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Gymnasielærere brænder for deres arbejde 

Gymnasielærere brænder for at formidle deres 
fag. Og det handler ikke bare om at uddanne, 
men om at danne eleverne. Det at flytte og rykke 
eleverne. At åbne nye verdener for eleverne, 
både fagligt og menneskeligt. Gymnasielærerne 
elsker at få eleverne til at glemme sig selv for en 
stund for at blive ét med faget. 

“Mit arbejde er betydningsfuldt, fordi jeg helt 
grundlæggende synes, det er en vigtig opgave 
at danne de unge mennesker – jeg mener ikke 
bare uddanne, men danne dem til det sam-
fund, de skal vokse op og være en del af.” 
Tilda, 29 år, dansk og idéhistorie, HTX 

Gymnasielærerne er dybt dedikerede, og identi-
teten som gymnasielærer er tæt forbundet med 
at være menneske. For gymnasielærerne er det 
faglige engagement siet igennem relationen til 
eleverne. Så meget, at de drøfter elevernes ver-
den og fremtid i deres pauser. 

“Det er her, når jeg træder ind i klassen, at jeg 
er i spændingsfeltet. Det er det, jeg er sat i ver-
den for. Eleverne skal kunne mærke mig i rum-
met. Når jeg går hen ad gangen, så tænker jeg 
på, hvad jeg vil starte med at sige. Hvad er 
mine første ord? Jeg skal stå centralt, sørge for 
at eleverne klapper skærmene sammen, sikre, 

at vi har øjenkontakt.” Jesper, 62 år, sam-
fundsfag, erhvervsøkonomi og matematik, STX 

Engagementet har også en pris. Gymnasielærerne 
er udsat for mange, høje følelsesmæssige krav og 
et stort pres i det daglige arbejde, som frempro-
vokerer både sårbarhed, usikkerhed og frustra-
tion.   

Det er et kendetegn, at den enkelte gymnasielæ-
rer skal forholde sig til rigtig mange elever i hver-
dagen. Det kan også mærkes, at der er kommet 
flere elev- og kursistgrupper med forskellige ud-
fordringer. Det kan gøre selv den mest erfarne 
gymnasielærer usikker i mødet med eleverne. 

“Vi har mange elever med diagnoser (…). 
Nogle elever skal sidde tæt på døren, og andre 
skal fritages fra at holde elevoplæg eller afle-
vere opgaver i en periode. Og det er udfor-
drende, når man er underviser og skal have 
undervisningen til at fungere for en hel 
klasse.” TR  

Det gode gymnasielærerarbejdsliv er tæt forbun-
det med følelsen af handlekraft og oplevelsen af 
at have et handlerum, hvor det er muligt at løse 
den opgave, man er sat i verden for. Samtidig  har 
kollegaskabet, relationen til ledelsen og gymna-
siet som ramme stor betydning.
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Relationen til eleverne slår alt 
 

Når nye gymnasielærere træder ind ad døren til 
gymnasieverdenen med deres faglighed, opdager 
de hurtigt, at relationen til eleverne er af stor be-
tydning for de faglige resultater, de kan skabe. 
Det er i klasseværelset, at gymnasielærerne føler, 
de udlever deres kerneopgave: At give eleverne 
faglig indsigt og dannelse. En opgave, som man 
anser for at have stor samfundsmæssig betyd-
ning. 

“Vi kommer der og synes, at vores fag er det 
vigtigste. Jeg tror, det giver noget til undervis-
ningen, at eleverne kan mærke vores engage-
ment. Hvis vi skal klare os som land, så er vi 
nødt til at have nogle uddannede mennesker, 
og det er vi med til at skabe som gymnasielæ-
rere. Det er noget af det, der gør det så betyd-
ningsfuldt.  
Det er ikke altid, de synes, at dansk er det fe-
deste, men jeg oplever, at jeg har en god rela-
tion til mine elever. Dét er det bedste ved mit 
job. Undervisningen, relationen til mine elever, 
oplevelser, hvor jeg føler, at jeg rykker dem. 
Det er til at blive helt høj på. Og så bliver jeg 
stolt, når jeg har lavet studenter hver sommer. 
Jeg kommer også til at savne dem, men jeg fø-
ler, at vi har gået en vej sammen, hvor jeg har 
skabt rammerne for, at de kunne gå den vej.” 
Ulrikke, 43 år, dansk og samfundsfag, STX 

 

 

For gymnasielærerne er motivation tæt knyttet til 
at formidle og nørde deres fag overfor eleverne 
og opleve, hvordan de kan flytte og danne ele-
verne både fagligt og menneskeligt, og fra børn til 
voksne mennesker. De føler sig betydningsfulde 
og motiverede i arbejdet, når de oplever, hvilken 
rolle de spiller i elevernes liv og på den måde gør 
en forskel med deres arbejde. 
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“Når det lykkes at flytte nogle mennesker; 
nogle man aldrig troede kunne, så bliver jeg så 
stolt.” 

