kunne	samarbejde	på	tværs	af	

sektioner,	 er	det	vigtigt,	 at	deres	arbejdstidsrammer	er	 ret	 ens,	 fx	 i	 forhold	 til	 forventninger	 for	hvor	

meget	tid	de	tilbringer	på	arbejdspladsen.	I	dette	ligger	der	en	iboende	ledelsesmæssig	udfordring,	som	

dagligt	håndteres	på	en	måde,	 så	alle	er	 tilgængelige	på	skolen	 i	 størst	muligt	omfang,	da	det	 styrker	

samarbejdet	og	derved	kvaliteten	af	undervisningen	og	elevernes	læring.	Dette	sker	blandt	andet	gennem	

faste	ugentlige	møder,	som	ligger	sent	på	eftermiddagen	to	dage	om	ugen.		

	

Mange ledelseslag i Københavns Kommune 

Det	at	være	en	del	af	Københavns	Kommune	medfører	ledelseslag,	som	ikke	er	en	del	af	skolehverdagen	

på	ESCPH.	Normalt	er	der	på	gymnasier,	en	bestyrelse	over	skolens	rektor.	På	ESCPH	er	der,	udover	en	

bestyrelse,	en	områdechef,	en	børne-	og	ungeborgmester,	en	direktør	for	børne-	og	ungeområdet	og	øverst	

en	overborgmester.	Disse	øvre	ledelseslag	giver	ikke	nødvendigvis	mening	at	analysere	på	i	denne	opgave,	

hvorved	fokus	i	forhold	til	Leadership	Pipeline	er	skolens	indre	ledelsesniveauer.		

	

ESCPH som mellemstatslig institution med både nationalt og Europæisk lovgrundlag 

Yderligere	er	ESCPH	en	mellemstatslig	institution,	som	er	underlagt	Europaskolelovgivning	og	ledet	af	et	

”Øverste	 Råd”	 i	 Bruxelles.	 Der	 findes	 13	 originale	 (Type	 I)	 Europaskoler23	 og	 20	 akkrediterede	

 
23 Europaskoler er officielle uddannelsesmæssige institutioner som er fælles kontrolleret af medlemsstaterne I den 
europæiske union.  
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Europaskoler,	hvor	ESCPH	er	en	af	disse2425.	 I	stedet	 for	et	nationalt	områdeministerium,	som	vi	har	 i	

Danmark	med	UVM,	er	de	akkrediterede	Europaskoler	underlagt	et	auditsystem,	hvor	der	hver	3.år	er	

kontrol	 af	 skolen	med	 eksterne	 inspektorer	 fra	 Europaskolesystemet26.	 Disse	 kvalitetssikrer,	 at	 man	

efterlever	Europaskolelovgivning	og	i	øvrigt	møder	Europaskolernes	mission	og	mål	for	livslang	læring.	

Derudover	 skal	 man,	 når	 gymnasieoverbygningen	 på	 ESCPH	 til	 næste	 år	 åbner	 sin	 BAC	 (European	

Baccalaureate)	med	 S6	 (2g)	 og	 S7	 (3g),	 søge	 om	dispensation	 til	 forskellige	 tiltag,	 som	 i	Danmark	 er	

nationalt	 besluttet	 ved	 lov	 og	 lagt	 ud	 til	 decentral	 forvaltning	 på	 gymnasier	 og	 folkeskoler,	 efter	

professionel	vurdering,	men	som	i	Europaskolesystemet	kræver	godkendelse	af	eksterne	instanser	som	

det	førnævnte	øverste	råd,	der	sidder	i	Bruxelles.		

Et	eksempel	på	et	tiltag	man	skal	søge	om	i	Europaskole	systemet	kunne	være	at	give	ordblinde	ret	til	at	

anvende	stavehjælpemidler	og	computer	til	eksamen,	hvor	de	fleste	eksamener	er	skriftlige	og	skrevet	i	

hånden.	 I	 Danmark	 er	 det	 det	 enkelte	 gymnasium,	 der	 beslutter	 sådanne	 tiltag,	 mens	 man	 på	 en	

akkrediteret	 Europaskole	 skal	 søge	 det	 øverste	 råd	 i	 Bruxelles.	 Dette	 virker	meget	 begrænsende	 for	

danske	ledere,	når	det	i	Danmark	er	lovmæssigt	bestemt,	at	ordblinde	skal	have	samme	rettigheder,	som	

alle	andre,	og	at	man	som	leder	på	et	dansk	gymnasium	ville	have	juridisk	ret	til	selv	at	beslutte	det.	I	

sådan	et	 tilfælde	kan	 jeg	som	en	 leder,	der	 traditionelt	har	været	på	et	 selvejende	dansk	gymnasium,	

tydeligt	mærke,	at	man	er	underlagt	et	 tungt,	bureaukratisk	og	gammeldags	system,	der	påvirker	ens	

råderum	som	leder.		

Årsagen	til	den	i	Bruxelles	centraliserede	kontrol	med	de	akkrediterede	Europaskoler	er	muligvis,	at	der	

har	været	manglende	tilgang	med	de	akkrediterede	skoler	siden	de	første	af	dem	startede	i	2005,	og	at	

man	således,	 fra	det	originale	Europaskole	system,	har	været	bekymret	 for,	at	den	 fælles	standard	på	

tværs	af	medlemslandene	særligt	i	forhold	til	studentereksamen,	The	European	Baccaleureate	(EB	BAC),	

ikke	ville	blive	overholdt.		

Som	ny	topchef	for	ESCPH	er	det	også	en	opgave	at	skabe	mening	i	ovenstående	kryds	af	lovgivning	og	

regler,	som	ikke	altid	giver	mening	for	skolens	sammensatte	lærerkollegium.		

	

 
24 www.escph.dk 
25 Akkrediterede skoler tilbyder en Europæisk uddannelse, som møder de pædagogiske krav til europaskolerne men 
inden for medlemsstatens nationale rammer. Akkrediterede skoler er således udenfor lovmæssige, administrative og 
finansielle rammer, som europaskolerne ellers skal følge.  
26 Audit er en kontrol med skolen for at sikre at skolen lever op til reglerne i henhold til Europaskolelovgivning	
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ESCPHs mission, vision og værdisæt 

Netop	for	et	sammensat	lærerkollegium	på	en	skole	i	udvikling	er	det	centralt	at	have	en	stjerne	at	gå	

efter	og	som	topchef	vil	det	give	mening	at	bruge	ESCPHs	mission,	vision	og	grundlæggende	værdier,	fx	i	

det	perspektivistiske	arbejde	med	Bolman	og	Deal,	 hvor	de	vil	 kunne	anvendes	under	det	 symbolske	

perspektiv.	Læs	mere	om	dette	i	afsnittet,	hvor	ESCPH	analyseres	med	Bolman	og	Deal’s	fire	perspektiver.		

Visionen	for	ESCPH	lyder:	We	educate	to	instil	insight	and	a	global	mindset.	We	create	the	future	voices	of	

the	world.	Missionen	for	ESCPH	lyder:	The	European	School	Copenhagen	is	a	multicultural	and	multilingual	

learning	 environment	 of	 high	 academic	 standards,	 committed	 to	 developing	 lifelong	 learners	 and	

responsible	 global	 citizens.	Og	 slutteligt	 er	 skolens	 værdier	 disse:	Respect,	 Commitment,	 Collaboration,	

Responsibility,	Curiosity	and	Empathy27.		

 
Delkonklusion på afsnit om Europaskolen i København 

Europaskolen	er	en	nybygget,	moderne,	kommunal	og	 international	skole,	der	 ligger	 i	Carlsbergbyen	i	

København.	 Den	 er	 lovmæssigt	 funderet	 på	 en	 blanding	 af	 Europaskolelovgivning,	 dansk	 ministeriel	

folkeskole-	og	gymnasielovgivning	og	har	et	internationalt	elevgrundlag	og	lærerkollegium.	I	Leadership	

Pipeline	 perspektiv	 er	 der	 mange	 ydre	 ledelseslag	 i	 forhold	 til	 skolen,	 som	 reelt	 bor	 i	 Københavns	

kommunens	børne-	og	ungeforvaltning,	og	som	det	derfor	 ikke	giver	mening	at	analysere	 i	 forhold	til	

MPG-projektets	problemfelt.	Skolens	internationale	væsen	og	værdisæt	er	en	naturlig	del	af	hverdagen,	

hvilket	kan	være	en	fordel	i	det	samskabende	udviklingsarbejde,	jeg	som	topchef	ønsker.		

	

Et organisatorisk blik på ESCPH med Bolman and Deal	

Da	Lee	Bolman	og	Terrence	Deal	i	1984	udkom	med	bogen	”Reframing	organizations”,	var	hovedformålet	

at	kaste	et	nyt	blik	på	forståelsen	af	organisationer,	som	hidtil	primært	havde	været	opfattet	som	statiske	

strukturer.	 De	 præsenterede	 en	 tilgang,	 hvor	 man	 kunne	 anskue	 organisationer	 som	 dynamiske	

størrelser,	der	kunne	ses	fra	fire	forskellige	vinkler:	den	strukturelle,	den	humane	(Human	Ressource),	den	

politiske	og	den	symbolske.	I	denne	opgave	vil	ESCPH,	med	inspiration	fra	Bolman	og	Deal,	blive	analyseret	

ud	fra	de	fire	vinkler	for	at	komme	tættere	på,	hvilke	forskellige	udviklingspotentialer,	organisationen	

 
27 www.escph.dk  
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ESCPH	 har.	Modellen	 er	 inspireret	 af	 den	 analyse	 der	 indgår	 i	 ”Refraiming	 organizations”28,	 hvor	 en	

nytiltrådt	rektor,	på	en	relativt	nystartet	amerikansk	high	school,	udfolder	en	analyse	af	sin	skole	ud	fra	

de	fire	perspektiver	–	således	er	der	en	del	paralleller	til	ESCPH,	som	også	er	en	nystartet	skole	med	en	

ny	topchef.		

Med	Bolman	og	Deal´s	“frames”,	som	deres	fire	tilgange	kaldes	i	”Reframing	Organizations”29,		fik	de	to	

amerikanske	organisationsforskere	i	2008	kastet	et	nyt	lys	på	organisationsarbejdet	og	forståelsen	af,	at	

forskellige	 tilgange	 til	 arbejdet	 med	 en	 organisation	 vil	 åbne	 for	 forskellige	 fortolkninger	 af	 de	

udfordringer,	organisationen	står	med.	Fra	at	man	tidligere	ofte	var	gået	strukturalistisk	eller	politisk	til	

værks	i	arbejdet	med	organisationer,	åbnede	de	humanistiske	og	de	symbolske	rammer	for	helt	andre	

vinkler	på	problemløsningen	i	forhold	til	udviklingen	af	organisationer.		

”Frames”	i	”Reframing	Organizations”	er	inspireret	af	sociologen	Goffman,	som,	forsimplet	sagt,	opererer	

med	forståelsen	af,	at	vi	mennesker	har	forskellige	”faces”	til	forskellige	kontekster.	Således	også	frames	

til	forskellige	forståelser	af,	hvordan	organisationer	kan	se	ud	fra	forskellige	vinkler	eller	kontekster:	”A	

frame	 is	 a	mental	model	 –	 a	 set	 of	 ideas	 and	 assumptions	 –	 that	 you	 carry	 in	 your	head	 to	 help	 you	

understand	and	negotiate	a	particular	”territory”.	A	good	frame	makes	it	easier	to	know	what	you	are	up	

against	and,	ultimately,	what	you	can	do	about	it.	Frames	are	vital	because	organizations	don’t	come	with	

computerized	navigation	systems	to	guide	you	turn-by-turn	to	your	destination.	Instead,	managers	need	

to	develop	and	carry	accurate	maps	in	their	heads.”30	

I	denne	opgave	er	Bolman	og	Deal´s	fire	perspektiver	forsøgt	appliceret	på	ESCPH	for	at	se	nærmere	på,	

hvilke	udviklingspotentialer,	der	er	i	organisationen.	Først	vil	der	blive	udført	en	strukturel	analyse	af	

ledelsen	på	ESCPH	som	et	grundlag	for	forståelsen	af	organisationen.	

 
Ledelsesmæssig struktur på ESCPH pr 1.12.2020 og pr 1.8.2021 

Siden	opstarten	i	2014	har	ESCPH	organisatorisk	hørt	under	SAG	og	dette	fortsætter	lidt	endnu	med	SAGs	

rektor	Anette	Holst	som	Director	for	ESCPH.	Datoen	for	adskillelsen	kendes	ikke.	1.marts	2020	startede	

jeg	som	Deputy	Director	for	ESCPH	og	overgår	kontraktmæssigt	til	at	være	Director	for	ESCPH,	når	skolen	

bliver	organisatorisk	frigjort	fra	SAG.		

 
28 Bolman og Deal:1984:411 
29 Bolman og Deal:1984:411 
30 Bolman og Deal:2008:11 
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Den	ledelsesmæssige	struktur	pr	1.12.2020	ser	således	ud:		

	

Organisatorisk	vil	den	pædagogiske	ledelse	af	organisationen	ESCPH	se	således	ud	fra	og	med	1.8.2021,	

hvor	det	er	planen,	at	to	nye	ledere	vil	være	ansat:	
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Som	det	ses	af	ovenstående	ledelsesdiagrammer,	vises	ledelseshierarkiet	og	de	støttefunktioner	uden	

personaleansvar,	 lederne	 anvender.	 Den	 første	 model,	 som	 viser	 ledesesstrukturen	 pr	 dags	 dato,	

afspejler	de	svar,	som	behandles	senere	i	opgaven,	hvor	ledelsen	på	ESCPH	bliver	bedt	om	at	placere	sig	

i	forhold	til	Dahl	og	Molly-Søholms	danske	version	af	Leadership	Pipeline.	Den	strukturelle	tilgang	er	en	

vej	til	at	danne	overblik	over,	hvordan	organisationen	ledelsesmæssigt	er	bygget	op,	da	dette	kan	være	

en	hjælp	i	forståelsen	af	de	forskellige	ledelsesstrukturer	i	ESCPH.		

