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A ttraktive gymnasiale arbejdspladser 
er et fokusområde for GL. På kon
ferencen Attraktive Arbejds pladser 

den 14. september 2009 blev en undersøgelse 
af de gymnasiale  læreres arbejdsforhold og 
behov for forbedringer deraf offentliggjort. 
Undersøgelsen blev foretaget af COWI.

I 2010 afsatte GL 6 mio. kr. til konkrete 
udviklingsprojekter under overskriften Projekt 
Attraktive Arbejdspladser med det formål at 
igangsætte projekter, som med forskellige 
fokusområder kunne bidrage med viden og 
erfaringer om, hvordan man fremadrettet 
kan gøre det endnu mere attraktivt at være 
og blive gymnasielærer. 

Mange af disse projekter er nu enten af
sluttet eller ved at blive afsluttet, og i et for
søg på at opsamle nogle af de erfaringer, man 

på de lokale skoler har gjort sig i forbindelse 
med disse projekter, har GL forsøgt at uddrage 
essensen heraf ved at opstille 10 bud for frem
tidens attraktive gymnasiale arbejdsplads.

De 10 bud er udarbejdet af cand.merc., 
ph.d. Helle Hedegaard Hein, som i løbet af 
juni og august måned 2011 har besøgt i alt 
13 skoler, som deltager i Projekt Attraktive 
Arbejdspladser, med henblik på at interviewe 
repræsentanter for ledere og lærere om 
det lokale arbejde for at fremme attraktive 
arbejds pladser.

Baggrunden for udarbejdelsen af de 10 
bud er som nævnt blandt andet COWI’s 
under søgelse fra 2009, som viste, at lærerne 
især var tilfredse med kerneopgaverne: Selve 
indholdet af arbejdet, samarbejdet med ele
verne, det sociale fællesskab og meningen 

Baggrund
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med arbejdet. Samtidig var lærerne også 
meget tilfredse med den sociale støtte og 
feedback fra kollegerne. På andre områder 
pegede undersøgelsen på, at der var behov 
for en indsats. Disse områder drejede sig især 
om arbejdets rammer: Sammenhængen mel
lem arbejdsopgaverne og arbejdstiden og 
balancen mellem arbejde og privatliv, løn og 
personalegoder, anerkendelse, lærernes ind
flydelse, det administrative arbejde, ressour
cer til undervisningsmaterialer, informations
niveauet, de fysiske rammer for arbejdet og 
muligheder for kompetenceudvikling. Endelig 
pegede pilen også på behov for en indsats på 
det ledelsesmæssige område og samarbejdet 
mellem lærerne og ledelsen. 

Udover COWI’s undersøgelse har også 
Mandag Morgen i samarbejde med AC, Per

sonalestyrelsen, Danske Regioner og KL fore
taget en undersøgelse blandt mere end 3000 
akademikere under overskriften ”Attraktive 
akademikerarbejdspladser i det offentlige”. 
I denne undersøgelse tegnes der en profil af 
flere typer af akademikere, herunder under
viseren. Denne undersøgelse giver mulighed 
for at tegne et billede af, hvordan undervisere 
betragter deres arbejde sammenlignet med 
andre grupper af offentligt ansatte akademi
kere.
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M ange ting har ændret sig for gym
nasielærerne igennem de senere 
år. Gymnasiereformen har stil

let krav om flerfagligt samarbejde og deraf 
følgende nye krav om samarbejde, hvilket 
igen har krævet en anden arbejdsorganise
ring – for slet ikke at tale om de forandringer, 
det har afstedkommet i organisationskul
turen. Gymnasiereformen er uden tvivl den 
ændring, som har fyldt mest og haft størst 
konsekvenser for gymnasielærernes arbejde, 
men samtidig har gymnasiereformen blot 
været én ud af flere ændringer, som blandt 
andet har talt en vejledningsreform, en ny 
karakterskala og overgang til selveje. I takt 
med at en langt større del af en ungdoms
årgang gennemgår en gymnasial uddannelse 
end tidligere, er elevspredningen også blevet 

større. Det har konsekvenser ift. gymnasie
lærernes ambitionsniveau, faglighed og 
kompetencer. Endelig har man også kunnet 
spore en gradvis nedbrydning af respekten 
for lærergerningen generelt, hvilket også har 
ramt gymnasielærerne. En del af nedbrydnin
gen af respekten kommer fra politisk hold, 
både direkte gennem de udtalelser politikere 
kommer med, og indirekte gennem de tiltag, 
de iværksætter på skoleområdet. Samtidig 
må man sande, at når en langt større del af 
en ungdomsårgang gennemgår en gymnasial 
uddannelse, er det ikke i samme grad som tid
ligere noget særligt at være gymnasielærer. 
Denne udvikling har fundet sted over mange 
år, men har – sammen med en række andre 
faktorer – måske særligt manifesteret sig 
igennem de senere år.

Forandring fryder… og stiller krav
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Så gennemgribende ændringer i og om
kring arbejdet vil uvilkårligt have konsekven
ser for, hvordan man som gymnasielærer 
oplever sit arbejde, hvad enten det trækker 
i positiv eller negativ retning. Nogle af disse 
forandringer vil være mere forbigående end 
andre. Nogle forandringer kan føles store, 
indtil man har fundet en ny effektiv måde at 
håndtere tingene på, og i overgangsfasen, før 
det sker, kan der naturligt opstå frustratio
ner. Andre ændringer er af mere permanent 
karak ter og vil spille en afgørende rolle for, 
hvordan man på længere sigt oplever arbej
det på gymnasieskolerne.

Fremadrettet er der også store ændringer 
på vej. Primært i form af en rekrutterings og 
fastholdelsesudfordring, hvor mange nye 
 lærere skal erstatte afgående lærere. Ifølge 

COWI’s rapport forventer 27% af samtlige 
lærere at forlade undervisningssektoren 
inden 2015, og da den samlede akademiske 
arbejdskraft vil være mindre, samtidig med 
at ungdomsårgangene vil være faldende, står 
man over for ikke bare en stor udskiftning af 
lærerkorpset, men også over for en rekrutte
rings og fastholdelsesproblematik. 

Alt sammen forhold, der gør det til en 
ualmin delig god idé at tage temperaturen på 
gymnasielærernes oplevelse af arbejdet og 
rette fokus mod de områder, hvor man frem
adrettet kan sætte ind for at sikre en fortsat 
attraktiv arbejdsplads for de ansatte på gym
nasieskolerne, som spiller en væsentlig rolle i 
hele samfundets opbygning og udvikling.
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U dgangspunktet for Projekt Attrak
tive Arbejdspladser er, at det i høj 
grad er på skolerne, at Attraktive 

Arbejdspladser skal sættes på dagsordenen. 
Derfor fokuserer 9 ud af de 10 bud på, hvad 
man lokalt kan gøre på de enkelte gymnasiale 
arbejdspladser. Men alle, der er beskæftiget 
inden for den offentlige sektor og med et vist 
mål af politisk styring, ved, at det så langt 
fra er alt, man selv er herre over på de lokale 
arbejds pladser. Derfor fokuserer det sidste 
bud på GL’s rolle i arbejdet med at fremme 
attraktive arbejdspladser. Alle 10 bud er ud
arbejdet med udgangspunkt i de projekter, 
som de 13 besøgte skoler har haft, og de erfa
ringer, man har gjort sig hermed på skolerne. 
De forslag, der stilles under hvert af buddene, 
udspringer således af de konkrete projekter.

De første 9 bud er indbyrdes ordnet i et 
tredelt strategisk hierarki: Et overordnet bud 
(strateginiveau 1), som er opdelt i to hoved
spor (strateginiveau 2), som igen er opdelt 
i tre mere konkrete bud (strateginiveau 3). 
Det ene hovedspor fokuserer på gymnasie
lærerne og karakteren af det arbejde, de 
udfører, mens det andet hovedspor fokuserer 
på ledelse. Der eksisterer ingen attraktive 
arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere 
ikke mødes i et konstruktivt samspil, så alle 
budene griber i sagens natur ind i hinanden, 
men de har forskelligt fokus og forskellig 
konkretiseringsgrad. Det sidste bud – som 
omhandler GL’s rolle – er illustreret som et 
fundament for de øvrige 9 bud. Dels er der 
opgaver omkring arbejdet med attraktive 
arbejdspladser, som primært sorterer under 

De 10 bud i oversigt
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den faglige organisation, dels er der grænser 
for, hvor langt man lokalt kan nå i arbejdet 
med attraktive arbejdspladser, hvis ikke dette 
arbejde understøttes af GL. Samtidig vil de 
ændringer i gymnasielærernes arbejde, som 
er skitseret ovenfor, også stille krav om, at 
den faglige organisation retænker sin frem
tidige rolle. 

De 10 bud udspringer i sagens natur pri
mært af de faktorer, som Projekt Attraktive 
Arbejdspladser sætter fokus på. Derfor er de 
på ingen måde udtømmende for, hvad der 
skal til for at sikre en attraktiv arbejdsplads 
– men de er nok et godt bud på, hvad der 
generelt bør være fokus på i fremtiden, blot 
man ikke glemmer alt det, man i forvejen 
allerede gør rigtigt for at skabe attraktive 
arbejdspladser.

Oversigt

Grafisk oversigt over de 10 bud .................. 10
1  Styrk professions identiteten ...............12
2   Gymnasie lærere er  

videns arbejdere ....................................... 19
3  Fokus på det kreative arbejde ............22
4  Fokus på worklife balance .................. 27
5  Fokus på karriere muligheder .............31
6  Ledelse er et fag....................................... 35
7   Fokus på leder uddannelse  

og rekruttering .......................................38
8  Fokus på skærmende ledelse ..............41
9  Fokus på omverdens håndtering ...... 44
10  GL bør fortsat retænke sin rolle ........47
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D et første bud handler om at styrke 
professionsidentiteten. Det er det 
overordnede bud, som de øvrige bud 

udspringer af. Så hvorfor denne centrale pla
cering? Hvorfor er det et så vigtigt element i 
arbej det med at skabe (endnu mere)  attrak tive 
gymnasiale arbejdspladser, at man styrker 
professionsidentiteten for gymnasielærerne?

Den væsentligste grund er, at det i alle 
fagprofessioner primært er professionsiden

titeten, som skaber mening i arbejdet. Profes
sionsidentiteten er baseret på professionens 
raison d’être i samfundet og på spørgsmålet 
om, hvorfor denne profession overhovedet er 
nødvendig for samfundet.

