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FORORD
I indeværende skoleår er der 1.000 færre lærere til at løfte
arbejdsopgaverne, end der var i sidste skoleår, selv om elevtallet
er uændret. I de kommende år vil der blive endnu færre lærere til
at løfte opgaverne.
Efter sommerferien skal gymnasiereformen implementeres. Både
nedskæringer og reformimplementering vil påvirke arbejdsmiljøet.
Derfor er det nødvendigt, fx i skolens samarbejdsorgan, at drøfte,
hvordan nedskæringer og reformimplementering håndteres.
GL anbefaler, at reformimplementeringen sker på en måde og
i et tempo, så lærere og ledere kan nå at følge med. Skolerne bør
implementere reformen gradvist og i tæt dialog ledelser og lærere
imellem. Det kan være, at skolen det første år sætter fokus på at
implementere det nye grundforløb, mens man andet år fx sætter
fokus på ny feedback-kultur og tredje år på nogle af de nye kompetencer. Det er ikke muligt at implementere alt fra dag ét, derfor
må implementeringen ske gradvist – også for at nå et ordentligt
kvalitetsniveau.
I 2005-reformen var der en tendens til at implementere det
nye 'ovenpå' det gamle. Det gav et meget presset arbejdsklima på
skolerne. I dag er der effektiviseret voldsomt i forhold til for tolv år

siden, så hvis lærerne både skal udføre det eksisterende plus det
nye, risikerer det at gå galt. Derfor er det nødvendigt at prioritere
og beslutte, hvad man gør hvornår. Udvikling af nye tiltag kræver
afvikling af andre for at skabe plads til det nye.
Både nedskæringer og reformimplementering kræver prioritering. I prioriteringerne er det væsentligt at have fælles fokus på, at
eleverne får en god uddannelse. Men det forudsætter, at der er et
ordentligt arbejdsmiljø på skolen, for at lærerne har de nødvendige
ressourcer til at levere den gode undervisning. Det indebærer, at
der er en høj professionel kapital på skolen med bl.a. et godt sam
arbejde, tillid, retfærdighed og transparens.
Afdækning af professionel kapital viser, at der er stor forskel mellem skolerne, men at der er en samlet tendens til for meget stress
og udbrændthed på gymnasierne.
Selv om efteruddannelse og kompetenceudvikling kan opleves
som en ekstra arbejdsbelastning, er det vigtigt, at man på skolen
prioriterer, at lærere og ledere har de nødvendige kompetencer til
at løfte de nye opgaver i forbindelse med reformen, såvel fagligt
som didaktisk og pædagogisk. Lærernes humane kapital er en vigtig
faktor for lærernes engagement og motivation.
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STRESS – ET KOLLEKTIVT PROBLEM
Det er ledelsens og kollektivets ansvar at forebygge og tackle
stress på arbejdspladsen. Det kan ske ved klare prioriteringer på
skolen og ved at tale åbent om arbejdsmiljøet og forventnings
niveauet til kvaliteten i opgaveløsningen. Det er arbejdsmiljøet
og ikke medarbejderne, der skal være robuste. Det er ledelsens
ansvar, at der er en sammenhæng mellem opgavemængden og
ressourcerne.
Det er god ledelse ikke at anse stress som den enkelte lærers
problem. Ledelseskvaliteten er den afgørende faktor for, om der
er et godt eller dårligt arbejdsmiljø. Ledelsen skal tage ansvar for
at forebygge og håndtere stress. Gennem ledelse kan der skabes
hensigtsmæssige og stressforebyggende rammer, der er med til
at skabe en tempereret tilstand (se stresstrappen på side 5). Det
er nødvendigt systematisk at analysere, hvad der i organisationen
er medvirkende til at udvikle stress.
Undersøgelserne af professionel kapital viser, at hvis lærerne
oplever, at de kan levere et højt kvalitetsniveau, er der et lavt
stressniveau. Det er nødvendigt at respektere og anerkende, at
der blandt gymnasielærere er en høj professionsetik. Den medfører, at det for den enkelte lærer kan være svært at få enderne til
at hænge sammen i forhold til at levere god undervisning, især når
nedskæringerne presser på. Der opstår så at sige moralsk stress,
hvilket i øvrigt også kan være en af forklaringerne på, at mange
gymnasielærere lider af søvnbesvær. Da søvnlængde og -kvalitet
har stor betydning for helbredet, livskvaliteten og undervisningen,
er det vigtigt at skabe grundlag for en sund søvnhygiejne. Der er
også en tæt sammenhæng mellem oplevelsen af retfærdighed på
arbejdspladsen og søvnbesvær.
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BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning har udpeget
fire faktorer, som er særligt vigtige, når man skal forebygge
stress:
• Følelsen af at have kontrol over situationen
• Følelsen af forudsigelighed
• Følelsen af opbakning fra kolleger og ledelse
• Følelsen af, at tingene går i den rigtige retning.
BrancheArbejdsmiljøRådet anbefaler, at man i en forebyggende
stress-strategi:
• Styrker meningen i arbejdet
• Prioriterer opgaverne
• Husker den gode kommunikation
• Skaber en positiv arbejdskultur
• Aftaler at hjælpe hinanden og samarbejder
• Passer på sig selv og hinanden.
Vær opmærksom på kolleger, som viser tegn på begyndende
stresssymptomer. Tal med ham/hende om, hvordan situationen kan
forbedres. Inddrag arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant,
ledelse og GL's sekretariat om nødvendigt. Bliver en medarbejder
stresset, er der risiko for, at flere rammes. Derfor skal arbejdsklimaet have et eftersyn.
Føler du selv begyndende stress, er det en god ide at tale med
andre om det. Benyt kolleger, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljø
repræsentant og ledelse. Du er også altid velkommen til at kontakte GL's sekretariat. Se bagsiden for nærmere information.

