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Gymportalen har fået ny og driftssikker platform fra Lix. 
Platformen er en app, der understøtter: 
•Adgang offline og online 
•Emnesøgning på tværs af titler  
•Interaktion mellem brugerne: deling af noter og highlights 
Der er Ingen licensadministration!

Download app’en på gymportalen.lix.com. 
Du kan her søge alle 400 titler i Gymportalen frem  
og hente dem ned gratis. Se hvordan nedenfor.

Læs mere om den nye Gymportal på  
lru.dk/gymportalen.

 
 

 
 

Digitale pakker med op til  
400 titler fra udvalgte eller alle 9  

selvstændige forlag i Gymportalen.

PRISEKSEMPEL: Mere end 75 digi-  
tale titler fra Lindhardt og Ringhof  
Uddannelse. Kun 130 kr. pr. elev.

Kontakt salgskonsulent Therese  
Svanholm, mts@lru.dk,  

tlf. 40 18 23 82.

Flatrate Gymportalen

GRATIS LÆRERADGANG 
TIL ALLE TITLER PÅ 
GYMPORTALEN
Ny platform med adgang online og offline 

KOM HURTIGT I GANG MED DEN NYE GYMPORTAL

1. Gå til gymportalen.lix.com på din computer

2.  Opret bruger og log på med dit unilogin

3.  Download og installer lix-app’en

4.   Søg dine bøger frem under ”Find your books”  
og hent dem ned gratis

5. God fornøjelse med over 400 kendte og nye titler!

Gymportalen på helt ny platform uden licensadministration

Krig
et dansKfagligt forløb

Louise KLinKe ØhrstrØm

Lindhardt og ringhof
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Hvis man vil have ansatte, der trives med deres arbejde og på deres  
arbejdsplads, er det en god ide at satse på den professionelle kapital. 
Det er den korte konklusion efter de første to år med GL-initiativet, der 
handler om at afdække skolers professionelle kapital.  
Over 100 skoler har indtil nu deltaget.

I 2014 tog Gymnasieskolernes Læ-
rerforening (GL) et initiativ, som gik 
ud på at tilbyde gymnasier og andre 
lignende skoler at få afdækket deres 
psykiske arbejdsmiljø med særlig 

vægt på den professionelle kapital. Det er 
mig bekendt første gang, at en faglig or-
ganisation tager et sådant initiativ, og det 
var da også med en vis spænding, at man 
afventede tilmeldingerne fra skolerne. Ved 
udgangen af 2016 står det klart, at pro-
jektet er blevet en stor succes. Når den 
igangværende runde af kortlægninger er 
afsluttet i oktober 2016, vil over 100 sko-
ler have fået afdækket deres professionelle 
kapital med en svarprocent på cirka 78, 
og mere end 8.000 lærere og andre ansatte 
vil have besvaret de 50 spørgsmål. 

Resultaterne af kortlægningen er blevet 
præsenteret på et stort antal møder for 
tillidsfolk, rektorer og skoler, men er endnu 
ikke blevet formidlet på skrift. I denne og 
tre andre artikler i dette særnummer vil 
jeg forsøge at råde bod på dette. 

Før jeg går til resultaterne, vil jeg kort 
gøre rede for, hvad professionel kapital er, 
og hvorfor det er relevant at beskæftige 
sig med emnet. I Danmark har vi i mange 
år haft fokus på arbejdspladsernes sociale 

kapital, og man har i de fleste sammen-
hænge anvendt den tilgang, som blev fore-
slået i hvidbogen om social kapital fra 
2008, hvor social kapital blev defineret 
som en egenskab ved arbejdspladsen med 
de tre komponenter: tillid, retfærdighed 
og samarbejdsevne.  En meget omfattende 
international forskning, der dækker mange 
forskellige sektorer og brancher, har vist, 
at virksomheder med høj social kapital 
har tre store fordele: 1. Højere trivsel, en-
gagement og jobtilfredshed hos de ansatte. 
2. Højere produktivitet og kvalitet i ydelser 
og produkter. 3. Større tilfredshed og lo-
yalitet hos brugere og kunder.  

Tre elementer
I 2012 kom Hargreaves og Fullans bog 
Professional Capital, og det blev hurtigt 
klart, at vi her havde en bog, der var vir-
kelig relevant for gymnasier og andre ud-
dannelser. Begrebet professionel kapital 
er på mange måder ”social kapital for 
skoler”, hvilket da også signaleres i bogens 
undertitel: Transforming Teaching in 
Every School. Skolens professionelle ka-
pital består af tre elementer, nemlig social 
kapital, human kapital og beslutningska-
pital. Af disse tre er den sociale kapital 

den vigtigste, idet den så at sige udgør det 
grundlag, som de to andre begreber vok-
ser ud af. Human kapital er et velkendt 
begreb fra Bourdieu og andre og henviser 
til den enkeltes viden, kompetencer, em-
pati, følelsesmæssige intelligens med vi-
dere. Man kan således betragte det som 
skolens opgave at øge elevernes humane 
kapital. Beslutningskapital er et nyt be-
greb, som de to forfattere udviklede, mens 
de skrev bogen. Ifølge Hargreaves og 
Fullan er det et vigtigt kendetegn ved en 
profession, at man er i stand  til at træffe 
fagligt velbegrundede beslutninger i de 
situationer, der opstår i forbindelse med 
varetagelsen af de daglige opgaver. En 
lærer skal træffe beslutninger i situationer, 
der er komplekse, hyppige og meget for-
skellige, og løsningen på den slags pro-
blemer findes ikke i værktøjskasser eller 
manualer. Det, der kræves, er evnen til 
at vurdere og beslutte, altså beslutnings-
kapital.        

I forbindelse med kortlægningen af sko-
lernes professionelle kapital valgte vi så 
vidt muligt at anvende afprøvede spørgs-
mål, som det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø (NFA) har anvendt i kort-
lægninger af danske lønmodtageres ar-

KORTLÆGNINGEN  
AF DEN PROFESSIONELLE 
KAPITAL PÅ GYMNASIALE 

UDDANNELSER

T
E

K
S

T
: T

A
G

E
 S

Ø
N

D
E

R
G

Å
R

D
 K

R
IS

T
E

N
S

E
N

TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

HVAD VISER  
UNDERSØGELSEN?

G
YM

N
A

SIESK
O

LEN
 • SÆ

R
N

U
M

M
ER

 • 20
16

5

TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

bejdsmiljø. Det har to fordele: Dels er 
spørgsmålene afprøvede og validerede, og 
dels har vi på denne måde et nationalt 
benchmark, som vi kan sammenligne re-
sultaterne med. Det var imidlertid ikke 
muligt at finde relevante spørgsmål på alle 
de områder, som vi ønskede belyst. For 
eksempel findes der ingen spørgsmål, der 
belyser beslutningskapital, så her måtte 
vi selv danne nye spørgsmål. 

Hverken dårligere eller bedre 
end andre
Og nu til resultaterne. Figur 1 (side 6) 
viser, hvordan de skoler, der deltog i kort-
lægningen i 2015, scorede på de to fun-
damentale dimensioner, social kapital og 
professionel kapital. Som det fremgår, får 
man en score for hver dimension, som 
ligger et sted mellem 0 og 100 point (de-
taljerne forklares i ramme 1). Figuren vi-
ser en række interessante ting. For det 
første følges scoren på de to dimensioner 
ad. Det er ikke så underligt, da den ene 
dimension (social kapital) indgår i den 
anden (professionel kapital). Figuren be-
kræfter således, at de to mål opfører sig, 
”som de skal”. For det andet – og nok så 
vigtigt – viser figuren, at der er en meget 
stor spredning mellem skolerne. På begge 
de to dimensioner ligger skolerne spredt 
ud over et interval fra cirka 50 til cirka 
80 point. Vi ved fra andre undersøgelser, 
at en forskel på cirka 5 point er nok til at 
kunne mærkes af de ansatte. En forskel 
på 30 point er altså en enormt stor forskel, 
som kan mærkes tydeligt i dagligdagen. 
Hermed er vi fremme ved den første vig-
tige konklusion, som vi kan drage af pro-
jektet: Det er ikke de ydre rammer, der er 
afgørende for skolernes professionelle 
kapital. Forskellene må forklares ved no-
get, som skolerne selv gør, og som de gør 
forskelligt. Dette tema kommer vi tilbage 
til.

Den tredje interessante pointe, man kan 
uddrage af figuren, er, at skolernes gen-
nemsnitlige niveau ligger ret tæt ved det 

A. PROFESSIONEL KAPITAL
1. Professionel kapital (11)
2. Social kapital (4)
3. Tillid (2)
4. Retfærdighed (2)
5. Samarbejdet mellem kolleger (4)
6. Samarbejdet mellem ledelsen og 
medarbejderne (3)
7. Human kapital (2)
8. Beslutningskapital (5)

B. KERNEOPGAVEN
9. Oplevet kvalitet (1)
10. Kriterier for kvalitet (1)
11. Eleverne: Manglende motivation (1)
12. Eleverne: Støj og uro i timerne (1)
13. Eleverne: Sociale og psykiske  
problemer (1)

C. JOBFAKTORER
14. Arbejdsmængde (2)
15. Indflydelse i arbejdet (2)
16. Mening i arbejdet (2)

D. RELATIONELLE FAKTORER
17. Ledelseskvalitet (2)
18. Anerkendelse fra ledelsen (1)
19. Anerkendelse fra kollegerne (1)
20. Anerkendelse fra eleverne (1)
21. Anerkendelse fra samfundet (1)
22. Mobning (2)

E. PERSON-ARBEJDE FAKTORER
23. Arbejde-privatlivskonflikt (2)
24. Loyalitet (2)
25. Tilfredshed med arbejdet (1)
26. Engagement i arbejdet (1)

F. HELBRED OG VELBEFINDENDE
27. Stress (2)
28. Udbrændthed (2)
29. Søvnbesvær (2)
30. Selvvurderet helbred (1)

Ved hvert spørgsmål (undtagen 
spørgsmålene om mobning) er der 
fem svarmuligheder, som scores 100, 
75, 50, 25 eller 0. Herefter udregnes 
en score for hver dimension. Denne 
score kan således gå fra 0 til 100. 
For de fleste dimensioner findes et 
nationalt benchmark. En forskel på 
plus/minus 7,5 point i forhold til det 
nationale benchmark regnes for at 
være ”væsentlig”. 

Nærmere detaljer findes i ”Professionel 
kapital på gymnasieuddannelserne – 
en håndbog”. GL, 2015.

OVERSIGT OVER DE DIMENSIONER, 
DER BLIVER KORTLAGT I FORBIN- 
DELSE MED UNDERSØGELSEN AF 
PROFESSIONEL KAPITAL.

RAMME 1: 

nationale gennemsnit for social kapital. 
Helt nøjagtigt ligger landsgennemsnittet 
på 64 point, mens skolernes gennemsnit 
er på 65 point. Der er altså ikke basis for 
at sige, at gymnasielærere har det hver-
ken dårligere eller bedre end andre løn-
modtagere hvad social kapital angår. Det 
er ikke det at være lærer, der har størst 
betydning, men hvor man er lærer. Fra 
andre undersøgelser af social kapital ved 
vi, at nogle af Danmarks allerbedste ar-
bejdspladser har en score for social ka-
pital på cirka 80 point. Det vil altså sige, 
at nogle af de skoler, der har deltaget i 
kortlægningen, ligger på niveau med 
Danmarks bedste arbejdspladser. Proble-
met er blot, at de ikke vidste det, da de 
aldrig havde fået lavet en kortlægning, 
som gav dem mulighed for at se det! 

Fokus på anerkendende ledelse
De forskelle, som kortlægningen har af-
dækket, er langt hen ad vejen afgørende 
for skolernes måde at fungere på. En il-
lustration heraf ser vi i figur 2 (side 6). 
Her ser vi sammenhængen mellem sko-
lernes professionelle kapital og de an-
sattes trivsel målt som jobtilfredshed. 
Igen er der slående forskelle mellem sko-
lerne. I den ene ende har vi en skole med 
en jobtilfredshed på under 60 point, 
mens tre skoler i den anden ende har en 
jobtilfredshed på næsten 90 point. Med 
ganske få undtagelser følges de to ting 
ad: Skoler med høj professionel kapital 
har også høj trivsel blandt de ansatte. 
Figuren viser os ikke, hvad der kommer 
først, men en omfattende forskning har 
vist, at det først og fremmest er den pro-
fessionelle kapital, der giver højere triv-
sel, mens den modsatte sammenhæng 
kun har ringe betydning. 

Vi har målt de ansattes tilfredshed på 
to andre måder. Dels ved at se på loya-
litet, som handler om forholdet til skolen 
som arbejdsplads, og dels ved at spørge 
om de ansattes engagement, som først 
og fremmest handler om at gøre en forskel 
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TEMA:  PROFESSIONEL KAPITAL

kan, er at gøre det tydeligt, hvilke res-
sourcer og rammer vi har. Ompriorite-
ringsbidraget kan jo ikke ændres i rela-
tionen mellem medarbejder og ledelse 
– det er noget, vi skal ændre med demon-
strationer,” siger hun.

I hendes optik giver tankegangen et 
mere realitisk blik på mulighederne.