Grundtanken i professionsbegrebet er, 
at man som medlem af en profession på 
baggrund af en længere teoretisk (eller i 
sjældnere tilfælde praktisk) uddannelse bedre 
er i stand til at løse visse arbejdsopgaver, 

Bud nr. 1
—

Styrk 
professions
identiteten
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end de folk, som ikke er medlemmer af en 
profession, kan. Som medlem af en profes
sion får man dermed særstatus i samfundet, 
og til gengæld herfor laver man populært 
sagt en handel med samfundet: Det høje 
vidensniveau betyder, at medlemmerne af en 
profession får ekspertstatus. Som eksperter 
gives man en høj grad af autonomi, da det 
er naturligt, at det primært er eksperterne 
selv, der er i stand til at tilrettelægge arbej
det, fastsætte niveauet og forvalte de givne 
midler. Denne position med et højt videns og 
kompetenceniveau, høj grad af autonomi og 
en særstatus i samfundet kan friste svage 
sjæle til at udnytte denne viden over for læg
mænd til egen vinding. Derfor laver man den 
handel med samfundet, at man til gengæld 
herfor kan stole på, at den fagprofessionelle 
netop ikke arbejder for egen vinding, men 
tværtimod i en højere sags tjeneste, og at 
man i arbejdet kan forvente, at den fagpro
fessionelle opfører sig i overensstemmelse 
med et særligt værdisæt – den såkaldte plig
tetik – hvor den fagprofessionelle forpligter 
sig til en høj arbejdsmoral, en vedligeholdelse 
af det høje videns og kompetenceniveau etc. 
Heraf udspringer også kaldstanken og den 

edsaflæggelse, der hører til en række af især 
de klassiske professioner (lægeløftet, præste
løftet etc.).

Som fagprofessionel er man således 
beskæftiget med arbejdsopgaver, som pr. 
definition har en særstatus i samfundet, hvil
ket traditionelt er forbundet med en særlig 
respekt og anerkendelse fra samfundets side. 
Samtidig har man traditionelt også frihed til 
at udføre arbejdet efter eget skøn. 

Dermed er gymnasielærerne også at 
betragte som en profession, om end de på 
et væsentligt punkt adskiller sig fra de klas
siske professioner i og med, at deres egentlig 
fag og professionens raison d’être ikke er så 
tætkoblet, som tilfældet er for andre profes
sioner. Gymnasielærere tilhører en profession, 
der består af professionsmedlemmer med 
vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund, 
og først i den overbygning til faget, som 
handler om formidlingen af faget i undervis
ningsmæssig sammenhæng, kan man tale 
om, at fag og professionens raison d’être er 
koblet tæt sammen. Gymnasielærere er altså 
ikke bare en stribe højtuddannede mennesker 
inden for forskellige fag, men en profession, 
der er baseret på en høj specialisering i for
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midlingen af et fag på et højt fagligt niveau. 
På den måde kan man tale om, at man som 
gymnasielærer har sin fagfaglige identitet 
og så en overbygningsidentitet som gymna
sielærer.

Den indadrettede del af professionsiden
titeten fejler ikke alverden hos gymnasie
lærerne, som i rigt mål finder mening i arbej
det og oplever, at deres arbejde gør en forskel. 
Mandag Morgens undersøgelse viste, at 
77% af underviserne brænder for de arbejds
opgaver, som deres arbejde rummer, og at 
75% af underviserne oplever, at deres indsats 
gør en forskel i samfundet. COWI’s under
søgelse viste tilsvarende, at gymnasielærerne 
især var tilfredse med indholdet af arbejds
opgaverne og meningen med arbejdet, og 
at det især var eleverne, der gjorde arbejdet 
”værd at svede for”. 

Udadtil ser billedet dog anderledes ud. 
Lærer faget har ikke den samme høje status 
i det danske samfund, som andre profes
sioner har. I 2006 foretog Ugebrevet A4 en 
undersøgelse af, hvilke jobs der var forbundet 
med højest prestige i Danmark. Billedet var 
entydigt, at personer med høje uddannelser, 
lå højt på listen. Gymnasielærerne indtog 

en plads som nr. 33 – en plads, som skal ses i 
 lyset af, at gymnasielærerne nok lå højere på 
listen end øvrige lærere (lærere på handels
skoler og tekniske skoler samt folke skole
lærere), men samtidig indtog den laveste pla
cering blandt de akademiske professioner på 
listen. Dette underbygges af COWI’s under
søgelse, som viste, at kun 2% af gymnasie
lærerne føler, at de får en høj grad af anerken
delse fra politisk side, mens 69% mener, at 
de kun får en ringe grad af anerkendelse fra 
politisk side. Samtidig har den samfundsde
bat, der har været om folkeskolelærerne også 
bredt sig til gymnasielærerne. Nok siger man 
på mange af de skoler, der har været besøgt 
i forbindelse med Projekt Attraktive Arbejds
pladser, at man lukker af for den kritik, der er 
af gymnasielærerne og deres arbejdsindsats, 
men samtidig tales der også meget om, at 
respekten for gymnasielærerne er faldet mar
kant, ligesom det også kan være svært altid 
at mobilisere den stolthed, som man synes, 
man rettelig burde føle omkring sit arbejde. 
F.eks. nævnes det, at man ved studiestart på 
universitetet ikke siger højt, at man har valgt 
faget, fordi man ønsker at blive gymnasie
lærer. Det holder man for sig selv. Samtidig er 
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der mange, der nævner, at det kan være træt
tende at være til middagsselskab og høre på 
bemærkninger om, at man har ualmindeligt 
mange fridage og ferier, ligesom en del også 
nævner, at man føler naboernes overvågende 
blik, når man endnu engang er hjemme kl. 14 
eller 15.

Én af årsagerne til dette problem er en 
generel svigtende tillid fra politisk side til 

især professionerne i den offentlige sektor. 
Gymnasielærerne er ikke den eneste profes
sion, der er ramt af reformer, øget kontrol og 
styring, centrale evalueringer etc., ligesom 
gymnasielærerne heller ikke er ene om at 
føle et vist mål af manglende anerkendelse 
og respekt fra samfundets side generelt. Det 
samme billede tegner sig hos en del andre 
professioner i den offentlige sektor.

”Det er ikke gjort med at være på skolen fra 8-16. Rent faktisk er det tit, jeg ikke slipper arbejdet ordentligt, for 
aftenen skal jo bruges til den konkrete forberedelse af morgendagen. Jeg skal sikre den taksonomiske progres-
sion, at stoffet bliver tænkt sammen med noget aktuelt, og så skal der være lidt der gør det sjovt,” siger Peter 
Ellegaard, Næstved Gymnasium.
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En stærk professionsidentitet er med til 
at skabe motivation og identitetsfølelse hos 
det enkelte professionsmedlem. Derfor bør 
professionsidentiteten styrkes indadtil, fordi 
det især i situationer, hvor den respekt og 
anerkendelse, der kommer udefra, ikke er 
så stor, som man kunne ønske, er vigtigt at 
under strege det meningsfulde arbejde. Gym
nasielærere vælger i vidt omfang arbejdet 
som gymnasielærer til, fordi det er et arbejde, 
der giver mulighed for meningsfuldt arbejde 
og for faglig fordybelse og udvikling. For gym
nasielærere er det næppe hverken løn eller 
et anerkendende skulderklap fra samfundets 
side, som er de primære motivationsfaktorer. 
Alligevel ses det tit, at når respekten og aner
kendelsen fra samfundets side svigter, så kan 
disse faktorer komme til at overskygge de 
primære motivationsfaktorer. Derfor kan det 
være en god idé at skrue op for disse faktorer 
og minde sig selv og hinanden om, at man er 
privilegeret, når man udfører meningsfuldt 
arbejde og har rum til faglig udvikling etc. 

Professionsidentiteten bør dog især styr
kes udadtil, fordi det er den, man så at sige 
har at handle med. Det er med udgangspunkt 
i professionsidentiteten, at man kan ændre 

samfundets syn på professionen. Professions
identiteten kan først og fremmest styrkes 
ved at definere den raison d’être, som profes
sionen hviler på, men den kan også styrkes 
ved at definere sig ift. andre beslægtede pro
fessioner og deres raison d’être. F.eks. føler 
flere gymnasielærere, at de af omgivelserne 
er begyndt at blive slået i hartkorn med folke
skolelærere, og selv om man ikke nødvendig
vis føler dette som en degradering, så øger 
det behovet for at manifestere sig som noget 
andet end folkeskolelærere. Identitetsfølelse 
skabes ikke kun ved at skabe en stærk indre 
identitet, men også ved at definere sig ift. 
andre. Man har behov for at definere, hvad 
man har til fælles med den gruppe, man er en 
del af, og som man knytter en væsentlig del 
af sin identitet til, samtidig med at man har 
behov for at differentiere sig fra de grupper, 
som man er tæt på, men netop ikke en del 
af. Man definerer sig i lige så høj grad ud fra, 
hvad man ikke er, og hvilken profession man 
ikke tilhører. Terapeuter er ikke sygeplejersker, 
og gymnasielærere er ikke folkeskolelærere.

Professionsidentiteten kan også styrkes 
gennem en tydeligere professionsstrategi, 
ikke mindst når beslægtede professioner er 
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i gang med en professionsstrategi. Folke
skolelærerne er f.eks. tydeligt i gang med en 
professionsstrategi, og det er pædagogerne 
også. Det er helt normalt og parallelt med, 
hvad man f.eks. har set i sygehusvæsenet: 
Semiprofessionerne vil have status af en 
”rigtig” profession, hvilket man får gennem 
en høj faglighed, en tydelig ekspertstatus og 
en klar raison d’être. Dette er netop de ting, 
der skaber anerkendelse, respekt og prestige 
i samfundet, hvilket igen er med til at gøre 
professionen attraktiv. Når beslægtede pro
fessioner skruer op for professionsknappen, er 
det vigtigt, at man som profession også selv 
gør det og ikke tager sin position for givet. 
Mange professioner har nemlig en tendens 
til ind imellem at glemme deres raison d’être 
og dermed fundamentet for professionen og 
dens position i samfundet. Man føler, at det 
er selvindlysende og implicit i alt, hvad man 
foretager sig. Og netop derfor er der behov 
for, at det sker eksplicit og tydeligt. Hvis 
medlemmerne af en profession ikke selv kan 
forklare, hvorfor de har fortjent en særstatus 
i samfundet, hvem skulle så? Hvis samfundet 
begynder at stille spørgsmålstegn ved den 
handel, professionen tidligere har indgået 

med samfundet, så nytter det ikke, at man 
som profession henholder sig til, at det giver 
sig selv, at præmisserne for den handel sta
dig er til stede. Man må tage opgaven på sig 
og tydeliggøre, at præmisserne stadig er til 
stede, og at man har gjort sig fortjent til en 
særstatus i samfundet. 