HVAD ER STRESS?
Forskere er nogenlunde enige om at definere stress som en
tilstand, der er karakteriseret ved både ulyst og anspændthed.
At en person er anspændt vil sige, at man forbereder sig på en
ekstra indsats. Ulyst indebærer, at situationen er præget af uro,
angst, vrede eller andre negative følelser.
Stress er ikke en selvstændig anerkendt diagnose, men kan
føre til sygdomme. Vi kan tåle at være stressede i timer og dage,
men ikke i uger, måneder og år. På lang sigt er stress næsten altid
skadelig og går ud over livskvaliteten, det sociale liv og helbredet.
Det er ikke al stress, der er arbejdsbetinget, men stress
hænger ofte sammen med arbejdet. Det er arbejdspladsens
ansvar at skabe et arbejdsmiljø, hvor stressorer er minimeret.
Kingston & Andersen har illustreret udviklingen mellem

trivsel og stress ved en trappe, hvor medarbejdere trives ved
at blive stimuleret, have arbejdsglæde og høj aktivitet, men hvis
arbejdsklimaet bliver opvarmet, overophedet, nedsmeltes, og
der ikke ændres kurs, vil medarbejdere blive stressede med bl.a.
langtidssygemeldinger. Stresstrappen er en model til forståelse af
stress som et dynamisk fænomen, der oftest udvikler sig gennem
forskellige faser og trin. Det er gradvise og subtile ændringer, der
kan føre til udviklingen fra trivsel over moderat stress til alvorlig
stress. Stress og trivsel er ikke noget, der definitivt er eller
ikke er til stede, men kan være en udvikling, som sker i langsomt
tempo, så det er svært at registrere forandringen. Den sker i et
komplekst samspil mellem individ, ledelse, organisation og kulturen
på arbejdspladsen.

STRESSTRAPPEN: Fra trivsel til stress
Når GL’s hovedbestyrelse vælger at vise stresstrappen, skyldes det, at den giver et billede på transformationens fem faser mellem
trivsel og stress, og at reformimplementering og nedskæringer kan forskyde det samlede arbejdsklima til højre på trappen; især hvis
der ikke er en klar bevidsthed herom på den enkelte skole. Hovedbestyrelsen anser i denne sammenhæng ikke effektivitet som den
mest betydende faktor for, at medlemmerne skal være i det tempererede område, men det er i det tempererede felt, at kvaliteten af
undervisningen og lærernes trivsel går op i en højere enhed.

EFFEKTIVITET

TEMPERERET
•
•
•
•
•
•
•

Stimuleret
Høj aktivitet
Motivation
Trivsel
Arbejdsglæde
Højt energiniveau
Nærmeste udviklingsog udfordringszone

TRIVSEL

OPVARMET
• Travlhed
• Kvaliteten reduceres
en smule
• Tendens til manglende
overblik
• Risiko for konflikter i
teamet
• Begyndende
stresssymptomer:
fx spise, gå og tale
hurtigere

OVEROPHEDET
• Krav overstiger
ressourcer markant
• Tro på egne evner
svinder
• Uoptimal prioritering
og flere fejl
• Stresssymptomer:
fx søvnbesvær,
hoved- og mavepine,
manglende energi