	

Analyse af ESCPH ud fra de fire perspektiver fra Bolman og Deal, November 2020 
 
Nedenfor	foretages	en	analyse	af	ESCPH	ud	fra	de	fire	perspektiver	det	strukturelle,	Human	Ressource,	

det	politiske	og	det	 symbolske	 fra	Bolman	og	Deal	 for	at	 skabe	overblik	over,	hvilke	udfordringer	og	

muligheder,	 de	 fire	 perspektiver	 rummer,	 særlig	 i	 forhold	 til	 at	 undersøge,	 hvad	 jeg	 skal	 være	

opmærksom	på	som	nytiltrådt	topchef.		
	
Ramme		 Udfordringer	 Hvilke	muligheder	er	der?	

Strukturel/rationel	 Lavpraktiske	opgaver	som	siddeplan	i	

kantinen,	udlevering	af	nøgler	til	elevskabe.		

Falder	mellem	to	stole	og	håndteres	ikke	til	

frustration	for	lærere	og	administration	

Øverste	leder	(mig)	ender	alt	for	ofte	med	at	

skulle	udarbejde	alle	mulige	lavpraktiske	

ledelsesopgaver,	fordi	der	mangler	

ledelsesbemanding	

	

	

	

	

	

	

	

Organisationsdiagrammet	er	ikke	

almindeligt	udbredt,	så	det	er	uklart,	hvor	

man	kommunikerer	om	hvad		

	

Tydeliggøre,	hvilke	

ledelsesmæssige	og	administrative	

opgaver	der	bor	hvor	og	løses	af	

hvem	

Uddelegering	af	opgaver	til	middle	

management	 skal	være	et	 fokus,	 så	

ikke	alt	lander	på	topchefens	bord	

Ledelse	og	koordinatorroller	skal	

udbygges	og	præciseres		

Lower	Secondary	leder	og	Upper	

Secondary	leder	skal	ansættes	og	

mellemlederfunktioner	skal	

udbygges	og	beskrives,	så	mål	for	

ES	og	dansk	lovgivning	sikres	

	

Organisationsdiagram	skal	

anvendes	til	at	tale	om	

organisationen	med	ledere	og	

medarbejdere.		



”Fra Leder af medarbejdere til topchef.” MPG Masterprojekt. December 2020. Vejleder Jacob 
Vase. Forfatter: Julie Rørdam Thom (090274), Hold 2019.  
 

 26 

Møder	-	det	er	ledelsen	der	definerer	

dagsordner	

Evalueringer	af	indsatser	mangler,	så	

ledelsen	beslutter	fremtidige	indsatser	uden	

at	lærere	eller	elever	bliver	hørt	

For	mange	IT-systemer	og	uklart	hvor	man	

kommunikerer	om	hvad	og	hvor	information	

findes		

Lærerne	skal	definere	

mødeindhold	og	i	det	hele	taget	

have	klare	beslutnings-	og	

ansvarsområder	

	

Velfungerende	og	overskuelige	

it-strukturer	til	videndeling	og	

kommunikation	for	ledelse	og	

lærere.	

Humanistisk/Human	

Ressource	

Gennemsigtighed	 om	 muligheder	 for	

kompetenceudvikling	 mangler,	 så	 de	

internationale	lærere	kan	blive	fagligt	udviklet	

i	 deres	 fag,	 så	 de	 kan	matche	 danske	 faglige	

standarder,	og	så	de	fastholder	motivationen	

	

Human	Ressource	policy	mangler	–	den	skal	

beskrives	og	udbredes	blandt	lærere	

	

	

	

	

	

Der	 har	 tidligere	 været	 stor	 udskiftning	 i	

lærergruppen	 pga	 krævende	 arbejde	med	ny	

organisation	og	manglende	ledelse.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Stor	afhængighed	af	ledelsen	blandt	lærerne,	

som	anvender	ledelsen	som	sparringspartner	i	

stedet	for	hinanden	

	

	

Lærerne	skal	opleve	at	blive	mødt	

i	 ønsker	 om	 faglig	 udvikling,	 der	

samtidig	 møder	 organisationens	

mål	og	behov		

	

	

Human	 Ressource	 policy	 skal	

udarbejdes,	 så	 værdier	 og	

diversitet	 står	 klart	 frem.	

Whistleblowerordning	 er	 blevet	

præsenteret	-	signal	om	at	ESCPH	er	

baseret	på	værdier	

	

Lærerfastholdelsen	 -	 det	 er	

muligvis	her,	det	kører	bedst	–	der	

opleves	 stor	 støtte	 til	 kolleger	med	

private	 udfordringer	 etc.	 Jeg	 er	

meget	 opmærksom	 på	 at	 give	

afspadsering,	 anerkendelse,	 fjerne	

opgaver,	 tale	 sygefravær	 etc	 med	

lærerne	 for	 at	 fange	 stresssignaler	

og	tegn	på	utilfredshed	og	mistrivsel	

tidligt	

	

Lærerne	 skal	 empoweres,	 og	

selvledende	teams	skal	i	fokus,	så	de	

oplever	 selv	 at	 kunne	 tage	

beslutninger	 (som	 er	 funderet	 i	

organisationens	værdier)	
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Information	 kommer	ud	 løbende	på	Aula	og	

lectio	og	drukner	i	informationsflow	

	

	

Lærerne	 er	 udfordret	 på	 samarbejde	 pga	

kulturelle	 forskelle	 omkring	 pædagogisk	 og	

faglige	traditioner	der	er	væsensforskellige	

	

	

	

	

	

	

	

Danske	 demokratiske,	 kritiske	 værdier	

opleves	at	drukne	i	Euroaskolelovgivning	

Hjælp	 til	 elever	 med	 udfordringer	 med	

ordblindhed	 er	 ikke	 en	 naturlighed	 i	 EB-

systemet,	 hvilket	 er	 værdimæssigt	

problematisk,	da	det	tangerer	diskrimination	

	

UVM	har	 svært	 ved	 at	 forstå,	 hvad	 ESCPH	

tilbyder	 og	 det	 påvirker	 ledelsens	 mulighed	

for	at	tilbyde	kompetenceudvikling	

UVM	 kender	 ikke	 EB	 BAC	 som	 en	

ungdomsuddannelse	 på	 lige	 fod	med	 STX	 og	

som	 er	 adgangsgivende	 til	 de	 samme	

uddannelser		

Initiativ	og	selvstændighed	blandt	

lærerne	skal	styrkes		

	

Ledelsen	 arbejder	 på	 at	 blive	

bedre	 til	 at	 kommunikere	 om	

rammer	og	regler	

	

Samarbejde	 på	 tværs	 af	

sprogsektioner	 og	 læreres	

nationaliteter	og	 faglige	 traditioner	

styrkes	

Fokus	 på	 aktiviteter	 der	

integrerer	de	to	lærergrupper,	 fx	

observation	 af	 undervisning,	

planlægning	 af	 test	 på	 tværs	 af	

sektioner	

	

Fokus	på	at	presse	på	og	forklare	

det	 noget	 rigide	 EB	 system,	 at	

ordblinde	skal	ligestilles	med	andre	

elever,	da	de	har	et	handikap.		

	

	

	

Kommunikere	 til	 UVM,	 så	

uddannelsen	 anerkendes	 og	 det	

bliver	 muligt	 at	 tilbyde	

pædagogikum	 og	 kunne	 tiltrække	

kandidater	 af	 samme	 kvalitet	 som	

på	dansk	STX	

Politisk	 Forældre	 blander	 sig	 i	 afviklingen	 af	

undervisningen		

Forældre	frustrerede	over	ikke	at	få	lov	til	at	

bidrage	med	konstruktive	ideer	og	forslag	

Forældre	opfattes	af	ledelse	og	lærere	som	en	

belastning	

	

Inddrage	 forældrene	 som	 den	

ressource	 de	 er	 –	 og	 få	 opbygget	

deres	tillid	til	ESCPH		

Arrangere	

forældrearrangementer,	 hvor	

forældrene	 bliver	 en	 ressource	 der	
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Skolen	bliver	ikke	økonomisk	anerkendt	af	

Københavns	Kommune	 for	den	særegenhed	

den	 er	 –	 får	 ikke	 de	 økonomiske	 tilskud	 den	

skal	 have,	 da	 de	 mange	 små	 hold	 ikke	

anerkendes	

	

Undervisningsministeren	 er	 pludseligt	 blevet	

bekymret	for	ESCPHs	adskillelse	fra	SAG	og	

har	 ønsket	 den	 udsat	 pga	

elevfordelingsproblematikken		

understøtter	 arrangementet,	 fx	

career	days…	

	

Kommunikere	 tydeligt	 til	

kommunen	og	UVM	om	kvaliteter	

og	 særligheder	 ved	 ESCPH,	 der	

kræver	ekstra	økonomi	

	

	

Kommunikere	 til	

undervisningsministeren	 at	

ESCPHs	eksterne	elevoptag	er	meget	

begrænset	 og	 at	 det	 således	 ikke	

giver	 mening	 at	 lade	

problematikken	om	elevfordelingen	

stå	i	vejen	for	separationen	fra	SAG	

Symbolsk	 Kerneopgaven	 –	 der	 er	 ikke	 enighed	 om	

denne	 på	 tværs	 af	 sprogsektioner	 og	

læreres	nationaliteter,	så	nogle	mener	det	er	

undervisning	 og	 læring	 alene,	 mens	 andre	

mener	 at	 det	 er	 det	 hele	 barn	 og	 elevens	

kritiske	dannelse,	der	er	i	fokus	

	

Værdier	er	ikke	indarbejdet	i	policies	og	

retningslinjer,	så	der	er	forskellige	

retningslinjer	og	regler	i	forskellige	klasserum		

	

	

	

Det	opleves	som	en	udfordring	at	være	en	

hel	 skole	 med	 tre	 afdelinger	 og	 mange	

nationaliteter.	Det	bør	ses	som	et	aktiv	

	

	

Manglende	oplevelse	af	Europæisk	ånd	og	

værdier	 og	 manglende	 tydelighed	 omkring	

Europæisk	særegenhed	i	fag	

Opbygge	fælles	forståelse	af	

kerneopgaven		

	

	

	

	

	

Policies	og	værdier	skal	beskrives	

for	lower	secondary	og	upper	

secondary	–	i	arbejdsgrupper,	hvor	

både	ledere	og	lærere	deltager,	så	

ejerskab	udvikles	

	

Der	skal	arbejdes	med	

helskolearrangementer	på	trods	

af	Corona	–	virtuelle	–	så	forældre	

og	elever	oplever	fællesskab	

	

Tydeliggøre	

Europaskoleudsmykningen,	så	

skolens	Europæiske	etniske	

kendetegn	står	klart	frem	
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Opbygge	 traditioner	 for	 europæiske	

traditioner	 og	 mærkedage	 inklusive	

repertoire	af	sange	

Europæisk	 ånd	 og	 værdier	 skal	 anvendes	

tydeligere	i	hverdagen	og	i	undervisningen	

Europæiske	 værdier	 skal	

kommunikeres	 tydeligt	 af	 den	

øverste	ledelse	

	
	
Som	 det	 ses	 i	 skemaet	 ovenfor,	 giver	 Bolman	 og	 Deal’s	 fire	 perspektiver	 afsæt	 for	 en	 analyse	 af	

organisationen	som	er	stærkt	retningsanvisende.	Fx	står	det	klart,	at	der	skal	være	opmærksomhed	på	

de	strukturelle	mangler,	der	skaber	uro	og	utilfredshed	blandt	forældre	og	personale	og	sikre,	at	der	er	

lærere	der	som	støttefunktion	har	ansvaret	for	varetagelsen	af	disse	opgaver.	Dette	er	essentielt	for	at	

jeg	 som	 topchef	 kan	 have	 fokus	 på	 den	 symbolske	 og	 politiske	 opgave,	 det	 er	 at	 fastholde	

medarbejdernes	 bevidsthed	 på	 skolens	 værdisæt	 og	 fastholde	 omverdenens,	 danske	 og	 europæiske	

politikeres	fokus	på	skolens	potentiale	og	kvalitet.		

	

Under	det	politiske	perspektiv	skal	forældrene	i	Lower	Secondary	inddrages	som	den	ressource	de	er.	

De	vil	meget	gerne	deltage	og	yde	noget	og	lige	nu	opleves	det	ikke	konstruktivt,	da	de	blander	sig	i	

detaljer,	fordi	de	føler	sig	underinformeret.	

	

Inden	for	Human	Ressource	perspektivet	vil	det	være	vigtigt	at	få	gjort	UVM	opmærksom	på,	at	ESCPH	

gerne	 vil	 tilbyde	 pædagogikum	 til	 kandidater,	 da	 det	 er	 en	 måde	 at	 give	 mulighed	 for	 et	

karriereperspektiv,	 som	vil	 betyde,	 at	 jeg	 vil	 kunne	holde	på	 gode	kandidater,	 som	 jeg	 lige	nu	har	 i	

årsvikariatstillinger.		Dette	kan	siges	at	være	et	politisk	perspektiv	også,	da	kontakten	til	UVM	i	sagens	

natur	har	et	politisk	islæt,	fordi	UVM	endnu	ikke	har	godkendt	uddannelsen	som	pædagogisk	på	lige	fod	

med	de	danske	gymnasiale	uddannelser,	hvilket	kan	vise	sig	også	at	være	koblet	til	den	organisatoriske	

adskillelse	fra	SAG;	en	lidt	kompliceret	politisk	sag,	som	jeg	ikke	vil	komme	nærmere	ind	på	nu,	da	det	

er	for	omfattende	i	forhold	til	opgavens	fokus,	men	som	nævnes,	fordi	man	her	kan	se	to	perspektiver	–	

det	familiære	(Human	Ressource)	og	det	politiske	perspektiv.		

