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Det gode gymnasielærerarbejdsliv 

Resume

Gymnasielærerne elsker deres arbejde. De oplever, at deres kerneopgave består i at 
give eleverne faglig indsigt og dannelse. Identiteten som gymnasielærer er tæt 
forbundet med at være menneske. I dag består to fortællinger om arbejdslivet. Den 
ene fortælling er primært dominerende hos dem, der har erfaring med, at rammen 
omkring gymnasiet engang var større. Den anden fortælling kommer primært fra 
dem, der hovedsageligt har erfaring med en mere snæver økonomisk ramme 
omkring gymnasieuddannelserne. Begge fortællinger eksisterer side om side, og 
måske har langt de fleste gymnasielærere en smule af begge i sig. Der mangler en 
fælles fortælling om os, i fortid, nutid og fremtid.

Lærerværelset danner rammen både om små hverdagssamtaler, men også om 
dybe, private samtaler og aftaler om sociale arrangementer i og udenfor arbejdstiden. 
De sociale relationer og arrangementer er fuldkommen afgørende både for den 
kollektive samhørighed i kollegagruppen og for den enkelte lærers trivsel. 

Mange gymnasielærere ønsker og udøver fagligt samarbejde og sparring med 
kollegerne. Mest værdsat er det mere spontant opståede samarbejde og de små, 
men betydningsfulde øjeblikke af daglig sparring, der opstår sporadisk i pauserne på 
lærerværelset og i forberedelseslokalerne. 

En gruppe gymnasielærere drømmer om et større kollektivt rum til at udvikle, sparre 
og støtte hinanden, men den dominerende stemme er bange for, hvordan det kan 
begrænse deres frihed i klasserummet.

Gymnasielærerne er gode til at handle sammen, når de oplever påtrængende 
forandringer, der strider imod deres opfattelse af det gode 
gymnasielærerarbejdsliv. Men de mangler dels et sprog for, hvordan de lykkes 
sammen og dels et maskinrum, hvor uformelle samtaler kan løftes til kollektive 
handlepunkter.

I hverdagen har gymnasielærerne mange individuelle strategier. Nogle mere 
tilpasningsorienterede og nogle mere forandringsorienterede. Gruppen, der bærer 
fortællingen om det mistede, har i højere grad en forandringsorienteret forståelse af 
historien bag egne vilkår end den anden gruppe. 

Gymnasielærerne forbinder ikke GL med at virke til gavn for uddannelser på det 
gymnasiale niveau og at bidrage til at udvikle det, som alle gymnasielærere elsker: 
at gå på arbejde og lykkes med at få eleverne til at lykkes. 

Mens den erfarne lærerstand forbinder GL med det, der var engang, har den nyere 
lærerstand kun gisninger om, hvad GL egentlig er for en størrelse, og derfor også 
færre forestillinger og forventninger til, hvordan GL kan spille en rolle for dem i det 
gode arbejdsliv.
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1 Introduktion

44



GL har en ambition om at arbejde efter en 
organiserende tilgang, hvor man 

understøtter gymnasielærere i at handle 
sammen på de problemer, de oplever i deres 

hverdag.
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ORGANISERING
At skabe større og stærkere fællesskaber for 

at opnå bedre resultater
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Denne undersøgelse har derfor til formål at 
skabe en grundfortælling om det gode 

gymnasielærerarbejdsliv
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Henry Ford
“

“
Hvis jeg spurgte folk, hvad de havde 
brug for, ville de have sagt en 
hurtigere hest

I en undersøgelse af, hvordan 
GL bedst understøtter 

medlemmerne i at handle 
kollektivt for at skabe gode 

gymnasielærerarbejdsliv, kan 
man ikke bare spørge dem, 

hvad de har behov for
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Den fænomenologiske metode, hvor der 
lyttes dybt og åbent til fortællinger om 
arbejdslivet og følelse af handlekraft, 

giver adgang til, hvordan man tillægger 
verden mening og handler på den 

uafhængigt af vores antagelser
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Over overfladen
GL’s kontakt med medlemmerne

Under overfladen
Det gode gymnasielærerarbejdsliv og 

handlestrategier til at skabe det 

VID
EN

SKABSTEO
R

I

Undersøgelsesspørgsmål

Hvordan tillægger gymnasielærerne deres arbejde 
mening?