NEDSMELTET
•
•
•
•
•

Ineffektivitet
Brandslukning
Lav trivsel
Sygefravær
Alvorlige stress
symptomer:
fysiske og psykiske
sammenbrud

© MF Andersen og M Kingston i "Stop Stress — Håndbog til ledere" (2016)

UDBRÆNDT
• Langtidssygemeldt
• Depression
• Angstanfald

STRESS
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UNDGÅ STRESS
Hvis en lærer går ned med stress, har det store
konsekvenser først og fremmest for den enkelte, men også for kollegerne, eleverne og skolens
økonomi.
Arbejdsgiveren har ansvaret for, at med
arbejderne ikke bliver stressede ved at sikre et
godt arbejdsmiljø. Stress skal forebygges – og
hvis en medarbejder bliver stresset, bør der være
principper for, hvordan det tackles bedst muligt.
GL anbefaler, at der i samarbejdsudvalget
udarbejdes en trivsels-/anti-stress-politik for
skolen. Dette kan ske som bilag til personale
politikken. Vigtigst er dog at arbejde for en høj
professionel kapital, idet arbejdspladser med en
høj professionel kapital har et lavt stressniveau.
Det er GL's erfaring, at desto tidligere der sættes
ind ved en stress-tilstand, desto bedre er muligheden for hurtigt at komme på ret køl igen.

HVORDAN SPOTTES STRESS?
Det kan være svært at se andres (eller egen) stress. Det er især
relevant at holde øje med ændret adfærd. Bliver kollegaen fx
indadvendt, opfarende, fokuserer på det negative eller er trist, kan
det være tegn på stress. Ifølge psykolog Majken Blom Søefeldt er de
individuelle stresssymptomer:
Fysiske symptomer: Hjertebanken, hovedpine, svedeture, indre uro,
mavesmerter, muskelsmerter, appetitløshed, nedsat immunforsvar etc.
Psykiske symptomer: Anspændt, træt, søvnproblemer,
hukommelses- og koncentrationsbesvær, utålmodig, rastløs, angst
og deprimeret etc.
Adfærdsmæssige symptomer: Kritisk og irritabel, ubeslutsom,
mister overblikket, taler hurtigt, afbryder andre, mangler
engagement, øget brug af stimulanser, klat-fravær etc.

SKAB EN GOD PROCES
Arbejdsgiveren har ansvar for, at der er et ordentligt arbejdsmiljø og skal bl.a. forebygge stress. Det
er til gavn for både skolen og den enkelte lærer at få skabt et psykisk arbejdsmiljø, som er i balance.
Især med nedskæringer og reformimplementering er det nødvendigt at have fokus på arbejdsmiljøet.

FORSLAG TIL PROCES:
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1.

2.

3.

4.

TR, arbejdsmiljørepræsentant
og ledelse drøfter, hvordan
udvikling af det psykiske
arbejdsmiljø kan foregå set i
relation til reform og nedskæringer. Tænk i en kultur, som
ikke fremmer stress.

I skolens samarbejdsorgan fastlægges en
handlingsplan for udvikling af det psykiske
arbejdsmiljø, reformimplementering mv.
Skolen er forpligtet til at have relevant
viden om stress. En AC-undersøgelse viser,
at ledelsens viden om stress er afgørende
for hvor meget stress, der udvikles på arbejdspladsen. Alle problemer kan ikke løses
på en gang, men kan prioriteres.

 å personale-/PR-møde
P
sættes arbejdsmiljøet
på dagsordenen. Gør
det legitimt at tale om
arbejdspres og stress,
men gør det handlingsorienteret.

 et kan overvejes at
D
inddrage en ekstern konsulent til at igangsætte
og fastholde processen.
Man kan ikke udlicitere ansvaret, men man
kan få hjælp til at blive
fastholdt.

ARBEJDSMILJØET BEGYNDER
FORFRA HVER MORGEN
De faktorer, der har størst indflydelse på arbejdsmiljøet, skal
håndteres først. Men det er også relevant at se de mindre
handlinger, som i dagligdagen kan skade arbejdsklimaet. Især i en
stresset hverdag kan der opstå negative handlinger og manglende omtanke, fx ved at kritisere kolleger bag deres ryg, ignorere
kollegers indlæg i diskussioner, glemme aftaler, undlade at melde
sig til særlige indsatser, unødige dokumentationsopgaver osv. De
enkelte handlinger er ofte for små til at blive taget op i situationen, men de hober sig op. Husk, vi er hinandens arbejdsmiljø, og
arbejdsmiljøet begynder forfra hver morgen.