	

Lærernes	 samarbejde	 på	 tværs	 af	 nationaliteter	 skal	 tildeles	 stort	 fokus,	 da	 deres	 forskellige	

pædagogiske	 traditioner	 og	 tilgange	 til	 undervisningen	 blokerer	 for	 det	 reelle	 samarbejde	 omkring	

planlægning	og	afvikling	af	undervisningen.		
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Delkonklusion på Bolman og Deal  
 
I	udviklingen	af	organisationen	ESCPH	er	Bolman	og	Deal’s	fire	dimensioner	oplagte	til	at	danne	sig	et	

nuanceret	overblik	over,	hvor	der	særligt	skal	sættes	ind.	Grundlæggende	må	man	sige,	at	evnen	til	at	

”reframe”	–	at	se	den	givne	situation	for	en	virksomhed	i	en	ny	konstellation	-	er	en	evne	en	topleder	

skal	mestre.31		

	

Der,	 hvor	 Bolman	 and	 Deal’s	 teori	 om	 de	 fire	 frames	 virkelig	 kan	 noget	 i	 forhold	 til	 de	

udviklingsudfordringer,	ESCPH	står	overfor,	er	at	tydeliggøre,	at	det	ikke	er	nok	at	skabe	velfungerende	

strukturer	på	en	skole.	Det	har	været	det,	der	har	været	mest	naturligt	for	mig	som	leder	hidtil	i	kraft	af	

min	tidligere	stilling	som	leder	af	medarbejdere,	hvor	strukturer	naturligt	boede	i	alt,	hvad	jeg	gjorde.	

Yderligere	kan	der	hentes	en	pointe	i,	at	jeg	i	personlighedstesten	ligger	så	højt	på	samvittighed,	som	jeg	

gør.	Nu	er	personlighedstesten	ikke	en	endegyldig	sandhed,	men	jeg	genkender,	at	jeg	kan	have	tendens	

til	at	være	detaljeorienteret	og	fokuseret	på	at	tage	ansvaret	for	stort	og	småt	–	og	udarbejde	modeller	

og	 strukturer.	 Det	 kan	 jeg	 ikke	 længere	 bruge	 samme	 mængde	 tid	 på,	 da	 jeg	 skal	 kunne	 lede	

organisationen	ESCPH	strategisk	og	udstikke	de	 store	 linjer.	Hvis	 jeg	bliver	ved	med	at	 fokusere	på	

detaljerne	 i	 samme	 grad	 som	 i	 min	 tidligere	 stilling,	 fejler	 jeg	 som	 topchef.	 Hvis	 man	 ser	 på	 de	

færdigheder,	som	Dahl	og	Molly-Søholm	har	beskrevet	for	topchefen,	kan	man	fx	tage	fat	i	vigtigheden	

af	 at	 topchefen	 skal	 kunne	 ”kommunikere	 visionen	 for	 organisationen”	 og	 ”tage	 et	 økonomisk	 og	

langsigtet	perspektiv	på	organisationen”.32		

	

Analysen	ovenfor	peger	på,	at	der	inden	for	alle	fire	perspektiver	er	elementer	at	tage	fat	på,	som	vil	

styrke	organisationen.	Lærernes	samarbejde	er	et	godt	eksempel	på	en	problematik,	der	trækker	spor	

inden	for	både	det	strukturelle	perspektiv,	HR-perspektivet	og	det	symbolske	perspektiv.		

Særlig	inden	for	det	politiske	skal	jeg	udvikle	mig	og	presse	mere	på,	lave	strategisk	udvikling,	der	sætter	

retning,	og	ikke	fordybe	mig	i	detaljeplanlægning	og	planlægning	af	strukturer	og	skemaer.	Jeg	skal	lære	

at	uddelegere	dette	til	ledere	under	mig.		

	

	

 
31 Bolman og Deal:2008:6 
32 Dahl og Molly-Søholm:2012:223 
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Big Five tests i ledelsesvurderinger  

I	undersøgelsen	i	problemfeltet	i	dette	MPG-projekt	af,	hvad	der	skal	til	for	at	lykkes	som	topchef,	er	Big	

Five	personlighedstests	inddraget.	Der	findes	forskellige	slags	personlighedstests,	som	afdækker,	hvilken	

type	leder,	man	er,	eller	hvilke	dominerende	personlighedstræk,	man	som	leder	har.	”Der	findes	en	række	

modeller,	 der	 beskriver	 centrale	 elementer	 i	 en	 personlighed.	 Disse	 modeller	 benævnes	 med	 en	

fællesbetegnelse	”trækteorier”,	 fordi	de	beskriver	bestemte	træk	 i	personligheden.	Personlighedstræk	

defineres	 i	 disse	 modeller	 som	 værende	 stabile	 handlemønstre,	 der	 kun	 varierer	 lidt	 over	 tid	 og	 i	

forskellige	situationer	(Mortensen:2003:386).”	33	Big	Five	testen	er	en	af	de	tests,	der	hyppigst	anvendes	

i	 rekrutteringssammenhænge.	MPG-uddannelsen	 anvender	Big	 Five	 versionen	NEO-FFI-3	 TM	på	 sine	

studerende	 i	 forbindelse	med	 faget	LUF.	Big	Five	 testen	analyserer	 testpersonen	ud	 fra	 fem	kriterier:	

extroversion,	 samvittighedsfuldhed,	 venlighed,	 åbenhed	 og	 emotionel	 stabilitet/emotionelle	 reaktioner	

gennem	 en	 række	 tilsyneladende	 randomiserede	 spørgsmål	 omkring	 holdninger,	 reaktioner	 og	

handlemønstre,	hvor	man	som	testperson	instrueres	i	at	svare	umiddelbart	og	efter	første	indskydelse.		

Adjunkt	 ved	 Aarhus	 Universitet	 Oluf	 Gøtzsche-Astrup	 viser	 i	 sin	 forskning,	 hvor	 han	 i	 metastudiet	

sammenligner	 30.000	 lederes	 personlighed	 på	 tværs	 af	 48	 undersøgelser,	 at	 der	 er	 klare	 tegn	 på,	 at	

specifikke	træk	er	fremtrædende	hos	ledere.	Oluf	Gøtzsche-Astrup	gennemgik,	på	en	forelæsning	i	faget	

Styring	og	Motivation	på	MPG	7.maj	2020,	personlighedsmodellen	The	Big	Five.	Han	konkluderede,	hvilket	

jeg	kan	nikke	genkendende	til,	at	personlighedstest	kan	bevirke,	at	lederen	både	lærer	sig	selv	bedre	at	

kende	og	bliver	klogere	på,	hvordan	folk	ser	på	lederen	udefra.	I	Oluf	Gøtzsche-Astrups	studie	har	han	

sammenlignet	en	mængde	danske	ledere	og	derudover	sammenholdt	med	amerikansk	forskning	på	feltet.	

Ud	fra	disse	mange	sammenlignelige	studier	har	han	konkluderet,	hvilke	personlighedstræk	ledere	har,	

hvis	man	sammenligner	dem	på	tværs	af	brancher.	Opsamlende	viser	Oluf	Gøtzsche-Astrups	forskning,	at	

ønsker	man	at	anvende	personlighedstests	i	rekrutterings-	og	udviklingsøjemed,	skal	man	anvende	Big	

Five	baserede	tests.	Generelle	fremtrædende	træk	ved	ledelsespersonligheder	er	Åbenhed,	Extraversion	

og	Samvittighedsfuldhed,	mens	man	hos	medarbejdere,	hvor	Public	Service	Motivation	vægtes,	 som	fx	

skoleverdenen,	 ser	 Åbenhed	 og	 Venlighed	 som	 fremtrædende	 træk.34	 Således	 kan	 man	 sige,	 at	 min	

personlighed	jf	min	NEO-FFI-3	TM	passer	meget	fint	til	den	opgave,	jeg	står	overfor,	mens	man,	hvis	man	

testede	lærerne	på	ESCPH	gerne	skulle	se	en	overvægt	af	lærere	med	åbenhed	og	venlighed	som	bærende	

personlighedstræk.			

 
33 Alsted og Haslund:2019:296 
34 Slide 26 i Oluf Gøtzsche-Astrups oplæg ”Personlighed” på faget ”Motivation og styring”, 7.maj, 2020.		
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En	 sidste	 interessant	 konklusion	 er,	 at	 teams	 der	 ligner	 hinanden	 fungerer	 bedre	 end	 teams,	 der	 er	

forskellige,	hvilket	kan	være	overraskende,	men	vigtigt	at	vide,	når	man	er	ved	at	bygge	et	ledelsesteam.	

Typisk	har	man	hørt	at	forskellighed	i	teams	var	en	styrke.	I	øvrigt	kan	man	sige,	at	en	af	pointerne	ved	

”Leadership	Pipeline”	er	at	forståelse	af	vigtigheden	af	fælles	værdier	er	vigtig	for	at	samarbejdet	skal	

lykkes.	Hvis	man	ikke	har	de	samme	værdier	i	et	 ledelsesteam	eller	forstår	de	”opgaver”	i	 form	af	tid,	

kompetencer	og	værdier,	der	hører	til	de	ledelsesopgaver,	som	ledelsesteamet	skal	løse,	så	kan	det	være	

svært	at	få	samarbejdet	i	ledelsen	til	at	fungere.	I	teams	som	er	velfungerende,	er	samvittighedsfuldhed	og	

venlighed	de	vigtigste	faktorer.35		

Efter	denne	overordnede	gennemgang	af	Big	Five	tests,	vil	der	nedenfor	blive	set	på	hvordan	de	seks	

interviewpersoners	besvarelser	omkring	vigtigheden	af	lederens	personlighed	kan	ses	i	forhold	til	Oluf	

Gøtzsche-Astrups	forskning	og	min	egen	NEO-FFI-3	TM36.		

	

Julie Rørdam Thoms NEO-FFI-3 TM (September, 2019)  
 
Som	 led	 i	 faget	 LUF,	 som	 jeg	 tog	 i	 efteråret	 2019	 på	MPG,	 indgik	 en	NEO-FFI-3	 TM37. Resultatet	 af	

personlighedstesten	blev	udlagt	af	underviseren	på	LUF,	som	fremkom	med	følgende	konklusion:		

	

”Overordnet	set	en	lederprofil,	der	er	set	før	og	som	har	mange	genkendelige	lederegenskaber,	hvilket	

er	positivt.	Kombinationen	af	at	ligge	meget	højt	på	samvittighedsfuldhed,	udadvendthed	og	åbenhed	

samtidig	med	at	du	ligger	højt	på	venlighed	kan	medføre,	at	det	kan	tage	noget	tid	at	mærke	efter	og	få	

reageret,	hvis	medarbejdere,	lederkolleger	eller	andre	handler	på	måder,	der	ikke	er	respektfulde	eller	

i	orden.	Der	kan	yderligere	være	en	tendens	til	1.	at	få	”ondt	i	maven”	hvis	ikke	alles	behov	kan	tilgodeses	

og	2.	det	kan	være	svært	at	tage	beslutninger	hurtigt	nok	og	leve	med	de	beslutninger	der	er	taget.”38		

	

Denne	udlægning	af	mit	NEO-FFI-3	TM	resultat	danner	baggrund	for	den	videre	undersøgelse	af	mit	

potentiale	 for	 at	 lykkes	 som	 topchef	 sat	 i	 relation	 til	 Oluf	 Gøtzsche-Astrups	 forskning	 og	 de	 seks	

interviewpersoners	svar	på	spørgsmål	om	lederens	personlighed.		

	

 
35 Afsnittet er inspireret af pointer fra Oluf Gøtzsche-Astrups oplæg ”Personlighed” på faget ”Motivation og styring”, 
7.maj, 2020.  
36 MPG, Julie Rørdam Thom, en del af faget LUF, 26.9.2019, 
37 Bilag 6 
38 Frit noteret af JRT efter samtale med vejleder Jacob Vase i September, 2019 
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Sammenligning mellem NEO-FFI-3 TM resultat, Oluf Gøtzsche-Astrups forskning og de seks 
interviewpersoners svar 

I	denne	opgave	ønskes	det	at	undersøge,	hvad	det	kræver	at	 lykkes	i	transitionen	fra	at	være	leder	af	

medarbejdere	 til	 at	 blive	 topchef.	 Medarbejdernes	 forventninger	 til	 en	 topchefs	 personlighed	 er	

undersøgt	ved	interviews	med	de	seks	interviewpersoner.		

I	 skemaet	 nedenfor	 ses	 de	 seks	 interviewpersoners	 svar	 samlet	 i	 gennemsnit	 pr	 svargruppe,	 som	

defineres	 af	 de	 fem	 Big	 Five	 personlighedstrækkategorier:	 emotionelle	 reaktioner,	 udadvendthed,	

venlighed,	samvittighedsfuldhed	og	åbenhed.	De	17	spørgsmål,	de	seks	interviewpersoner	besvarede,	er	

blevet	 placeret	 under	 dén	 af	 de	 fem	 personlighedskategorier,	 som	 de	 passer	 bedst	 under	 efter	 min	

personlige	vurdering.	Derefter	er	de	gennemsnitlige	scores	udregnet	under	hver	kategori	ved	at	lægge	

points’ne	fra	besvarelserne	sammen	og	regne	gennemsnittet	ud	for	de	spørgsmål,	der	er	placeret	under	

det	enkelte	personlighedstræk.	Dette	gennemsnit	sammenholdes	med	den	udtalelse,	 jeg	har	fået	 i	den	

NEO-FFI-3	TM,	jeg	fik	lavet	som	del	af	LUF	på	MPG	i	september	2019.	Slutteligt	sammenfatter	jeg	ud	for	

den	enkelte	kategori,	hvordan	jeg	samlet	set	er	placeret.		