Et vigtigt skridt i retning af en styrkelse af 
professionsidentiteten er en manifestering 
af, at gymnasielærere er vidensarbejdere. 
Gymnasielærere løser komplekse arbejds
opgaver, som kræver en høj grad af viden, 
og som også rummer en høj grad af kreativt 
arbejde. Denne manifestering skal ikke kun 
ske udadtil, men også indadtil. Det er vigtigt 
for det fortsatte arbejde med attraktive 
arbejds pladser, at der kommer øget fokus på 
arbejdets karakter – ikke mindst for den del af 
arbejdet, som netop er kreativt arbejde. Med 
til vidensarbejdet hører også en høj grad af 
autonomi og et højt ambitionsniveau, som 
kombineret med en høj grad af sårbarhed 
og et forholdsvis diffust mål (det kan altid 
gøres bedre) ikke altid er foreneligt med de 
givne rammer til at udføre arbejdet. Derfor er 
gymnasielærere som andre vidensarbejdere 
også beskæftiget med arbejde, som udvisker 
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den traditionelle opdeling mellem arbejde 
og privatliv, og derfor er der i arbejdet med 
attrak tive arbejdspladser også behov for et 
stadigt fokus på, hvilke fordele der er i et så
dan arbejde, men også på hvilke faldgruber 
der er, og hvordan de kan håndteres. Endelig 
er det også vigtigt at fokusere på karriere
muligheder, ikke mindst set i lyset af den 
store rekrutterings og fastholdelsesopgave, 
der venter i de kommende år.

Styrkelse af professionsidentiteten er i høj 
grad også en ledelsesopgave. Det forudsæt
ter dog, at man først og fremmest betragter 
ledelse som et fag. Gymnasieskolerne er som 
andre professionsdominerede organisationer 
præget af, at ledelse ikke har fyldt lige så 
meget på dagsordenen, som det har i andre 
typer af organisationer. Samtidig er billedet 
også præget af, at man ligesom inden for 
mange andre professioner i høj grad rekrut
terer lederne blandt lærerne selv. Det gør 
rekrut teringsgrundlaget mindre – og det bli
ver endnu mindre af, at kun få lærere ønsker 
at gå ledelsesvejen. Det betyder, at et vigtigt 
fokuspunkt er rekruttering af ledere og leder
uddannelse. Derudover kan professionsiden
titeten styrkes gennem skærmende leder

skab. Det skærmende lederskab skærmer 
først og fremmest i videst muligt omfang 
gymnasielærerne mod de arbejdsopgaver, 
som ligger uden for kerneopgaven. Jo flere 
administrative arbejdsopgaver, man laver 
som gymnasielærer, og jo mindre tid der er til 
kerneopgaven, jo mere vil det underminere 
professionsidentiteten og fjerne professionen 
fra dens raison d’être. Endelig er en mere pro
aktiv omverdenshåndtering væsentlig for at 
styrke professionsidentiteten. Når der udefra 
stilles spørgsmål ved professionens arbejde, 
autonomi og særstatus i samfundet, er en 
mere proaktiv strategi ift. omverdenshåndte
ring nødvendig. Hvis man ikke som profession 
formår proaktivt at redegøre for, hvorfor man 
har en eksistensberettigelse i samfundet, og 
hvorfor arbejdet bedst udføres med en høj 
grad af autonomi etc., så gør man professio
nen sårbar, og så risikerer man, at professio
nen gradvis mister sin eksistensberettigelse 
og position i samfundet.
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L ærerarbejdet er på mange måder sam
menligneligt med andre former for 
akademisk arbejde. Arbejdet forud

sætter en høj grad af viden og kompetence, 
som betyder, at arbejdet ikke kan udføres 
af andre, som ikke har tilsvarende viden og 
kompetence. Samtidig er arbejdet komplekst 
og mindre rutinepræget end andre former 
for arbejde. Der kan nok sættes mål for arbej
det, men målene er samtidig diffuse – man 

er  aldrig rigtigt i mål, og det kan altid gøres 
bedre. Dermed er gymnasielærere ikke bare 
akademikere, men vidensarbejdere til hvem, 
der stilles krav om at være kreative, analy
tiske, reflekterende og fortolkende. 

Vidensarbejderen har en høj grad af 
autonomi i arbejdet: Man har indflydelse 
på arbejdets indhold, variation og udførelse 
i langt højere grad, end andre grupper af 
medarbejdere har. Ligesom i andre former 

Bud nr. 2
—

Gymnasie 
lærere er videns

arbejdere
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for akademisk arbejde er arbejdstiden også 
en lidt mystisk størrelse. Hvordan gør man 
arbejdstiden op? Den kan naturligvis tælles 
i timer og minutter – spørgsmålet er mere, 
hvad man regner med, og hvem det er, der 
sætter kriterierne for, hvordan arbejdstiden 
gøres op. Det betyder ikke bare, at arbejdet er 
grænseløst, men også at dele af arbejdet er 
svært at dokumentere og dermed også svært 
at måle i timer etc.

Dette er et vigtigt signal at sende udadtil: 
At arbejdet som gymnasielærer har en række 
fællestræk med andre former for videns
arbejde. Det kan løse en del af problemerne 
med den fremherskende myte om, at gym
nasielærere altid har fri. Vidensarbejdere har 
aldrig fri. De tager fri. Man kan altid gøre det 
bedre. Når ambitionsniveauet må nedsættes, 
skaber det en grundfrustration. Man er aldrig 
færdig. Man er ikke så bevidst om, hvornår 
man arbejder – inspirationen kan komme 
når som helst. Vidensarbejdere er i høj grad 
selvledende og bestemmer til en vis grad selv 
over, hvordan de tilrettelægger deres arbejds
tid. Arbejdet er komplekst og besværligt, 
hvilket kan invitere til overspringshandlinger 
og en deraf følgende fornemmelse af altid at 

Gymnasielærerarbejdet forudsætter en høj grad af 
viden og kompetence, som betyder, at arbejdet ikke 
kan udføres af andre, som ikke har tilsvarende viden 
og kompetence.
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være på arbejde. Grænsen mellem arbejde og 
fritid bliver udvisket. Det mest belastende ved 
arbejdet er samtidig det mest begejstrende 
– fjerner man de belastende elementer, fjer
ner man også det, der begejstrer. Arbejdet er 
komplekst, og problemer kan ikke altid forud
ses, og dermed kan man ikke planlægge sig 
ud af alt. Det giver en skæv arbejdsbelastning 
og ind imellem også skæve arbejdstider. 

Dermed er det også et vigtigt signal at 
sende indadtil, for hvis man betragter sig 
selv som vidensarbejder og opbygger en 
forståelse af vidensarbejdets karakter og 
særlige udfordringer, så er det også nemmere 
at forholde sig til de belastende elementer i 
vidensarbejdet. Det gør det lettere at forstå 
reaktioner og håndtere reaktioner som stress, 
frustration etc. 

En understregning af, at arbejdet som 
gymnasielærer har en række fællestræk med 
andre former for vidensarbejde vil også kunne 
medvirke til at løse en del af det forestående 
rekrutteringsproblem, idet det kan tydelig
gøre, at arbejdet som gymnasielærer kræver 
mange af de samme kompetencer som andre 
former for akademisk arbejde. Dermed kan 
man tydeliggøre, at arbejdet som gymnasie

lærer kan være meriterende ift. en akademi
kerkarriere uden for skolesektoren. Det kan 
give dem, der betragter gymnasielærerjob
bet som en livstidsstilling, hvor man holder 
både 25 og 40 års jubilæum, mod på at prøve 
kræfter med jobbet som et led i en karriere, 
der ikke nødvendigvis er blevet beseglet i det 
øjeblik, man tiltræder en stilling som gymna
sielærer. 

De næste tre bud fokuserer derfor på 
nogle af de væsentlige elementer i understøt
telsen af, at gymnasielærere er vidensarbej
dere, nemlig at der er fokus på det kreative 
arbejde og det kreative arbejdes særlige 
karak teristika; at der er fokus på, hvordan 
arbejdets særlige karakter influerer på work
lifebalancen, og hvordan man kan håndtere 
det, samt at der er fokus på karrieremulighe
der både inden for og uden for skolesektoren.
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V idensarbejdere er i sagens natur 
beskæftiget med vidensarbejde. 
Vidensarbejde er karakteriseret ved, 

at man på baggrund af et højtspecialiseret 
videns og kompetenceniveau er beskæf
tiget med at finde løsninger på komplekse 
problem stillinger. Dermed rummer videns
arbejdet en del kreative elementer.

Netop de kreative elementer er det vigtigt 
at fokusere på, fordi de har afgørende betyd

ning for forståelsen af det arbejde, der ud føres 
og dermed også for de elementer, der skal 
medtænkes i organiseringen af arbejdet og i 
udførelsen og ledelsen af det kreative arbejde. 

For gymnasielærerne kan de kreative 
arbejds elementer genfindes både ift. det 
nære, dvs. ens egen undervisning og for
beredelsen af undervisningen, som både kan 
udføres alene og i teamsamarbejde, og ift. 
det  arbejde, der foregår i forbindelse med ud

Bud nr. 3
—

Fokus på 
det kreative  

arbejde
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viklingsprojekter af forskellig art etc. 
Når vidensarbejdet er kreativt, rummer det 

de typiske faser i kreativt arbejde. Typisk skel
ner man mellem fire faser, som langt fra altid 
forløber lineært – ofte må man igennem flere 
af faserne flere gange, før man endelig har 
fundet en gangbar og effektiv løsning. 

Første fase er en undersøgende fase, hvor 
man indsamler informationer og undersøger 
og udforsker det komplekse problem uden 
at finde en løsning på det. Anden fase er 
inkubationsfasen. Mens den undersøgende 
fase  typisk er bevidst og logisk og gør brug 
af lineær tænkning, så er inkubationsfasen 
karakteriseret ved at foregå ubevidst og ikke
lineært. Derfor foregår den typisk, mens man 
laver andre ting – sover, spiller klaver, ordner 
have, vasker op, cykler hjem fra arbejde etc. 
Inkubationsfasen fører videre til den tredje 
fase, som er illuminationsfasen. Den kaldes 
også Heurekafasen eller Ahaøjeblikket og 
karakteriserer det øjeblik, hvor løsningen 
pludselig dukker op i bevidstheden. Den 
undersøgende fase afsluttes ofte med et 
vist mål af frustration, ofte kaldet problem
frustration. Ahaøjeblikket fjerner denne fru
stration og virker forløsende. Til sidst kommer 

færdiggørelses og implementeringsfasen, 
hvor den gode idé færdiggøres og implemen
teres. Hvis den gode idé ikke skal gå tabt, 
forudsætter det ofte, at man enten straks 
går i gang med færdiggørelsesfasen, eller at 
man tager sig tid til på en eller anden måde at 
lagre ideen. 