Hvilke udfordringer og hvilke håb har 
gymnasielærerne, hvordan handler de på dem og 
hvilke ressourcer sætter de i spil?

Hvilken mening tillægger gymnasielærerne 
arbejdspladsfællesskabet i dag?

Hvilken mening tillægger gymnasielærerne GL i 
dag?

Hvordan understøtter GL bedst gymnasielærerne i 
at skabe lokale handlekraftige fællesskaber?

Analysefokus
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Konkrete erfaringer 
med individuel og
kollektiv handling

Motivation og mening 
i arbejdslivet

For at forstå det gode gymnasielærerarbejdsliv, 
fokuserer vi på motivation, handling og
strategisk forståelse af forandringer

Strategisk forståelse 
af forandringer
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I undersøgelsen har fokus været på at forstå lokale 
erfaringer med handling og potentiale for at bygge 
kollektiv handlekraft på de problemer, som kan løses i 
hverdagen. 

Undersøgelsen har derfor centreret sig om at forstå 
sager, der ligger indenfor de to inderste cirkler i 
modellen til højre. 

I den inderste cirkel har vi selv alle ressourcerne til at 
skabe den forandring vi ønsker. 

Eller er det noget, vi har indflydelse på? I den midterste 
cirkel har vi ikke selv kontrollen, men vi har mulighed for 
at påvirke beslutninger. 

Eller er det faktisk noget vi hverken har kontrol over eller 
indflydelse på? Den yderste cirkel er tit udtryk for 
rammer, vi (i hvert fald i første omgang) må leve med. 

I undersøgelsen er der fokus på sager, 
gymnasielærerne har kontrol over eller indflydelse på
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Det, vi har
kontrol over

Det, vi har 
indflydelse på

Det,vi ikke har kontrol 
over eller indflydelse på
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I undersøgelsen af det gode gymnasielærerarbejdsliv 
har tre arenaer stået tydeligt frem: 

• Klasserummet, hvor den enkelte læ rer og hendes 
relation til eleverne er i centrum. 

• Læ rervæ relset og forberedelseslokaler, hvor 
kollegagruppen og dens relationer træ der kraftigt 
frem. 

• Og gymnasiet som helhed, hvor kollegagruppens 
relation til ledelsen og bestyrelsen spiller en rolle.

Det gode gymnasielærerarbejdsliv i klasserummet, 
på lærerværelset og på gymnasiet
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Klasserum

Lærerværelse

Gymnasiet
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Nutid
Det aktuelle gymnasielærerarbejdsliv

Fremtid
Det gode gymnasielærerarbejdsliv

Broen

Vi ønsker at forstå, hvordan GL kan understøtte 
medlemmerne i at skabe gode gymnasielærerarbejdsliv
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Fagforening som bro til det gode gymnasielærerarbejdsliv

En stærk fagforening bygger bro fra medlemmernes oplevelser af 
problemer og behov samt ambitioner og drømme til nye fælles 
konkrete løsninger på disse; og fra individuelle udfordringer til 
kollektive eller strukturelle løsninger.

Denne undersøgelse er blevet til i dette lys. 



Analyseproces
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Potentiale og anbefalinger
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Fokusgruppe 
med 

kollegagruppen
Observationer

3
Dybdegående 

enkeltinterviews

1

2

Indblik i den dybe 
individuelle fortælling om 

oplevelser og følelser

Indblik i arbejdslivskonteksten 
på lærerværelse, i 

forberedelsesrum, i 
undervisning, til 

medarbejdermøder

Indblik i sociale dynamikker og 
meningstilskrivning i 
kollegafællesskabet

Samtaler med TR 
og ledelse

Indblik i TR’s og 
ledelsens perspektiv på 
arbejdspladsens historik, 

muligheder og 
udfordringer

4
Elementer i hvert enkelt 
arbejdspladsbesøg 
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17 medarbejdere, 
chefer og 
politikere fra GL 
har deltaget på 
arbejdsplads -
besøg



For at opnå spredning har vi:

- Besøgt gymnasier på Sjælland, Fyn og i Jylland 
- Besøgt gymnasier i både storbyer og mindre byer
- Besøgt gymnasier med høj, mellem og lav professionel kapital
- Besøgt gymnasier fra forskellige socioøkonomiske områder
- Besøgt HHX, HTX, VUC og STX (nogle af disse med toårigt HF og et enkelt med IB)
- Talt med gymnasielærere fra alle fakulteter
- Talt med gymnasielærere med forskellige alder
- Talt med både mænd og kvinder
- Talt med gymnasielærere med forskellig arbejdserfaring 
- Talt med gymnasielærere med forskellige ansættelsesformer: 

deltids- og fuldtidsansatte, samt fastansatte og vikarer
- Talt med en overvægt af medlemmer af GL samt få ikke-medlemmer