	

BIG	FIVE	 Emotionelle	
reaktioner	

Udadvendthed	 Venlighed	 Samvittighedsful
dhed	

Åbenhed	

Oluf	
Gøtzsche-
Astrups	
forskning	

Ledere	har	typisk	
lave	scores	(virker	
rolige	og	
ubekymrede)	

Ledere	ligger	
typisk	højt.	Er	
udadvendte	og	
glad	for	at	fylde	

Ikke	et	
fremtrædende	
træk	i	forhold	til	
at	forudse	
lederpotentiale.	
Et	sted	midt	på	
skalaen	vil	være	
godt.	

Et	
personlighedstræ
k,	man	sætter	pris	
på	hos	alle	
medarbejdere	
(ikke	kun	ledere).		

De	fleste	ledere	ligger	
højt	med	mange	
interesserer	og			
præference	for	

abstrakt	tænkning.	

Julie	Rørdam	
Thom’s	Big	
Five	profil	af	
26.9.201939	

JRT	scorer	lavt	
inden	for	
normalområdet	og	
beskrives	som	rolig		

JRT	ligger	højt	
uden	for	
normalområdet		

JRT	ligger	højt	
inden	for	
normalområde	

JRT	ligger	højt	
uden	for	
normalområdet.			

JRT	ligger	højt	uden	
for	normalområdet		

Gennemsnit	
af	de	seks	
interviewpers
oners	scores	–	
hvad	de	

Spørgsmål	1:	2,5	

Spørgsmål	8:	4,5	

Spørgsmål	2:	
4,33		

Spørgsmål	9:	4	

Spørgsmål	3:	
4,83/5	

Spørgsmål	6:	4,16	

Samlet	
gennemsnit	af	

Spørgsmål	5:	4,33	

Spørgsmål	12:	4,2	

 
39 Bilag 3 
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vurderer	har	
betydning40		

Spørgsmål	11:	4,5	

Spørgsmål	14:	4,83		

Spørgsmål	15:	3,83	

Spørgsmål	16:	4,33	

Samlet	gennemsnit	
af	spørgsmål	
placeret	i	denne	
kategori:	4,08	

Spørgsmål	10:	
2,33	

Spørgsmål	17:	
4,5	

Samlet	
gennemsnit	af	
spørgsmål	
placeret	i	denne	
kategori:	3,79	

	

Spørgsmål	4:	
4,66	

Spørgsmål	7:	5	

Spørgsmål	13:	5	

Samlet	
gennemsnit	af	
spørgsmål	
placeret	i	denne	
kategori:	
4,87/4,9	

	

spørgsmål	
placeret	i	denne	
kategori:	4,16	

	

Samlet	gennemsnit	
af	spørgsmål	
placeret	i	denne	
kategori:	4,26	

.		

Sammenfatni
ng	

Emotionelle	
reaktioner	

JRT	NEO-FFI-3	TM:	
lavt,	inden	for	
normalområdet		

Medarbejderne	
vægter	en	rolig	
leder	højt,	så	JRT	
møder	deres	
forventninger	til	
lederprofil	

Oluf	Gøtzsche-
Astrups	
metaforskning:	
ledere	typisk	har	
lave	scores	på	dette	
område	

Konklusion:	Den	
rolighed	som	JRT	
udviser,	genkendes	
fra	andre	
lederprofiler	i	Oluf	
Gøtzsche-Astrups	
forskning	og	
foretrækkes	af	
medarbejderne.		

Udadvendthed	

JRT	NEO-FFI-3	
TM:	højt,	uden	
for	
normalområdet			

Medarbejderne	
vægter	ikke	
udadvendthed	så	
højt,	så	JRT	er	
mere	udadvendt	
end	de	
umiddelbart	
indikerer	som	en	
kvalitet	

Oluf	Gøtzsche-
Astrups	
metaforskning:	
ledere	ligger	højt	
indenfor	dette	
område	

Konklusion:	
Medarbejderne	
udtaler	ikke	
samme	
præference	for	
udadvendthed,	
som	Oluf	

Venlighed	

JRT	NEO-FFI-3	
TM:	I	den	høje	
ende	af	
normalområdet	

Medarbejderne	
vægter	dette	
meget	højt,	så	på	
den	måde	møder	
JRT	deres	
forventninger	

Oluf	Gøtzsche-
Astrups	
metaforskning:	
ikke		
fremtrædende	
træk	for	en	
leder.	Placering	
midt	på	skalaen	
vil	være	godt.	

Konklusion:			
Medarbejdernes	
forventninger	
matcher	JRTs	
profil,	men	Oluf	
Gøtzsche-
Astrups	

Samvittighedsful
dhed	

JRT	NEO-FFI-3	
TM:	højt,	uden	for	
normalområdet	

Medarbejderne	
vægter	dette	i	den	
høje	ende,	men	
ikke	så	højt	som	
JRT	ligger	

Oluf	Gøtzsche-
Astrups	
metaforskning:	
værdsat	
personlighedstræ
k	hos	alle	
medarbejdere		

Konklusion:	JRT	
skal	være	
opmærksom	på	at	
samvittighedsfuld
heden	kan	kamme	
over,	så	det	bliver	
en	ufrugtbar	
grundighed,	der	
ikke	nødvendigvis	

Åbenhed	

JRT	NEO-FFI-3	TM:	
højt,	uden	for	
normalområdet	

Medarbejderne	
vægter	dette	i	den	
høje	ende,	men	ikke	
så	højt	som	JRT	
ligger	

Oluf	Gøtzsche-
Astrups	
metaforskning:	
ledere	typisk	ligger	
højt	på	denne	
kategori	

Konklusion:	At	
ligge	højt	på	
åbenhed	viser	en	
leder	der	er	kreativ	
og	åben	for	nye	
ideer,	hvilket	er	
vigtigt	i	en	
organisation	i	
udvikling.	Dette	er	
medarbejderne	
ikke	nødvendigvis	
opmærksomme	på.		

 
40 Bilag 2 (udfoldede svar)  
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Gøtzsche-
Astrups	
forskning	
konkluderer,	at	
ledere	har	og	
som	JRTs	profil	
viser.	Man	skal	
være	
opmærksom	på	
at	dét	
medarbejderne	
foretrækker	hos	
en	leder,	ikke	
behøver	at	være	
lig	med	de	
bedste	
lederegenskaber.	

forskning	viser	
at	
personlighedstr
ækket	ikke	er	
fremtrædende.	
Dette	kan	blive	
en	udfordring.	
Man	skal	være	
opmærksom	på	
at	dét	
medarbejderne	
foretrækker	hos	
en	leder,	ikke	
behøver	at	være	
lig	med	de	
bedste	
lederegenskaber.	

er	frugtbart	som	
topchef	

	

I	denne	del	af	opgaven	har	det	været	målet	at	sammenligne	min	personlighedsprofil	som	den	ses	i	min	

NEO-FFI-3	TM	med	Oluf	Gøtzsche-Astrups	forskning	og	med	de	seks	interviewpersoners	svar	på,	hvad	

de	vurderer	er	vigtige	personlighedstræk	hos	en	topchef.		

Undersøgelsen	viser,	at	 jeg	har	en	rolig	personlighedsprofil,	hvilket	Oluf	Gøtzsche-Astrups	 forskning	

viser	at	de	fleste	 ledere	har.	De	seks	 interviewpersoner	vurderer	 ikke	overraskende	rolighed	som	et	

vigtigt	personlighedstræk	hos	en	leder,	så	inden	for	rolighed	er	der	et	fuldstændigt	match	mellem	de	tre	

parametre.			

	

Jeg	ligger	højt	på	udadvendthed,	hvilket	Oluf	Gøtzsche-Astrups	forskning	viser	at	de	fleste	ledere	gør.	

Medarbejderne	vægter	 ikke	dette	højt,	 hvilket	 er	 oplagt	 at	 dvæle	 lidt	 ved,	 da	det	 kunne	have	været	

interessant	at	spørge	yderligere	ind	til,	hvad	der	bor	i	det.	Rammen	for	interviewet	efterlod	ikke	rum	til	

at	undersøge	dette	nærmere,	hvilket	ellers	kunne	være	relevant.		

	

Inden	for	venlighed	ligger	jeg	højt	og	de	seks	medarbejdere	vægter	ligeledes	dette	personlighedstræk	

som	 værende	 vigtigt.	 Som	 jeg	 har	 været	 inde	 på	 tidligere	 i	 opgaven	 viser	 Oluf	 Gøtzsche-Astrups	

forskning	at	venlighed	ikke	er	et	personlighedstræk	man	ser	hos	mange	ledere.	Som	topchef	skal	jeg	

være	opmærksom	på	ikke	at	sigte	mod	at	være	venlig	blot	fordi	jeg	ved,	at	medarbejderne	kan	lide,	at	

jeg	er	det.		

	

På	 samvittighedsfuldhed	 ligger	 jeg	 ligeledes	 højt,	 men	 hverken	 medarbejdere	 eller	 Oluf	 Gøtzsche-

Astrups	forskning	vægter	dette	som	et	vigtigt	træk	som	topchef.	Også	her	skal	jeg	være	opmærksom	på	

ikke	at	bruge	energi	på	noget,	der	ikke	tilfører	min	rolle	som	topchef	værdi.	Medarbejderne	forventer	at	

jeg	er	spydspids	for	de	store	strategiske	linjer,	ikke	detaljerne.	Det	ønsker	de	at	jeg	får	andre	til	at	gøre.	
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Dette	 hænger	 fint	 sammen	med	 at	 skulle	 øve	 sig	 på	 at	 arbejde	mere	 på	 det	 politiske	 perspektiv,	 jf.	

Bolman	og	Deal.	Hvis	størstedelen	af	tiden	anvendes	på	at	have	snuden	i	detaljeplanlægning,	fordi	det	

er	det,	der	føles	trygt,	forsvinder	den	politiske	og	strategiske	ledelse.	

	

Det	at	jeg	ligger	højt	på	åbenhed	er	vigtigt	som	topchef.	Det	viser	Oluf	Gøtzsche-Astrups	forskning	og	

det	har	jeg	allerede	erfaret	er	et	fokus,	der	er	vigtigt	at	holde	som	topchef,	måske	særligt	for	mig,	der	

også	 ligger	højt	 på	 samvittighedsfuldhed	og	nemt	kan	blive	meget	 detaljeorienteret.	Medarbejderne	

vurderer	ikke,	at	åbenhed	er	vigtigt.	Åbenhed	dækker	som	nævnt	i	skemaet	ovenfor	over	kreativitet	og	

det	 at	 have	mange	 interesser,	 og	 således	 er	 det	 centralt	 at	 fokusere	 på	 det	 personlighedstræk	 som	

topchef,	da	der	ellers	kan	gå	meget	drift	i	den.		
	

Metodekritisk kommentar til udregningen ovenfor 
 
Som	supplement	til	det	metodekritiske	afsnit	i	starten	af	denne	opgave,	kommer	her	en	metodekritisk	

kommentar	 til	 ovenstående	udregning,	da	opdelingen	af	 spørgsmål	 i	 kategorier	og	pointgivning	kan	

kritiseres.	 For	 det	 første	 har	 jeg	 selv	 udarbejdet	 spørgsmål	 til	 besvarelse	 og	 selv	 bestemt,	 hvilken	

kategori	de	forskellige	spørgsmål	hører	under.	Jeg	har	forsøgt	at	være	uvildig	i	min	placering	af,	hvilke	

spørgsmål	der	passede	ind	hvor,	men	nogle	af	spørgsmålene	passede	i	sagens	natur	ikke	fuldstændig	

ind	 i	 de	 fem	 personlighedstrækkategorier,	 fordi	 spørgsmålene	 stammer	 fra	 en	 anden	 teori,	 nemlig	

Leadership	Pipeline.	I	disse	tilfælde	har	det	alene	været	min	beslutning	at	placere	spørgsmålene.		

	

En	yderligere	vigtig	pointe	er,	 at	 interviewpersonerne	kun	har	kunnet	 svare	 inden	 for	1-5	på	de	17	

spørgsmål.	 Således	 at	 1	 kunne	 vælges,	 hvis	 de	 ikke	 tillagde	personlighedstrækket	 betydning	hos	 en	

topchef,	og	5	var,	at	de	tillagde	det	stor	betydning.	Et	så	lille	interval	medfører,	at	når	gennemsnittet	skal	

udregnes,	bliver	det	ofte	i	nogle	lidt	”tunge”	klumper.	Til	det	kan	man	sige,	at	havde	intervallet	været	1-

10,	havde	man	fået	bredere	spredning	på	udregningerne	og	derved	på	gennemsnittet,	og	det	ville	have	

udjævnet	 intervallerne	 og	 nuanceret	 medarbejdernes	 gennemsnitlige	 svar	 i	 forhold	 til	 min	

personlighedskategori	 og	Oluf	Gøtzsche-Astrups	 forskning,	 hvilket	 kunne	have	 givet	 et	 samlet	mere	

nuanceret	billede.		