Selv om de fleste oplever det kreative 
arbejde som givende, illustrerer de fire faser 
også nogle af problemerne ved at være be
skæftiget med kreativt arbejde. 

For det første er det kreative arbejde tæt 
forbundet med flow. Flow beskriver den til
stand, man er i, når man er så stærkt fordybet 
i sit arbejde, at man glemmer tid og sted og 
kun fokuserer på at løse arbejdsopgaven. 
Flow kan både opleves i undersøgelses
fasen og i færdiggørelsesfasen. Der er flere 
forudsætninger, som skal være opfyldt, 
for at man kan opleve flow. Én af dem er, 
at man ikke udsættes for alt for mange og 
lange afbrydelser i arbejdet. Afbrydes man, 
tager det uforholdsmæssig lang tid at finde 
tilbage til flowoplevelsen. Det betyder, at 
man som gymnasielærer ind imellem skal 
have mulig hed for at arbejde uforstyrret 
i længere perioder ad gangen. De fleste 
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vidensarbejdere oplever, at dette arbejde 
bedst foregår derhjemme – afbrydelserne på 
arbejdspladsen er ganske enkelt for talrige. 
Mange gymnasier giver gymnasielærerne 
mulighed for at  arbejde på skolen ved at stille 
lærerarbejdspladser til rådighed, men skal 
de fungere, således at man kan udføre det 
kreative arbejde på skolen, stiller det krav om, 
at man dels kan arbejde uforstyrret, dels at 
man får etableret en arbejdskultur, hvor der 
ikke er støj og for mange afbrydelser fra kol
legaernes side. Flere gymnasier siger, at netop 
afbrydelser og støj formentlig er årsagen til, 
at der ikke er flere lærere, der benytter sig af 
lærerarbejdspladserne, eller at man ikke når 
hele arbejdet på skolen, selv om man tilbrin
ger en hel arbejdsdag der. Til gengæld er man 
glad for den sociale interaktion med kollega
erne, som man betragter som et stort plus og 
en afledt gevinst ved lærerarbejdspladserne. 
Løsningen kan ligge i etableringen af stille
arbejdsrum eller i en aftalt kultur om, hvornår 
og hvordan man må afbryde eller føre sam
taler ved eller i nærheden af lærerarbejds
pladserne. Endelig bør man også betragte de 
administrative arbejds opgaver som ”støj” og 
afbrydelser, fordi de tager fokus og tid fra de 

mere udviklingsorienterede arbejdsopgaver. 
Derfor bør man også fra ledelsesside over
veje, i hvor høj grad det er muligt at skærme 
gymnasie lærerne fra nogle af de administra
tive arbejdsopgaver. På nogle gymnasier har 
man gode erfaringer med at uddelegere en 
væsentlig del af de administrative opgaver 
som f.eks. fraværsregistrering eller opgave
aflevering til det administrative personale. 
Det frigiver tid, ro og frihed fra distraktioner 
til de mere kreative og udviklingsorienterede 
elementer i vidensarbejdet.

For det andet skal der være tid til inkuba
tion. Denne tid kan findes på arbejdspladsen, 
men gymnasielærere vil formentlig ligesom 
andre vidensarbejdere primært finde den der
hjemme eller på vej hjem. Det betyder ofte, at 
man – når man har fået det lyse indfald – ser 
sig nødsaget til at arbejde med ideen med 
det samme, så den ikke går tabt. Dette er én 
af årsagerne til, at grænserne mellem arbejde 
og privatliv er udflydende for vidensarbejdere, 
som ofte oplever, at arbejdstiden slet ikke 
levner tid til inkubation. Her er gymnasie
lærerne med deres mere fleksible arbejdstid 
langt bedre stillet end mange andre videns
arbejdere. Den fleksible arbejdstid gør det 
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muligt for gymnasielærerne at tilrettelægge 
arbejdet på en sådan måde, at der er tid til 
inku bation, mens man ordner private gøre
mål inden for det, der er en normal arbejdstid 
for andre. Til gengæld er det ofte nødvendigt 
at arbejde derhjemme, når den gode idé duk
ker op på lys tavlen. Denne fleksibilitet er en 
klar fordel ved gymnasielærernes arbejde, 
selv om det grænse løse arbejde også kan 
være stressende, jf. bud nr. 4. Frem for at for
søge at ligne erhvervslivet mere ved at kræve 
til stede værelsespligt på arbejdspladsen og 
dermed også kopiere dele af erhvervslivets 

problemer ift. det kreative arbejde er det 
vigtigt, at der gives mulighed for, at man 
individuelt kan tilrettelægge den fleksible 
del af arbejdstiden på den måde, som passer 
én bedst. Derfor bør man holde fast i lærer
arbejdspladserne som et tilbud til alle, men 
man bør være varsom med at gøre det til et 
krav, f.eks. ved at indføre tilstedeværelses
pligt. Ligesom der er forskellige læringsstile, 
er der også forskellige arbejdsstile, og især 
omkring det kreative arbejde kan disse variere 
betragteligt. Derfor er det væsentligt, at der 
tages højde for dette i arbejdets organisering.

Vidensarbejde er karak-
teriseret ved, at man 
på baggrund af et højt-
specialiseret videns- og 
kompetenceniveau er 
beskæftiget med at 
finde løsninger på kom-
plekse problemstillinger. 
Dermed rummer videns-
arbejdet en del kreative 
elementer.
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For det tredje inviterer det kreative arbejde 
til unoder i form af overspringshandlinger. 
Det er vigtigt at understrege, at selv om 
det kreative arbejde af de fleste opfattes 
som  givende og inspirerende, så rummer 
det  altid et element af frustration. Når man 
 løber panden mod en mur, fordi opgaven ikke 
umiddelbart lader sig løse, og man må sande, 
at den komplekse arbejdsopgave i sagens 
natur ikke er specielt let at løse, så kan man 
rammes af frustration og lyst til oversprings
handlinger etc. Det er netop de kreative 
elementer i vidensarbejdet, der gør videns
arbejdet krævende. For at løse de komplekse 
arbejdsopgaver må man ofte træde uden for 
sin komfortzone, og det giver sig selv, at selv 
om det kan være givende og inspirerende, 
så er det også forbundet med usikkerhed og 
ubehag – og lyst til at kaste sig over knap så 
komplekse arbejdsopgaver. Det kan medføre 
stress og en følelse af hele tiden at være på 
arbejde, selv om de aktiviteter, man udfører 
som overspringshandlinger, måske må hen
regnes under fritidens aktiviteter. 

Endelig er det som et fjerde punkt vigtigt 
at påpege, at nye ideer og nye løsninger på 
komplekse problemstillinger ikke opstår i 

et vakuum. Det kræver for det første høj 
faglighed. For det andet kræver det adgang 
til  viden – både den, man selv kan produ
cere, men også den, der kommer fra andre. 
Vidensdeling er altså centralt i det kreative 
arbejde, og flere gymnasier rapporterer 
om vidensdeling som en kærkommen af
ledt effekt af gymnasiereformens krav om 
teamsam arbejde. Dette er glædeligt, for det 
er langt fra nogen selvfølge, at vidensarbej
dere har lyst til at deltage i vidensdeling. Til 
gengæld oplever skolerne og især gymna
sielærerne problemer med de ITplatforme, 
som vidensdelingen blandt andet foregår 
på. Der er for mange, og de er ikke ordentligt 
integrerede. Det betyder, at det kan blive 
noget af en skatte jagt at gå på opdagelse 
efter den fornødne viden. Om løsningen lig
ger i en helt ny platform, i udviklingen af en 
eksisterende platform som erstatning for 
nogle af de  øvrige platforme, eller om det lig
ger i en bedre integrering af de eksisterende 
platforme, er svært at afgøre, men det er 
tydeligt, at der er behov for en langt bedre IT
understøttelse på dette punkt. 
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U nderstregningen af, at arbejdet som 
gymnasielærer er vidensarbejde og 
rummer kreative elementer, betyder 

også, at gymnasielærere på lige fod med 
andre vidensarbejdere oplever både fordele 
og ulemper ved det fleksible og ind imellem 
grænseløse arbejdsliv.

Fordelene ligger primært i fleksibiliteten. 
Det fleksible arbejde giver ikke alene mulig
hed for at navigere mellem arbejde og privat

liv, det giver også mulighed for at organisere 
arbejdet ift. vidensarbejdets karakter og de 
kreative elementer, det rummer, jf. bud nr. 3.

Ulemperne ligger primært i, at dette sam
tidig betyder, at grænserne mellem arbejde 
og privatliv bliver udvisket. Noget tyder på, at 
dette problem opleves særligt stærkt for gym
nasielærerne. COWI’s undersøgelse fra 2009 
pegede på, at niveauet for de gymna siale 
læreres tilfredshed/utilfredshed og belastning 

Bud nr. 4
—

Fokus på  
worklife  
balance
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på mange områder svarede til sammenligne
lige gruppers, men at de gymnasiale lærere 
adskilte sig i balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv. Samtidig påpegede undersøgelsen, 
at der var stor utilfredshed blandt gymnasie
lærerne mht. sammenhængen mellem opga
ver og tid og omfanget af det administrative 
arbejde. Dette billede er genfundet, ikke bare 
i de mange projekter, der på den ene eller 
 anden måde har drejet sig om balancen mel
lem arbejde og fritid og håndtering af stress, 
men i stort set alle skole besøgene.

En af de primære årsager til, at man op
lever stress og udflydende grænser mellem 
arbejde og privatliv, knytter sig til forholdet 
mellem ambitionsniveau og tid og rammer 
til at udføre arbejdet. Traditionelt vil dette 
delvis løses af den autonomi, der tildeles pro
fessionen ift. selv at fastsætte niveau, form, 
indhold og til dels også rammer for arbejdet, 
men denne autonomi opleves i høj grad som 
værende langt mere indsnævret end tidli
gere. Ambitionsniveauet er dog for manges 
vedkommende uændret, og det stresser, at 
det pga. utilstrækkelige rammer og den store 
elevspredning er svært at nå det niveau, man 
ønsker, på lige så stort område som tidligere.