Professionel kapital
Social kapital

Professionel
kapital

5.

Beslutningskapital

Det kan være relevant at
afdække skolens psykiske
arbejdsmiljø. GL anbefaler, det
sker ved at afdække skolens
professionelle kapital. Skolen
skal som minimum gennemføre
en APV hvert 3. år. Professionel
Kapital-afdækning kan udgøre
den psykiske APV.

Human kapital

6.
Hvis man afdækker
det psykiske arbejdsmiljø, er opfølgningen
afgørende. Afdækning
uden opfølgning er
værre end ikke at
afdække.

Udover prioriteringer og en drøftelse af, hvordan reformen bedst implementeres, så lærerne
har mulighed for at følge med, bør der sættes
særskilt fokus på at skabe en kultur, som ikke
fremmer stress. Både ledelse og lærere skal
tage ansvar, da psykisk arbejdsmiljø er en fælles
udfordring. En konstruktiv proces forudsætter,
at der opnås enighed om, at der skal findes
løsninger – ikke placeres skyld.
Hvis nogle lærere udviser stresssymptomer,
skal der tages hånd om dem omgående. Det er
endvidere vigtigt at have en plan for, hvordan
stressramte vender tilbage efter en sygemelding.
En stressramt skal ikke vende tilbage til de samme problemer, som skabte stressen.
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Alle kan blive stressede – og alle har et ansvar for at reagere
på symptomer på stress. Ofte er det den stressede, der sidst
ser (eller erkender) symptomerne, og derfor er det vigtigt
som god kollega, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller leder at reagere på stresssymptomer. Det er ikke
utidig indblanding.
Mange tror, de skal løse problemerne selv, men det kan være
fornuftigt eller nødvendigt at få hjælp fra andre for at blive i
stand til at se nye muligheder.
Hvis du oplever stresssymptomer, er der mulighed for at få
hjælp. Bevæger du dig mod højre på stresstrappen (se side 5),
så benyt dine kontaktmuligheder:
•	Kontakt din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, som
kender de lokale forhold og derfor kan være med til at guide
til en løsning, gerne i dialog med skolens ledelse. Ved en
samtale mellem leder og den stressramte lærer (og tillids
repræsentant) kan I bl.a. få talt om, hvilke arbejdsopgaver du
har, og hvilke opgaver der skal fjernes.
•	Kontakt GL's sekretariat på tlf. 33 29 09 00, som kan rådgive
dig om, hvilke muligheder du har, og hvordan du kan gå i dialog
med skolen.
•	Få psykologhjælp og rådgivning om psykisk arbejdsmiljø
ved at kontakte DUS-rådgivningen på tlf. 33 11 30 88.
Som medlem af GL har du mulighed for at tale med en
konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske
arbejdsmiljøproblemer. Har du brug for det, kan rådgiveren
tilbyde dig samtaler hos en psykolog.
•	Kontakt din egen læge, som kan vurdere, om du har brug for
en sygemelding. Bliver du sygemeldt, kan det være en god ide
også at kontakte GL's sekretariat på tlf. 33 29 09 00.
Stress opleves ofte som et individuelt problem, og er du
stresset, skal du have hjælp. Men stress er et kollektivt
problem, hvor der skal ses på hele arbejdsmiljøet. Hvordan I
gør det, kan I få inspiration til i denne pjece.
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FIND INSPIRATION
BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning
har udgivet pjecen ”Forebyg stress i fællesskab –
inspiration til arbejdet med at forebygge og håndtere
stress på uddannelses- og forskningsinstitutioner”. Se
www.bar-u-f.dk. Pjecen har også gode råd til, hvordan
arbejdsmiljøorganisationen kan gribe opgaven an,
og hvordan man som leder kan håndtere stress på
arbejdspladsen.
GL har udgivet Håndbog i Professionel Kapital, som
er skrevet af arbejdsmiljøforsker Tage Søndergård
Kristensen. Håndbogen kan rekvireres i GL’s sekretariat
eller downloades på www.gl.org/pro.
Marie Kingston og Malene Friis Andersen ”Stop stress
- Håndbog for ledere”, Forlaget Klim, 2016. Bogen giver
inspiration til, hvordan man kan arbejde med en kultur på
arbejdspladsen, som minimerer stressorer, og der er et
godt afsnit om, hvordan stressramte kan vende tilbage til
arbejdspladsen efter en sygemelding.
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