	

Delkonklusion Big Five  
 
Hvis	man	skal	uddybe	sammenfatningen	af	min	NEO-FFI-3	TM	og	Oluf	Gøtzsche-Astrups	forskning,	kan	

man	sige,	at	jeg	er	den	klassiske	leder	målt	på	emotionelle	reaktioner,	udadvendthed	og	åbenhed.		
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Konkluderende	 kan	 man	 sige,	 at	 man	 som	 leder	 skal	 være	 opmærksom,	 at	 man	 ligger	 så	 højt	 på	

samvittighedsfuldhed	som	jeg	gør,	da	høj	score	på	samvittighedsfuldhed	kan	”	[…]	føre	til	irriterende	

pedanteri,	tvangsmæssig	orden	eller	arbejdsnarkomani.”	Særligt	pedanteri	har	jeg	oplevet	som	lidt	af	

en	 hæmsko	 i	 mit	 arbejde	 som	 topchef,	 hvor	 folk	 er	 anderledes	 afhængige	 af	 mig	 og	 min	

beslutningskompetence	 end	 i	 mit	 tidligere	 job	 som	 leder	 af	 medarbejdere,	 og	 jeg	 kan	 mærke	 at	

medarbejdere,	der	arbejder	meget	selvstændigt	og	handler	på	egen	hånd,	kan	gøre	mig	utryg,	fordi	jeg	

bliver	usikker	på,	hvordan	jeg	får	dem	”styret”	–	og	det	kan	måske	være	et	udslag	af	min	høje	score	på	

samvittighedsfuldhed.	Generelt	er	jeg	”[…]	målbevidst,	viljestærk	og	beslutsom	[…]”,	som	den	høje	score	

på	 samvittighedsfuldhed	 også	 konkluderer,	men	 pedanteriet	 kan	 skinne	 igennem,	 hvis	 jeg	 føler,	 jeg	

mister	overblikket	over	en	situation.	Så	kan	jeg	have	en	tendens	til	at	modsætte	mig	en	beslutning,	en	

anden	har	taget,	fordi	jeg	ikke	helt	kan	gennemskue	konsekvensen	af	beslutningen.		

	

Sammenholder	man	min	NEO-FFI-3	TM	med	medarbejdernes	svar	og	Oluf	Gøtzsche-Astrups	forskning	

er	det	et	lidt	andet	billede	der	kommer	frem.	Her	viser	det	sig,	at	medarbejderne	vurderer	vigtigheden	

af	 topchefens	 personlighed	 lidt	 anderledes	 end	 Oluf	 Gøtzsche-Astrups	 forskning,	 for	 de	 mener	 at	

venlighed	 er	 et	 vigtigt	 personlighedstræk	 hos	 en	 leder,	 og	 at	 åbenhed	 ikke	 er	 så	 vigtigt	 et	

personlighedstræk	hos	en	leder.		

	

Udadvendthed	og	åbenhed	er	de	mest	fremtrædende	personlighedstræk	generelt,	hvis	man	ser	på	Oluf	

Gøtzsche-Astrups	metastudie	med	30.000	respondenter	fordelt	på	48	undersøgelser,	så	på	den	måde	

afspejler	min	profil	en	klassisk	ledelsesprofil.	Nu	er	det	naturligvis	centralt	at	være	opmærksom	på,	at	

Big	Five	 tests	 ikke	er	 facitlister	på	personlighedstræk.	Når	 jeg	alligevel	dvæler	ved	det	og	 finder	det	

interessant,	 så	 er	 det	 fordi,	 jeg	 genkender	 det	 at	 ligge	 højt	 på	 venlighed	 som	 en	 udfordring	 i	 min	

ledelsesgerning.	 Som	 der	 står	 i	 forklaringen	 til	 testen,	 som	 jeg	 fik	 foretaget41,	 er	 venlighed	 ikke	

nødvendigvis	er	en	dyd	som	leder:	”Det	kan	dog	være	fordelagtigt,	at	man	er	villig	til	at	kæmpe	for	sine	

egne	interesser,	og	venlighed	er	ikke	en	dyd	på	slagmarken	eller	i	retssal.”	Min	rolle	som	topchef	kan	

blive	udfordret	af,	at	jeg	er	ligger	så	højt	på	venlighed,	at	hensynet	går	foran	handlekraften.	

  

 
41 Bilag 4 
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Leadership Pipeline på ESCPH 
Transition fra leder af medarbejdere til topchef  

Teorien	om	Leadership	Pipeline	kan,	i	det	danske	format,	som	anvendes	i	denne	opgave,	beskrives	som	

”…et	bud	på	en	samling	af	forskningsbaserede	principper	for,	hvorledes	organisationer	kan	skabe	den	

mest	 effektfulde	 lederudvikling	 og	 understøtte	 de	 bedst	 mulige	 ledelsespræstationer	 på	 de	 enkelte	

ledelsesniveauer	i	organisationer.”42	Leadership	Pipeline	kan	også	siges	at	være	en	reaktion	på	”Great	

Man”	teorierne	om,	at	dygtige	ledere	enten	er,	eller	ikke	er,	født	til	at	være	ledere	og	besidder	særlige	

træk,	der	gør	dem	til	dygtige	ledere,	som	fx	en	særlig	højde,	en	særlig	tøjstil	eller	være	af	det	”rette”	køn.43.		

Leadership	 Pipeline	 gør	 op	 med	 ideen	 om,	 at	 man	 generelt	 kan	 sige,	 hvad	 god	 ledelse	 er	 ved	 at	

understrege,	”Hvad	god	ledelse	er,	afhænger	af,	hvad	der	skal	ledes.”44	Med	Leadership	Pipeline	ønskede	

man	at	operationalisere,	hvordan	ledelse	og	ledelsesudvikling	organisatorisk	kunne	konkretiseres,	så	det	

stod	klart,	hvad	der	krævedes	på	forskellige	lederniveauer.		

	

I	dette	MPG-projekt,	hvor	fokus	er	på	muligheder	og	udfordringer	for,	at	jeg	lykkes	i	transitionen	fra	at	

være	leder	af	medarbejdere	til	at	være	topchef,	vil	både	topchefens	egne	mulige	faldgruber	i	transitionen	

blive	behandlet	samt	det	samlede	ledelsesteams	udvikling.	Det	er	centralt	at	være	bevidst	om,	hvilke	

kompetencer,	der	skal	i	fokus	i	den	nye	rolle	og	hvilke,	der	skal	nedtones.	Blandt	andet	skal	min	vane	

med	 at	 detailplanlægge	 og	 lave	 strukturer	 fralægges	 til	 fordel	 for	 et	 fokus	 på	 at	 være	 tydelig	 i	

kommunikationen	og	fastholde	min	position	ved	at	tage	de	konflikter	der	skal	tages.	Min	NEO-FFI-3	TM,	

hvor	jeg	ligger	højt	på	venlighed,	kan	afspejle	en	mulig	faldgrube	for	mig.		Som	topchef	kan	jeg	ikke	gøre	

alle	tilfredse,	hvis	transitionen	skal	lykkes.	Den	faldgrube	skal	jeg	være	opmærksom	på.		

 
 
Personlighedstests versus arbejdsværdier, færdigheder og prioriteter 
 
I	teoriafsnittet	i	starten	af	dette	MPG-projekt	præsenteres	fem	principper	som	er	omdrejningspunktet	

for	 at	 indfri	 potentialet	 for	 den	 offentlige	 organisation45.	 Et	 af	 disse	 er	 ledelseskæden	 som	 en	 af	

organisationens	vigtigste	værdikæder.	For	at	den	skal	være	det,	er	lederrekruttering	centralt,	og	i	den	

sammenhæng	problematiserer	Dahl	og	Molly-Søholm	Big	Five	tests,	fordi	de	siger,	at	fokus	alene	er	på	

personlighed	 og	 ikke	 på,	 hvorvidt	 kandidaten	 besidder	 ”de	 rigtige	 arbejdsværdier,	 færdigheder	 og	

 
42 Dahl og Molly-Søholm: 2009:1 
43 Caroll et al: 2019: 51ff 
44 Dahl og Molly-Søholm:2009:1 
45 Dahl og Molly-Søholm:2012:251 
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prioriteter	end	om	man	er	introvert	eller	ekstrovert.”	46	Det	vil	jeg	tillade	mig	at	udfordre.	Jeg	vil	hævde,	

at	 det	 bestemt	 er	 meget	 relevant	 at	 se	 på,	 om	 en	 lederkandidat	 har	 de	 rigtige	 arbejdsværdier,	

færdigheder	 og	 prioriteter,	 men	 det	 er	 samtidig	 min	 personlige	 og	 professionelle	 erfaring,	 at	 ens	

personlighed	har	elementer,	der	er	kontekstuafhængige	og	derfor	har	uanfægtelig	interesse.	Dette	er	

også	 hvad	Oluf	Gøtzsche-Astrups	metaforskning	 viser.	 Som	 tidligere	 nævnt	 er	 det	 helt	 centralt	 ikke	

anskue	Big	Five	tests	som	”sandheden”	i	forhold	til	at	karakterisere	en	personlighed,	men	omvendt	vil	

Big	 Five	 test	 i	 samspil	 med	 bevidstheden	 om	 Leadership	 Pipeline	 i	 henhold	 til	 arbejdsværdier,	

færdigheder	og	prioriteter,	som	det	er	omdrejningspunktet	i	dette	MPG-projekt,	give	et	stærk	grundlag	

for	rekruttering.		

	

Otte offentlige ledelseskompetencer i den danske Leadership Pipeline 

Dahl	og	Molly-Søholms	otte	offentlige	ledelseskompetencer	siger	noget	om,	hvordan	kompetencerne	er	i	

spil	på	ens	 lederniveau.	Således	har	det	været	relevant	at	spørge	 ind	 til,	hvor	de	 fire	 ledere	(mig	selv	

inklusive)	placerer	sig	på	Leadership	Pipeline,	hvilke	støttefunktioner,	de	anvender	og	hvordan	de	fire	

ledere	på	ESCPH	anvender	de	otte	kompetencer	 i	hverdagen47.	Det	gør	det	muligt	at	blive	klogere	på,	

hvordan	ledelsen	på	ESCPH	kan	sætte	ind	i	forhold	til	en	overordnet	indsats	for	ledelsesudviklingen	på	

ESCPH.	 	Denne	del	 af	besvarelsen	vil	 danne	udgangspunkt	 for	beskrivelsen	af	Leadership	Pipeline	på	

ESCPH	lidt	senere	i	opgaven.		

Nedenfor	samles	der	op	på	besvarelserne	omkring	de	otte	kompetencer	og	Leadership	Pipeline	på	ESCPH.		

Først	 og	 fremmest	 er	 det	 centralt	 at	 se,	 at	 det	 egentlig	 er	 ganske	 tydeligt,	 at	 den	 politiske	 og	 den	

kommunikative	kompetence	bliver	mere	og	mere	fremtrædende	jo	højere	op	i	Pipelinen,	man	kommer.		

Politisk	tæft.	Er	mest	i	spil,	jo	højere	man	kommer	op	i	Leadership	Pipeline,	særligt	for	den	funktionelle	

chef	og	topchefen	i	samarbejde	med	ESCPHs	bestyrelse,	børne-	og	ungeforvaltningen	(BUF),	UVM	eller	

Europaskolesystemet. 

Faglig	 Ledelse.	 Er	 tydeligt	 i	 spil	 for	 de	 to	 ledere	 af	medarbejdere,	mindre	 for	 den	 funktionelle	 chef.	

Opleves	 i	 konkrete	 faglige	 sammenhænge	 med	 fagpersoner,	 fx	 eksterne	 ressourcepersoner	 omkring	

elever,	medarbejdere	omkring	udfordringer	og	i	vejledning	og	i	samarbejde	med	koordinatorer.	Da	der	

mangler	 ledelsespersoner	pt,	har	Deputy	Director	en	del	 faglig	 ledelse	 i	 forbindelse	med	kvaliteten	af	

 
46 Dahl og Molly-Søholm:2012:261 
47 Se Bilag 5 for spørgsmål og udfoldede besvarelser fra de fire ledere 
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undervisningen.	 Det	 er	 centralt,	 at	 den	 tætte	 faglige	 ledelse	 mindskes	 fremover	 for	 topchefen,	 hvis	

transitionen	fra	at	være	leder	af	medarbejdere	til	topchef	skal	lykkes.		

Kommunikative	kompetencer.	Er	i	spil	for	alle	fire	ledere.	For	de	to	ledere	af	medarbejdere	konkret	

ved	afholdelse	af	møder	med	lærere	og	forældre	ift	strukturer	og	sikring	af	gennemsigtighed	i	processer	

og	når	der	 skal	kommunikeres	de	 rette	 steder	hen	om	de	 rette	 emner.	For	den	 funktionelle	 chef	ved	

kommunikation	på	organisatorisk	plan.	Topchefen	i	høj	grad	fokuseret	på	at	tale	med	eksterne	i	politiske	

sammenhænge	 (dette	 kan	 også	 være	 forældre),	 typisk	 centrale	 folk	 i	 bestyrelsen,	 BUF,	 UVM	 eller	

Europaskolesystemet.	 

Skabe	ledelsesrum.	Sker	for	de	to	ledere	af	medarbejdere	forhold	til	at	forstå	og	møde	konkrete	krav	til	

BUF-projekter	 eller	 fx	 i	 arbejdet	 med	 pædagogiske	 tilsyn.	 For	 den	 funktionelle	 chef	 sker	 det	 i	

selvdefinerede	 rammer	 og	 overordnet	 for	 organisationen	 i	 henhold	 til	 rammer	 fra	 BUF	 og	

Europaskolesystemet.	For	topchefen	sker	det	kommunikativt,	forbundet	med	strategisk	ledelse	og	i	en	

politisk	ramme.		

Strategiarbejde.	For	de	to	ledere	af	medarbejdere	i	forbindelse	med	ESCPHs	strategiske	fokuspunkter,	

eller	ved	at	udvikle	nye	metoder	til	at	fastholde	et	særligt	fagligt	niveau	i	det	pædagogiske	arbejde.	For	

den	 funktionelle	 chef	 implementeres	 strategien	 i	 lærernes	 konkrete	 projekter.	 For	 topchefen	 ved	 at	

beslutte	strategiske	indsatsområder.	 