”Det rammer ned i begge lejre. Det gør 
det klart for ledelsen, at den ikke kan for-
vente dobbelt så meget kvalitet for den 
halve pris, men også for medarbejderne, 
at de økonomiske rammer ikke bliver 
bedre, fordi vi går i konflikt med ledelsen. 
Det synes jeg er en styrke ved professionel 
kapital,” siger Frederikke Tom-Petersen.

Ingen korslagte arme
At seminaret endte i fælles fodslag mellem 
lærere og ledelse, skyldtes blandt andet, 
at der i forvejen var opnået gode resulta-
ter i samarbejdet med Tage Søndergård 
Kristensen efter OK 13. 

”Der lå en positiv dyne over seminaret. 
Alle var åbne og lyttende, og det var en 
vigtig forudsætning for at kunne komme 
videre,” siger Niels-Erik Hybholt.

Frederikke Tom-Petersen supplerer:
”Der kom et tidspunkt, hvor vi selv 

havde ansvar for at melde os ind i kampen. 
Vi kan ikke bare stå på sidelinjen med 
korslagte arme.”

”Vi har de rammer, vi har fået udstuk-
ket, og så må vi få det bedste ud af dem. 
Vi skal lave den bedste skole, vi overho-
vedet kan, inden for de rammer. Vi kan 
ikke bare gå rundt og være sure på rege-
ringen,” siger rektor.

Som Frederikke Tom-Petersen poetisk 
formulerer det:

”Nogle gange kan man godt blive træt 
og have lyst til at kaste op, når det hele 
tiden handler om ledelsen mod medarbej-
derne. Alle, der er ansat på gymnasierne, 
er jo interesserede i at gøre det bedst mu-
lige for eleverne. Dét, der er brug for, er 

   
Oplyste  

mennesker 
skal ikke trynes 

med new  
public  

management.

Niels-Erik Hybholt, 
rektor, Selandia

ikke ledelse. Vi skal i fællesskab skabe et godt arbejds-
miljø.”

Det nuancerer Niels-Erik Hybholt:
”Jeg synes, at der er brug for ledelse, men moderne 

og tidssvarende ledelse.”

Et spark i røven
Nu skal det ikke lyde, som om Selandia er himmerige 
på jord. Der er altid plads til forbedring, og Niels-Erik 
Hybholt og Frederikke Tom-Petersen er langtfra altid 
enige.

”Vi har jo ikke indført tvungen tilstedeværelse, men 
efter OK 13 har vi indskærpet, at der er nogle tidspunk-
ter, hvor lærerne altså skal være her. Skemafrie dage 
blev tidligere opfattet som en rettighed, men det er altså 
kun en mulighed. Så hvis der er møde på skolen, når 
man har skemafri, så er der mødepligt,” fortæller Niels-
Erik Hybholt.

Det er helt unødvendigt, mener Frederikke Tom-Peter-
sen:

”De kollegaer, der har sagt, at de ikke kan komme til 
møde på en skemafri dag, de skulle da bare have et 
kærligt spark i røven. Der er ingen grund til at snakke 
om tvungen tilstedeværelse.”

Hun er dog glad for, at der ikke er blevet indført fast 
tilstedeværelse hver dag.

”Det er den slags, der spænder ben i stedet for at give 
kvalitet. Det er ikke nødvendigt på en arbejdsplads, der 
er fyldt med meget fornuftige mennesker.”

På Selandia er tidsregistrering heller ikke blevet ob-
ligatorisk, selvom enkelte lærere frivilligt bruger det for 
at holde øje med deres eget tidsforbrug.

Ind til kernen
Efter seminaret tog arbejdet for et bedre arbejdsmiljø 
udgangspunkt i netop ønsket om kvalitet i kerneydelsen.

”Hvis man er stolt af den ydelse, man præsterer, og 
har høje forventninger til sig selv, så er det jo lettere at 
håndtere sit arbejdsliv. Derfor er det logiske spørgsmål: 
Hvad giver den stolthed og glæde? Det gør for eksempel 
motiverede elever. Næste spørgsmål i raketten er logisk 
nok: Hvordan får vi motiverede elever?”

Sådan forklarer Niels-Erik Hybholt, når han går i dyb-
den med, hvad arbejdet med professionel kapital egent-
lig betyder. 

Derfor har lærerne blandt andet brugt tid på at dis-
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TEMA:  PROFESSIONEL KAPITAL

På Selandia er  
hverken tillids
repræsentant  
Frederikke Tom 
Petersen (tv.) eller 
rektor NielsErik 
Hybholt (th.) bange 
for at eksemperi
mentere.

kutere elevernes motivation og relationen 
i klasseværelset mellem elev og lærer og 
internt mellem eleverne. 

”Det er jo ikke noget, jeg skal diktere 
som leder. Det er netop noget, hvor lærerne 
kan inspirere hinanden og lære af hinan-
den,” siger han.

Frederikke Tom-Petersen forklarer, at 
de også har aftalt, at undervisning ikke 
skal aflyses på grund af lærerdage eller 
møder. 

”Det er ekstremt frustrerende, for det 
rammer kerneydelsen. Tage Søndergård 
Kristensen havde et godt eksempel, nem-
lig at man jo aldrig ville se en Bilka lukke 
ned en eftermiddag, fordi medarbejderne 
skulle til møde. Det er jo helt hul i hovedet. 
Vi tager undervisningen meget alvorligt, 
og det skal vi holde fast i. Det er kerneop-
gaven.”

Efter forløbet med professionel kapital 
er det altså udgangspunktet, kerneopga-
ven, der danner ramme om de fleste be-
slutninger på skolen, forklarer de to.

Meget bedre end MTU
På Selandia regner man med, at professi-
onel kapital-undersøgelsen fremover skal 
erstatte medarbejdertilfredshedsundersø-
gelsen.

”Jeg må nok sige, at jeg er kynisk i for-
hold til MTU. Jeg synes, at nogle af spørgs-
målene er til at lukke op og skide i,” siger 
Frederikke Tom-Petersen.

”Arh, det skal du måske lige moderere,” 
svarer Niels-Erik Hybholt med et smil.

”Nej. Det vil jeg meget gerne citeres for. 
For jeg synes, at MTU’en giver skæve re-
sultater. Vores viste for eksempel, at den 
mest betydende faktor i vores arbejde var, 
om vores arbejdsplads havde et godt re-
nommé i lokalområdet. Jeg går da ikke på 
arbejde og tænker på, hvad for et rygte vi 
har i byen. Jeg går på arbejde, fordi jeg er 
glad for at undervise mine elever,” repli-
cerer Frederikke Tom-Petersen. 
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De skoler, som har den højeste oplevelse af 
kvalitet, har også høj jobtilfredshed, mens det 
modsatte gør sig gældende for skolerne, hvor 

lærerne ikke er tilfredse med kvaliteten.

Tage Søndergård Kristensen

 3 LEDER 

 4 HVAD VISER UNDERSØGELSEN

 7 KVALITET I KERNEOPGAVEN 
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TEMA:  PROFESSIONEL KAPITAL

”Hargreaves og 
Fullans bog har 

været i centrum i
Nørresundby.”

29

I Nørresundby har professionel kapital 
ikke givet anledning til store forandringer.  
Til gengæld har det sat ord på ting,  
der før var usagte.
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Her går det godt. 
Det var den overordnede 

konklusion, da medarbej-
derne på Nørresundby 

Gymnasium og HF sidste år begyndte 
at arbejde med professionel kapital.

Kortlægningen viste nemlig, at sko-
len generelt scorede højt i forhold til 
gennemsnittet, og at de få ømme punk-
ter også er ømme punkter på resten af 
landets gymnasier.

”Det var på nogle måder beroligende. 
Men når vi har gennemført undersø-
gelsen næste gang, kan vi jo se udvik-
lingen over tid, og så bliver det tydeli-
gere, hvor vores styrker og svagheder 
er,” siger Søren Hindsholm, der har 

måle, hvordan det påvirker os,” siger 
Kim Elstrøm.

Han uddyber:
”Når vi skal gennemføre undersøgel-

sen igen, så vil vi sætte os og se på, 
hvilke områder vi skal fokusere på.”

Rektor supplerer:
”Jeg har indtryk af, at vi samarbejder 

godt og har en relativt høj tillid. Men 
vi bliver jo mere presset på økonomien 
nu, og det betyder, at den enkelte skal 
undervise mere. Det kan jeg da godt 
forestille mig slår igennem, næste gang 
vi laver kortlægningen.”

Et nyt sprog
Hvad professionel kapital ikke har givet 
af håndfaste forandringer, har det til 
gengæld givet på et metaplan, når sko-
len har arbejdet med bogen Professio-
nel kapital.

”For mig er en af bogens stærkeste 
sider, at den skaber et fælles sprog, 
som vi for eksempel bruger, når vi i 
samarbejdsudvalget taler om skolens 

været rektor på skolen i snart 15 år og 
desuden underviser i fysik, latin og 
oldtidskundskab.

Han suppleres af tillidsrepræsentan-
ten Kim Elstrøm, der underviser i ma-
tematik, latin og filosofi.

”Vi var egentlig rimelig godt til-
fredse. Vi kunne genkende os selv i 
resultatet og følte, at det afspejlede vo-
res skole.”

Ingen store initiativer
Derfor har Gymnasieskolernes Lærer-
forenings projekt om professionel ka-
pital ikke medført store omvæltninger 
nordenfjords. I stedet har det givet et 
udgangspunkt for kommende års ar-
bejde med arbejdsmiljøet, og det bliver 
især relevant, når de annoncerede be-
sparelser rammer.

”Vi kommer til at kunne bruge det 
nuværende resultat som en benchmar-
king, som vi kan holde op imod, når 
der skal implementeres en ny reform 
og besparelser. På den måde kan vi 
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Dette særnummer af Gymnasie-
skolen handler udelukkende 
om begrebet professionel ka-
pital. Som sådan introduceret 

af Andy Hargreaves og Michael Fullan i 
bogen Professional Capital – Transfor-
ming Teaching in Every School, der er 
blevet udgangspunktet for den version, 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 
for et par år siden satte i værk som et 
tilbud til skolerne om en ny måde at måle 
det psykiske arbejdsmiljø og sætte ind på 
de tiltrængte områder på – ja, i det hele 
taget som et nyt redskab til samarbejde 
på arbejdspladsen.

Der opstod efter OK 13 og en ny ar-
bejdstidsaftale et akut behov. Ledere og 
medarbejdere kom mange steder pludse-
lig til at stå stejlt over for hinanden – el-
ler mødte i hvert fald hinanden i en at-
mosfære præget af skepsis. Fra lærerside 
udtrykt gennem usikkerhed, en følelse 
af manglende gennemsigtighed i ledel-
sens dispositioner og generel utilfredshed 
med situationen. Og omvendt en følelse 
hos ledelserne af negativitet og til tider 
vægring over for nye tiltag blandt med-
arbejderne.

Det seneste år med nedskæringer i sek-
toren har ikke mindsket behovet for at 
få mest muligt ud af de tilgængelige res-
sourcer og skabe de bedste rammer for 
det, det hele i sidste ende handler om: 
læring. GL har således oplevet en fortsat 
stigning i antallet af skoler, hvor ledelse 

og medarbejdere i fællesskab ønsker at 
få afdækket den professionelle kapital. 
På nuværende tidspunkt har omkring 
100 skoler allerede været igennem og 
derved fået bedre blik for, hvor der bør 
sættes ind for at skabe forbedringer i ar-
bejdsmiljøet. Professionel kapital har 
handlet om at afdække og forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø, men det er GL's 
intention fremadrettet også at udarbejde 
en model for afdækning af det fysiske 
arbejdsmiljø og integrere denne i profes-
sionel kapital-projektet, så skolerne kan 
få et samlet billede af arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøeksperten Tage Sønder-
gård Kristensen har fungeret som GL's 
konsulent i det store projekt. Det er ham, 
der helt konkret har foretaget det prak-
tiske arbejde og de efterfølgende analy-
ser, ligesom han praktisk har hjulpet 
skolerne til rette i projektet – nogle har 
haft større behov end andre.

Tage Søndergård Kristensen har derfor 
stået bag en del af artiklerne i dette blad. 
Her præsenterer han status, observatio-
ner og konklusioner efter de første to år 
med GL's professionel kapital. Derudover 
har redaktionen været ude på nogle af 
skolerne og spurgt ledere og tillidsrepræ-
sentanter, hvad de har fået ud af at få 
afdækket skolens professionelle kapital.

God læsning!

Morten Jest, chefredaktør

ET REDSKAB  
TIL SAMARBEJDE
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Hvis man vil have ansatte, der trives med deres arbejde og på deres  
arbejdsplads, er det en god ide at satse på den professionelle kapital. 
Det er den korte konklusion efter de første to år med GL-initiativet, der 
handler om at afdække skolers professionelle kapital.  
Over 100 skoler har indtil nu deltaget.

I 2014 tog Gymnasieskolernes Læ-
rerforening (GL) et initiativ, som gik 
ud på at tilbyde gymnasier og andre 
lignende skoler at få afdækket deres 
psykiske arbejdsmiljø med særlig 

vægt på den professionelle kapital. Det er 
mig bekendt første gang, at en faglig or-
ganisation tager et sådant initiativ, og det 
var da også med en vis spænding, at man 
afventede tilmeldingerne fra skolerne. Ved 
udgangen af 2016 står det klart, at pro-
jektet er blevet en stor succes. Når den 
igangværende runde af kortlægninger er 
afsluttet i oktober 2016, vil over 100 sko-
ler have fået afdækket deres professionelle 
kapital med en svarprocent på cirka 78, 
og mere end 8.000 lærere og andre ansatte 
vil have besvaret de 50 spørgsmål. 