 “Fantastisk, at jeg bliver tvunget til at for-
holde mig til så mange forskellige elever - de 
rykker sig og jeg rykker mig.” Fokusgruppe på 
VUC 

Gymnasielærerne er i en sårbar situation, når de 
underviser. Undervisningen er altid et samspil 
med eleverne, og der er store præstationskrav til 
læreren om at skabe undervisning, der rammer 
og motiverer eleverne. Det kan stadig gøre selv 
yderst erfarne gymnasielærere usikre i arbejdsli-
vet.  

“Jeg føler mig aldrig stærk. Jeg er altid i en si-
tuation af skrøbelighed, når jeg møder ele-
verne. Jeg troede, at jeg ville få selvtillid og 
styrke med meget erfaring, men jeg er på 
mange måder lige så nervøs som første gang. 
Fagligt er jeg jo enormt selvsikker, og jeg føler  

 

 

 

mig meget anerkendt, men man er jo i en per-
formancebusiness. Man ved aldrig, hvordan 
det går, når man møder eleverne. Hvad er de 
andre lærere bedre til?” Jesper, 62 år, sam-
fundsfag, erhvervsøkonomi og matematik, STX 

Gymnasielærerne oplever som sagt, at elevgrup-
pen har ændret sig og er blevet mere kompleks 
og stiller større følelsesmæssige krav til lærerne. 
Der er flere elever med psykiske og sociale udfor-
dringer. Gymnasielærerne engagerer sig i relati-
onsarbejdet og er hurtige til at problemløse på 
den korte bane, når eleverne står med konkrete 
udfordringer. Men de følelsesmæssige krav slider 
på lærerne. 

“Vi har mange sårbare elever, og mange af 
eleverne er i dårlig trivsel. Vi har rigtig mange 
med diagnoser, angst og depression. Det kan 
godt nogle gange gøre en ked af det og fru-
streret.” Fokusgruppe VUC 
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Livet på lærerværelset skal ikke undervurderes 
 

Selvom gymnasielæreren oftest står alene i klas-
serummet, betyder kollegerne mere i hverdagen, 
end man lige skulle tro. På langt størstedelen af 
lærerværelserne er der et summende liv og en 
energi, der vidner om et stærkt og betydnings-
fuldt kollegafællesskab, som har både en social 
og en faglig dimension. Kollegafællesskabet er af-
gørende for lærernes trivsel og motivation. Både 
det faglige og det uformelle samarbejde har stor 
betydning. Især det uformelle, hvor det spontane 
samarbejde i hverdagen prioriteres, er vigtigt, 
uanset hvilken skoleform lærerne underviser på.  

“Kemilokalet og forberedelseslokalet er ved si-
den af hinanden, og der er åbent imellem. Vi 
blotter os for hinanden, fordi vi går ind og ud 
ad hinandens undervisning. Vi ved, hvordan 
hinanden arbejder, og vi inspirerer hinanden; 
det er fantastisk.  

Det er rigtigt, at man arbejder meget alene 
som gymnasielærer, men det føles ikke sådan. 
Jeg tror, det betyder noget for eleverne, at de 
kan mærke, at lærerne kan lide hinanden og 
snakker sammen. Forleden kom en kollega ind 
i min undervisning og viste et forsøg, som jeg 
ikke selv tør lave. Vi er meget forskellige. Det 
er fedt, at eleverne oplever det.” Anja, 37 år, 
kemi, STX 

Mange gymnasielærere på tværs af anciennitet 
har et ønske om mere samarbejde i hverdagen. 
Man oplever, at samarbejde skaber både arbejds-
glæde og højere kvalitet i undervisningen, fordi 
der pludselig bliver et kollektivt rum til at udvikle, 
sparre og støtte hinanden.  