Én mulig løsning er, at man fra ledelses
side eller fra lærerkollegiets side er bedre til 
at definere en ny standard for arbejdet. Det 
kan både være i form af et ændret ambiti
onsniveau eller i form af en tydelig norm
sætning for, hvad der er minimum. Nogle 
gymnasie lærere har et pragmatisk forhold til 
arbejdet og kan bedre end andre tilpasse sig 
den ramme, der sættes fra politisk og ledel
sesmæssigt hold. Andre har svært ved at 
tilpasse sig en ny ramme, fordi det forbindes 
med en ny og lavere standard end tidligere. 
De oplever, at det reelle valg ikke består i at 
vælge mellem en ”gammel” og en ”ny” stan
dard, men at det består i at vælge mellem 
den gamle standard og fritiden. Som én af 
de interviewede lærere sagde: ”Hvad er mest 
stressende: At gøre det godt, men at synes, 
det kunne være bedre, eller at sætte en stan
dard, som er for lav?” For nogle er det langt 
mere stressende at gå for meget på kompro
mis med deres egne standarder, end det er at 
have travlt i forsøget på at nå sine egne stan
darder. Derfor er det også svært for mange 
at stoppe arbejdet, når timerne er brugt, hvis 
man ikke selv synes, at det, man har nået, er 
godt nok. Nogle gymnasielærere vil føle, at en 
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normsætning fra ledelsens side er frugtbar 
og konstruktiv – andre vil ikke kunne bruge 
den til noget, fordi deres personlige overlig
ger vejer tungere end den, der fastsættes af 
ledelsen.

Der ligger der også åbenlyst en mulig 
løsning i at frigøre så mange ressourcer som 
muligt til kerneopgaverne, hvilket primært 
betyder, at man bør fokusere på at minimere 
de administrative arbejdsopgaver, enten ved 
at skabe mere effektive arbejdsgange om
kring de administrative arbejdsopgaver eller 
ved at uddelegere dem til f.eks. de admini
strative medarbejdere, ligesom man også bør 
fokusere på at minimere og optimere møde
aktiviteter. 

Især de nye gymnasielærere oplever 
problemer ift. utilstrækkelige rammer til at 
udføre arbejdet. Forberedelsesnormen er 
ofte – men ikke altid – den samme, som for 
mere erfarne lærere, men arbejdsbyrden er 
større i de første år. Enkelte steder allokerer 
man ekstra timer til nye lærere, men de fleste 
steder forsøger man at kompensere gennem 
en grundig introduktion for nyansatte og 
gennem mentor og tutorordninger etc. Der 
er ingen tvivl om, at en ordentlig introduktion 

til jobbet og en gennemtænkt og systematisk 
mentorordning er en solid støttepille for de 
nye lærere. Derfor er det også noget, man bør 
overveje at systematisere mere via f.eks. en 
personalehåndbog eller lign. 

En anden årsag til, at arbejdet som gymna
sielærer opleves stressende og udflydende, 
er arbejdets karakter, jf. bud nr. 3. Videns
arbejdet er komplekst, og selv om man fra 
ledelsesside kan bidrage til at minimere 
kompleksiteten gennem endnu bedre plan
lægning og endnu mere fleksibilitet ift. f.eks. 
skemalægning, så er der grænser for, hvor 
meget man lokalt kan gøre for at reducere 
kompleksiteten –især uden at fjerne de mest 
motiverende elementer i arbejdet. For mange 
vidensarbejderes vedkommende er det de 
komplekse og belastende arbejdsopgaver, der 
samtidig er de mest motiverende og givende. 
Det, der belaster mest, er samtidig det, der 
begejstrer mest. Fjerner man kompleksiteten, 
fjerner man også let kilden til arbejdsglæden. 
Derfor ligger en del af løsningen også i at 
acceptere travlhed og udflydende grænser 
mellem arbejde og privatliv som et grund
vilkår for det akademiske arbejde og i stedet 
fokusere på, hvordan disse grundvilkår så 
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kan håndteres. Dette kan f.eks. gøres ved 
at udvikle de fornødne kompetencer til at 
håndtere disse grundvilkår. Dette har man på 
nogle skoler gjort gennem coachingtilbud, 
hvor en erhvervspsykolog/coach tilknyttes 
skolen, således at lærerne har mulighed for at 
diskutere personlige copingstrategier med 
en erhvervspsykolog/coach. Andre steder 
har man tilbudt kurser og seminarer i mind
fulness og stresshåndtering. Her er det blot 
vigtigt, at tilbuddene også medtager arbej
dets komplekse og kreative karakter og ikke 
blot fokuserer på stress i al almindelighed. 
Det kan f.eks. være i form af et fokus på de 
overspringshandlinger, der naturligt knytter 
sig til vidensarbejdet og det kreative arbejde, 
men som også kan være med til at få en 
arbejds uge til at føles væsentligt længere, 
end den reelt er. De overspringshandlinger, 
man udfører, mens de komplekse arbejdsop
gaver ligger og venter, føles ikke som fritid 
og opladning på samme måde, som når man 
udfører de samme aktiviteter, uden at det 
er overspringshandlinger. Derfor er det også 
vigtigt at skelne imellem en reel arbejdsuges 
længde og den oplevede længde – begge dele 
kan stresse, men copingstrategierne er for

skellige. Erfaringen med kurser og seminarer i 
stresshåndtering etc. har i øvrigt også været, 
at det dels gør det legitimt at tale om stress 
med sine kollegaer og med ledelsen, dels at 
man får etableret et fælles og som regel også 
mere præcist sprog omkring disse problema
tikker.

Endelig er de fysiske rammer væsentlige, 
og ikke mindst etableringen af lærerarbejds
pladser er vigtig. Lærerarbejdspladser giver 
ikke alene en bedre individuel mulighed for 
at regulere sin worklifebalance og holde 
arbejdsliv og privatliv adskilt, de skaber også 
et mere solidt fagligt netværk, som man kan 
trække på ift. vidensdeling og erfaringsud
veksling, hvilket kan være tidsbesparende, 
ligesom det også skaber et socialt netværk, 
som man kan trække på, når man føler sig 
stresset. 

Fleksibiliteten i arbejdslivet er altså samlet 
set et stort plus, men fleksibiliteten har en 
pris, primært i form af udflydende grænser 
mellem arbejdsliv og privatliv. Opgaven ligger 
derfor først og fremmest i at sørge for, at den 
pris ikke bliver for høj.
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P å sin vis deler gymnasielærerne 
skæbne med en række andre professio
ner, som arbejder inden for et relativt 

snævert område. Disse professioner er præ
get af, at der ud over ledelsesvejen er få kar
rieremuligheder. Om dette er et problem eller 
ej, afhænger af øjnene, der ser – og er jo først 
og fremmest afhængig af, om man ønsker 
karriereveje eller ej. Arbejdet som gymnasie
lærer rummer nemlig rig mulighed for både 

personlig og faglig udvikling, og Mandag 
Morgens undersøgelse peger i øvrigt på, at 
det er en meget lille del af underviserne, der 
har ønsker om at gå ledelsesvejen. 

Problemet med de få karriereveje er derfor 
næppe stort for den del af gymnasielærerne, 
som har gymnasielærerjobbet som deres 
ønskejob. Til gengæld vægtes opfattelsen af 
de få karrieremuligheder højt af andre, som 
kan føle sig skræmt af billedet af den gym

Bud nr. 5
—

Fokus på  
karriere 

muligheder
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nasielærer, der har arbejdet i 40 år på samme 
gymnasium. Skræmmebilledet tilføres yder
ligere næring af, at der traditionelt ikke har 
været stor mobilitet mellem skolesektoren og 
andre sektorer for gymnasielærerne. Derfor 
kan valget af gymnasielærervejen for nogle 

føles skæbnebestemmende – når man først 
har valgt at blive gymnasielærer, ”hænger” 
man på det valg resten af sin karriere, og så 
vælger man hellere noget andet. Især ift. de 
yngre generationer på arbejdsmarkedet kan 
det være svært at sælge et job på en høj grad 

I lyset af den aktuelle rekrutterings- og fastholdelsesproblematik på gymnasieskolerne er det nødvendigt at 
fokusere på at skabe flere karrieremuligheder for dem, for hvem det er en motivationsfaktor.
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af jobsikkerhed. For dem ligger fokus i højere 
grad på faglig og personlig udvikling og på 
gode muligheder for et karriereskift.

Skræmmebilledet kan tilsyneladende også 
dukke op undervejs i gymnasielærerkarrieren 
som en følelse af, at man er gået i stå. COWI’s 
undersøgelse viste, at lærere under 40 og 
over 60 er mere tilfredse med deres arbejds
plads end lærere i alderen 4059 år. Det kan 
der være mange forklaringer på, men én af 
forklaringerne kan være, at det er i alderen 
4059 år, at man tænker mest over fremtidige 
karrieremuligheder. Det er klart, at karriere
mulighederne ofte spiller ind i de overvejelser, 
der går forud for valget af et bestemt job, 
men især for akademikere, som ofte først 
for alvor træder ud på arbejdsmarkedet som 
25årige eller ældre, vil der gå en del år med 
ganske enkelt at finde sig til rette og nyde 
arbejdet, når først man har oparbejdet en vis 
erfaring. Men efter 715 år bliver mange ramt 
af en trummerumfølelse, og den følelse kan 
forstærkes, når man som gymnasielærer kan 
se frem til yderligere 25 år eller mere med 
samme stillingsbetegnelse og en indplace
ring på nogenlunde samme løntrin. For selv 
om stillingsbetegnelser og løn næppe er 

afgørende motivationsfaktorer for gymna
sielærere (så havde de nok valgt et andet 
job), så kan det være faktorer, der ansporer til 
overvejelser om, hvorvidt man skal fortsætte 
i samme hverv eller søge nye græsgange. 

I lyset af den aktuelle rekrutterings og 
fastholdelsesproblematik på gymnasiesko
lerne er det derfor nødvendigt at fokusere på 
at skabe flere karrieremuligheder for dem, for 
hvem det er en motivationsfaktor. Dette kan 
skabes på to måder: Dels ved at skabe flere 
karrieremuligheder inden for skolesektoren, 
f.eks. ved at etablere et mere tydeligt fagligt 
karrierespor parallelt med det ledelsesmæs
sige karrierespor. Dels ved at skabe øget fokus 
på, at den viden og de kompetencer, man 
tilegner sig som gymnasielærer, også er efter
spurgt uden for gymnasiesektoren. Derved 
kan man tydeliggøre, at en ansættelse som 
gymnasielærer i en periode vil kunne bidrage 
til en karriere uden for gymnasiesektoren. I 
øvrigt vil understregningen af, at gymnasie
lærere er vidensarbejdere kunne bidrage her
til, idet en tydeliggørelse af vidensarbejder
aspektet vil fokusere på de væsentlige 
lig heder, der er mellem gymnasielærerjobbet 
og andre former for vidensarbejde, frem for 
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at fokusere på forskellene. Flere og tydeligere 
karriereveje og en under stregning af, at den 
viden og de kompetencer, man har og ud
vikler som gymnasielærer, også kan bruges i 
andre sammenhænge både inden for og uden 
for sektoren, kan være med til at gøre jobbet 
mere attraktivt. Flere kan få lyst til at afprøve 
gymnasielærerjobbet – og ud af dem vil nogle 
måske finde en livsgerning heri og blive i 
syste met, mens andre vil se det som et punkt 
på deres cv. Samtidig er der øget sandsynlig
hed for, at de, der først har givet gymnasie
lærerjobbet en chance, men som forlader det 
for at prøve nye græsgange, vender tilbage 
efter at have afprøvet andre muligheder uden 
for sektoren. 