Resultaterne af kortlægningen er blevet 
præsenteret på et stort antal møder for 
tillidsfolk, rektorer og skoler, men er endnu 
ikke blevet formidlet på skrift. I denne og 
tre andre artikler i dette særnummer vil 
jeg forsøge at råde bod på dette. 

Før jeg går til resultaterne, vil jeg kort 
gøre rede for, hvad professionel kapital er, 
og hvorfor det er relevant at beskæftige 
sig med emnet. I Danmark har vi i mange 
år haft fokus på arbejdspladsernes sociale 

kapital, og man har i de fleste sammen-
hænge anvendt den tilgang, som blev fore-
slået i hvidbogen om social kapital fra 
2008, hvor social kapital blev defineret 
som en egenskab ved arbejdspladsen med 
de tre komponenter: tillid, retfærdighed 
og samarbejdsevne.  En meget omfattende 
international forskning, der dækker mange 
forskellige sektorer og brancher, har vist, 
at virksomheder med høj social kapital 
har tre store fordele: 1. Højere trivsel, en-
gagement og jobtilfredshed hos de ansatte. 
2. Højere produktivitet og kvalitet i ydelser 
og produkter. 3. Større tilfredshed og lo-
yalitet hos brugere og kunder.  

Tre elementer
I 2012 kom Hargreaves og Fullans bog 
Professional Capital, og det blev hurtigt 
klart, at vi her havde en bog, der var vir-
kelig relevant for gymnasier og andre ud-
dannelser. Begrebet professionel kapital 
er på mange måder ”social kapital for 
skoler”, hvilket da også signaleres i bogens 
undertitel: Transforming Teaching in 
Every School. Skolens professionelle ka-
pital består af tre elementer, nemlig social 
kapital, human kapital og beslutningska-
pital. Af disse tre er den sociale kapital 

den vigtigste, idet den så at sige udgør det 
grundlag, som de to andre begreber vok-
ser ud af. Human kapital er et velkendt 
begreb fra Bourdieu og andre og henviser 
til den enkeltes viden, kompetencer, em-
pati, følelsesmæssige intelligens med vi-
dere. Man kan således betragte det som 
skolens opgave at øge elevernes humane 
kapital. Beslutningskapital er et nyt be-
greb, som de to forfattere udviklede, mens 
de skrev bogen. Ifølge Hargreaves og 
Fullan er det et vigtigt kendetegn ved en 
profession, at man er i stand  til at træffe 
fagligt velbegrundede beslutninger i de 
situationer, der opstår i forbindelse med 
varetagelsen af de daglige opgaver. En 
lærer skal træffe beslutninger i situationer, 
der er komplekse, hyppige og meget for-
skellige, og løsningen på den slags pro-
blemer findes ikke i værktøjskasser eller 
manualer. Det, der kræves, er evnen til 
at vurdere og beslutte, altså beslutnings-
kapital.        

I forbindelse med kortlægningen af sko-
lernes professionelle kapital valgte vi så 
vidt muligt at anvende afprøvede spørgs-
mål, som det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø (NFA) har anvendt i kort-
lægninger af danske lønmodtageres ar-

KORTLÆGNINGEN  
AF DEN PROFESSIONELLE 
KAPITAL PÅ GYMNASIALE 
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HVAD VISER  
UNDERSØGELSEN?
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TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

bejdsmiljø. Det har to fordele: Dels er 
spørgsmålene afprøvede og validerede, og 
dels har vi på denne måde et nationalt 
benchmark, som vi kan sammenligne re-
sultaterne med. Det var imidlertid ikke 
muligt at finde relevante spørgsmål på alle 
de områder, som vi ønskede belyst. For 
eksempel findes der ingen spørgsmål, der 
belyser beslutningskapital, så her måtte 
vi selv danne nye spørgsmål. 

Hverken dårligere eller bedre 
end andre
Og nu til resultaterne. Figur 1 (side 6) 
viser, hvordan de skoler, der deltog i kort-
lægningen i 2015, scorede på de to fun-
damentale dimensioner, social kapital og 
professionel kapital. Som det fremgår, får 
man en score for hver dimension, som 
ligger et sted mellem 0 og 100 point (de-
taljerne forklares i ramme 1). Figuren vi-
ser en række interessante ting. For det 
første følges scoren på de to dimensioner 
ad. Det er ikke så underligt, da den ene 
dimension (social kapital) indgår i den 
anden (professionel kapital). Figuren be-
kræfter således, at de to mål opfører sig, 
”som de skal”. For det andet – og nok så 
vigtigt – viser figuren, at der er en meget 
stor spredning mellem skolerne. På begge 
de to dimensioner ligger skolerne spredt 
ud over et interval fra cirka 50 til cirka 
80 point. Vi ved fra andre undersøgelser, 
at en forskel på cirka 5 point er nok til at 
kunne mærkes af de ansatte. En forskel 
på 30 point er altså en enormt stor forskel, 
som kan mærkes tydeligt i dagligdagen. 
Hermed er vi fremme ved den første vig-
tige konklusion, som vi kan drage af pro-
jektet: Det er ikke de ydre rammer, der er 
afgørende for skolernes professionelle 
kapital. Forskellene må forklares ved no-
get, som skolerne selv gør, og som de gør 
forskelligt. Dette tema kommer vi tilbage 
til.

Den tredje interessante pointe, man kan 
uddrage af figuren, er, at skolernes gen-
nemsnitlige niveau ligger ret tæt ved det 

(Ved hver dimension angives antallet 
af spørgsmål i parentes).

A. PROFESSIONEL KAPITAL
1. Professionel kapital (11)
2. Social kapital (4)
3. Tillid (2)
4. Retfærdighed (2)
5. Samarbejdet mellem kolleger (4)
6. Samarbejdet mellem ledelsen og 
medarbejderne (3)
7. Human kapital (2)
8. Beslutningskapital (5)

B. KERNEOPGAVEN
9. Oplevet kvalitet (1)
10. Kriterier for kvalitet (1)
11. Eleverne: Manglende motivation (1)
12. Eleverne: Støj og uro i timerne (1)
13. Eleverne: Sociale og psykiske  
problemer (1)

C. JOBFAKTORER
14. Arbejdsmængde (2)
15. Indflydelse i arbejdet (2)
16. Mening i arbejdet (2)

D. RELATIONELLE FAKTORER
17. Ledelseskvalitet (2)
18. Anerkendelse fra ledelsen (1)
19. Anerkendelse fra kollegerne (1)
20. Anerkendelse fra eleverne (1)
21. Anerkendelse fra samfundet (1)
22. Mobning (2)

E. PERSON-ARBEJDE FAKTORER
23. Arbejde-privatlivskonflikt (2)
24. Loyalitet (2)
25. Tilfredshed med arbejdet (1)
26. Engagement i arbejdet (1)

F. HELBRED OG VELBEFINDENDE
27. Stress (2)
28. Udbrændthed (2)
29. Søvnbesvær (2)
30. Selvvurderet helbred (1)

Ved hvert spørgsmål (undtagen 
spørgsmålene om mobning) er der 
fem svarmuligheder, som scores 100, 
75, 50, 25 eller 0. Herefter udregnes 
en score for hver dimension. Denne 
score kan således gå fra 0 til 100. 
For de fleste dimensioner findes et 
nationalt benchmark. En forskel på 
plus/minus 7,5 point i forhold til det 
nationale benchmark regnes for at 
være ”væsentlig”. 

Nærmere detaljer findes i ”Professionel 
kapital på gymnasieuddannelserne – 
en håndbog”. GL, 2015.

OVERSIGT OVER DE DIMENSIONER, 
DER BLIVER KORTLAGT I FORBIN- 
DELSE MED UNDERSØGELSEN AF 
PROFESSIONEL KAPITAL.

RAMME 1: 

nationale gennemsnit for social kapital. 
Helt nøjagtigt ligger landsgennemsnittet 
på 64 point, mens skolernes gennemsnit 
er på 65 point. Der er altså ikke basis for 
at sige, at gymnasielærere har det hver-
ken dårligere eller bedre end andre løn-
modtagere hvad social kapital angår. Det 
er ikke det at være lærer, der har størst 
betydning, men hvor man er lærer. Fra 
andre undersøgelser af social kapital ved 
vi, at nogle af Danmarks allerbedste ar-
bejdspladser har en score for social ka-
pital på cirka 80 point. Det vil altså sige, 
at nogle af de skoler, der har deltaget i 
kortlægningen, ligger på niveau med 
Danmarks bedste arbejdspladser. Proble-
met er blot, at de ikke vidste det, da de 
aldrig havde fået lavet en kortlægning, 
som gav dem mulighed for at se det! 

Fokus på anerkendende ledelse
De forskelle, som kortlægningen har af-
dækket, er langt hen ad vejen afgørende 
for skolernes måde at fungere på. En il-
lustration heraf ser vi i figur 2 (side 6). 
Her ser vi sammenhængen mellem sko-
lernes professionelle kapital og de an-
sattes trivsel målt som jobtilfredshed. 
Igen er der slående forskelle mellem sko-
lerne. I den ene ende har vi en skole med 
en jobtilfredshed på under 60 point, 
mens tre skoler i den anden ende har en 
jobtilfredshed på næsten 90 point. Med 
ganske få undtagelser følges de to ting 
ad: Skoler med høj professionel kapital 
har også høj trivsel blandt de ansatte. 
Figuren viser os ikke, hvad der kommer 
først, men en omfattende forskning har 
vist, at det først og fremmest er den pro-
fessionelle kapital, der giver højere triv-
sel, mens den modsatte sammenhæng 
kun har ringe betydning. 

Vi har målt de ansattes tilfredshed på 
to andre måder. Dels ved at se på loya-
litet, som handler om forholdet til skolen 
som arbejdsplads, og dels ved at spørge 
om de ansattes engagement, som først 
og fremmest handler om at gøre en forskel 
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TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

i selve jobbet. På begge punkter fandt vi 
helt tilsvarende sammenhænge, så bud-
skabet til skolerne er klart: Hvis man vil 
have ansatte, der trives med deres arbejde 
og på deres arbejdsplads, er det en god 
ide at satse på den professionelle kapital. 

Det naturlige spørgsmål er så, hvordan 
man lige gør det. Og det korte svar er, at 
man skal fokusere på anerkendende le-
delse, professionelle læringsfællesskaber 
og høj kvalitet i kerneopgaven. I bogen 
Professionelle læringsfællesskaber har 
Thomas Albrechtsen illustreret, hvad der 
skal satses på, ved hjælp af de fem søjler: 
1. Fælles værdier og vision. 2. Fokus på 
elevernes læring. 3. Reflekterende dialoger. 
4. Deprivatisering af praksis. 5. Samar-
bejde (se figur 3). Hermed er det antydet, 
at det drejer sig om en omfattende proces, 
og alle erfaringer fra arbejdspladser, som 
har arbejdet med social eller professionel 
kapital, viser da også, at det handler om 
”det lange seje træk”. Til gengæld er der 
gevinst på alle hylder! 

  Det ville være skønt med mere 
gennemsigtighed, så den der lille djæ-
vel, der opstår nede i maven, når man 
er presset, ikke kan få næring. Fra tid 
til anden er det da hændt, at jeg har 
set på kollegaers skema og har tænkt, 
hvorfor har jeg så mange timer på ske-
maet sammenlignet med dem? Efter-
som der alligevel ikke er noget at gøre 
ved det, har jeg lagt det fra mig, og 
jeg har tænkt, at det sikkert er, som 
det skal være. Et mere gennemskueligt 
system, som mindede om det gamle 
system, ville afhjælpe dette problem, 
så hvis der kan opstå en dialog om, 
hvordan vi kan gøre opgavefordelingen 
mere gennemsigtig, således at ledelsen 
oplever, at deres retningslinjer ovenfra 
er overholdt, så tror jeg, det ville være 
til alles gavn og glæde.”

(Anonym svarperson)

   
RETFÆRDIGHED  
OG TRANSPARENS I  
OPGAVEFORDELINGEN

Figuren viser de fem søjler i et professionelt læringsfællesskab 
(efter Bonsen & Hübner, 2012: 61).

FIGUR 3. PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER
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Figuren viser de 52 skoler, der blev kortlagt i 2015. 
Den stiplede linje angiver landsgennemsnittet for danske lønmodtagere.

FIGUR 2. PROFESSIONEL KAPITAL OG JOBTILFREDSHED 

FIGUR 1. SOCIAL OG PROFESSIONEL KAPITAL

Figuren viser de 52 skoler, der blev kortlagt i 2015. 
Den stiplede linje angiver landsgennemsnittet for danske lønmodtagere.

SA
M

A
R

B
EJ

D
E



OM
TAGE SØNDERGÅRD  
KRISTENSEN

•  Professor Emeritus. Sociolog, 
dr.med. og en af landets 
førende arbejdsmiljøforskere. 

•  Har blandt andet været 
ansat på Københavns  
Universitet og Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejds
miljø. Sidstnævnte sted 
var han professor i psykisk 
arbejdsmiljø fra 20002008. 

•  Var i 2008 medforfatter til en 
såkaldt hvidbog om virksom
heders sociale kapital, som 
Arbejdsmiljø rådet udgav. 