Procesledelse.	 For	 de	 to	 ledere	 af	medarbejdere	 er	 processer	 en	 konstant	 del	 af	 arbejdet	 for	 at	 nå	

milepæle	 og	 overholde	 aftaler.	 For	 den	 funktionelle	 chef	 og	 topchefen	 i	 helskoleprojekter,	 fx	

timefagfordeling,	 implementering	 af	 strategiske	 indsatser,	 harmonisering	 og	 fastholdelse	 af	

lærersamarbejde	på	tværs	af	sprogsektioner.	 

Navigere	på	den	offentlige	scene.	Kun	i	spil	for	topchefen.	Naturlig	del	af	arbejdet	som	topchef	ved	fx	

at	facilitere	åbning	af	gymnasiet	med	besøg	af	børne-	og	ungeborgmesteren	og	EU-kommissær	Margrethe	

Vestager,	hvilket	er	et	godt	eksempel	på	mestring	af	transitionen	til	at	være	topchef.	 

Være	rollemodel.	Centralt	for	alle	fire	ledere	ved	fx	at	være	autentisk	og	troværdig,	at	turde	indrømme	

fejl,	at	gå	forrest	og	være	positiv,	at	være	loyal	mod	den	øvrige	ledelse,	at	leve	op	til	skolens	værdier	i	alle	

sammenhænge,	at	holde	det	man	lover,	at	være	grundig	og	tale	pænt	til	alle.		
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At sætte og drive et velfungerende ledelsesteam  

Fokus	i	dette	afsnit	er	på	en	af	topchefens	faldgruber	jf	Dahl	og	Molly-Søholm,	nemlig	at	topchefen	ikke	

får	taget	hånd	om	”at	sætte	og	drive	et	velfungerende	ledelsesteam”48	Det	vil	blive	behandlet	gennem	de	

fire	lederes	besvarelse	af	de	otte	kompetencer,	som	de	er	gennemgået	i	afsnittet	ovenfor.	De	svar,	der	ses	

ovenfor	viser	hvordan	de	fire	nuværende	ledere	på	ESCPH	vægter	de	kompetencer,	de	anvender	i	deres	

daglige	 ledelsesfunktion.49	Det	er	 tankevækkende,	at	 jeg	har	besvaret	de	 to	sidste	kvaliteter	 i	at	være	

rollemodel	med	at	være	grundig	og	tale	pænt	til	alle,	men	det	kan	være	lige	præcis	det,	der	er	udtryk	for	

at	ligge	højt	på	samvittighedsfuldhed	og	venlighed,	hvilket	jeg	skal	være	opmærksom	på	som	topchef.	Det	

kan	resultere	i	konfliktskyhed,	jævnfør	faldgruben	for	topchefen	hos	Dahl	og	Molly-Søholm	”De	samme	

spørgsmål/kampe	forbliver	urørte.”50		

Skal	man	se	på	den	samlede	ledelsesudvikling	for	ledelsen	på	ESCPH,	er	der	særligt	for	den	ene	af	de	to	

ledere	af	medarbejdere	i	ESCPHs	ledelse	følgende	faldgruber	at	være	opmærksom	på:	”Varetager	ikke,	at	

man	er	rollemodel	for	den	offentlige	organisations	beslutninger,	traditioner	mm	(rollemodel)”	og	”Giver	

medarbejderne	 for	meget	 eller	 for	 lidt	 magt	 og	 indflydelse”51.	 For	 vedkommende	 leder	 vil	 det	 være	

centralt	at	få	sat	rammer	af	topchefen	eller	at	topchefen	videregiver	ansvaret	til	den	funktionelle	chef,	så	

lederen	 af	 medarbejdere	 bliver	 klar	 over,	 hvornår	 hun	 ikke	 er	 en	 rollemodel,	 og	 hvornår	 hun	 giver	

medarbejderne	for	lidt	magt	og	indflydelse,	hvilket	er	udfordringen.	Dette	tydeliggør	at	det	er	centralt,	at	

topchefen	i	udviklingen	af	ledelsen	skærper	blikket	ledelsesmæssigt,	så	alle	ledere	på	ESCPH	er	klar	over	

deres	prioriteter,	de	færdigheder	de	skal	mestre	og	de	arbejdsværdier,	de	skal	lægge	for	dagen.	

Topchefens	opgave	med	at	 sætte	og	drive	 et	 velfungerende	 ledelsesteam	er	 en	 af	de	 faldgruber,	 som	

topchefen	på	ESCPH	skal	lykkes	med,	da	organisationen	er	så	ny	som	den	er.	Der	er	derfor	både	er	stort	

behov	 for	 et	 velfungerende	 ledelsesteam	 men	 også	 muligheder	 for	 at	 ansætte	 de	 helt	 rette	

ledelsespersoner	til	de	to	nye	positioner,	der	skal	besættes	jf	ledelsesdiagrammet	for	ESCPH	pr	1.8.2021.	

Behovet	for	klare	ledelsesmæssige	strukturer	og	et	velfungerende	ledelsesteam	omkring	topchefen	ses	

også	 i	Bolman	og	Deal	 analysen	ESCPH,	hvor	der	er	behov	 for	 ledelsesmæssig	 støtte	 til	 topchefen,	 så	

topchefen	kan	fokusere	på	at	kommunikere	visionen	for	organisationen.		

	

 
48 Dahl og Molly-Søholm:2012:223 
49 Bilag 6 
50 Dahl og Molly-Søholm:2012:223 
51 Dahl og Molly-Søholm: 2012:75 
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Hvordan skal toplederen prioritere sin tid? 
 
I	arbejdet	med	at	tydeliggøre,	hvad	der	kræves	af	topchefen,	er	de	seks	interviewpersoner,	da	de	

besvarer	de	16	spørgsmål,	blevet	bedt	om	at	prioritere,	hvordan	de	mener	topchefen	skal	prioritere	

sin	tid.	Deres	svar	inddrages	i	forståelsen	af	hvad	transitionen	fra	at	være	leder	af	medarbejdere	til	at	

være	topchef	indebærer.		

Når	man	ser	på	de	seks	interviewpersoners	besvarelse	nedenfor,	kan	man	se,	at	de,	når	de	skal	prioritere,	

hvordan	 toplederen	 skal	 anvende	 sin	 tid,	 ønsker	 at	 topchefen	 skal	 bruge	mindst	 tid	 på	 økonomiske	

overvejelser.	Dette	står	i	skarp	kontrast	til	at	en	af	topchefens	vigtigste	færdigheder,	ifølge	Dahl	og	Molly-

Søholm,	 er,	 at	 ”	 […]	 tage	 et	 økonomisk	 og	 langsigtet	 perspektiv	 på	 organisationen.”	 og	 ”at	 kunne	 nå	

kortsigtede	 finansielle	mål	 i	balance	med	 langsigtede	mål”52	Den	 leder,	der	blev	 interviewet	 (Head	of	

Primary),	vægtede	økonomisk	overblik	tungt,	men	det	gjorde	de	andre	fem	interviewpersoner	ikke.	Dette	

kan	 skyldes,	 at	 de	 fem	 interviewpersoner	 mener,	 at	 andre	 skal	 varetage	 opgaven	 med	 at	 forvalte	

økonomien	for	topchefen,	men	til	det	må	man	også	sige,	at	økonomi	på	en	skole	er	et	nulsumsspil	inden	

for	 fx	 ”undervisningens	gennemførelse”.	Man	kan	 lidt	 firkantet	 sige,	at	hvis	man	vægter	at	give	nogle	

lærere	 (folkeskole-	 som	gymnasielærere)	mere	 tid	 til	 fx	 udviklingsprojekter,	 så	 skal	 andre	 læse	 flere	

timer	(undervise	mere)	og	alle	skal	samlet	set	arbejde	mere.	Som	topchef	står	jeg	til	regnskab	for	ESCPHs	

økonomi	 hos	 både	 Københavns	 Kommune	 og	 UVM,	 så	 færdigheden,	 at	 kunne	 styre	 organisationens	

økonomi,	må	ikke	prioriteres	for	lavt.		

De	seks	medarbejderes	svar	angående	hvordan	topchefen	skal	prioritere	sin	tid	kan	bruges	til	at	få	en	

forståelse	af,	hvad	topchefen	skal	være	særlig	opmærksom	på,	når	han/hun	”kommunikerer	visionen	for	

organisationen”.	Organisationens	økonomi	hænger	sammen	med	de	strategiske	indsatser	som	igen	kan	

hænge	sammen	med	visionen	for	organisationen.	Hvis	man	ikke	får	italesat	dette	for	medarbejderne,	er	

det	problematisk,	for	så	kan	man	risikere,	at	de	afkobler.		

	

Leadership Pipeline tilpasset ESCPH	

I	arbejdet	med	teorien	om	The	Leadership	Pipeline	har	det	været	nødvendigt	at	finde	frem	til	en	model,	

der	 beskriver	 The	 Leadership	 Pipeline	 på	 ESCPH	med	 de	 fire	 niveauer,	 som	 Dahl	 og	 Molly-Søholm	

præsenterer	i	”Leadership	Pipeline	i	den	offentlige	sektor53.			

 
52 Dahl og Molly-Søholm:2012:223 
53 Jævnfør Dahl og Molly-Søholm Model:2012:23 
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Modellen	for	ESCPH	nedenfor	er	udarbejdet	på	baggrund	af	spørgeskemaet	nævnt	ovenfor,	hvor	ESCPHs	

ledere	har	skullet	 indplacere	sig	selv	ud	 fra	spørgsmål	om,	hvilke	 ledelseslag	der	 findes	på	ESCPH	og	

hvordan	de	arbejder	med	de	otte	 centrale	kompetencer	 som	nævnes	 i	The	Leadership	Pipeline	 i	 den	

offentlige	 sektor54.	 Af	 de	 fire	 lederes	 besvarelser	 ses	 det,	 at	 de	 to	 ledere	 af	 medarbejdere	 først	 og	

fremmest	ser	sig	som	leder	af	medarbejdere,	mens	den	leder,	der	er	over	dem,	har	placeret	sig	som	en	

blanding	af	leder	af	ledere	og	funktionel	chef.	Jeg	har	placeret	mig	som	topchef,	men	vil	sige,	at	jeg	på	

nuværende	tidspunkt	reelt	er	en	blanding	af	topchef	og	funktionel	chef.		

Dertil	kan	det	tilføjes,	at	jeg,	som	er	i	gang	med	transitionen	fra	leder	af	medarbejdere	til	topchef,	kan	

konkludere,	at	jeg,	hvis	Leadership	Pipeline	følges,	som	den	oprindeligt	var	tænkt	til	store	amerikanske	

firmaer,	reelt	aldrig	vil	være	topchef	på	grund	af	de	mange	øvrige	ledelseslag,	som	findes,	når	man	er	

kommunalt	ansat.	Som	det	er	beskrevet	tidligere	i	opgaven,	er	der,	i	det	kommunale	regi	mange	lag	over	

de	enkelte	decentrale	ledere,	som	ikke	er	til	stede	ude	på	de	decentrale	enheder.	På	skolen	og	gymnasiet	

skal	 den	 enkelte	 rektor	 og	 Deputy	 Director/Director	 regnes	 som	 skolens	 øverste	 chef,	 når	man	 skal	

udarbejde	en	meningsfuld	Leadership	Pipeline	for	den	enkelte	institution.		

Ud	fra	besvarelsen	fra	de	fire	ledere	på	ESCPH,	Deputy	Director/Director,	Head	of	Primary,	Deputy	Head	

of	Primary	and	Head	of	After	School	Care	kan	man	se,	at	de	alle	fire	svarer,	at	de	anvender	personale	uden	

ledelsesansvar	 i	koordinatorfunktioner	(lærere	eller	pædagoger).	Desuden	svarer	Head	of	Primary,	at	

hun	blandt	medarbejdere,	ud	over	koordinatorer,	 sparrer	med	TR,	AMR	etc.	Hun	bruger	også	Deputy	

Head	of	Primary	og	Head	of	After	School	Care	som	støtte	i	sin	opgaveløsning.	Deres	svar	kan	ses	i	bilag	5	

og	på	baggrund	af	disse	opstilles	en	Leadership	Pipeline	for	ESCPH	(se	næste	side).	