Etablering af flere og tydeligere karriere
veje klinger dog hult, hvis det ikke understøt
tes af muligheder for kompetenceudvikling. 
På de besøgte skoler synes gymnasielærerne 
generelt, at der er gode muligheder for kom
petenceudvikling, både i form af kompeten
ceudviklingstilbud såsom kurser etc. og i form 
af økonomiske ressourcer. De fleste angiver, 
at hvis de spørger, får de lov. Dog viste COWI’s 
undersøgelse, at kun halvdelen af lærerne var 
tilfredse med mulighederne for kompetence

udvikling. Man bør overveje, om kompeten
ceudviklingstilbuddene kan udvides, så de er 
knap så fagspecifikke og didaktisk fokuserede, 
således at der også er kompetenceudviklings
tilbud, som appellerer til dem, der vurderer 
sådanne tilbud ikke kun i lyset af muligheden 
for personlig og faglig udvikling, men også 
i lyset af tilbuddenes karrierefremmende 
potentiale uden for sektoren. Nogle af de 
besøgte skoler havde i øvrigt gode erfaringer 
med strategisk kompetenceudvikling og ud
arbejdelsen af kompetenceudviklingsplaner 
– selv om et mere strategisk blik på kompe
tenceudvikling også kan betyde, at det nu 
skal ”forhandles”, hvilke kompetencer man 
har brug for. Det kan betyde, at lærerne føler, 
at der er for lidt plads til egne interesser i en 
strategisk kompetenceudviklingsplan ift. tidli
gere, hvor man i højere grad kunne argumen
tere for, hvorfor man personligt havde brug 
for et bestemt kursus eller efteruddannelses
tilbud. På den måde vil strategisk kompeten
ceudvikling også være ensbetydende med en 
kulturændring. 
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O gså i forholdet til ledelse ligner 
gymnasie skolerne andre professio
ner. I de fleste professionsdomine

rede orga nisationer rekrutterer man lederne 
blandt de fagprofessionelle. Traditionelt set 
har man rekrutteret de dygtigste blandt de 
fagprofessionelle, som så naturligt er rykket 
frem i rækkerne valgt på baggrund af deres 
faglige kompetencer, men ikke på baggrund 
af deres ledelsesmæssige kompetencer. Det 

har også betydet, at man ikke har betragtet 
ledelse som et egentlig fag, men som en 
opgave, der fulgte med, når man avancerede. 
Derfor er ledelse til tider blevet opfattet som 
det nødvendige onde, og det har langt fra 
altid været en opgave, man har taget alvor
ligt. Problemet har også været, at det netop 
har været de faglige kompetencer og ikke de 
ledelsesmæssige, der har været meriterende, 
så derfor har der heller ikke været noget 

Bud nr. 6
—

Ledelse  
er et fag
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incitament til at dyrke de ledelsesmæssige 
kompetencer.

Det kan virke paradoksalt, at man i en 
professionsdomineret organisation traditio
nelt ikke har taget ledelse alvorligt endsige 
betragtet det som et fag. Fagprofessionelle 
sætter deres eget fag og deres faglighed 
højt og ville aldrig acceptere, at amatører udi 
deres fag skulle udøve faget, men alligevel 
accepteres det i vid udstrækning, at man er 
amatør udi ledelsesfaget. Denne erkendelse 
har præget professionerne igennem de 
 senere år, og man er i stigende grad begyndt 
at tage ledelse alvorligt som et fag. Det gæl
der også gymnasieskolerne, men ligesom i 
andre professioner er der stadig generelt set 
et gap mellem de ledelseskompetencer, der 
er behov for, og de ledelseskompetencer, man 
besidder.

Der er ellers mange gode grunde til at tage 
ledelse som fag alvorligt.

For det første spiller ledelse en stor rolle 
for de fagprofessionelles trivsel, motivation 
og engagement på arbejdet. Gymnasielærere 
er som fagprofessionelle langt fra ledelses
fremmede – men de har behov for en særlig 
ledelsesudøvelse. Gymnasielærere omtaler 

i høj grad en sårbarhed, som knytter sig til 
arbejdet. Det er en personlig sag at være 
lærer. Man bruger sig selv som instrument i 
arbejdet, og man sætter hele tiden sin viden 
og sine kompetencer i spil og på spil. Det kan 
virke skræmmende og give grobund for en 
følelse af potentiel stærk sårbarhed. Også 
 lærerelevrelationen er personlig på den 
måde, at mange lærere føler et stærkt per
sonligt ansvar for den. Hvis der er problemer 
med lærerelevrelationen, påtager læreren 
sig gerne skylden, hvilket lægger et vold
somt pres på læreren. Sårbarheden kommer 
også til udtryk i forholdet til ledelsen. Man 
er varsom med at give udtryk for kritik eller 
sårbarhed/svaghed. Der er flere eksempler 
på, at lærere har været meget påpasselige og 
agtpågivende omkring f.eks. anonymitet i for
bindelse med diverse undersøgelser.

For det andet er det et særligt stort ansvar 
at være leder af fagprofessionelle. Ledelse 
er altid et stort ansvar, men det er særligt 
stort, når man har ledelsesansvar for folk, 
der har et kaldsbaseret forhold til arbejdet. 
De fagprofessionelle, der arbejder i en højere 
sags tjeneste, er mere sårbare end andre 
medarbejdere. Der står mere på spil, når de 
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går på arbejde. For deres vedkommende er 
ledelse et spørgsmål om tillid og respekt. De 
skal placere deres kald, som er en stor del af 
deres person og identitet, i hænderne på en 
leder, som de håber vil forvalte det med den 
nødvendige respekt og omsorg. Det skaber 
en naturlig ledelsesskepsis, og lederskabet er 
derfor ikke noget, man har krav på – det er 
noget, man bliver givet. Forvalter man kaldet 
med respekt, kvitteres det med følgeskab. 
Forvalter man det ikke med respekt, kan det 
være ødelæggende ikke bare for medarbejde
rens motivation og tilfredshed med arbejdet, 
men for medarbejderens samlede livskvalitet. 

For det tredje bliver ledelsesrelationen til 
medarbejderne langt mindre personlig, hvis 
man på baggrund af teorier, modeller og 
værktøjer kan forholde sig mere distanceret 
og analytisk til de reaktioner, der kommer fra 
medarbejderne i forskellige situationer. Det 
er klart, at ledelse i høj grad er et personligt 
 anliggende, og at en stor del af ledelses
udøvelsen hviler på personlige karakteri
stika, men hvis man udelukkende baserer sit 
lederskab på personlige attributter, bliver 
ledelsesrelationen også ofte personlig, hvilket 
i sagens natur kan skabe uhensigtsmæssige 

reaktioner hos både leder og medarbejder. 
Argumentet er ikke, at ledelsesudøvelsen 
skal være upersonlig og distanceret, men 
snarere autentisk, hvilket i høj grad betyder, 
at ledelsesudøvelsen udspringer af personlige 
karakteristika. Argumentet er derfor, at hvis 
man betragter ledelse som et fag, man skal 
tilegne sig, så vil man samtidig med, at man 
er autentisk, også kunne forholde sig mere 
distan ceret og analytisk reflekterende til 
ledelsesudøvelsen og til de reaktioner, man 
møder fra medarbejderne. 

Blandt andet af disse grunde er det vigtigt 
i arbejdet med at skabe attraktive gymnasiale 
arbejdspladser, at man fortsat sætter fokus 
på rekruttering af ledere og på lederuddan
nelse. Med hensyn til ledelsesopgaven er et 
af de væsentligste elementer i lederskabet af 
fagprofessionelle det skærmende lederskab. 
Og endelig er der behov for også at tænke 
ledelsesopgaven udadrettet. Mange fagpro
fessioner, og især gymnasielærerne, oplever 
et stigende pres fra omverdenen, som har 
medført et prestigefald for gymnasielærerne 
som profession. Derfor er det nødvendigt, at 
man fra ledelsesside finder frugtbare måder 
at håndtere omverdenen på. 
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Bud nr. 7
—

Fokus på leder
uddannelse og  
rekruttering

D et vil ofte være sådan, at fagprofes
sionelle ønsker en leder med indsigt 
i faget frem for en generalistleder. 

Samtidig er der i professioner tradition for, at 
avancement sker på baggrund af fagspeci
fikke kompetencer. Derfor rekrutteres ledere 
i professionsdominerede organisationer ofte 
primært på baggrund af deres fagfaglige 
kompetencer og ikke på baggrund af deres 
ledelses mæssige kompetencer. Dette har 

konsekvenser ikke bare for, hvem man rekrut
terer som leder, men også for det syn, man 
har på ledelse og forberedelsen til en ledel
sespost.

Mange professioner har indset, at fordi 
man er god til et bestemt fag, er man ikke 
nødvendigvis en god leder. Derfor er man i 
højere grad end tidligere begyndt at fokusere 
på, hvordan man rekrutterer ledere. Dette 
sker også inden for gymnasieskolerne, men 
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problemet er, at gymnasielærerne generelt 
ikke finder ledelsessporet attraktivt. Derfor 
ligger der en vigtig opgave i at gøre ledelses
posterne mere attraktive. Mange ledere af 
fagprofessionelle i den offentlige sektor får 
en løn, som mest må karakteriseres som 
symbolsk højere end deres medarbejdere, og 
flere lærere giver som argument for, hvorfor 
de ikke ønsker en ledelsespost, at man med få 
overtimer som lærer tjener mere end lederen. 
Gymnasielærere har næppe lønnen som én af 
deres primære motivationsfaktorer, og derfor 
er det også tvivlsomt, om de gymnasielærere, 
der vælger ledelsesvejen, træffer det valg 
pga. lønnen. Omvendt kan man ikke fortænke 
ledere i at tænke, at det ikke er besværet 
værd at være leder (selv om ledere også om
taler deres arbejde som særdeles givende), 
når lønforskellen ikke er større. Samtidig er 
det vigtigt, at man på andre måder forsøger 
at gøre ledelsessporet mere attraktivt.