•  I dag er han selvstændig 
forsker og konsulent i eget 
firma og er i den forbindelse 
blevet brugt af GL til at  
sætte professionel kapital 
projektet på skinner.

T
E

K
S

T
: T

A
G

E
 S

Ø
N

D
E

R
G

Å
R

D
 K

R
IS

T
E

N
S

E
N

TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

En af de centrale didaktiske og 
pædagogiske problemstillinger 
er, hvordan man under de givne 
betingelser opnår den ønskede  
læring. Løsningen finder man 
imellem to yderpunkter, hvor  
det centrale begreb er metode-
ansvarlighed.

KVALITET 
I KERNE- 
OPGAVEN

I de senere år har der overalt i den of-
fentlige sektor været en levende inte-
resse for begrebet kerneopgaven. Bogen 
Kend din kerneopgave har inspireret 
mange til at se nærmere på, hvad ker-

neopgaven egentlig er. Tit viser det sig nemlig, 
at man dels har meget forskellige opfattelser 
af kerneopgaven, og dels har meget uklare 
billeder af den. Pointen er, at hvis man ikke 
ved, hvilken opgave et jobcenter, et plejehjem, 
en teknisk forvaltning eller en skole er sat i 
verden for at løse, så ved man heller ikke, om 
man prioriterer rigtigt, eller hvilken retning 
man skal bevæge sig i. 

Ifølge forfatterne til bogen om kerneopgaven 
skal man huske tre ting, når man definerer 
arbejdspladsens kerneopgave: 1. Kerneopga-
ven skal skrives i ental. Hvis man har flere 
kerneopgaver på samme tid, betyder det, at 
man bevæger sig i flere retninger på én gang. 
2. Man skal skelne mellem ydelse og opgave. 
Et hospitals kerneopgave er for eksempel hel-
bredelse, men hertil kræves mange forskellige 
ydelser, herunder rengøring, pleje, operationer, 
medicinske behandlinger, samtaler og så vi-
dere. 3. Kerneopgaven skal handle om bor-
geren (patienten, eleven, beboeren og så vi-
dere).   
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TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

Hvis man skal følge denne tankegang, hvilket der 
kan være mange gode grunde til, så vil skolens ker-
neopgave være læring, mens en af de vigtigste ydelser 
er undervisning. Som bekendt kan børn lære en masse 
ting uden undervisning, og man kan også undervise 
dem, uden at de lærer noget. En af de centrale didak-
tiske og pædagogiske problemstillinger er netop, hvor-
dan man under de givne betingelser opnår den ønskede 
læring. Ifølge forfatterne til bogen Professional Capital 
kan man ikke løse en sådan opgave, hvis man tvinges 
til at anvende bestemte metoder i undervisningen. 
Men det er heller ikke forsvarligt, at lærerne har total 
metodefrihed, hvilket jo set fra elevernes synspunkt 
betyder vilkårlighed. Løsningen finder man imellem 
de to yderpunkter, hvor det centrale begreb er meto-
deansvarlighed. 

I et professionelt læringsfællesskab har man et re-
fleksivt forhold til de metoder, der anvendes i under-
visningen. I dette fællesskab udvikles metoderne med 
udgangspunkt i de erfaringer, man gør undervejs, og 
de inspireres af den forskning, der findes på området. 
Hermed bidrager både erfaringer og forskning til ud-
viklingen af arbejdspladsens beslutningskapital.   

Stolthed over arbejdet giver høj trivsel
Forholdene omkring kerneopgaven blev belyst ved 
hjælp af fem forskellige spørgsmål. To af spørgsmålene 
handlede om kvalitet. Det ene gik på, om lærerne 
kunne udføre deres arbejde i en kvalitet, som de var 
tilfredse med, mens det andet søgte at få belyst, om 
der var klare kriterier for god kvalitet på skolen. Der-
til kommer tre spørgsmål om eleverne. Alle tre blev 
indledt med ordene: ”Hvor ofte bliver effekten af din 
undervisning påvirket af …” Og de tre forhold, som 
blev nævnt, var ”manglende motivation”, ”støj og uro” 
og ”elevernes psykiske og sociale problemer”. Inten-
tionen hermed var at kortlægge de tre udfordringer, 
som mange gymnasielærere har nævnt i forbindelse 
med deres undervisning. 

Figur 1 viser, hvordan de undersøgte skoler fordeler 
sig på de to dimensioner ”Beslutningskapital” og ”Kri-
terier for kvalitet”. Som forventet er der en klar sam-
menhæng mellem de to egenskaber. Dette viser, at 
klare kriterier for kvalitet først og fremmest findes på 
skoler med høj beslutningskapital – og dermed også 
høj professionel kapital. Igen ser vi meget store for-
skelle mellem skolerne, idet scoren for ”Kriterier for 
kvalitet” går lige fra cirka 35 point til mere end det 
dobbelte! Dette kan også udtrykkes på en anden måde, 
idet andelen af lærerne, der oplever klare kriterier for 
kvalitet, varierer fra 15 procent til 67 procent.   

En af de helt centrale antagelser i forbindelse med 
den tilgang, der ligger i professionelle læringsfælles-
skaber, er, at høj trivsel hos lærerne opstår ved at være 
stolt af sit arbejde – med andre ord gennem at opleve 
høj kvalitet. Denne sammenhæng belyses i figur 2, 
som klart bekræfter antagelsen. De skoler, som har 
den højeste oplevelse af kvalitet, har også høj jobtil-
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FIGUR 2. OPLEVET KVALITET OG JOBTILFREDSHED

FIGUR 3. ELEVERNES MOTIVATION OG STØJ/URO I TIMERNE

FIGUR 1. BESLUTNINGSKAPITAL OG KRITERIER FOR KVALITET



fredshed, mens det modsatte gør sig 
gældende for skolerne, hvor lærerne ikke 
er tilfredse med kvaliteten. På nogle 
skoler er der mindre end en tredjedel, 
der er tilfredse med kvaliteten, mens 
der på andre er helt op til 70 procent. 
Ikke så mærkeligt, at det kan aflæses i 
trivslen blandt lærerne.    

Tre udfordringer følges ad
Det er klart, at undervisningens kvalitet 
ikke alene afhænger af lærerens indsats. 
I de senere år har der været talrige rap-
porter og artikler om problemer med 
eleverne/kursisterne på ungdomsud-
dannelserne og i folkeskolen. Især har 
mange fremhævet støj og uro i timerne, 
manglende motivation samt sociale og 
psykologiske problemer. Disse tre emner 
er belyst i undersøgelsen, og resulta-
terne er sammenfattet i tabel 1. Lærerne 
er blevet spurgt, om effekten af deres 
undervisning bliver påvirket af de tre 
fænomener, og det ses, at omkring en 
tredjedel svarer positivt, når det gælder 

manglende motivation, mens det drejer 
sig om hver femte, når det gælder støj 
og uro, og hver sjette vedrørende sociale 
eller psykiske problemer. Om dette er 
mange eller få, er naturligvis en smags-
sag, men det er tydeligt, at det drejer 
sig om nogle udfordringer, som skolerne 
ikke kan negligere. 

Igen er der meget store forskelle sko-
lerne imellem. Når det for eksempel gæl-
der manglende motivation, er der skoler, 
hvor cirka 15 procent af lærerne angiver 
det som et problem, mens andelen andre 
steder er helt oppe på 75 procent! For 
psykiske og sociale problemer varierer 
skolerne fra 5 procent til over 30 procent, 
mens skolerne ligger mellem 10 og 40 
procent, når det gælder støj og uro. 
Mange lærere giver udtryk for, at de op-
lever et betydeligt pres, når det drejer 
sig om at optage elever på skolen, som 
giver lærerne store pædagogiske og di-
daktiske udfordringer.   

Der er en klar tendens til, at de tre 
udfordringer, som fremgår af tabel 1, 

  Mit mål er at gøre min elever så dygtige som overhovedet muligt  
inden for mine fag. Jeg underviser altid et niveau højere, end jeg skal, og opnår derfor 
stolte elever, der får meget høje karakterer. De vokser også samtidig med opgaven på 
det personlige plan og får større selvtillid. Så jeg slår to fluer med et smæk. Jeg elsker, 

når vi som skole sammen har bragt en mønsterbryder videre. Det giver  
mit arbejde en højere mening, og jeg føler, at vi gør en forskel :-)  

(Citat fra undersøgelsen)

RAMME 1:
”ET ARBEJDE MED STOLTHED OG MENING”

TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

følges ad. Dette illustreres i figur 3 (for-
rige side), hvor man kan se skolernes 
placering på dimensionerne vedrørende 
manglende motivation samt støj og uro. 
Her gælder det om at have så lav en score 
som muligt, og det ses, at enkelte skoler 
ligger i området 30-40 point på de to 
dimensioner, mens andre scorer over 60 
point ud af de 100 mulige. På enkelte af 
de undersøgte skoler er disse udfordrin-
ger så store, at det påvirker lærernes 
jobtilfredshed og engagement ganske 
betydeligt.  

Omvendt er der mange lærere, som i 
den kvalitative del af undersøgelsen har 
givet udtryk for, at det er arbejdet med 
eleverne, der giver arbejdet mening. Et 
godt eksempel blandt mange kan man 
læse i ramme 1. I dette citat giver den 
anonyme lærer udtryk for, hvordan det 
er arbejdet med høj kvalitet i kerneop-
gaven, der giver hans liv som lærer me-
ning og perspektiv. Citatet understreger 
på smukkeste vis de pointer, som denne 
artikel indeholder. 
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HVOR OFTE BLIVER EFFEKTEN AF DIN UNDERVISNING PÅVIRKET AF ...

- elever/kursister med manglende motivation og lyst til at lære?

- støj og uro i timerne?

- elever/kursister med sociale eller psykiske problemer?

Resultatet er baseret på over 4.000 besvarelser i 2015-2016.

ALTID/OFTE

34,0 %

21,2 %

16,3 %

TABEL 1. FORHOLD I UNDERVISNINGEN, DER PÅVIRKER KVALITETEN

FIGUR 1. BESLUTNINGSKAPITAL OG KRITERIER FOR KVALITET



Professionel kapital-undersøgelserne viser, at hvis man på skolerne ønsker  
at opbygge professionelle læringsfællesskaber, kræves der en målbevidst  
og langsigtet indsats. Ifølge eksperter vil en sådan indsats resultere i skoler,  
som er klart bedre for både lærere og elever.

F
or et års tid siden udkom Helle 
Heins spændende rapport Le-
delse af højtuddannede i de 
gymnasiale uddannelser. Heri 
konkluderer hun, at ”ledelses-

niveauet overordnet set er højt, og at gym-
nasielærerne er passionerede medarbej-
dere. Engagementet er højt hos både 
lærere og ledere, der i fællesskab ønsker 
at løfte opgaven”. Undervejs i rapporten 
bliver det glade budskab dog nuanceret 
en hel del, og det står klart, at ledelse og 
samarbejde på de gymnasiale uddannel-
ser kan være en vanskelig opgave, og at 
den ikke altid lykkes lige godt.  

I en anden undersøgelse af ledelse på 
skoleområdet analyserede Lotte Bøgh An-
dersen og kolleger implementeringen af 
lov 409 i folkeskolen. Problemstillingen 
ligner på mange områder den, man har 
haft på gymnasieområdet med OK 13. Det 
helt centrale resultat er her, at lærerne har 

stor mistillid til såvel det overordnede ni-
veau (ministeren og KL) som til det kom-
munale niveau. Men når man spørger om 
implementeringen af reformen på den 
enkelte skole, ser billedet helt anderledes 
ud. Her spreder besvarelserne sig ud over 
hele skalaen lige fra stor mistillid til det 
modsatte. Konklusionen er, at det er den 
enkelte skoleleder, der gør forskellen, og 
at lærerne udmærket er i stand til at skelne 
mellem det nationale niveau og det lokale. 

Yderligere viser Lotte Bøgh Andersen, 
hvad der kendetegner de ledere, som for-
mår at implementere den upopulære lov-
givning og samtidig bevare lærernes tillid 
og engagement. Den gode ledelse består 
i at kunne kombinere transformationsle-
delse (at have tydelige mål og visioner for 
skolen) med transaktionsledelse (at vide, 
hvad der foregår i dagligdagen, og reagere 
derpå). 

Disse iagttagelser er interessante, da de 

LEDELSE OG SAMARBEJDE OM     PROFESSIONEL KAPITAL:
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TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

FIGUR 1. LEDELSESKVALITET OG PROFESSIONEL KAPITAL

fuldstændigt svarer til resultaterne i nær-
værende undersøgelse af professionel ka-
pital: Skoler med samme ydre betingelser 
klarer de udfordringer, der kommer udefra, 
meget forskelligt. Og meget tyder på, at 
en af de vigtigste forklaringer er forskelle 
i ledelseskvalitet og ledelsesstil.

Spredning i ledelseskvalitet
I figur 1 kan man se, hvordan de under-
søgte skoler fordeler sig med hensyn til 
professionel kapital og ledelseskvalitet. 
Figuren viser flere ting. For det første er 
det tydeligt, at ledelseskvalitet og profes-
sionel kapital følges ad. For det andet kan 
vi se, at der er en meget stor spredning 
med hensyn til ledelseskvalitet – nemlig 
lige fra cirka 30 point til omkring 80. 
Denne spredning er klart større, end man 
normalt ser i Danmark. Og for det tredje 
ses det, at omkring tre fjerdedele af sko-
lerne ligger bedre end landsgennemsnit-
tet hvad ledelseskvalitet angår.   