	

	

	

	

	

 
54 Dahl og Molly-Søholm: 2012:15 
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Leadership	Pipeline	ESCPH	pr.	1.8.2021	

Director	(kun	så	længe	at	ESCPH	er	organisatorisk	forbundet	til	SAG	–	efter	separation	vil	dette	niveau	

bortfalde55)	=	topchef,	leder	af	ledere	+	Deputy	Director	(efter	adskillelsen	fra	SAG	Director)	vil	være	

ESCPHs	øverste	chef	med	det	overordnede	ledelsesansvar	=	topchef,	leder	af	ledere	

	

Head	of	Primary	=	funktionel	chef,	leder	af	ledere	og	leder	af	medarbejdere	(støttefunktioner)	+	Deputy	

Head	of	Secondary	(ikke	ansat	endnu)	=	funktionel	chef	og	leder	af	medarbejdere	(støttefunktioner)	+	

Head	of	After	School	Care	=	funktionel	chef	og	leder	af	medarbejdere	(støttefunktioner)	

	

	

	

Head	of	Exams	and	Harmonisation	Upper	Secondary	=	kombination	af	funktionel	chef	og	leder	af	

medarbejdere	(ikke	ansat	endnu)		

	

Deputy	Head	of	Primary	=	leder	af	medarbejdere	

	

	

Gymnasielærere	som	er	støttefunktion	til	udførelse	af	ledelsesopgaver	(fx	skemalægning)	+	

Folkeskolelærere	som	er	støttefunktioner	til	udførelse	af	ledelsesopgaver	(fx	skemalægning	og	

harmonisation	across	language	sections)	+	Pædagoger	som	er	støttefunktion	til	udførelse	af	

ledelsesopgaver	(fx	planlægning)		

	

	

	

Medarbejdere:	Gymnasielærere+	Folkeskolelærere	+Pædagoger	

	

 
55 I skrivende stund (december 2020) er der uklarhed over dato for separation ml ESCPH og SAG, da siddende 
Undervisningsminister har ønsket separation udsat 
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Ovenstående	ESCPH	Leadership	Pipeline	er	udarbejdet,	selvom	man	kan	diskutere,	hvor	retvisende	det	

er.	Det	er	nemlig	således,	at	man	karrieremæssigt	kun	kan	flytte	sig	inden	for	de	områder,	hvor	man	har	

samme	uddannelse	som	udgangspunkt,	dvs.	at	man	kan	bevæge	sig	inden	for	enten	pædagogernes	linje,	

folkeskolelærernes	linje	eller	gymnasielærernes	linje.	Der	refereres	til	den	uddannelse,	man	har	haft	i	

udgangspunktet,	 før	 man	 blev	 leder.	 Årsagen	 til	 at	 det	 er	 sådan,	 er	 de	 forholdsvis	 stramme	

uddannelsesmæssige	krav,	vi	har	i	Danmark.	Således	kan	en	pædagog	ikke	komme	i	ledelsen	inden	for	

folkeskoleledelsen,	fx	Head	of	Primary	eller	Deputy	Head	of	Secondary	og	en	folkeskolelærer	kan	ikke	

komme	 i	 ledelsen	 inden	 for	 gymnasieledelsen,	 Deputy	 Director/Director	 eller	 Head	 of	 Exams	 and	

Harmonisation.	Uanset	den	præmis,	vil	ovenstående	ESCPH	Leadership	Pipeline	alligevel	give	mening,	

da	samarbejdet	 i	 ledelsen	skal	 fortsætte	med	samme	værdimæssige	baggrund.	Selvom	man	ikke	kan	

bevæge	sig	hele	vejen	op	karrieremæssigt,	på	grund	af	forskellige	uddannelsesbaggrunde,	skal	fokus	på	

færdigheder,	prioriteter	og	arbejdsværdier	fortsat	være	der,	så	denne	referenceramme	er	fælles.		

 
Delkonklusion Leadership Pipeline 

I	MPG-projektet	kobles	flere	tilgange	til,	hvordan	man	lykkes	som	leder	i	transition	fra	et	ledelsesniveau	

til	et	andet.	Leadership	Pipeline	er	ét	ben	ind	i	denne	diskussion,	mens	et	andet	er	anvendelsen	af	Big	Five	

personlighedstests.	I	ovenstående	afsnit	argumenteres	for	at	de	to	tilgange	komplementerer	hinanden	i	

et	arbejde	med	at	skabe	et	fuldt	billede	af,	hvad	der	skal	til	for	at	transitionen	lykkes.	Der	argumenteres	

for,	at	personligheden	også	er	en	faktor,	da	det	for	eksempel	for	mig,	som	er	i	gang	med	transitionen	fra	

at	være	leder	af	medarbejdere	til	topchef,	kan	være	en	hæmsko	at	ligge	så	højt	på	venlighed,	som	jeg	gør,	

da	der	kan	bo	en	konfliktskyhed	i	det.	ESCPHs	samlede	ledelse	har	besvaret,	hvordan	de	arbejder	med	

Dahl	og	Molly-Søholms	otte	ledelseskompetencer,	hvilket	viser	at	den	tætte	faglige	ledelse	primært	bor	

hos	 ledere	 af	 medarbejdere,	 mens	 politisk	 tæft	 er	 en	 udtalt	 topchefkompetence.	 Jeg	 ligger	 højt	 på	

udadvendthed	og	åbenhed,	hvilket	fint	komplementerer	kompetencen	politisk	tæft	samt	de	færdigheder	

topchefen	 skal	 mestre	 ifølge	 Dahl	 og	 Molly-Søholm	 i	 form	 af	 fx	 at	 kommunikere	 visionen	 for	

organisationen	ESCPH.	I	arbejdet	med	at	udvikle	organisationen	ledelsesmæssigt	er	Leadership	Pipeline	

for	ESCPH	et	godt	redskab,	da	det	skaber	klarhed	udadtil	 i	organisationen	og	samtidig	kan	anvendes	i	

ledelsesudvikling	 til	 at	 skabe	 klarhed	 over	 hvilke	 færdigheder,	 prioriterer	 og	 værdier	man	 skal	 være	

opmærksom	på	i	sin	position	på	Leadership	Pipeline.		
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Protreptik som medskaber i ledelse 

I	 transitionen	 jeg	er	 i	 gang	med	 fra	at	være	pædagogisk	udviklingschef	på	Rysensteen	Gymnasium	 til	

Deputy	Director/Director	på	ESCPH,	er	det	centralt,	at	det	er	vigtigt	for	mig	at	holde	fast	i	at	udvikle	ESCPH	

sammen	med	de	folk,	jeg	leder.	Dette,	at	en	leder	er	inkluderende	og	samskabende,	lægger	sig	op	ad	et	

socialkonstruktivistisk	 ledelsessyn:	 ”En	 organisations	 ledelse	 kan	 forstås	 som	 en	 struktur	 i	

organisationen,	der	definerer	 lederen	som	en	position	med	nogle	 tilhørende	beføjelser.	Når	man	med	

indsigten	 fra	socialkonstruktivismen	ved,	at	strukturer	kun	 findes,	 fordi	aktørerne	 løbende	genskaber	

dem,	så	medfører	det,	at	en	leder	kun	forbliver	leder,	hvis	medarbejderne	behandler	vedkommende	som	

leder.”56	 Dette	 organisationspsykologiske	 citat	 inddrages	 for	 at	 understrege	 det	 vigtige	 i,	 at	 lederens	

position	 på	 den	 ene	 side	 accepteres	 af	 medarbejderne,	 samtidig	 med	 at	 lederen	 formår	 at	 motivere	

medarbejderne	i	deres	arbejde.	Den	protreptiske	samtale	kan	noget	i	dén	sammenhæng,	da	den	åbner	op	

for	et	fokus	og	en	gensidighed,	som	ofte	forsvinder	i	samtaler	mellem	chef	og	medarbejder.		

Hvis	vi	inddrager	Oluf	Gøtzsche-Astrups	ledelsesforskning	i	anvendeligheden	af	Big	Five	er	dét	at	være	

udadvendt	 og	 åben	 gennemgående	 personlighedstræk	 for	 mange	 ledere.	 Hvis	 man	 anvender	 den	

protreptiske	samtale	som	udgangspunkt	for	at	samtale	med	sine	medarbejdere,	er	det	centralt,	at	man	er	

åben	på	en	anden	måde,	end	man	måske	plejer	at	være	som	leder	i	medarbejdersamtaler,	hvor	man	ofte	

taler	med	medarbejdere	for	at	nå	hen	et	specifikt	sted,	for	at	konkludere	på	noget.		

	

At være spejl for den anden 

Ole	 Fogh	Kirkeby	 er	 i	Danmark	 fremkommet	med	 teorien	 omkring	 den	protreptiske	 ledelsessamtale.	

Kernen	i	den	protreptiske	samtale	er,	at	man	tør	være	et	spejl	for	den	anden	i	samtalen,	at	man	tør	bringe	

sig	selv	ind	i	samtalen	og	at	man	samtidig	leder	den	man	samtaler	med	henimod	en	større	indsigt	ved	at	

tale	ud	fra	almenmenneskelige	grundværdier,	som	de	ses	 i	den	græske	firkant,	som	blev	præsenteret	 i	

starten	af	MPG-projektets	teoriafsnit:	det	gode,	sandhed,	retfærdighed	og	skønhed	og	i	midten	den	fælles	

grundværdi	phronesis/frihed.	De	fem	begreber	er	anvendt	i	samtalen	med	de	seks	interviewpersoner	i	

denne	opgave	 i	et	 forsøg	på	at	afdække	deres	 forventninger	 til	ESCPHs	 fremtid	og	udvikling	og	peger	

således	i	retning	af	en	socialkonstruktivistisk	organisationsanalyse	med	fokus	på,	hvad	toplederen	i	en	

organisation,	i	kombination	med	at	skabe	en	vision	for	skolen,	skal	gøre	for	at	underbygge	en	organisation	

som	giver	”frihed”	til	lærere	og	elever	i	deres	arbejde	og	læringsproces.		

 
56 Alsted og Haslund: 2019: 209 
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Som	Ole	 Fogh	Kirkeby	 siger	 i	 sit	 værk	 ”Protreptik.	 Selvindsigt	 og	 samtalepraksis.”:	 ”Protreptikken	 er	

endvidere	velegnet	til	at	”aligne”	–	som	man	siger	–	organisationer	til	et	særligt	værdisæt	ved	at	diskutere	

åbent	 og	 overpersonligt,	 hvad	 disse	 værdier	 kan	 og	 bør	 betyde	 og	 indebære	 i	 praksis.”57	 De	 seks	

interviewpersoner	 og	 jeg	 som	 topchef	 (og	 interviewer)	 får,	 i	 den	 protreptiske	 samtale,	mulighed	 for,	

gennem	de	fem	værdier,	at	samskabe	visionen	for	skolen.		

	

Værdien skønhed  

At	skulle	samtale	om	”visionen	for	ESCPH”	er	en	meget	åben	indgang	til	et	interview.	Den	græske	firkant	

giver	en	vis	ramme,	jeg	præsenterede	den	i	begyndelsen	af	hver	samtale,	men	den	protreptiske	samtales	

essentielle	åbenhed	efterlader	mulighed	for	at	der	opstår	en	overpersonlig	samhørighed	i	stedet	for	blot	

at	samtale	med	henblik	på	at	konkludere	på	noget	konkret.		

Når	 man	 læser	 transkriberingen	 af	 de	 seks	 interviews58	 kan	 der	 være	 tegn	 på	 at	 der	 blev	 skabt	 en	

overpersonlig	samhørighed	i	de	protreptiske	samtaler,	som	det	ses	i	nedenstående	citater,	hvor	det	er	

skønhed	(beauty),	der	er	den	gennemgående	værdi	[red.	min	fremhævelse]:	“I	mean,	like	collaboration	is	

going	to	create	something	that	is	more	beautiful	than	if	it	was	just	people	working	independently.”59	Eller	

når	koblingen	mellem	skønhed	og	retfærdighed	løfter	indholdet	af	samtalen:	“Teachers	have	to	be	able	to	

be	interested	in	developing	and	to	be	interested	in	creating	the	best	possible	learning	grounds	for	the	

students.	 So	 I	 don't	 know.	 It	 could	 also	 be	beauty	 again,	 so	 there's	 something	 between	beauty	 and	

justice.”60	”Skønhed”	ses	også	her	forbundet	med	samarbejde	og	inddragelse,	hvilket	kan	ses	i	dette	citat,	

hvor	 en	 af	 interviewpersonerne	 beskriver	 at	 ”Skønhed	 –	 hvad	 der	 er	 smukt	 ved	 ungdommen–	 [red:	

eleverne	kan	fx	vælge	at	skabe	en]	international	filmklub	fra	deres	hjemland”61	Skønhed	kan	også	ses,	når	

TR	taler	om	inddragelse:	”[…]	Det	kan	man	godt	kalde	skønhed,	fordi	folk	føler	sig	set	og	hørt	og	så	videre	

og	bliver	inddraget”.62		

Som	chef	ønsker	man,	at	lærerne	forstår	vigtigheden	af	værdibaseret	samarbejder,	så	når	samarbejdet	

ovenikøbet	kobles	til	skønhed	og	retfærdighed,	viser	formålet	med	denne	samtaletype,	den	protreptiske	

samtale,	sig	i	høj	grad	–	hverdagens	arbejde	får	et	værdimæssigt	løft	i	samtalen.		

 
57 Kirkeby:2016:16 
58 Bilag 4 
59 Bilag 4 (udsagn fra Timothy Ford) 
60 Bilag 4 (udsagn fra Timothy Ford) 
61 Bilag 4 (udsagn fra Hans Bolvinkel) 
62 Bilag 4 (udsagn fra Rasmus Hoernecker) 
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Værdien	frihed	

Frihed	er	et	andet	begreb,	der	går	igen	i	flere	af	de	protreptiske	samtaler	med	de	seks	interviewpersoner,	

fx	her:	“And	I	feel	in	our	classrooms	we	have	the	freedom	because	we	are	respected	and	appreciated.”63	

Det	 fremgår,	at	det,	at	 læreren	oplever	sig	respekteret,	giver	 frihed.	Et	andet	eksempel,	hvor	værdien	

frihed	indgår,	hvor	det	yderligere	understreges,	at	man	med	den	protreptiske	samtale	har	en	mulighed	

for	at	nå	ind	til	essensen	af	ting,	som	fx	for	denne	lærer,	der	taler	om	det	hun	brænder	for,	nemlig	at	skabe	

en	skole,	hvor	elevernes	læring	er	essensen:	“Well,	I	think	you	could,	I	mean,	you	could	link	it	to	freedom	

in	in	the	sense	that	we	want	students	to	be	free	in	some	sense	to	choose	the	best	ways	for	them	to	learn,	

for	them	to	access	information	to	freely	choose,	maybe	to	freely	choose,	to	learn	at	all.”64	Og	her	frihed	

koblet	 sammen	 med	 at	 have	 en	 arbejdskultur,	 hvor	 der	 er	 samarbejde	 og	 hvor	 man,	 som	 lærer,	

samarbejder	 og	 tør	 tage	 chancer	 uddannelsesmæssigt	med	 eleverne:	 ”I	 think	 it's	 supporting	 that.	 It's	

about	building,	building	a	collaborative	culture	where	where	there	 is,	 I	suppose,	 like	freedom	 to	take	

risks	in	a	sense	educationally.	I	mean,	a	lot	of	systems	can	be	very	rigid.	So	it	needs	a	kind	of	the	visionary.	