Én ting er at forsøge at gøre ledelsesvejen 
mere attraktiv. Noget andet er at  rekruttere 
de rigtige til ledelsesposterne. I professions
dominerede organisationer er der ikke 
tradition for, at man arbejder systematisk 
med lederrekruttering. Og når mange gym

nasielærerne slet ikke ønsker ledelsesvejen, 
ender man nogle steder med at måtte tage 
den, man kan få. Derfor er det nødvendigt at 
starte ledelsesrekrutteringen væsentligt tidli
gere og gøre den mere strategisk. Det handler 
om at spotte ledelsestalenter og prøve dem 
af, ligesom det handler om at klæde dem 
ordent ligt på, før de får et stort ledelses
ansvar.

Den vigtigste måde at klæde kommende 
ledere på er gennem uddannelse. Det er 
 meget at forlade sig på personlige kompeten
cer og et unikt ledelsestalent, så derfor bør 
der generelt stilles krav om, at man som leder 
gennemgår en lederuddannelse. Det kræver 
i sagens natur gode lederuddannelsestilbud, 
som i en eller anden grad bør skræddersys til 
netop stillinger som rektor, inspektor etc. Vel 
er der noget omkring hele ledelsesfaget og 
ledelsesudøvelse, der er generisk – lederskab, 
kommunikation, medarbejderrelationer, res
sourcestyring etc. – men sandsynligheden 
for, at lederuddannelsestilbuddene har en 
effekt, er væsentligt større, hvis de tager 
udgangspunkt i noget af det, der er særligt 
for ledelse på gymnasieskoler. Det betyder, 
at der i lederuddannelserne bør være fokus 
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på ledelse af offentlige og politisk styrede 
organisationer, ligesom der bør være fokus 
på ledelse af vidensarbejdere, herunder en 
forståelse af vidensarbejdets og det kreative 
arbejdes særlige karakteristika. Det behøver 
ikke nødvendigvis at være uddannelsestilbud, 
der specifikt er rettet mod gymnasiesektoren, 
men kunne bestå af en vifte af tilbud såsom 
f.eks. en målrettet diplomlederuddannelse, 
som er særligt rettet mod gymnasiesekto
ren, masteruddannelser inden for offentlig 
ledelse samt kurser, hvoraf nogle kunne 
etableres som særskilte moduler under f.eks. 

en diplom lederuddannelse eller en masterud
dannelse. 

Et væsentligt element i en lederuddan
nelse er økonomistyring. God økonomi har 
betydning for alt: For de fysiske og tekniske 
rammer. For medarbejdernes kompetenceud
viklingsmuligheder. For tilliden til, at der ikke 
er slinger i valsen. For at man kan få realiseret 
ideer og relevante projekter. For muligheden 
for frynsegoder, som ikke i sig selv er moti
verende, men som fjerner utilfredshed og i 
øvrigt også fjerner den ikke specielt givtige 
sammenligning med den private sektor. Etc. 

Ud over en bred vifte af uddannelses
tilbud til kommende ledere, bør man også 
overveje en mentorordning for nye ledere. 
Hvis man tilknyttede en erfaren rektor  eller 
en erhvervsleder som mentor i de første 
år på leder posten, ville man både udstyre 
 ledere med teoretisk viden og indsigt, og med 
praksisbårne kompetencer udi ledelsesop
gaven, lige som det ville styrke refleksionen 
over leder skabet og ledelsesudøvelsen. Det 
samme kunne gøres gennem etablering af 
ledelses netværk – enten netværk bestående 
af ledere fra gymnasieskoler eller ved at del
tage i mere blandede ledelsesnetværk. 

Fagprofessionelle ønsker en leder med indsigt i faget 
frem for en generalistleder. Rektor Gitte Horsbøl 
begyndte som vikar, blev fastansat gymnasielærer, 
pædagogisk leder, tog en master og er nu rektor.
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D er er flere ting, som gør ledelse af 
gymnasielærere til noget særligt. 
Gymnasielærere har en høj grad af 

autonomi og metodefrihed i arbejdet, hvil
ket giver lærerne vidtrækkende beføjelser 
ift. arbejdets udførelse. Gymnasielærere er 
i høj grad indre motiverede og søger det 
menings fulde arbejde. Forudsætningen for 
det menings fulde arbejde er en høj faglighed 
og mulighed for fordybelse i kerneopgaverne. 

Det betyder, at ledelsesopgaven i høj grad 
består i at skabe de rammer, hvorunder gym
nasielærerne kan forvalte deres autonomi og 
søge det meningsfulde arbejde. Derfor kan og 
bør ledelsesudøvelsen ikke baseres på tradi
tionel styring og kontrol, men på selvledelse, 
tillid og skærmende lederskab.

Det skærmende lederskab skal forstås på 
flere måder: Dels handler det om at skærme 
medarbejderne fra de opgaver, der tager 
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 fokus fra kerneopgaven. Dels handler det om 
at skærme medarbejderne fra den nytteetik, 
som er styrende for en væsentlig del af ledel
sens arbejde.

COWI’s undersøgelse viste, at gymnasie
lærerne er utilfredse med omganget af det 
administrative arbejde. Det tager fokus fra 
kerneopgaverne og er med til at skabe for
skydninger af balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv, da man ofte ikke kan gå på kom
promis med undervisningen. Med gymnasie
reformen er der blevet stillet øgede krav til 
dokumentation og evalueringer, hvilket kun 
har øget den administrative byrde for gym
nasielærerne. En væsentlig ledelsesopgave 
er derfor i så vidt muligt omfang at skærme 
medarbejderne mod de administrative 
arbejds opgaver ved at effektivisere arbejds
gangene omkring de administrative arbejds
opgaver (hvilket også inkluderer en effektivi
sering og bedre integration af ITplatforme) 
og ved at uddelegere så mange administra
tive opgaver som muligt til det administrative 
personale. En anden mulighed er at give så 
høj en grad af autonomi som muligt ift. nogle 
af de administrative arbejdsopgaver. Det kan 
f.eks. være en autonomi ift. at foretage eva

lueringer. Endelig er det også et spørgsmål 
om at skærme medarbejderne mod de ting, 
som både er en administrativ byrde, og som 
samtidig knytter an til den sårbarhed, med
arbejderne føler omkring arbejdet. Det kan 
være klageprocedurer, hvor lærere svarer kort 
på f.eks. karakterklager fra forældre, hvorefter 
det er ledelsen, der håndterer den eventuelle 
videre klagebehandling. 

Gymnasielærere føler ofte i lighed med 
andre typer af fagprofessionelle en særlig 
pligtetik omkring deres arbejde, som står 
i skærende kontrast til den nytteetik, som 
ledelsen i høj grad repræsenterer (og skal 
repræsentere). Kommer nytteetikken til at 
fylde for meget i den daglige retorik og i de 
arbejdsopgaver, man beskæftiger sig med, 
vil det skabe grobund for dyb frustration og 
demotivation. Derfor bør man som leder i så 
høj grad som muligt skærme medarbejderne 
mod for megen nytteetik, hvilket i praksis 
vil sige, at man skal være opmærksom på, 
at det sprog, man taler som leder, ikke er for 
”inficeret” af managementretorik og nytte
etik. Her støder mange ledere på en særlig 
udfordring, for i forsøget på at skærme med
arbejderne for nytteetikken, vil man ofte ned
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justere mængden af de ledelsesmæssige og 
økonomistyringsmæssige oplysninger, man 
giver medarbejderne. Gør man det, kan man 
opleve, at medarbejderne straks begynder at 
efterspørge flere oplysninger og bedre kom
munikation, hvorefter man fra ledelsesside 
skruer op for informations niveauet – for så at 
blive skudt i skoene, at man primært tænker 
i nytteetik. Pointen er, at det er uendeligt 
svært at finde den rette balance i kommuni
kationen med medarbejderne om de ting, der 
sorterer under den nytteetiske hat. Nogle vil 
føle sig overinformerede og vil helst skærmes 
fra detaljerede oplysninger om strategiske og 
ledelsesmæssige beslutninger, økonomisty
ring etc., mens andre vil føle sig underinfor
merede og efterspørge mellemregninger for 
alt. Og nogle vil gøre begge dele på samme 
tid. 

På nogle gymnasier har man gode erfa
ringer med at udøve skærmende lederskab 
og forsøge at minimere nytteetikken i kom
munikationen med medarbejderne, samtidig 
med at man skaber en høj grad af åbenhed 
og gennemsigtighed i de ledelsesmæssige 
beslutninger. På den måde kan man som 
ledelse informere på et overordnet plan, 

samtidig med at man etablerer et system 
båret af åbenhed og gennemsigtighed, så
ledes at informationerne er tilgængelige for 
dem, som ønsker dem. Alene det, at man ved, 
at informationerne er tilgængelige, er som 
 regel nok til at reducere informationsbehovet 
væsent ligt. Behov for information udspringer 
som regel af utryghed eller mistillid til, om 
ledelsen forvalter deres ledelsesopgave på 
en forsvarlig og retfærdig måde. Åbenhed 
og gennemsigtighed kan være med til at af
mystificere grundlaget for de ledelsesmæs
sige beslutninger, hvilket skaber tillid og tryg
hed samt en følelse af retfærdighed. På den 
måde kan man undgå, at der opstår myter 
om, hvad pengene går til, eller hvem der får 
hvor mange timer for hvad etc. 

Andre gymnasier har gode erfaringer med 
at udarbejde en udførlig personalepolitik, 
hvor uformelle aftaler, normer og regler for
maliseres og gøres let tilgængelige, ligesom 
der også er gode erfaringer med at involvere 
TR i samtlige mellemregninger i beslutnings
grundlagene, således at TR ligeledes kan 
medvirke til at forklare ledelsens bevæg
grunde, når der er behov for det. 
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M ange professioner lukker sig 
om sig selv –ikke bare ift. andre 
professioner, men også ift. om

verdenen. Den særstatus, som professionen 
har fået i samfundet, har også historisk set 
gjort det muligt for professionen at lukke 
sig for omverdenen. Så længe professionen 
varetager sine opgaver på en professionel 
og forsvarlig måde, er der ingen grund til, at 
samfundet blander sig i professionens ar

bejde. Sådan er det ikke længere. New Public 
Management har holdt sit indtog i næsten 
alle professioner, og den handel, man tidligere 
som profession har indgået med samfundet, 
stilles der nu spørgsmål ved. 

Så hvor man tidligere i professionerne har 
haft et forholdsvis reaktivt forhold til omver
denen – man reagerede, når der var grund til 
det, men opsøgte så at sige ikke omverden 
selv, for det var der ikke behov for – så er 
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situa tionen nu ganske anderledes. Omver
denen blander sig i høj grad i professionens 
arbejde. Der stilles i stigende grad krav til ar
bejdets udførelse og dokumentation, ligesom 
lægmandsevalueringer fylder mere og mere. 