“Jeg samarbejder med en anden lærer om et 
billedkunstforløb, hvor vi ringes ved hver søn-
dag og aftaler, hvad der skal ske i ugen efter. 
Det er ikke et for tungt samarbejde, tværtimod 
er det meget uformelt.” Nanna, 42 år, billed-
kunst, STX 

Dette må ikke forveksles med harmonisering – for 
det ønsker man de fleste steder ikke. 

“De fleste undervisere er anarkister, der vil 
have frihed til at udvikle eget materiale”, Pe-
der, 31 år, engelsk, “Ja, jeg vil hellere skydes, 
end at skulle levere standardvarer.” Tilda, 29 
år, dansk og idéhistorie. HTX 

Selvom der er eksempler på planlagt fagligt sam-
arbejde, sætter de fleste mest pris på det spon-
tane samarbejde og de små, men betydnings-
fulde øjeblikke af daglig sparring, der opstår spo-
radisk i pauserne på lærerværelset og i forbere-
delseslokalerne. Det spontane og uformelle giver 
plads til, at man kan støtte hinanden og være 
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sårbare overfor hinanden, sætte aftryk på hinan-
den – fordi samarbejdet, sparringen, støtten ikke 
begrænser autonomien/autenticiteten. Der er 
højt til loftet i den faglige interaktion med kolle-
gerne, særligt når den ikke er planlagt. 

 

Nogle lærere har et ønske om, at man observerer 
hinandens undervisning for at lære af hinanden, 
men det må ikke være påtvunget. På en skole be-
gyndte nogle lærere at overvære hinandens 

undervisning, og året efter kom flere lærere til. 
På tredje år fik ledelsen så de sidste lærere med. 

“Det er en sindssyg god idé at se hinandens 
undervisning. Det ville jeg gerne have mere af. 
Jeg vil gerne arbejde for, at også to garvede 
overværer hinandens undervisning. Det vil jeg 
prøve at foreslå på personalemødet i eftermid-
dag. Det skal ikke nødvendigvis være fag-fag-
ligt, for det handler mest om at få inspiration. 
Men det skal være frivilligt. Der kommer ikke 
noget godt ud af det med tvang.” Maja, 43 år, 
engelsk, HTX 

Sociale relationer og arrangementer blandt kolle-
gerne udtales som afgørende for den kollektive 
samhørighed i kollegagrupper og for den enkelte 
lærers trivsel. Det viser sig på tværs af skolerne, 
at det er vigtigt at bevare overskuddet til disse 
forskellige aftaler og arrangementer. Her bliver 
lærerværelset som oftest et helle, hvor kollega-
fællesskabet plejes. På skoler uden lærerværelse, 
mangler lærerne det fysiske ankersted. 

”Vandt jeg i tips, ville jeg have et historie- eller 
spanskhold på skolen, så jeg kunne bevare 
kontakten til kollegerne. Dem ville jeg have 
svært ved at undvære i mit liv.” Calvin, 51 år, 
spansk og historie, HHX 

Det er gennemgående, at lærerne føler sig pres-
set på tiden, og det er kritisk, at tidspres også går 
ud over energien til sociale relationer, da det 
også er dem, der giver gymnasielærerne 
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overskud i det daglige. Ligeledes oplever mange 
lærere sig presset på jobbet pga. elevnedgang og 
besparelser. 

“Jeg oplever en lærergruppe, der trækker og 
trækker. Vi har kørt skole på trods – uden res-
sourcer. Der sker en forarmelse i de her år.” 
Tom, 45, dansk og historie, HHX 

 
 
To stærke fortællinger 
Gymnasielærere har forskellige blik på arbejdsli-
vet. Det kommer til udtryk som to stemmer – to 
fortællinger – der tager hver sit afsæt i det 
samme engagement i kerneopgaven. Når man 
skal fremstille de to fortællinger, kommer de let 
til at ligne to idealtyper, men i praksis eksisterer 
de side om side, og måske har langt de fleste 
gymnasielærere en smule af begge fortællinger 
og stemmer i sig.  

De to stemmer repræsenterer forskellige, mere 
eller mindre bevidste, strategier i det moralske 
dilemma, der opstår i vakuummet mellem de ide-
elle og de faktiske rammer for at udøve hvervet 
som gymnasielærer.  