Figuren kan ikke vise os, hvorfor ledel-
seskvalitet og professionel kapital følges 
ad, men fra den øvrige forskning ved vi, 
at det først og fremmest er ledelseskvali-
teten, der har betydning for den professi-
onelle kapital, og ikke omvendt. Hvis man 
ønsker at øge den professionelle kapital 
på skolerne, skal man altså først og frem-
mest se på rekruttering, uddannelse og 
coaching af lederne. 

Figur 2 (næste side) viser et par af de 
ting, som den gode leder skal kunne. Nem-
lig dels etablere et godt samarbejde med 
de ansatte (den såkaldte ”forbindende so-
ciale kapital”), og dels kunne udvise an-
erkendende ledelse. At være en anerken-
dende leder handler ikke om at dele ros 
ud til højre og venstre. Faktisk er skamros 
værre end ingenting. Man skal have noget 
at have rosen i, hvilket bringer os tilbage 
til begrebet transaktionsledelse, som er 
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ovenfor.  Som det fremgår af figuren, er 
der også på dette felt stor spredning mel-
lem skolerne, men denne gang ligger fler-
tallet af skolerne i den ”dårlige” firkant, 
hvor man ligger lavere end landsgennem-
snittet på begge dimensioner. Det kniber 
med andre ord med både samarbejde og 
anerkendelse på skolerne. Specielt ligger 
tre af skolerne ekstremt lavt på disse to 
dimensioner. Her er der behov for en hur-
tig indsats. 

I den næste figur (figur 3) ser vi så på 

relationerne mellem kollegerne: samar-
bejdet mellem kollegerne og anerkendelse 
fra kollegerne. Her er vi fremme ved et af 
de mest slående resultater i undersøgel-
sen, nemlig at anerkendelse fra kollegerne 
overalt er lavere end landsgennemsnittet 
for lønmodtagere – ofte endda meget la-
vere. De fleste skoler ligger i området 55-
65 point, mens landsgennemsnittet er 
cirka på 75 point. Denne lave score for 
kollegial anerkendelse har været disku-
teret mange gange ved møder og på sko-

TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

lerne, og her har lærerne foreslået en 
række forklaringer. 

Lang vej til et professionelt  
læringsfællesskab
For det første er der mange, der har nævnt, 
at den lave anerkendelse er helt naturlig, 
idet man ”ikke har noget at have aner-
kendelsen i”, da man jo ikke ved ret me-
get om hinandens undervisning. For det 
andet er det ofte nævnt, at det kan være 
svært at give anerkendelse til kolleger, 
idet man derved gør sig selv til ”dommer” 
eller stiller sig ”højere” end kollegaen. 
Det strider mod den herskende kultur, 
hvor man anser alle for at være ”lige 
gode”. Og endelig er der en del lærere, 
som har været inde på, at der ligger en 
form for kollektiv beskyttelse i, at man 
ikke giver hinanden feedback. På den 
måde undgår man at tage hul på vanske-
lige emner såsom dårlig undervisning, 
evaluering af lærere med videre. Under-
søgelsen kan ikke afgøre, hvilke af disse 
forklaringer der holder vand, og heller 
ikke, om der eventuelt er andre og bedre 
forklaringer. Det kan kun afgøres i dialo-
ger på skolerne og mellem kollegerne i 
det hele taget.   

Uanset hvad årsagerne til den lave kol-
legiale anerkendelse og det relativt be-
skedne samarbejde mellem lærerne måtte 
være, så viser figur 3, at der er meget langt 
fra den nuværende situation til det, man 
kalder et professionelt læringsfællesskab, 
som jo netop bygger på samarbejde, fæl-
les visioner, refleksiv praksis og gensidig 
feedback.

Alt i alt er det en af undersøgelsens 
hovedkonklusioner, at ledelse og samar-
bejde på de enkelte skoler er den vigtigste 
vej til højere social og professionel kapital. 
Høj ledelseskvalitet er den vigtigste en-
keltfaktor, og her ligger mange skoler hel-
digvis fint, men der er samtidig meget 
store forskelle, og det er vanskeligt at se, 
hvordan skolerne med meget lav ledelses-
kvalitet skal kunne trække sig selv op ved 
hårene.  

Samtidig viser undersøgelsen, at hvis 
man på skolerne ønsker at opbygge pro-
fessionelle læringsfællesskaber, kræves 
der en målbevidst og langsigtet indsats. 
Ifølge Hargreaves, Fullan og mange andre 
vil en sådan indsats resultere i skoler, som 
er klart bedre for både lærere og elever. 

FIGUR 2. ”LODRET” SAMARBEJDE OG ANERKENDELSE  
FRA LEDELSEN

FIGUR 3. SAMARBEJDE MELLEM KOLLEGER OG ANERKENDELSE 
FRA KOLLEGER
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TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

Rigtig mange gymnasielærere sover dårligt, og det er et alvorligt problem.  
”Medicinen” er gode relationer på skolen og et godt, professionelt læringsmiljø.

I undersøgelsen af professionel ka-
pital i de gymnasiale uddannelser 
har vi set på psykisk velbefindende 
og trivsel på en lang række forskel-
lige måder. Det noget diffuse be-

greb ”trivsel” har vi belyst på tre forskel-
lige måder, idet vi har målt jobtilfredshed, 
engagement og loyalitet. Psykisk velbe-
findende er også undersøgt på tre måder, 
nemlig ved at se på stress, søvnbesvær 
og udbrændthed. I denne artikel fokuse-
rer vi på lærernes psykiske velbefindende.    

Et af undersøgelsens mest markante 
– og negative – resultater er den høje fore-
komst af søvnbesvær. Dette ses tydeligt i 
figur 1, idet figuren viser, at alle de skoler, 
der blev kortlagt i 2015, har en højere 
forekomst af søvnbesvær end landsgen-
nemsnittet for danske lønmodtagere. Sco-
ren for søvnbesvær går lige fra 22 til 37 
point, mens landsgennemsnittet er under 
20! Der er altså rigtig mange lærere, der 
sover dårligt, hvilket er et ret alvorligt 
symptom.  

Scoren for søvnbesvær er baseret på to 
spørgsmål, hvor det ene går på, hvor let 
man har ved at falde i søvn, mens det 
andet handler om at vågne for tidligt om 
morgenen – altså før man er udsovet. Om-
kring 10 procent angiver, at de ofte har 
problemer med at falde i søvn (mod 6 pro-
cent i normalbefolkningen), mens 17 pro-
cent vågner for tidligt (mod 7 procent). 
Det er altså især det sidste af de to symp-
tomer, der plager mange gymnasielærere. 

Dårlige tanker går i ring
De senere års forskning om søvn har do-
kumenteret to vigtige ting. For det første 

STRESS OG SØVN  
– hvordan går det med  
det psykiske helbred?

T
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FIGUR 1. STRESS OG SØVNBESVÆR

sover vi for lidt og for dårligt. Det gælder 
alle aldersgrupper, men det er mest alvor-
ligt for børn og unge, som i særlig grad 
har behov for tilstrækkelig søvn. Og for 
det andet er dårlig søvnkvalitet ikke noget 
luksusproblem. Dårlig søvn øger risikoen 
for mange forskellige ting, herunder hjer-
tesygdom, medicinbrug, ulykker, dårlig 
livskvalitet og almindelig træthed og 
stress. 

Det er derfor vigtigt at få dokumenteret, 
hvorfor så mange gymnasielærere sover 
dårligt. Det er ikke nogen let opgave, idet 
der kan være mange forskellige årsager til 

dårlig søvn, både private og arbejdsmæs-
sige. En af de ting, man kunne se nærmere 
på, er begrebet ruminering, som handler 
om, at tankerne går i ring, og at man ikke 
rigtig er herre over de ting, man spekule-
rer på. Mange vågner for eksempel for 
tidligt og tænker straks på en dårlig epi-
sode på arbejdspladsen eller en konflikt 
med ægtefællen. Der er især to ting, der 
kan give ruminering, nemlig uløste kon-
flikter og uafsluttede opgaver. 

Hermed er vi fremme ved to af de ting, 
der kan ligge bag lærernes søvnbesvær 
– nemlig enten konflikter med ledere, kol-
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TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

leger eller elever eller også en følelse af 
altid at have noget hængende over hove-
det. Men der kan selvfølgelig også være 
mange andre årsager, som falder uden for 
rammerne for denne kortlægning.  

Lad os vende tilbage til figur 1. Figuren 
viser nemlig også, hvordan skolerne ligger 
med hensyn til stress. Også her er gen-
nemsnittet højt, men der er dog seks-syv 
skoler, der ligger lavere end landsgennem-
snittet (den stiplede linje). Som det frem-
går, er der meget stor spredning mellem 
skolerne på begge dimensioner. Igen er vi 
således fremme ved en af undersøgelsens 
vigtigste pointer, nemlig at det ikke hand-
ler så meget om at være gymnasielærer, 
men mere om hvor man er det. Skolen 
betyder mere end jobbet – også for stress 
og søvn. 

En lidt grov tommelfingerregel for hele 
arbejdsmarkedet er, at cirka en tredjedel 
af lønmodtagernes stress skyldes arbejdet, 
mens en tredjedel skyldes private forhold, 
og en tredjedel har årsager i personlighe-
den. På de enkelte skoler ser regnestykket 
imidlertid noget anderledes ud. På skoler 
med et lavt stressniveau er der kun mu-
lighed for at reducere forekomsten med 
15-20 procent, mens skoler med et meget 
højt stressniveau i princippet kan fjerne 
over halvdelen af de ansattes stress. Men 
som bekendt er teori én ting, mens prak-
sis er noget helt andet. Måske er det netop 
skolerne med det høje stressniveau, der 
er dårligst i stand til at gøre noget ved 
problemet! I ramme 1 fortæller tre af svar-
personerne om deres stress og manglende 
trivsel på skolen, og disse udførlige be-
skrivelser illustrerer på fremragende 

 JEG ER TRÆT OG STRESSET.
Jeg elsker kerneydelsen i jobbet: at undervise, men jeg 
føler mig generelt stresset. Der er mange 
undervisningsmoduler, mange skriftlige opgaver, som 

skal rettes, mange møder og mange udenomsadministrative 
opgaver (planlægge studieture, kopiere, scanne, skrive ind i 
Lectio, udfylde undervisningsbeskrivelser, planlægge møder, 
ATforløb). Jeg føler kun lige, at jeg får nået det, som er til i 
morgen – og allerede står der 100 andre deadlines på lur, som 
skal eksekveres nu. Jeg har aldrig fri om aftenen og arbejder 
altid en dag i weekenden – oven i en arbejdsuge fra 8 16. Jeg 
er træt, mangler overblik og kan ikke se, hvornår der kommer 
luft i skemaet.” 

LEDELSEN ER IKKE ANERKENDENDE
Selv om jeg overordnet er glad for mit arbejde, er jeg 
ked af, at det tager alt for meget af min vågne tid, og 
jeg oplever et meget stort og konstant pres i det 

daglige. Samtidig oplever jeg ikke, at ledelsen anerkender den 
store indsats og meget tidskrævende manøvre, det er at have 
så uendelig mange bolde i luften samtidig. Snarere forholder 
de sig kritisk i forhold til tidsforbruget uden at spørge ind. 
Dette element stresser mig meget i det daglige.”

VÅGNER HVER MORGEN MED HJERTEBANKEN
Har været ansat i 20 år og har tidligere været tilfreds 
med mit arbejde. Føler mig for tiden magtesløs over 
for, hvad fremtiden vil bringe. Vi knokler hos os, og 

mertid/plustid for alt vores ekstra arbejde er en by i Rusland, vi 
får at vide, at der ingen penge er. Hvordan kan man bede folk 
om at arbejde uden at honorere dem?! Vågner hver morgen 
med hjertebanken over, om jeg kan holde til presset, er 51 år, 
hvad hulen skal jeg ellers lave?! Kvalitet er næsten et fyord hos 
min nærmeste leder, bare man kan arbejde hurtigt og bruge 
mindst mulig tid på forberedelse, så er alt godt. Vi skal være til 
rådighed 8.0017.00 på vores skole, og jeg har derfor besluttet 
ikke at arbejde i weekenden, så nu skal jeg øve mig på ikke at 
tænke på job, men ellers kan jeg ikke holde til det. Føler, med 
alle de stramninger, vores ledelse hele tiden kommer med, at 
jeg konstant er mistænkeliggjort i forhold til mit arbejde, og 
har på intet tidspunkt fået det, der ligner påskønnelse. Håber, 
at oplysningerne bruges til noget relevant, for hos os kæmper 
vi fra dag til dag helt på egen hånd.”

RAMME 1: 
TRE LÆRERE BESKRIVER STRESS  
I DAGLIGDAGEN.



G
Y

M
N

A
SIESK

O
LEN

 • SÆ
R

N
U

M
M

ER
 • 20

16

14

TEMA: PROFESSIONEL KAPITAL

måde, hvor svært det åbenbart er at få 
gjort noget ved disse udbredte problemer. 

Fremherskende arbejde-privat-
livs-konf likt
Som nævnt i indledningen har vi også 
kortlagt svarpersonernes udbrændthed, 
men af pladshensyn går vi ikke i detaljer 
med dette symptom. Analyserne viser, at 
mønsteret med hensyn til udbrændthed 
er stort set det samme som med hensyn 
til stress. Også her er der seks-syv skoler 
med et lavt niveau, mens resten af sko-
lerne ligger lidt eller meget højere end 
landsgennemsnittet. 