Validitet i kvalitativ metode er at opnå tilstrækkelig stor 
spredning i sit sample, så man indfanger diversiteten i det 
kvalitative fænomen. Dette gør man ved at sørge for, at 
relevante kriterier er kvalitativt repræsenteret.

Kilde: Joseph Maxwell (1992),”Understanding and Validity in Qualitative Research” 

På baggrund af disse udvælgelseskriterier er der 
sammensat et sample af 11 gymnasier, hvor vi har talt med 
i alt 105 gymnasielærere. Der er afholdt 22 enkeltinterviews 
og 11 fokusgruppeinterviews med 81 gymnasielærere samt 
24 kortere kontekst-interviews.

Alle skoler og gymnasielærere er anonymiseret. 
Gymnasielærerne har fået tildelt alias. 

M
ETO

D
EValiditet

18



IN
TR

O
D

U
KTIO

N

43 kvinder 38 mænd

Kønsfordeling Aldersfordeling

*Bemæ rk, at disse tal omhandler de 81 gymnasielæ rere, der har deltaget i planlagte enkeltinterviews og 
fokusgrupper. De 24 læ rere, der har deltaget i kortere interviews og samtaler er ikke med i denne fordeling. 
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Af de 11 skoler er 50 % STX (nogle med 
toårigt HF eller IB), mens den anden halvdel 
udgør HTX, HHX og VUC. 

Ser man på landsgennemsnittet ifølge 
Danmarks Statistik, er der flest STX-
institutioner. Datarepræsentationen 
stemmer således godt overens med det 
generelle billede i Danmark 
fordelingsmæssigt.  

Gymnasietyper

Danmarks Statistik - Statistikbanken INST11

VUC

HTX 
HHX

STX
Nogle med
toårigt HF 

og IB

Fordeling af gymnasietyper
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Størrelse på kollegagruppe Fordeling af deltid og fuldtid

*For de deltidsansatte er den gennemsnitlige arbejdsuge på 27,7 
timer, og ud af de 10 er 6 under 40 år og de sidste 4 er 40-58 år. 

*Deltid Fuldtid
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2 Analyse
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Når GL ønsker at understøtte 
gymnasielærerne i at handle på det gode 
gymnasielærerarbejdsliv, må vi først rette 

blikket mod deres hverdagserfaringer.

AN
ALYSE
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Så velkommen til hverdagen. En historie 
fortalt af 105 gymnasielærere i hele Danmark.

AN
ALYSE
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Anja, 37 år, kemi, STX

Kærligheden til 
klasserummet “ Det kan være det mest 

berigende, ja, verdens bedste 
job! I går skulle jeg have to 
hold, der er som syd og nord. 
Da jeg havde haft det ene om 
morgenen, og de havde været 
så søde, tænkte jeg, at de 
andre ikke kunne være lige så 
søde. Men det var de! Tænk, at 
man kan have sådanne 
oplevelser på sit arbejde.

“
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Gymnasielærerne elsker at få eleverne til at glemme sig 

selv for en stund at blive ét med faget. De bræ nder for 

at formidle deres fag, danne eleverne og de er dybt 

dedikerede. For dem er det faglige engagement siet 

igennem relationen til eleverne. Så meget, at de drøfter 

elevernes verden og fremtid på læ rervæ relset i deres 

pauser.

AN
ALYSE

“Det er ikke altid, de synes, at dansk er 
det fedeste, men jeg oplever, at jeg har 
en god relation 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 

føler, 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 

Gymnasielærerne elsker deres arbejde. 
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“Det er her, når jeg træder ind i 
klassen, at jeg er i 

spændingsfeltet. Det er det, jeg 
er sat i verden for. Eleverne skal 
kunne mærke mig i rummet. 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.” 

“Vi kommer der og synes, at vores 
fag er det vigtigste. Jeg tror, det 
giver noget til undervisningen, at 

eleverne kan mærke vores 
engagement. 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 
gymnasielærere. Det er noget af det, 

der gør det så betydningsfuldt at 
være gymnasielærer.” 