Den ene stemme er primært dominerende hos 
dem, der har erfaring med, at rammen omkring 
gymnasiet engang var større. De ser forandringer 
i den ydre ramme som eneste rigtige svar på at 
håndtere det moralske dilemma.  

“Vi har mindre tid til forberedelse. Der er 
mange små opgaver, som ikke alle har lyst til, 
der fjerner fokus fra kerneopgaven. Derfor er 
der brug for at være trodsig – for at håndtere 
krydspres. Det er en form for realistisk trodsig-
hed over urealistiske opgaver.” Mogens, 45 år, 
samfundsfag, historie og filosofi, STX 

Den anden stemme kommer primært fra dem, 
der hovedsageligt har erfaring med en smallere 
økonomisk ramme og det nuværende styringspa-
radigme for gymnasieuddannelserne. Denne 
gruppe af gymnasielærere forsøger som udgangs-
punkt at finde løsninger og håndtere dagligda-
gens problemer som svar på det moralske di-
lemma.  

“Jeg har gjort opmærksom på, hvad der bør 
ske. Vi er nogen, der har sat os for at ændre på 
forholdene. Ledelsen er gode til at se, hvem 
der vi have en fod inden for. Jeg er frustreret 
over, at vi har nogle kolleger, der er for langt 
væk fra pædagogikum. Der er en del, der ikke 
investerer nok i lærer/elev-relationen. Jeg er 
koordinator for grundforløbet. Vi er i gang 
med en ny strategi for at sikre gymnasiets 
overlevelse. Her sidder jeg i styregruppen, hvor 
ledelsen lytter til os.” Carla, 34 år, idræt og 
studievejleder, STX 

Mens de, der gerne vil forandre det hele, har mi-
stet blikket for, at det faktisk kræver samarbejde 
og forandringer i dagligdagen at komme derhen, 
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hvor de ønsker; så mangler de, der gerne vil til-
passe sig, det lange lys på den kollektive handlens 
potentiale og det strategiske perspektiv på foran-
dring. 

Undersøgelsen viser en tendens til, at lærerne i 
høj grad håndterer arbejdsmiljøproblematikker 
individuelt. Dermed får man gjort kollektive pro-
blemer til sine egne i stedet for at bruge fælles-
skabet til at løse dem. Det ville være en gevinst 
for kollegafællesskabet, hvis lærerne også i denne 
sammenhæng fandt hinandens ressourcer og 
brugte dem sammen.  

“Jeg er på 84% nedsat tid. Jeg gik ned i tid for 
at bevare det positive syn på eleverne – når 
jeg ikke selv er for presset, så kan jeg det. Det 

er min løsningsmodel. Her er 40% på deltid, og 
det er strategien, fordi det er for meget at ar-
bejde på fuld tid. Man kan ikke holde til pres-
set i længden.” Tora, 43, tysk, latin og oldtids-
kundskab, STX & IB 

Gruppen, der bærer den anden fortælling, hvor 
flere med lavere anciennitet hører til, har en i hø-
jere grad individuelt tilpasningsorienteret tilgang 
til egne vilkår, hvor man øger arbejdstid og ha-
stighed – måske fordi man mangler den strategi-
ske forståelse af, og erfaring med, hvad kollektiv 
handlen kan betyde.  
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Ledelsen har stor betydning for arbejdsklimaet 
 

Ledelsen – og relationen mellem ledelse og læ-
rere – har stor betydning for lærernes oplevelse 
af deres arbejde og deres arbejdsplads. En nær-
værende og lyttende ledelse er afgørende. Og det 
er vigtigt, at ledelsen forstår og respekterer læ-
rernes kerneopgave. Samtidig skal ledelsen give 
rum til lærerne. Skoler med nærværende ledelse 
har højere arbejdsglæde blandt lærerne. Andre 
steder oplever man, at ledelsen er for langt væk.  

“Jeg føler stort set aldrig frustration - hverken 
når jeg er sammen med elever eller kolleger, 
men i høj grad når jeg er sammen med ledel-
sen. Når jeg ikke ved, hvordan mit skema ser 
ud, at det bliver mit ansvar når der ligger to ti-
mer oven i hinanden.” Charlotte, 39 år, psyko-
logi, STX 

“Når jeg går ned og snakker med lederen, har 
han sådan et udtryk i hovedet. Man føler fak-
tisk, man er til ulejlighed.” Asger, 47 år, dansk 
og engelsk, VUC 

På den ene side ønsker lærerne ledelsens hjælp 
til prioritering i en tid, hvor der er brug for priori-
teringer pga. store effektiviseringer. På den an-
den side frygter man det mere end noget andet, 
da det kan have store konsekvenser i forhold til 
ønsket om autonomi og for den kvalitet, man øn-
sker at levere.  