The	leadership	of	that	point	needs	to	be	saying,	hey,	we're	trying	to	achieve	this.	We're	really	good.”65		

Det	 kendetegner	 alle	 seks	 interviews,	 at	 skolen	 opleves	 som	 en	 skole	 i	 udvikling	 og	 at	

interviewpersonerne,	som	sidder	med	ansvar	for	faglige,	personalemæssige	eller	fagforeningsmæssige	

områder	 på	 skolen,	 har	 ambitioner	 på	 skolens	 vegne.	 Som	 det	 ses	 i	 de	 transkriberede	 interviews,	

eksemplificeret	ved	nogle	af	de	udvalgte	citater	ovenfor,	er	lærerne	interesserede	i	at	skabe	en	skole	med	

elevdemokrati	 og	 elevengagement,	 hvor	 der	 er	 samarbejde	mellem	 lærerne	 om	 at	 skabe	 den	 bedste	

læring	for	eleverne	og	hvor	fokus	er	på	at	få	eleverne	interesseret	i	at	lære.	Det	er	vigtigt	for	lærerne,	at	

ledelsen	er	visionær	og	samtidig	stoler	på,	at	lærerne	kan	skabe	den	bedste	undervisning	og	tillid	til,	at	

eleverne	ønsker	at	modtage	den	bedste	undervisning	og	være	med	til	at	skabe	den	skole,	de	ønsker.		

 
 
Delkonklusion protreptik som medskaber i ledelse 
 

Som	topchef,	der	ønsker	at	samskabe	med	sine	medarbejdere,	er	det	centralt	at	give	opmærksomhed	til	

det	faktum	at	samskabelsen	sker,	når	medarbejdernes	motivation	understøttes.	Som	leder	skal	man	vise	

retning	og	samtidig	have	følgeskab.	Den	protreptiske	samtale	kan	være	et	greb	i	denne	proces.	Når	man	

 
63 Bilag 4 (udsagn fra Suzanne Hampson) 
64 Bilag 4 (udsagn fra Madeleine Pippa Kirk) 
65 Bilag 4 (udsagn fra Suzanne Hampson) 
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som	leder	fører	samtaler	med	ansatte,	hvor	fokus	ikke	er	på	at	konkludere,	men	på	at	åbne	for	samtale	

og	refleksion	med	et	”højere”	sigte,	kan	samtalen	understøtte	det	samskabende	element.		

Det	skal	dog	siges,	at	jeg	ikke	er	den	mest	erfarne	udi	protreptiske	samtaler,	men	det	blev	forsøgt	at	styre	

samtalen	omkring	de	nævnte	begreber,	så	den	blev	almengyldig	og	ikke	for	personlig.	Den	græske	firkant,	

der	 ses	 som	 billede	 i	 MPG-projektets	 teoriafsnit	 er	 en	 anden,	 end	 den,	 der	 blev	 anvendt	 til	 de	 seks	

samtaler	og	det	at	der	er	flere	supplerende	begreber	præsenteret	i	modellen	kunne	have	understøttet	

samtalerne.		

	

Det	 er	 centralt	 som	 topchef	 at	 være	 opmærksom	 på	 det,	 man	 signalerer,	 når	 man	 åbner	 for	 den	

inddragende	og	konstruktivistisk	samskabende	samtaleform,	den	protreptiske	samtale,	da	det	rum,	der	

skabes	i	samtalen,	forpligter.		

	

Konklusion og perspektivering 
 
I	denne	opgave	har	det	været	formålet	at	undersøge,	hvilke	udviklingsmæssige	potentialer	ESCPH	har	

og	i	særdeleshed,	hvordan	mit	potentiale	som	leder	er	i	forhold	til	at	gennemgå	transitionen	fra	at	være	

leder	af	medarbejdere	på	Rysensteen	Gymnasium	til	en	stilling	som	topchef	på	ESCPH.		

	

Efter	en	indledende	organisatorisk	analyse	af	ledelsesstrukturen,	er	Bolman	og	Deal	blevet	indgangen	

til	at	skabe	et	overblik	over	de	forskellige	muligheder	der	er	for	organisationsudvikling	på	ESCPH,	hvis	

man	tager	fat	i	de	fire	perspektiver:	det	politiske,	det	symbolske,	det	strukturelle	og	HR-perspektivet.	De	

fire	perspektiver	åbner	op	for	et	nuanceret	blik	på	organisationen	ESCPH,	som	kan	pege	på,	hvordan	

topchefen	 bør	 positionere	 sig	 –	 og	 det	 viser,	 at	 der	 er	 behov	 for	 en	 topchef,	 der	 kan	 kommunikere	

visionen	for	organisationen	i	særdeleshed	i	henhold	til	det	politiske	perspektiv.		

	

I	forhold	til	min	egen	transition	fra	leder	af	medarbejdere	til	topchef	har	jeg	hidtil	haft	succes	med	at	

være	detaljeorienteret	og	udarbejde	strukturer	og	løsninger	for	medarbejdere.	Denne	tilgang	har	givet	

en	vis	tryghed,	men	i	en	position	som	topchef	er	det	centralt,	at	min	tid	prioriteres	i	højere	grad	på	at	

skabe	 et	 sammentømret	 ledelsesteam	 og	 kommunikere	 visionen	 for	 organisationen	 og	 samarbejde	

eksternt	på	det	politiske	niveau.		

	

Med	det	kendskab	jeg	har	til	mig	selv	som	person,	hvilket	hænger	godt	sammen	med	den	NEO-FFI-3	TM,	

der	blev	lavet	af	mig	i	September	2019,	ved	jeg,	at	detaljeorienteringen	ligger	lige	for	hos	mig,	mens	det	
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at	arbejde	med	at	italesætte	fremtiden	i	inspirerende	taler	som	tydeliggør	visionen	for	medarbejderne	

ikke	nødvendigvis	er	min	allerstærkeste	side.		

Det	 er	 helt	 centralt	 at	 slå	 fast,	 at	 Big	 Five	 tests	 er	 guidende	 og	 ikke	 endegyldige	 sandheder	 og	 at	

konteksten	også	spiller	ind	på,	hvem	man	er	som	leder.	Det	i	sig	selv	er	centralt	at	dvæle	lidt	ved,	da	Big	

Five	tests	er	kontekstuafhængige	i	deres	natur.	Big	Five	tests	er	besnærende,	fordi	de	giver	et	dejligt	fast	

svar	i	en	kompleks	hverdag,	men	det	er	værd	at	have	in	mente,	at	konteksten	også	har	indflydelse	på,	

hvem	man	er	som	leder.	Dét	vil	i	hvert	fald	være	min	konklusion,	når	jeg	ser	på,	hvad	der	skal	til	for	at	

transitionen	 fra	 leder	 af	medarbejdere	på	Rysensteen	Gymnasium	 til	 topchef	 på	ESCPH	 skal	 lykkes.	

Arbejdsopgaverne	 havde	 stor	 indflydelse	 på	min	 udfyldelse	 af	 rollen	 som	 leder	 af	medarbejdere	 på	

Rysensteen	Gymnasium,	som	i	øvrigt	var	et	meget	veletableret	selvejende	gymnasium,	som	havde	kørt	

på	samme	måde	i	mange	år.		

	

ESCPH	er	et	helt	nyt	kommunalt,	ikke	selvejende	gymnasium.	Jeg	er	selv	den	øverste	chef	nu	(eller	bliver	

det	i	hvert	fald	snart).	Mine	arbejdsopgaver	er	ganske	anderledes	med	fx	meget	mere	personaleledelse	

og	politisk	forhandling	udadtil	med	kommunen	og	politikere	og	indadtil	i	form	af	forhandlinger	med	TR.	

Når	det	er	sagt,	så	genkender	jeg	mig	selv	i	den	personlighedstest,	der	blev	udarbejdet	i	September	2019	

på	faget	LUF,	og	det	i	en	grad,	der	har	ansporet	mig	til	at	skrive	om	det	i	denne	opgave.	Jeg	har	sjældent	

svaret	mere	ærligt	end	jeg	gjorde	i	testsituationen	og	følte	mig	nærmest	klædt	af,	da	jeg	fik	fremlagt	

profilen	 til	 en	 personlig	 samtale	 med	 underviseren,	 fordi	 det	 var	 et	 spejl	 på	 godt	 og	 ondt	 på	 min	

personlighed.		Så,	konteksten	er	vigtig	og	har	betydning,	men	der	er	også	træk	ved	min	personlighed,	

der	 følger	mig,	 fx	 at	 jeg	 ligger	 så	højt,	 som	 jeg	 gør	på	 samvittighed,	 hvilket	 gør,	 at	 jeg	 kan	blive	 for	

detaljeorienteret	og	at	jeg	ligger	meget	højt	på	venlighed,	hvilket	ikke	er	et	klassisk	ledertræk	og	som	

kan	medføre,	at	jeg	måske	kan	blive	udfordret	på	min	autoritet.		

	

Den	nære	ledelse	af	medarbejdere	er	min	absolutte	styrke	og	i	den	sammenhæng	kan	den	protreptiske	

samtale	vise	sig	at	koble	mine	styrker	med	mine	udfordringer,	ved	at	åbne	for	en	nærhedsbaseret	tilgang	

til	vision	og	værdierVed	at	lederen	tør	være	spejl	for	medarbejderen	og	sætte	sig	selv	i	spil,	kan	samtalen	

åbne	op	for	visionære	refleksioner	og	mulige	løsninger	frem	for	at	fokusere	på	håndtering	af	konkrete	

problemer,	der	skal	lukkes	og	konkluderes	i	samtalen.		

	

Afslutningsvist	i	denne	opgave	giver	det	mening	at	tage	fat	i	artiklen	af	Deborah	Ancona	et	al	”In	Praise	

of	the	Incomplete	Leader”.	I	den	står	der	blandt	andet:	”No	leader	is	perfect.	The	best	ones	don’t	even	try	

to	be	–	they	concentrate	on	honing	their	strengths	and	find	others	who	can	make	up	for	their	limitations.”	
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66	Således	er	det	centralt,	at	den	“gode”	leder	er	den	leder,	der	ikke	prøver	at	være	perfekt,	men	finder	ud	

af,	hvad	hun	er	god	 til,	og	hvad	hun	skal	 få	andre	 til	at	gøre	–	Ancona	et	al	kalder	dette	 ”Distributed	

Leadership”,	som	kan	siges	at	betegne	en	model,	der	indeholder	fire	”evner”:	1.	at	få	ting	til	at	give	mening	

for	andre	(Weicks	sensemaking	nævnes	i	artiklen	i	den	forbindelse),	2.	at	kunne	relatere	til	andre,	3.	at	

kunne	skabe	visioner	og	4.	at	opfinde	(veje	til	at	opnå	visionen)67.	I	virkeligheden	kan	man	se	lignende	

færdigheder	hos	topchefen	ifølge	Leadership	Pipeline,	hvor	disse	”evner”	beskrives,	fx	at	kommunikere	

visionen	for	organisationen	og	at	kunne	lede	mange	forskellige	funktioner68.		

	

Som	topchef	 for	en	nyere	organisation	som	ESCPH,	er	det	centralt	 ikke	kun	at	kunne	skære	 igennem,	

hvilket	tydeligvis	er	det	personlige	træk,	jeg	er	mest	udfordret	på.	Det	er	også	centralt	at	kunne	skabe	

følgeskab	uden	at	have	alle	svarene,	da	der	er	SÅ	mange	løse	ender	i	en	organisation	som	er	ny	og	mangler	

lederbemanding.	

	

Når	man	ser	på	min	NEO-FFI-3	TM	kan	man	hurtigt	konkludere,	at	jeg	matcher	de	mest	gennemgående	

ledelsestræk,	og	at	der	jo	sådan	set	ikke	burde	være	mere	at	tale	om.	Jeg	ligger	højt	på	udadvendthed	og	

åbenhed,	som	ifølge	Oluf	Gøtzschke-Astrups	metaforskning	er	det,	der	kendetegner	de	fleste	ledere.	Men	

jeg	ligger	også	højt	på	venlighed.	Og	jeg	kender	mig	selv	og	jeg	kan	have	tendens	til	at	være	bekymret	og	

synes	at	jeg	ikke	får	sagt	fra	tydeligt	nok,	når	situationen	kræver	det,	så	på	den	måde,	så	opleves	det	som	

om,	at	der	er	sandhed	i	Big	Five	testen.	Omvendt	skal	man	kunne	skabe	følgeskab	som	leder.	Og	man	skal	

ikke	prøve	at	være	perfekt.	Protreptikken	åbner	op	for	at	man	som	leder	skal	kunne	vise	sig	selv,	man	

skal	kunne	spejle	den	man	taler	med	og	således	bevæger	vi	os	ind	på	et	andet	spor	af	ledelsesopfattelsen.	

Et	spor	som	både	åbner	for	lederens	uperfekthed	og	samtidig	for	et	rum	af	samskabelse.	Og	så	er	broen	

til	Anconas	”Distributed	Leadership”	skabt.	Gennem	samskabelsen	og	det	at	jeg	kan	skabe	følgeskab,	kan	

transitionen	lykkes	for	mig	som	topchef.		

	

	

	 	

 
66 Ancona et al:2007:1 
67 Ancona et al:2007:2 
68 Dahl og Molly-Søholm: 2012:223 
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