Når man som ny gymnasielærer træder ind a d døren til gymnasieverdenen med sin faglighed, opdager man hurtigt, at relationen 

til eleverne er af stor betydning for de faglige resultater, man kan skabe. Det er i klasseværelset, at man føler, man udleve r s in 

kerneopgave: At give eleverne faglig indsigt og dannelse. 

Gymnasielærerne er sat i verden for at undervise eleverne

Jesper, 62 år, samfundsfag, 
erhvervsøkonomi og matematik, STX

Ulrikke, 43 år, dansk og 
samfundsfag, STX

Man er sat i verden for at 
undervise eleverne

Nogle af lærerne ser sig selv som en 
person i samfundet, der viser vej

Der er indbygget et samfundsansvar i 
gymnasielærerjobbet 
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For gymnasielærerne er motivation tæt knyttet til at formidle og nørde deres fag overfor eleverne og opleve, hvordan de kan 

flytte og danne eleverne fagligt og menneskeligt – 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. 

“De er vanvittigt 
søde og givende. De 

er sjove, 
interesserede og 

kloge, samtidigt med 
at de er børn, som 

kan formes. Og så er 
deres hormoner på 
fuldt blæs. Det er så 

vildt.”

“Når det lykkes at flytte 
nogle mennesker; nogle 
man aldrig troede kunne, 

så bliver jeg så stolt.”

“Fantastisk, at jeg bliver 
tvunget til at forholde mig 

til så mange forskellige 
elever - de rykker sig og 

jeg rykker mig.”

AN
ALYSE

“Elevernes 
engagement gør, at jeg 

bliver entusiastisk.
Når jeg har tid, prøver 

jeg at prioritere at 
afprøve noget nyt 

materiale, hvor jeg kan 
finde på at lave nye 

spørgsmål til værker.”

Motivation er tæt knyttet til at lykkes med at formidle faget 
og åbne nye verdener for eleverne

X

Man er stolt, når man rykker 
elever, og så rykker man sig 

også selv

Man føler sig handlekraftig 
og entusiastisk, når man 
udvikler undervisningen 

Man er med til at forme 
eleverne

Arbejdet er ikke bare at uddanne, 
men at danne elever til samfundet

Kunst af elever der behandler 
forskellige 

samfundsproblematikker Fokusgruppe, STX
Fokusgruppe, VUCMogens, 45 år, samfundsfag, 

historie og filosofi, STX

“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 samfund, de 
skal vokse op og være 

en del af.”

Tilda, 29 år, dansk og 
idéhistorie, HTX
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En HHX har indrettet en hel væg til 
billeder af tidligere elever, som har 

fået en karriere indenfor 
sportsverdenen. En wall of fame.

AN
ALYSE
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“En undervisning lykkes, 
når eleverne er 

nysgerrige, tager fra, og 
ikke er bange for at 
spørge. Jeg har en 

anden klasse, hvor de er 
så bange for at sige 
noget forkert. Det er 

ikke godt i 
fremmedsprog.”

“Det skal være sjovt at være 
lærer. Eleverne griner af ens 

vittigheder, og det er rart, når 
eleverne er trygge nok til at 

være lidt ‘frække’ over for mig. 
Der var en morgen, hvor jeg 

kom ind til mine elever og var 
rigtig glad, og så var der en elev, 

der kiggede på mig og sagde: 
“Du har vist fået noget på den 
dumme, Oscar”. Det kan jeg 

godt lide, at mine elever tør at 
sige til mig” .

Gymnasielærerne trives i det uformelle rum med eleverne, hvor der bliver åbnet for muligheden for at skabe momenter af dyb 

tillid, humor og glæde ved opdagelsen af nye verdener med eleverne. Flere af lærerne italesætter særligt disse stunder i 

klasserummet som værdifulde og bidragende til deres arbejdsglæde i hverdagen. 

Selvom man påtager sig autoriteten, sætter man allermest pris på,
når det lykkes at skabe den uformelle tone i klasserummet

Anine, 53 år, engelsk og 
kursusleder for skolens 

pædagogikum, HHX

Oscar, 59 år, fysik og matematik, 
VUC

Undervisningen er bedst, når eleverne 
ikke er bange for at sige noget forkert

Relationen til eleverne er synlig, også i 
form af genstande

Det er rart, når eleverne er trygge nok til 
at være frække 

En lærer har stillet en 
gave, hun havde fået 

af sine tidligere elever, 
fremme på sit 

skrivebord
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“Jeg “går på” 8.05 - går 
ind i klassen - og tæller 

eleverne.” 