Da undersøgelsen primært handler om 
professionel kapital, kan det være nærlig-
gende at se på, hvordan sammenhængen 
er mellem professionel kapital og søvnbe-
svær. Det belyses i figur 2. Som det frem-
går, er der overordnet set en sammen-
hæng, men der er unægtelig stor spredning 
omkring den indlagte regressionslinje. 
Dette er ikke så mærkeligt set i lyset af de 
mange årsager – både private og arbejds-
mæssige – der kan være til søvnbesvær. 
Man kan også vende argumentationen om 
og konstatere, at uanset de mange årsager 
er det stadigvæk skolen med den højeste 
professionelle kapital, der har det laveste 
søvnbesvær.

En af de årsager, der ofte nævnes, når 
det handler om stress og søvnbesvær, er 
arbejde-privatlivs-konflikt. Til trods for 
intentionerne i OK 13 ligger gymnasielæ-
rerne højt hvad angår arbejde-privat-
livs-konflikt. Denne konflikt handler pri-
mært om to ting, nemlig tid og energi. 
Mange føler, at arbejdet tapper dem for 
begge dele, således at de ikke kan fungere 
tilfredsstillende i familien og i fritiden i 
øvrigt. Figur 3 illustrerer denne problem-
stilling, idet vi her fokuserer på stress. 

Som det fremgår, ligger alle de under-
søgte skoler højere end landsgennemsnit-
tet hvad arbejde-privatlivs-konflikt angår. 
Hvis det var meningen med OK 13 at ”nor-
malisere” gymnasierne på dette felt, er 
det således ikke lykkedes. Figuren viser 
også den forventede sammenhæng mellem 
de to dimensioner, idet de skoler, der lig-
ger højt på den ene dimension, også ligger 

FIGUR 3. ARBEJDE-PRIVATLIVSKONFLIKT OG STRESS

FIGUR 2. PROFESSIONEL KAPITAL OG SØVNBESVÆR

højt på den anden. Når dette er sagt, bør 
det imidlertid også nævnes, at nogle sko-
ler øjensynligt er bedre til at undgå arbej-
de-privatlivs-konflikt end andre. Skolernes 
score går lige fra 43 til 64 point – en for-
skel på knap 20 point på en skala, hvor 
en forskel på 5 er mærkbart for de ansatte! 

Hurtig indsats påkrævet nogle 
steder
Når vi ser på det psykiske velbefindende, 
har undersøgelsen således to hovedresul-
tater. Det ene er, at gymnasielærerne sam-
let set har betydelige problemer med 
stress, udbrændthed og søvnbesvær. Især 
det sidste symptom er alt for udbredt, 
hvilket er til skade for lærerne, deres un-
dervisning og deres omgivelser. Det andet 

hovedresultat er, at der – også på dette 
felt – er meget stor forskel på skolerne. 
På nogle skoler ligger man i nærheden af 
landsgennemsnittet, mens andre skoler 
har så store problemer med lærernes psy-
kiske velbefindende, at en hurtig indsats 
er påkrævet.

Undersøgelsen har også vist, hvad ”me-
dicinen” består i. Skoler, hvor lærerne 
trives godt, har to kendetegn: For det før-
ste er der god ledelse og godt samarbejde. 
Med andre ord gode relationer. Og for det 
andet er man i fællesskab fokuseret på 
kerneopgaven, hvilket giver mening og 
engagement hos lærerne. På denne måde 
vender vi atter tilbage til undersøgelsens 
centrale begreb, nemlig det professionelle 
læringsfællesskab. 
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Vi har spurgt en rektor og en tillidsrepræsentant, hvilke konkrete lærdomme 
de tager med fra arbejdet med professionel kapital.

1. ”Vi skal holde fokus 
på opgaven. Det er dén, der 
er vores metier. Når vi ar-
bejder på skolen, skal vi 
hele tiden vende det, vi gør, 
i forhold til spørgsmålet: 
’Giver det mening for vores 
arbejde med eleverne?’ 
Uanset hvor man sidder i 
organisationen, så er man 
en del af opgaveløsningen. 
Der er ingen, der er mere 
værd end andre. Det vigtig-
ste er, at vi holder kerneop-
gaven for øje.”

TRE VIGTIGE 
ERFARINGER MED 
PROFESSIONEL KAPITAL

TEMA:  PROFESSIONEL KAPITAL

2. ”Vi skal anerkende dialogens vigtighed. Vi kan 
sagtens have forskellige holdninger til, hvordan vi løser 
vores opgaver, men der findes ingen umiddelbar sandhed. 
For eksempel fokuserer vi meget på tid, men som Tage 
Søndergård Kristensen fortalte os, så er det ikke et spørgs-
mål om tid. Der er sådan set tid nok til opgaverne, men vi 
skal blive dygtigere til at prioritere og i fællesskab holde 
fokus på opgaven. Dér kommer dialogen i spil.

Trivsel handler om måden, vi er professionelle sammen 
på. Vi har været slemme til at gøre det den forkerte vej 
rundt, hvor vi først så på den enkelte persons trivsel eller 
velbefindende. Det er vigtigt, at vi gør det omvendt, for når 
vi har en god måde at være professionelle sammen på, så 
kommer trivslen af sig selv. Det handler for eksempel om 
at huske at sige godmorgen – hver dag!”

3. ”At arbejde med professionel ka-
pital har givet megen indsigt, men selve 
undersøgelsen siger desværre ikke meget 
om beslutningskompetence i Hargreaves og 
Fullans oprindelige betydning af begrebet. 
Når man læser deres bog, så står det klart, 
at det, vi som skole i virkeligheden lever 
af, er, at lærerne har solid beslutningskom-
petence. Lærernes vigtigste opgave, og som 
vi skal huske at udvikle og forvente, er, at 
den enkelte har og påtager sig ansvar for 
beslutninger og er klare og kompetente i 
undervisningssituationen og i alle relationer 
i forhold til eleverne. Det fastholder desuden 
fokus på opgaven.” 

JAKOB THULESEN DAHL, REKTOR PÅ SKANDERBORG GYMNASIUM

1. ”Processen op til, 
at vi besluttede at lave un-
dersøgelsen, var rigtig fin. 
Vi tillidsrepræsentanter gik 
sammen med arbejdsmiljø-
repræsentanten til ledelsen 
og foreslog, at vi brugte pro-
jektet som arbejdspladsvur-
dering (APV). Den mulighed 
tog ledelsen godt imod. Det 
er et udtryk for en generel 
lydhørhed hos ledelsen og for 
godt samarbejde, men også 
at de gerne vil kunne bench-
marke sig med andre skoler.”

2. ”I selve undersøgelsen fungerede det rig-
tig godt, at vi ikke jagtede et mærkat som ’god’, 
’dårlig’ eller ’gennemsnitlig’. Afdækningen af den 
professionelle kapital pegede mere frem mod mu-
lige udviklingspotentialer. Det var et godt udgangs-
punkt, bedre end en almindelig APV. Det giver et 
mere konkret billede, også af hvad vi kan stille op. 
Vi havde Tage Søndergård Kristensen ude at for-
tælle, og han fortalte blandt andet om de struktu-
relle problemer, som sektoren generelt har, for 
eksempel balancen mellem arbejdsliv og privatliv. 
Det åbnede vores øjne for, at nogle problemer kan 
være svære at løse på den enkelte skole, og at det 
derfor måske ikke er dem, man skal prioritere. Det 
var en god sparring.”

3. ”For første gang i min tid har vi haft et 
egentligt sammenligningsgrundlag med andre sko-
ler. Normalt har vi bare sammenlignet med vores 
egne tidligere APV’er. Det har været godt at få set 
os selv i et større perspektiv, og nogle gange har 
det givet nogle overraskelser, når vi lå over eller 
under gennemsnittet på konkrete spørgsmål. Det 
har efter min opfattelse givet en tilfredshed blandt 
lærerne at få et samlet billede. 

Skal man sige noget kritisk, så var konklusio-
nerne nogle gange baseret på kun ét spørgsmål, og 
det bliver et lidt spinkelt grundlag, når nu det giver 
så tydelige resultater. Det havde vi en fin diskussion 
med Tage Søndergård Kristensen om. 

JACOB SLOTH, TR-SUPPLEANT, GREVE GYMNASIUM



Der var brug for starthjælp udefra, da gymnasiet på Selandia skulle videre 
efter OK 13-skuffelsen. Den kom fra Tage Søndergård Kristensen.

”P rofessionel kapital er et rigtig 
fint koncept. Jeg kan godt lide 
den måde at arbejde med ar-
bejdsmiljø på, for det er mere 

gymnasierelevant end en medarbejdertil-
fredshedsundersøgelse (MTU), der er me-
get bred. Professionel kapital spørger ind 
til nogle ting, der kun findes i vores pro-
fession.”

Ordene kommer fra Frederikke Tom-Pe-
tersen, der er tillidsrepræsentant på Se-
landia i Slagelse. Når hun ikke arbejder 
for at forbedre arbejdsmiljøet, underviser 
hun i kemi, biologi og bioteknologi.

Sammen med rektor Niels-Erik Hybholt, 
der har været på skolen siden 2009, har 
hun indvilget i at fortælle om, hvordan de 
to gymnasier, htx og hhx, på Selandia har 
arbejdet med professionel kapital.

OK 13 gav dårlig stemning
Historien starter dog, som så mange andre 
historier om situationen på landets gym-
nasier, med OK 13. For implementeringen 
efterlod et frustreret lærerkollegium på 
både hhx og htx. 

”Før overenskomsten havde vi en lokal 
husaftale, hvor vi havde aftalt meget de-
taljeret, hvordan skoleåret og dagligdagen 
skulle forløbe og opgaverne skulle hono-
reres. Så kom OK 13, hvor det blev signa-
leret, at vi rektorer skulle være ledere med 
stort L,” fortæller Niels-Erik Hybholt. 

Han uddyber:
”Det betød, at vi skulle holde kortene tæt 
til kroppen, og at arbejdsmiljøet blev lidt 
klemt, fordi det nu var uklart, hvad der 
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”Det betød konkret, at vores arbejds-
tidstilrettelæggelse blev åbnet helt op. Det 
hele blev lagt frem, så vi kunne se, at det 
i virkeligheden foregik på samme måde, 
som det altid havde gjort. Så forsvandt mis-
tilliden og usikkerheden. Vi er jo fornuftige 
mennesker, og selvfølgelig er der ikke nogen 
parter, der vil snyde hinanden.”

Selvom Tage Søndergård Kristensens be-
søg lå før professionel kapital-projektet, så 
var dét en af årsagerne til, at ledelse og 
medarbejdere blev enige om at medvirke, 
da Gymnasieskolernes Lærerforening se-
nere søsatte initiativet. 

På seminar med Tage Søndergård 
Kristensen
Da Frederikke Tom-Petersen præsenterede 
projektet for sin rektor, var han ikke i tvivl 
om, at det skulle afprøves.

”Jeg syntes, at det lød rigtig spændende. 
Det kunne være en anderledes måde at 
arbejde med vores medarbejdertilfredsheds-

For at forbedre balancen mellem 
privatliv og arbejdsliv tester gym-
nasierne på Selandia nu i efteråret 
et forbud mod arbejdsrelaterede 
e-mails efter klokken 18.

”Personligt har jeg ikke den store 
tiltro til, at det gør en forskel, men 
det er vigtigt, at vi tør afprøve nye 
tiltag,” siger rektor Niels-Erik Hybholt.

E-MAILEKSPERIMENTET

foregik. Man skal ikke have læst særligt 
mange bøger om ledelse for at forstå, at 
åbenhed, transparens og gennemskuelig-
hed er forudsætningen for et aktivt samspil 
mellem medarbejdere og ledelse,” siger han.

Derfor opstod der en situation, som 
Niels-Erik Hybholt ikke var glad for.

”Nogle af medarbejderne blev lige så 
lukkede, som vi i ledelsen var, når vi 
meldte noget ud. Det var jo ønsket med 
OK 13. Det passede mig dårligt og var ikke 
godt for hverken vores samarbejde eller 
vores kultur,” fortæller han.

Tillidsrepræsentant Frederikke Tom-Pe-
tersen supplerer:

”OK 13 vendte op og ned på nogle ting, 
som vi havde været vant til. Arbejdstids-
tilrettelæggelsen foregik pludselig bag 
lukkede døre, og der opstod ubegrundede 
mistanker om, at ledelse og medarbejdere 
var ude på at snyde hinanden. Det betød, 
at vi medarbejdere pludselig følte os pres-
sede.”

Fornuftige mennesker
Derfor fik skolen fat i Tage Søndergård 
Kristensen, professor i arbejdsmiljø, der 
desuden har skrevet en række af artiklerne 
i dette temanummer. Han kom ud på sko-
len og satte ifølge de to ord på en masse 
af de diskussioner, der foregik mellem 
ledelse og medarbejdere. 

”Det betød, at vi fik bragt tingene op på 
et rigtig fornuftigt plan. Vi kom i gang 
med at arbejde med den åbenhed og trans-
parens, som manglede,” fortæller Frede-
rikke Tom-Petersen og uddyber:

ISBRYDEREN
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  Jeg går da ikke på arbejde og 
tænker på, hvad for et rygte vi har i byen. 