 

 

Det er i øvrigt tydeligt på tværs af alle skoler, at 
skemalægningen har stor betydning for lærernes 
oplevelse af deres arbejde og arbejdsmiljø. Det 
handler både om sammensætningen af skemaet 
og om ændringer i løbet af året. Der skal være 
fleksibilitet, men det er samtidig vigtigt, at vars-
linger af ændringer sker i god tid. 
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Samlet set:  
Hvad siger undersøgelsen om det gode gymnasielærerarbejdsliv? 
 

Grundlæggende er det gode gymnasielærerar-
bejdsliv knyttet an til en følelse af handlekraft og 
rum til at udøve kerneopgaven. 
 

Klasserummet med relationen mel-
lem lærer og elever står helt centralt. 
Det er i klasseværelset, at man føler, 

man udlever sin kerneopgave: At give eleverne 
faglig indsigt og dannelse.  

 

For at lykkes med kerneopgaven er lærerværelset 
og skolen som arenaer af stor betydning: 
 

Lærerværelset. Det gode gymna-
sielærerarbejdsliv på lærerværelset 
opleves, når lærerne har stærke soci-

ale relationer, når de støtter hinanden, og når de 
samarbejder og sparrer med hinanden. Især er 
der et tæt fagligt bånd til faggruppekollegerne. 
Man sætter stor pris på det spontane samar-
bejde, der skabes, når man sparrer hen over kaf-
fen eller drøfter en elevs situation over frokosten. 
Her er højt til loftet.  
 

Gymnasiet. Ledelsen understøtter 
det gode gymnasielærerarbejdsliv, når 
behovet for at blive anerkendt af ledel-
sen opfyldes, når lærerne har en fø-

lelse af at blive hørt, og når de oplever, at de kan 
sætte deres præg og være med til at udvikle gym-
nasiet. Det er samtidig vigtigt, at ledelsen bidra-
ger til at afhjælpe de moralske dilemmaer, læ-
rerne kan stå i i klasselokalet fx som følge af mod-
satrettede krav mellem faglighed og tid. 
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Sådan gjorde vi 

Gymnasieskolernes Lærerforening bad Deltager-
Danmark gennemføre en kvalitativ undersøgelse 
blandt landets gymnasielærere.  

GL har tidligere gennemført en række kvantita-
tive undersøgelser, som denne undersøgelse står 
på.  

DeltagerDanmarks konsulenter har sammen med 
GL’s formandskab og sekretariat været på besøg 
på de 11 skoler (5 almene gymnasier (delvist med 
hf), 3 erhvervsgymnasier og 3 VUC), som under-
søgelsen bygger på. I alt har vi talt med 105 gym-
nasiale lærere, fordelt på køn, erfaring og fag, an-
sættelse (fastansat/vikar) på henholdsvis store, 
mellemstore og små skoler, med henholdsvis høj, 
mellem og lav professionel kapital – fordelt i 
store og små byer over hele landet og dermed 
også med forskellig socioøkonomisk profil.  

Ansvaret for undersøgelsesdesign og gennemfø-
relse hviler på DeltagerDanmark. 

Undersøgelsen bygger på den fænomenologiske 
metode, hvor der lyttes dybt og åbent til fortæl-
linger om arbejdslivet og følelse af handlekraft, 
som giver adgang til, hvordan man tillægger ver-
den mening og handler på den uafhængigt af un-
dersøgerens antagelser.  

Denne ’pixi-udgave’ af undersøgelsen omhandler 
alene grundfortællingen om gymnasielærernes 

arbejdsliv. Navnene på lærerne er anonymiseret. 
Ekstraktet er foretaget af GL.  

Den fulde undersøgelse kan ses på gl.org. 



Den kvalitative undersøgelse, 
gennemført af DeltagerDanmark for 
Gymnasieskolernes Lærerforening, kan 
ses på gl.org. Dette er en pixi-udgave.
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