Andreas fortæller derudover, at han 
kan finde på at stille sig op på bordet 
og råbe det, han vil fortælle eleverne, 

for, at de bedre lærer, fordi de så 
husker den episode.

“Andre gange kan der være 
frustrationer over elever, der ikke 
opfører sig, som de burde, fx lige 

før efterårsferien, hvor en elev 
holdt et oplæg. En anden elev 
lukkede ikke sin skærm, da jeg 

bad om det. Jeg blev lidt spids –
han blev også lidt vredladen. Det 

var en dårlig oplevelse, og jeg 
gik frustreret derfra. Jeg skrev 
bagefter en besked til eleven 

om, hvorfor jeg havde lydt vred, 
for ikke at skulle tænke over det i 

ferien.”

“Mangel på respekt 
fra eleverne er det, 
som kan gøre, at 

jeg bliver utryg ved 
at gå ind i klassen.”

“Jeg kan godt føle mig 
utilstrækkelig. Hvordan 

skal det hænge sammen, 
når evnerne og stoffet ikke 
hænger sammen? Der kan 

jeg godt føle mig 
utilstrækkelig.” 

AN
ALYSE

Gymnasielærerne står i en sårbar situation, når de underviser. Undervisningen er altid et samspil med eleverne, og lærerne er på 

scenen og skal præstere. De skal skabe undervisning, der rammer eleverne og gør dem motiverede. Det kan stadig gøre selv 

den erfarne gymnasielærer usikker i arbejdslivet. Der er ikke to dage, der er ens. 

Andreas, 57 år, international 
økonomi og samfundsfag,  

HHX og HTX

Oscar 59 år, fysik og 
matematik, VUC

Steffen, 36 år, historie og 
oldtidskundskab, STX 

I klasserummet ‘går man på’ 
og “performer”

Selvom gymnasielærerne elsker at skabe undervisningen i samspil 
med eleverne, er klasserummet også et sårbart rum

Mangel på respekt fra elever 
kan gøre det utrygt 

Man føler sig utilstrækkelig, 
når evnerne og stoffet ikke 

hænger sammen

Pelle, 55 år, engelsk og tysk, 
VUC

Det fylder, når der har været 
en svær episode med en elev
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Selvom man har meget erfaring som gymnasielærer, kan 

det stadig væ re skrøbeligt at s tå overfor eleverne. Man er 

sårbar, fordi det kræ ver respekten fra eleverne, og man 

samtidigt ‘går på’ og skal levere undervisning, som sker i 

samspil med eleverne. Gymnasielæ rerne er sårbare over 

for kerneopgaven, som er en del af en performancekultur, 

hvor man aldrig helt ved, hvordan det kommer til at gå.  

AN
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“Jeg føler mig aldrig stærk. 
Jeg er altid i en situation af skrøbelighed, 

når jeg møder eleverne. 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 

performancebusiness. Man ved aldrig, 
hvordan det går, når man møder 

eleverne. Hvad er de andre lærere bedre 
til?”

Jesper, 62 år, samfundsfag, erhvervsøkonomi og matematik, STX

Som gymnasielærer er man en 
del af en performancebusiness 
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Gymnasielærerne oplever, at elevgruppen har ændret sig og er blevet mere kompleks og stiller større følelsesmæssige krav til 

lærerne. Der er flere elever med psykiske og sociale udfordringer. Gymnasielærerne engagerer sig i relationsarbejdet og er 

hurtige til at problemløse på den korte bane, når eleverne står med konkrete udfordringer. Men de følelsesmæssige krav 

fremprovokerer også både sårbarhed, usikkerhed og frustration hos gymnasielærerne. 

“De unge er åbne over for at 
fortælle om alt i dag - angst, 

stress, depressioner. 
Studievejlederne er 

overbebyrdede. Så det er 
rart for os at vide, at der er 
en coach, der kan træde 

hjælpende til. Jeg er jo ikke 
psykolog og ved ikke, 

hvordan jeg bedst takler en 
elev med selvmordstanker.”

“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 frustreret.”