Jeg går på arbejde, fordi jeg er glad for  
at undervise mine elever.

Frederikke Tom-Petersen, tillidsrepræsentant, Selandia

SELANDIA I TAL

undersøgelser på, og jeg troede på, at der 
ville være en gevinst ved det,” siger Niels-
Erik Hybholt.

For skolens MTU efter OK 13 havde, med 
rektors ord, ”plads til forbedringer”. 

Samtidig viste den nogle meget store for-
skelle på arbejdsmiljøet hos henholdsvis 
htx- og hhx-lærerne.

”Alene det faktum betyder jo, at det kan 
være en god idé at prøve en anderledes 
tilgang i bearbejdningen af resultaterne,” 
siger han.

Projektet blev sat i søen, og både ledelsen 
og Frederikke Tom-Petersen rykkede flere 
gange lærerne for at svare på undersøgel-
sens skema. Det betød, at svarprocenten 
blev meget høj. Derefter skulle resultatet 
analyseres og formidles tilbage til lærerne 
på Selandia.

Sidenhen blev resultatet diskuteret på et 
todagesseminar med deltagelse af alle sko-
lens lærere. Der gik de to gymnasiers lærere 
hver til sit for at arbejde videre med under-
søgelsen. Også Tage Søndergård Kristensen 
medvirkede på seminaret. Han blev en 
gennemgående figur under forløbet.

For Selandia blev outputtet af seminaret 
meget konkret.

”Det førte frem til en fælles forståelse og 
anerkendelse af, hvad der er det helt cen-
trale, nemlig kvalitet i kerneydelsen. Ker-
neydelsen er jo det, vi står og laver til 
daglig, når vi underviser. Kan vi løfte kva-
liteten dér, så styrker vi den professionelle 
kapital. Når man skærer ind til benet, så 
er det dét, vi arbejder med,” siger Niels-
Erik Hybholt.

Det blev udgangspunktet for arbejdet 
med en række konkrete problemstillinger, 
der var blevet afdækket i undersøgelsen.

”På htx var der flere lærere, der kæm-
pede med søvnproblemer. Det ville vi gøre 
noget ved. Det samme gjaldt balancen 
mellem privatliv og arbejdsliv og mang-
lende anerkendelse fra kollegaer,” fortæl-
ler Frederikke Tom-Petersen.

Men selvom Tage Søndergård Kristensen 
var en stor hjælp for identifikationen af 
problemstillinger, så lagde han også en 
dæmper på ambitionerne for omfattende 
forandringer.

”Hans klare budskab var, at vi skulle 
koncentrere os om få ting i stedet for at 
prøve at ordne det hele på en gang. Han 
fremhævede også, at der var nogle ting, 
der var svære at gøre noget ved, fordi de 
er strukturelle problemer for hele sektoren, 
som for eksempel balancen mellem arbejde 
og privatliv,” siger tillidsrepræsentanten. 

Rammerne kan ikke ændres
Både Frederikke Tom-Petersen og Niels-
Erik Hybholt peger på, at processen har 

fået  dem og resten af skolens medarbej-
dere til at indse, at mange problemstil-
linger ikke kan løses lokalt, men i stedet 
hører til på politisk plan.

”Tage Søndergård Kristensen har gjort 
det klart, at et godt arbejdsmiljø er et 
kollektivt ansvar, og en god skole er et 
kollektivt ansvar. Der er ikke modstri-
dende interesser på det område,” fortæl-
ler Niels-Erik Hybholt.

Han uddyber:
”Kulturen, der blev italesat med OK 13, 

var jo, at medarbejderne blev opfattet 
som dovne mennesker, der ville springe 
over, hvor gærdet var lavest, og at ledel-
sen kun var ude på at tryne medarbej-
derne. Det hænger bare ikke sammen med 
den kultur og det menneskesyn, som vi 
har. Det passer dybest set ikke på ret 
mange gymnasier,” siger han og tilføjer:

”Oplyste mennesker skal ikke trynes 
med new public management.”

Rektoren fortsætter:
”Hvorfor skulle vi ikke være åbne? Vi 

har intet at skjule. Det er ikke en hem-
melighed, at vores økonomi er presset, 
og at vi kun har én kasse at tage af. Jeg 
har ingen grund til at spille leder med 
stort L. Det ville være alt for ødelæggende. 
Der var kun gode grunde til at gøre det 
anderledes, og det er så det, vi gør.”

Frederikke Tom-Petersen bryder ind.
”Vi bliver nødt til at acceptere og re-

spektere de vilkår, vi har.”
For det er ikke alle problemer, der skal 

løses i samarbejdsudvalget.
”Noget af det, som professionel kapital 

På Selandia er der cirka 

70  
lærere og  

800  
elever fordelt på hhx og htx.  
Skolen samarbejder desuden tæt 
med Slagelse Gymnasium, der 
ligger i nabobygningen. Selan-
dia huser også en række andre 
ungdoms uddannelser og fagsko-
ler. Totalt  

100  
forskellige uddannelser og 
12.000 
 elever.
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kan, er at gøre det tydeligt, hvilke res-
sourcer og rammer vi har. Ompriorite-
ringsbidraget kan jo ikke ændres i rela-
tionen mellem medarbejder og ledelse 
– det er noget, vi skal ændre med demon-
strationer,” siger hun.

I hendes optik giver tankegangen et 
mere realitisk blik på mulighederne.

”Det rammer ned i begge lejre. Det gør 
det klart for ledelsen, at den ikke kan for-
vente dobbelt så meget kvalitet for den 
halve pris, men også for medarbejderne, 
at de økonomiske rammer ikke bliver 
bedre, fordi vi går i konflikt med ledelsen. 
Det synes jeg er en styrke ved professionel 
kapital,” siger Frederikke Tom-Petersen.

Ingen korslagte arme
At seminaret endte i fælles fodslag mellem 
lærere og ledelse, skyldtes blandt andet, 
at der i forvejen var opnået gode resulta-
ter i samarbejdet med Tage Søndergård 
Kristensen efter OK 13. 

”Der lå en positiv dyne over seminaret. 
Alle var åbne og lyttende, og det var en 
vigtig forudsætning for at kunne komme 
videre,” siger Niels-Erik Hybholt.

Frederikke Tom-Petersen supplerer:
”Der kom et tidspunkt, hvor vi selv 

havde ansvar for at melde os ind i kampen. 
Vi kan ikke bare stå på sidelinjen med 
korslagte arme.”

”Vi har de rammer, vi har fået udstuk-
ket, og så må vi få det bedste ud af dem. 
Vi skal lave den bedste skole, vi overho-
vedet kan, inden for de rammer. Vi kan 
ikke bare gå rundt og være sure på rege-
ringen,” siger rektor.

Som Frederikke Tom-Petersen poetisk 
formulerer det:

”Nogle gange kan man godt blive træt 
og have lyst til at kaste op, når det hele 
tiden handler om ledelsen mod medarbej-
derne. Alle, der er ansat på gymnasierne, 
er jo interesserede i at gøre det bedst mu-
lige for eleverne. Dét, der er brug for, er 

   
Oplyste  

mennesker 
skal ikke trynes 

med new  
public  

management.

Niels-Erik Hybholt, 
rektor, Selandia

ikke ledelse. Vi skal i fællesskab skabe et godt arbejds-
miljø.”

Det nuancerer Niels-Erik Hybholt:
”Jeg synes, at der er brug for ledelse, men moderne 

og tidssvarende ledelse.”

Et spark i røven
Nu skal det ikke lyde, som om Selandia er himmerige 
på jord. Der er altid plads til forbedring, og Niels-Erik 
Hybholt og Frederikke Tom-Petersen er langtfra altid 
enige.

”Vi har jo ikke indført tvungen tilstedeværelse, men 
efter OK 13 har vi indskærpet, at der er nogle tidspunk-
ter, hvor lærerne altså skal være her. Skemafrie dage 
blev tidligere opfattet som en rettighed, men det er altså 
kun en mulighed. Så hvis der er møde på skolen, når 
man har skemafri, så er der mødepligt,” fortæller Niels-
Erik Hybholt.

Det er helt unødvendigt, mener Frederikke Tom-Peter-
sen:

”De kollegaer, der har sagt, at de ikke kan komme til 
møde på en skemafri dag, de skulle da bare have et 
kærligt spark i røven. Der er ingen grund til at snakke 
om tvungen tilstedeværelse.”

Hun er dog glad for, at der ikke er blevet indført fast 
tilstedeværelse hver dag.

”Det er den slags, der spænder ben i stedet for at give 
kvalitet. Det er ikke nødvendigt på en arbejdsplads, der 
er fyldt med meget fornuftige mennesker.”

På Selandia er tidsregistrering heller ikke blevet ob-
ligatorisk, selvom enkelte lærere frivilligt bruger det for 
at holde øje med deres eget tidsforbrug.

Ind til kernen
Efter seminaret tog arbejdet for et bedre arbejdsmiljø 
udgangspunkt i netop ønsket om kvalitet i kerneydelsen.

”Hvis man er stolt af den ydelse, man præsterer, og 
har høje forventninger til sig selv, så er det jo lettere at 
håndtere sit arbejdsliv. Derfor er det logiske spørgsmål: 
Hvad giver den stolthed og glæde? Det gør for eksempel 
motiverede elever. Næste spørgsmål i raketten er logisk 
nok: Hvordan får vi motiverede elever?”

Sådan forklarer Niels-Erik Hybholt, når han går i dyb-
den med, hvad arbejdet med professionel kapital egent-
lig betyder. 

Derfor har lærerne blandt andet brugt tid på at dis-
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TEMA:  PROFESSIONEL KAPITAL

På Selandia er  
hverken tillids
repræsentant  
Frederikke Tom 
Petersen (tv.) eller 
rektor NielsErik 
Hybholt (th.) bange 
for at eksemperi
mentere.

kutere elevernes motivation og relationen 
i klasseværelset mellem elev og lærer og 
internt mellem eleverne. 

”Det er jo ikke noget, jeg skal diktere 
som leder. Det er netop noget, hvor lærerne 
kan inspirere hinanden og lære af hinan-
den,” siger han.

Frederikke Tom-Petersen forklarer, at 
de også har aftalt, at undervisning ikke 
skal aflyses på grund af lærerdage eller 
møder. 

”Det er ekstremt frustrerende, for det 
rammer kerneydelsen. Tage Søndergård 
Kristensen havde et godt eksempel, nem-
lig at man jo aldrig ville se en Bilka lukke 
ned en eftermiddag, fordi medarbejderne 
skulle til møde. Det er jo helt hul i hovedet. 
Vi tager undervisningen meget alvorligt, 
og det skal vi holde fast i. Det er kerneop-
gaven.”

Efter forløbet med professionel kapital 
er det altså udgangspunktet, kerneopga-
ven, der danner ramme om de fleste be-
slutninger på skolen, forklarer de to.

Meget bedre end MTU
På Selandia regner man med, at professi-
onel kapital-undersøgelsen fremover skal 
erstatte medarbejdertilfredshedsundersø-
gelsen.

”Jeg må nok sige, at jeg er kynisk i for-
hold til MTU. Jeg synes, at nogle af spørgs-
målene er til at lukke op og skide i,” siger 
Frederikke Tom-Petersen.

”Arh, det skal du måske lige moderere,” 
svarer Niels-Erik Hybholt med et smil.

”Nej. Det vil jeg meget gerne citeres for. 
For jeg synes, at MTU’en giver skæve re-
sultater. Vores viste for eksempel, at den 
mest betydende faktor i vores arbejde var, 
om vores arbejdsplads havde et godt re-
nommé i lokalområdet. Jeg går da ikke på 
arbejde og tænker på, hvad for et rygte vi 
har i byen. Jeg går på arbejde, fordi jeg er 
glad for at undervise mine elever,” repli-
cerer Frederikke Tom-Petersen. 
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Rektor griber bolden:
”At du kan levere kvalitet i kerneydel-

sen.”
”Lige præcis!” kommer det fra Frede-

rikke Tom-Petersen.
Selvom bandeordene hænger løsere på 

tillidsrepræsentanten end på rektoren, så 
er han heller ikke ubetinget fan af MTU’en.

”Man kunne nogle gange få et helt andet 
indtryk fra MTU-resultatet end den fornem-
melse, man fik i det daglige arbejde. Når 
der spørges til tilfredshed, så kan en lille 
utilfredshed med en lille ting jo let over-
skygge en generel tilfredshed med de brede 
linjer, når man ser på resultaterne,” siger 
Niels-Erik Hybholt.

Åbne sind
På Selandia er der stor tilfredshed med 
professionel kapital, men de erkender også, 
at forandringerne kun er mulige, hvis man 
er åbensindet.

”Vi er en flok nogenlunde fornuftige, 
rimelige mennesker, og professionel ka-
pital-undersøgelsen er for os et godt værk-
tøj til at arbejde med arbejdsmiljø. Det er 
en god måde at gøre det på,” siger Frede-
rikke Tom-Petersen.

Hun forklarer:
”På vores første møde med Tage fik vi 

ændret nogle ting, der betød utroligt me-
get i forhold til gennemsigtighed. Jeg er 
ikke sikker på, at det var gået lige så 

stærkt uden ham som udefrakommende 
part. Jeg oplevede, at Niels-Erik efter mø-
det anerkendte, hvor vigtig gennemsigtig-
heden er, og det må jeg rose ham for.”