Derfor er det nødvendigt at fokusere på, 
hvordan man håndterer den omverden, som 
nu trænger sig på, på en ny og mere indgri
bende måde end før. Det gør professionen 
sårbar, og hvis man ikke formår at håndtere 
den nye situation på en konstruktiv og pro
aktiv måde, risikerer man, at professionen 
gradvis mister sin eksistensberettigelse og 
position i samfundet. 

Gymnasielærerne har som profession rea
geret på dette nye billede på samme måde 
som mange andre professioner: Man har 
forsøgt at finde en balance, hvor man prøver 
at tilpasse sig de nye rammer og krav i et 
rime ligt omfang og indimellem også forsøger 
at forhandle de nye rammer og krav, men 
man har ikke lagt en mere proaktiv strategi 
ift. omverdenen. Det gør dog ikke presset på 
professionen mindre, hvis man stiltiende insi
sterer på at opretholde den samme position 
i samfundet, samtidig med at man stiltiende 
insisterer på, at kritikken er uberettiget. Dels 

sætter man uvilkårligt sig selv i en offer
rolle, dels giver man kun yderligere næring 
til spørgsmålet om, hvad professionens 
eksistensberettigelse er, og hvorfor den bør 
beholde sin autonomi og særstatus i sam
fundet.

En mere proaktiv håndtering af omverde
nen kan finde sted på flere måder.

For det første kan man i langt højere grad 
være aktivt medskabende af et andet billede 
af gymnasieskolernes rolle i samfundet og 
gymnasielærernes arbejde. Dette er ikke kun 
en opgave, der påhviler den faglige organisa
tion eller de lokale ledelser – det er i høj grad 
også en opgave, der påhviler det enkelte pro
fessionsmedlem. Det kan ske gennem aktiv 
deltagelse i den offentlige debat, ikke kun i 
forsvarsøjemed, men også mere proaktivt ift. 
debatten om gymnasieskolernes rolle i frem
tidens videnssamfund etc.

For det andet kan man i langt højere grad 
blive bedre til at plante gode historier i medi
erne. Både succeshistorier om elever, lærere, 
ledere eller særlige projekter, som man vare
tager. De skoler, der har udpræget karakter af 
at være lokale skoler, synes at være bedre til 
at bruge de lokale medier til dette, mens de 
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skoler, der ligger i storbyer i konkurrence med 
 andre skoler, synes at have sværere ved at gøre 
dette. Man bør dog overveje, om ikke der mere 
målrettet også kan plantes historier i mere 
generelle medier. Her ville det være oplagt at 
lære af de skoler, som har en særlig fremtræ
dende rolle i befolkningens bevidsthed.

Men den vigtigste pointe er, at eksem
plerne er ligegyldige, hvis ikke man formår at 
ændre en forholdsvis reaktiv holdning til om
verdenen til en langt mere proaktiv holdning 
til omverden. En sådan ændring er en væsent
lig kultur og værdiændring, og det er der, den 
væsentligste udfordring ligger.

Der bliver større og større behov for, at man i sektoren tænker over at fortælle omverdenen om alt det fanta-
stiske, der sker hver eneste dag i undervisningen og hvilken rolle de gymnasiale uddannelser har i fremtidens 
videnssamfund.
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S om et sidste bud peges der på, at GL 
skal retænke sin rolle. I takt med en sti
gende kompleksitet på arbejdsmarke

det og udsigten til en stor udskiftning blandt 
medlemmerne samt den generelt ændrede 
position på arbejdsmarkedet for de faglige 
orga nisationer er det uden tvivl en opgave, 
som GL allerede er godt i gang med. 

Udover de generelle ændringer, som alle 
faglige organisationer bør forholde sig til, op

lever mange af de faglige organisationer, som 
har fagprofessionelle som deres medlemmer, 
desuden en udfordring i at manifestere pro
fessionens status og eksistensberettigelse i 
samfundet. En del af denne udvikling skyldes 
den generelt svigtende tillid til, at de fagpro
fessionelle kan forvalte deres autonomi og 
faglighed på en acceptabel måde. Dermed 
stiller man fra politisk side – og afledt heraf 
fra samfundets side – generelt spørgsmål 
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ved den autonomi og den autoritet, som 
 ellers har været professionernes privilegium. 
Derfor kan det være nødvendigt at relancere 
kaldstanken og mere eksplicit formulere den 
eksistensberettigelse, professionen har i sam
fundet. Den er ikke længere selvindlysende, 
men til forhandling, men mange professio
ner har – netop fordi eksistensberettigelsen 
synes så åbenlys – hvilet på laurbærrene og 
ikke set det som deres opgave at forklare og 
forsvare sig ift. samfundet. Det behov er der 
nu, og det er en vigtig opgave at løse også fra 
den faglige organisations side, fordi den dels 
skaber mening og stolthed i arbejdet indadtil, 
og dels skaber legitimitet og prestige udadtil. 
Men det er langt fra noget quick fix. 

Det er klart, at en faglig organisation også 
fremover skal løse de traditionelle fagfor
eningsopgaver i form af at sikre bedst mulige 
løn og arbejdsvilkår og yde juridisk bistand til 
medlemmerne i tvister mellem arbejdsgiver 
og arbejdstager etc. Men samtidig spiller de 
faglige organisationer i stigende grad en rolle 
for samfundsudviklingen. Derfor er det vig
tigt, at man som faglig organisation deltager 
aktivt i diskussionen af den rolle, professio
nen indtager i samfundet og i samfundets 

udvikling. Det er også vigtigt, at den faglige 
organisation som et element i at manifestere 
professionen som netop profession også del
tager aktivt i diskussionen af den etik, der er 
fundamentet for professionen. Hvad er pro
fessionens rolle og eksistensberettigelse, og 
hvilke værdier bør præge medlemmerne af en 
profession, for at de kan bidrage til at udfylde 
denne rolle? 

I forlængelse heraf bør de faglige organi
sationer også i højere grad end tidligere spille 
en rolle ift. professionens kompetenceud
vikling. Hvilke kompetencer er der behov for 
og hvorfor? Og hvem er i stand til at udbyde 
kompetenceudviklingstilbud? Dette gælder 
ikke kun de faglige kompetencer, men i høj 
grad også de ledelsesmæssige kompetencer. 
Derfor er det også nærliggende, at den fag
lige organisation i højere grad end i dag kan 
fungere som rådgivningsorgan omkring kom
petenceudvikling – også i forbindelse med 
rådgivning omkring karrieremuligheder uden 
for sektoren.

Endelig påhviler der GL en særlig opgave 
i at medvirke til at ændre gymnasielærernes 
forholdsvis lave placering ift. de mest presti
gefyldte jobs. Generelt har vidensarbejdere 
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en interesse i, at billedet af det kreative og 
komplekse arbejde understreges, da det er 
med til at sikre en prestigefyldt position i 
samfundet. Problemet er, at den faglige orga
nisation kan have en interesse i at fremhæve 
de grundvilkår, som knytter sig hertil – det 
grænseløse arbejde etc. – som belastende, og 
det kan virke kontraproduktivt ift. at etab
lere en prestigefyldt position i samfundet, 
ligesom det kan virke kontraproduktivt ift. 
rekrut teringen til faget. Balancen mellem 
disse to interesser er subtil – og balancepunk
tet kan måske flyttes gennem et endnu større 
fokus på de positive aspekter ved gymnasie
lærerjobbet.

Dermed kan man sige, at GL i fremtiden 
står over for en dobbelt legitimitetsopgave. 
Dels skal man sikre sig legitimitet blandt 
medlemmerne, hvilket er en udfordring, når 
en stor del af dem udskiftes i den nærmeste 
fremtid, dels skal man sikre professionens 
legitimitet i samfundet ved at være med til at 
understrege professionens raison d’être.

Som led i denne refleksionsproces over 
den fremtidige rolle for GL skal man natur
ligvis også medtænke TR’s fremtidige rolle. 
TR mærker i lige så høj grad som den faglige 

organisation, at det er en stor udfordring at 
navigere i en kompleks verden, hvor der stil
les nye krav ikke kun til professionen, men 
også til arbejdet. Det betyder, at TR fremover 
skal vedblive med at varetage traditionelle 
TRopgaver som sikring af løn og ansættel
sesvilkår, arbejdsmiljø, ligestilling etc., men at 
de samtidig i endnu højere grad end nu skal 
fungere som ledelsens sparringspartner og 
som et organ, der er involveret i og formidler 
af arbejdspladsens strategi, mål, budget etc. 
Endelig vil TR i fremtiden – ligesom den fag
lige organisation – i højere grad spille en rolle 
ift. kompetenceudviklingsspørgsmål. Det 
betyder, at TRrollen vil have mindre fokus på 
regler og detaljer og mere fokus på overord
nede mål. En sådan ændring i TRrollen bør i 
sagens natur støttes og understøttes af GL.







Helle Hein
Cand.merc. fra Copenhagen Business 
School (CBS) 1998, ph.d. fra CBS 2005. 
P.t. tilknyttet Institut for  Ledelse, Politik 
og Filosofi på CBS. Har i mere end 10 år 
undervist i  ledelse og organisation på 
diplom- og master uddannelser. Holder 
foredrag om blandt andet dialogudvik-
ling og primadonnaledelse. 

Færdiggjorde sidste år et stort forsk-
ningsprojekt – med udgangspunkt i Det 
Kongelige Teater – om  ledelse af prima-
donnaer. Her undersøgte hun, hvad der 
kendetegner den medarbejdertype, og 
hvordan man bedst leder dem. Ikke kun 
på teatret, men på alle kreative arbejds-
pladser – og derfor også på landets 
gymnasier. 

Projekt Attraktive Arbejdspladser  
I 2008 iværksatte Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening (GL) i samarbejde med Gymnasieskoler-
nes Rektorforening, Lederforeningen for VUC 
og Danske Erhvervsskoler - Lederne projekt 
Attraktive Arbejdspladser. Målet er, at lærere 
og ledelse i fællesskab får gjort de gymnasiale 
uddannelser til endnu bedre arbejdspladser, 
så man kan fastholde nuværende lærere og 
tiltrække nye. 

GL har afsat 6 mio. kr. over tre år til at støtte 
skoleprojekter, der skal være med til at udvikle 
de gymnasiale uddannelser som attraktive 
arbejdspladser. GL bad Helle Hein besøge en 
række af skolerne bag projekterne for at høre 
hendes 10 bud på, hvordan man kan fortsætte 
arbejdet med at fastholde og udvikle de gym-
nasiale uddannelser som spændende og udvik-
lende arbejdspladser for lærere og ledere.
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