AN
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“Vi har mange elever med 
diagnoser, og der kører også 

en ordning med gratis 
psykologhjælp, som bliver 

brugt. Nogle elever skal 
sidde tæt på døren, og andre 

skal fritages fra at holde 
elevoplæg eller aflevere 

opgaver i en periode. Og det 
er udfordrende, når man er 

underviser og skal have 
undervisningen til at fungere 

for en hel klasse.” 

“Det startede med, at vi 
indrettede et rum med en 

seng, fordi vi havde et 
søskendepar med 

muskelsvind. Men nu er det 
elever med psykiske 

diagnoser, og også nogle 
gange trætte lærere, der 

tager en pause her. Der har 
lige været en elev, der fik et 

angstanfald, og som gik 
herop.”

Nye elevgrupper stiller større følelsesmæssige krav til gymnasielærerne

Mange elever med 
psykiske udfordringer gør 

det svært at undervise

TR, STX

Fra et billedkunstlokale med 
skulpturer lavet af eleverne der 

viser forskellige problematikker 
forbundet med krop og sind

Calvin,  51 år, spansk 
og historie, HHX Studievejleder, STX Fokusgruppe, VUC

Man bliver ked af det 
over sårbare elever

Et sted har man 
indrettet et rum til 

sårbare elever

Et sted sender lærerne 
sårbare elever til 

fastansatte coaches

Perfekthedskulturen 
presser både elever 

og lærere
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“Man er meget 
menneske som lærer; 

man tager sig selv med 
ind i klasselokalet. 

Eleverne kræver meget 
af en. Det koster meget, 
der ikke kan måles og 

vejes.”

“Jeg havde ikke tænkt mig, at 
jeg skulle være lærer, men 
havde et underviserjob på 

universitetet og syntes det var 
sjovt, det der med at få eleverne 
til at forstå, og tænkte, at det da 

også kunne være en vej at gå 
videre af. Jeg har været her hele 

mit arbejdsliv i 28 år fra 
dengang. Jeg har svært ved at 

se mig selv uden for 
undervisningsverdenen. Jeg ved 

slet ikke om jeg tør.”

Langt de fleste gymnasielærere drømmer om at fortsætte deres liv som gymnasielærere i fremtiden. De har svært ved at 

forestille sig andre veje. Derfor er det også interessant, at mange af gymnasielærerne ikke selv havde forestillet sig, at de t var 

den vej, de skulle gå. Det skete, men sidenhen er det blevet et tilvalg at fortsætte.  

Mange blev gymnasielærere tilfældigt. Nu er jobbet knyttet an til den man er, 
og mange kan ikke forestille sig andet. 

Pelle, 55 år, engelsk og tysk, 
VUC

Anja, 37 år, kemi, STX

Langt de fleste havde ikke planlagt at 
blive gymnasielærer, men drømmer nu 

om at fortsætte

Identiteten som gymnasielærer er tæt forbundet med at være menneske

Et sted har lærernes brugt 
deres fritid på at lave en 
kalender med lærere fra 

skolen, klædt ud som 
karakterer fra oldtiden.
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Man er ikke kun gymnasielærer, når man 
er på sit arbejde. For langt de fleste er 
identiteten som gymnasielærer hen a d
vejen endt med at være tæt forbundet 

med at være menneske. 
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Derfor er det interessant at forstå, hvordan 
gymnasielærernes selvforhold påvirkes af de 
forandringer, som gymnasiet er undergået de 
sidste 10 år. Og hvilken betydning det har for 
deres strategier i hverdagen på gymnasiet.
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Når vi kigger på gymnasielærernes selvforhold, 
udkrystalliserer der sig to stæ rke fortæ llinger. 
Begge tager sit afsæ t i det samme engagement i 
kerneopgaven. 

Her fremstilles fortæ llingerne som en form for idealtyper, 
men de eksisterer side om side, og måske har langt de 
fleste gymnasielæ rere en smule af begge fortæ llinger i 
sig. 

GL og kollegafæ llesskaberne skal finde ud af, hvordan 
de kan have samtalerne med hinanden rundt om de to 
fortæ llinger på en nuanceret måde. Fortæ llingerne 
rummer begge en stæ rk rationel og følelsesmæ ssig 
handlen, dog er balancen herimellem forskellig for de to 
grupper. 