”Det er ingen mirakelkur. Det kræver, 
at der er en åben og konstruktiv tilgang 
til konceptet fra både medarbejdernes og 
ledelsens side,” siger Niels-Erik Hybholt. 

Han tilføjer:
”Man kan ikke bryde isen, hvis ikke 

den er klar til at blive brudt. Men måske 
mangler der kun lidt, og så skal der en 
katalysator til. For os var det måske Tage 
Søndergård Kristensen.” 

MØD OS PÅ  
twitter

På @gymnasieskolen  
kan du holde dig  
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Det åbner nye døre, når professionel kapital bruges som udgangspunkt for 
at snakke om arbejdsmiljø. Men en central fælde lurer, siger eksperter.

D
er er chance for at opdage 
nye tilgange til arbejdet som 
gymnasielærer, når sko-
lerne tager udgangspunkt i 
professionel kapital. Det si-

ger to eksperter.
”Det, som vi egentlig taler om, når vi 

taler om professionel kapital, er jo kvali-
teten af undervisningen, og hvad der kan 
påvirke kvaliteten.”

Sådan siger Thomas Albrechtsen, der 
er docent på UC Syd og igennem en år-
række har forsket i blandt andet professi-
onelle læringsfællesskaber. 

Det åbner nemlig op for, at man kan se 
sit arbejde fra andre vinkler.

I kødet på undervisningen
”Man får mulighed for at åbne op for sin 
praksis og tale om didaktik, så man kom-
mer tæt på elevernes læring,” siger han.

Han fortæller, at det at undersøge læring 
i fællesskab er noget nyt, især når det 
handler om at tale om, hvordan man som 
underviser selv gennemgår en læringspro-
ces.

”I forhold til den sociale kapital, så bru-
ger man jo hinanden i et kollegialt fælles-
skab, hvor man deler erfaringer og indsig-
ter med hinanden. Det har stor betydning 
for undervisningens kvalitet,” siger Tho-
mas Albrechtsen.

Han får opbakning af Karen Albertsen, 
der er arbejdsmiljøforsker i virksomheden 
Team Arbejdsliv.

”Det er et godt fokus. Men en undersø-
gelse som den kortlægning, der er brugt 
her, flytter jo ikke noget i sig selv. Det 
handler om, hvordan man følger op,” siger 
hun og understreger Thomas Albrechtsens 
pointe:

”Professionel kapital handler i sidste 
ende om kvaliteten af fagligheden, og den 
kan man få styrket. Screeningen kan jo 
vise, hvad der går godt, og hvad der går 
dårligt, så man kan sætte ind dér, hvor 
det er nødvendigt.”

Kræver handling
Men forandringer kommer ikke af sig selv. 
Den helt store fare ved den slags under-
søgelser er nemlig, at der aldrig bliver 
rykket på de problemstillinger, som iden-
tificeres, forklarer hun.

”Det kræver, at nogen tager fat der, hvor 
det ikke fungerer.”

Men det er ikke altid så let, især ikke 
hvis stemningen mellem ledelse og med-
arbejdere i forvejen er trykket.

”Den slags undersøgelser kan bruges 
som udgangspunkt, men hvis arbejdsmil-
jøet fungerer dårligt, så er det også sværere 
at skabe forandringer, og det kan være 
afgørende for, hvordan det går. Ellers ville 
det allerede være sket,” siger Karen Al-
bertsen.

Hun peger på, at begge parter skal være 
klar, hvis projekter a la professionel kapi-
tal skal give resultater.

”Det kan være følsomt, hvis medarbej-

derne ikke er med på 
den. Det kan være, at 
de ikke synes, det gi-
ver mening at intro-
ducere et nyt projekt. 
Det samme gælder 
ledelsen, der kan føle 
sig udstillet i sådan 
en situation.”

Men det er ikke 
bare projektets ind-
hold, der kan være 
med til at forbedre 
arbejdsmiljøet. Alene det at få en ny aktør 
i spil på skolen kan gøre en stor forskel. 
Står man i en fastlåst situation mellem 
rektor og lærere, så kan introduktionen af 
en tredjepart, for eksempel en ekstern 
konsulent, bidrage til at løse knuden.

”Der findes ingen lette løsninger. Der 
skal være en vilje til at gøre noget ved 
problemerne hos alle parter. Man kan 
komme til at låse sig fast i positioner, hvor 
man allerede ved, hvad den anden vil sige. 
I de situationer skal man lytte til hinanden, 
og dér kan det være godt, hvis der kommer 
en ekstern person ind og bryder den onde 
cirkel,” mener Karen Albertsen.

Hun tilføjer:
”Der kan dog være situationer, der er 

så fastlåste, at der skal udskiftning til, før 
der kan ske noget, eller at der på anden 
vis sker radikale forandringer.” 

NYE MULIGHEDER  
OG EN STOR FALDGRUBE

TEMA:  PROFESSIONEL KAPITAL
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man  
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TEMA:  PROFESSIONEL KAPITAL

”Hargreaves og 
Fullans bog har 

været i centrum i
Nørresundby.”
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I Nørresundby har professionel kapital 
ikke givet anledning til store forandringer.  
Til gengæld har det sat ord på ting,  
der før var usagte.
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Her går det godt. 
Det var den overordnede 

konklusion, da medarbej-
derne på Nørresundby 

Gymnasium og HF sidste år begyndte 
at arbejde med professionel kapital.

Kortlægningen viste nemlig, at sko-
len generelt scorede højt i forhold til 
gennemsnittet, og at de få ømme punk-
ter også er ømme punkter på resten af 
landets gymnasier.

”Det var på nogle måder beroligende. 
Men når vi har gennemført undersø-
gelsen næste gang, kan vi jo se udvik-
lingen over tid, og så bliver det tydeli-
gere, hvor vores styrker og svagheder 
er,” siger Søren Hindsholm, der har 

måle, hvordan det påvirker os,” siger 
Kim Elstrøm.

Han uddyber:
”Når vi skal gennemføre undersøgel-

sen igen, så vil vi sætte os og se på, 
hvilke områder vi skal fokusere på.”

Rektor supplerer:
”Jeg har indtryk af, at vi samarbejder 

godt og har en relativt høj tillid. Men 
vi bliver jo mere presset på økonomien 
nu, og det betyder, at den enkelte skal 
undervise mere. Det kan jeg da godt 
forestille mig slår igennem, næste gang 
vi laver kortlægningen.”

Et nyt sprog
Hvad professionel kapital ikke har givet 
af håndfaste forandringer, har det til 
gengæld givet på et metaplan, når sko-
len har arbejdet med bogen Professio-
nel kapital.

”For mig er en af bogens stærkeste 
sider, at den skaber et fælles sprog, 
som vi for eksempel bruger, når vi i 
samarbejdsudvalget taler om skolens 

været rektor på skolen i snart 15 år og 
desuden underviser i fysik, latin og 
oldtidskundskab.

Han suppleres af tillidsrepræsentan-
ten Kim Elstrøm, der underviser i ma-
tematik, latin og filosofi.

”Vi var egentlig rimelig godt til-
fredse. Vi kunne genkende os selv i 
resultatet og følte, at det afspejlede vo-
res skole.”

Ingen store initiativer
Derfor har Gymnasieskolernes Lærer-
forenings projekt om professionel ka-
pital ikke medført store omvæltninger 
nordenfjords. I stedet har det givet et 
udgangspunkt for kommende års ar-
bejde med arbejdsmiljøet, og det bliver 
især relevant, når de annoncerede be-
sparelser rammer.

”Vi kommer til at kunne bruge det 
nuværende resultat som en benchmar-
king, som vi kan holde op imod, når 
der skal implementeres en ny reform 
og besparelser. På den måde kan vi 
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udvikling, eller arbejdsmiljørepræsentan-
terne taler om det psykiske aspekt af 
arbejdsmiljøet. Vi taler om social kapi-
tal, professionel kapital og beslutnings-
kapital, og det er en stor styrke, at vi 
taler samme sprog,” siger Kim Elstrøm.

Søren Hindsholm replicerer:
”Det er et væsentligt aspekt. Når le-

delsen træffer beslutninger, virker det 
mindre vilkårligt – og det er det for-
mentligt også – når der er et fælles 
sprog, der fungerer som en fælles ramme. 
Det gør det lettere at se en mening med 
svære beslutninger.”

Og det nye sprog er ikke isoleret til 
selve projektet. I dag er centrale begreber 
om netop professionel kapital skrevet ind 
i skolens grundlag, der i høj grad bygger 
på inspiration fra Hargreaves og Fullans 
bog af samme navn.

Nye erkendelser
Samtidig betød arbejdet med kortlægnin-
gen og bogen samt samarbejdet med Tage 
Søndergård Kristensen, at medarbejderne 
fik ny viden om sektoren.

”Da vi i samarbejdsudvalget kunne kon-
statere, at vi på nogle emner scorede dår-
ligt, var vi rigtig ærgerlige, for det svarede 
ikke til vores indtryk af situationen. Dér 
var det fantastisk, at Tage kunne fortælle 
os, at vi ikke scorede ringere end de andre 
skoler, og at uddannelsessektoren generelt 
scorede lavt på lige den markør,” siger 
Søren Hindsholm og fortsætter:

”Derfor synes jeg, at den måde, hvorpå 
man kan sammenligne sig med dels en hel 
masse forskellige arbejdspladser, dels med 
andre skoler, virkelig har opkvalificeret 
vores diskussioner. Det giver et realistisk 
indtryk af vores styrker og svagheder.”

Han runder af:
”Det har overbevist mig om, at målet 

ikke er at blive perfekt, for det når man 
ikke. Det handler, som så mange andre 

steder i livet, om at gøre lidt det ene sted 
og lidt det andet sted, så det samlet set 
går lidt bedre.”

Besparelser er et vilkår
Tage Søndergård Kristensen slog blandt 
andet fast over for nordjyderne, at de måtte 
være realistiske.

”Han sagde ligeud, at vi er en dyr sek-
tor, og at vi ikke skal forvente at få flere 
penge. Han er jo velorienteret, så selvom 
det er skuffende, så betyder det også, at 
man kan indstille sig på, hvordan virke-
ligheden ser ud. Det er lidt nemmere, når 
man ved, hvad der kommer,” siger Søren 
Hindsholm. 

Kim Elstrøm supplerer:
”OK 13 var en udfordring for alle, og 

selvfølgelig er der nogen, der ønsker sig 

  
Det er en anerkendelse, 

fordi det stod klart,  
at folk har det godt med 

hinanden her.

Søren Hindsholm, rektor
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Tillidsrepræsentanten byder ind:
”Vi har brugt det her til at snakke om, 

hvordan vi kan starte flere samtaler om 
undervisningen. Man er jo nødt til at vide 
noget om hinandens arbejde, før man kan 
anerkende det.” 

Alle ansatte
Et andet vigtigt aspekt for tillidsrepræsen-
tanten var, at projektet skulle gælde alle 
ansatte, ikke kun lærerne.

”Jeg synes, at det var en rigtig god idé, 
at TAP’erne også var med. Nogle gange 
kan man komme til at glemme dem, men 
det gjorde vi ikke her. Det gav en følelse 
af, at det her er noget, vi alle sammen gør 
i fællesskab,” siger Kim Elstrøm.

Søren Hindsholm fortæller, at det fra 
samarbejdsudvalgets side var et krav for 
at gå i gang, at projektet også omfattede 
det teknisk-administrative personale.

Med Kim Elstrøms ord: 
”Vi kan jo ikke lave en undersøgelse, 

der handler om hinandens arbejdsmiljø, 
og så ikke have alle grupper med. Det dur 
jo ikke.” 

tilbage til dagene før dengang. Men alle 
er indstillede på, at vi skal have det til at 
fungere til gavn for eleverne. Man må ad-
skille det politiske niveau og det lokale 
skoleniveau.”

Han tilføjer, at også balancen mellem 
privatliv og arbejdsliv tilhører de udfor-
dringer, som Tage Søndergård Kristensen 
fortalte kunne være svære at løse lokalt, 
fordi de er strukturelle for hele sektoren.

Anerkendelse
Det eneste konkrete ømme punkt fra un-
dersøgelsen, som både Kim Elstrøm og 
Søren Hindsholm løbende vender tilbage 
til, er lærernes oplevelse af manglende an-
erkendelse fra deres kollegaer, en problem-
stilling, der også går igen på andre skoler.

”Allerede inden undersøgelsen havde 

vi sat gang i arbejdet omkring anerken-
delse, og hvordan man får snakket om sin 
undervisning med kollegaerne,” fortæller 
Kim Elstrøm. 

Men trods den indsats var der mange 
lærere, der i kortlægningen efterlyste, at 
lærerkollegiet blev bedre til at rose hin-
andens arbejde.

”Det meste undervisning har man jo 
alene, og det kan være svært at rose sin 
kollega, når man ikke aner, hvordan hun 
underviser. Det er mit indtryk, at de læ-
rere, der laver projekter sammen, er glade 
for det,” siger Søren Hindsholm og tilføjer:

”Jeg har indtryk af, at selve undersø-
gelsens resultat også har fungeret som en 
bekræftelse for mange af lærerne. Det er 
en anerkendelse, fordi det stod klart, at 
folk har det godt med hinanden her.”

  
Vi var egentlig rimelig godt 
tilfredse. Vi kunne genkende 
os selv i resultatet og  
følte, at det afspejlede vores  
skole.

Kim Elstrøm, tillidsrepræsentant