To stærke fortællinger
AN

ALYSE

Det ene er en fortælling om den verden, der var tidligere, 
og hvor noget er mistet. Den er tæt knyttet til ambitionen 
om dannelse og kvalitet i undervisning og integriteten som 
underviser. 

Det andet er en fortælling om i højere gradat acceptere 
verden, som den er og tage vare på den. Fortællingens 
kerne er ønsket om at tage ansvar for kerneopgaven og 
lykkes sammen med kollegerne på trods af pres. 
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Cathrine:“Med OK13 stødte vi ind i 
nogle problemer.

Tom: “I den periode forsvandt 27 
lærere på fem år. Vi er gået fra 2000 

til 1300 elever. 21 klasser til 13 
klasser. Ministeriet siger, det ikke er 
problem. Men vi er jo præget af, at 
vi mister klasser og kolleger hele 

tiden. Stille og roligt bliver vi puffet 
ud over kanten. Jeg kan holde min 

tid ud inden pension.” (mange i 
fokusgruppen nikker sørgmodigt).
Johanne: “Hvem er den næste?”
Andreas: “Ryger der nu lige en 

klasse næste år?”

”Vi bruger alt for meget tid 
på det, vi ikke har kontrol over. 

Det kendetegner 
gymnasielærere. Jeg synes ikke 
altid, at jeg har verdens gladeste 

kolleger. De prøver på at få 
ændret ting, der ikke kan 

ændres. Det fylder meget. Når 
der opstår problemer, så samler 

bestemte sig. Jeg gider ikke 
være med. Jeg gider ikke høre 

på, hvis folk sidder og lukker lort 
ud. Så går jeg hen til et andet 

bord.”

Måske har langt de fleste gymnasielærere en smule af begge fortællinger i sig. Men det er alligevel tydeligt, at de r er flere i den 

mere erfarne lærerstand, som bærer rundt på fortællingen om det mistede, mens det særligt er flere i den nyere lærerstand, de r 

bærer rundt på den anden fortælling om at acceptere verden, som den er. Men også en sagtmodig skelen til den fortælling, som 

de erfarne kræfter bærer på, fordi vi som kollektiv har brug for at beskytte hinanden .

Her udkrystalliserer sig to stærke fortællinger, der begge 
tager sit afsæt i et fælles engagement i kerneopgaven

Fokusgruppe, HHX og HTX Andres, 57 år, international økonomi 
og samfundsfag, HHX og HTX

Det ene er en fortælling om den verden, 
som vi mistede

Det andet er et fortælling
om at acceptere verden, som den 

er og tage vare på den
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Den ene fortælling drejer om den verden, vi mistede - på grund af omprioriteringsbidrag, OK13 og gymnasiereformen. Sorg, vrede o g 

frygt opstår, fordi vi har elsket en verden, der er tæt knyttet til ambitionen om dannelse og kvalitet i undervisning og inte gri teten som 

underviser, og fordi vi føler, at vi mister fodfæste - måske både som undervisere og som mennesker. Konsekvensen er, hvis ikke d irekte 

modstand mod at tage ansvar for at lykkes med kerneopgaven som gymnasium, så i hvert fald en stærk ambivalens.

“Som lærere lever vi af 
kvaliteten i 

undervisningen. Så 
længe jeg kan stå inde 
for min undervisning, 

og jeg opfylder 
kriterierne for 

gymnasielærerjobbet –
og jeg kan se mig selv i 
øjnene – så bliver jeg.”

“Jeg oplever en 
lærergruppe, der 

trækker og trækker. Vi 
har kørt skole på trods
– uden ressourcer. Der 
sker en forarmelse i de 

her år.”

AN
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“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 

trodsighed over
urealistiske opgaver.”

“Eleverne ved mindre
og mindre, når man får 

dem ind. Frustreret føler 
jeg mig ikke. Bare de 

kommer videre. Men det 
er en ødelæggende 

følelse for en. Så arbejder 
man derfra, hvor de er, og 

udfylder noget 
af læreplanen.”

Følelsen af sorg og vrede kommer ofte af følelsen af, at man ikke 
kan leve op til forventninger om kvaliteten i undervisningen 

Reformen har 
betydet fokus fra 

kerneopgaven

Tom, 45, dansk 
og historie, HHX

Sørgmodig over forarmelse 
på gymnasiet

Det er sørgmodigt, 
at flere elever er på et 

lavere niveau

Bliver kun så længe, 
man opfylder formålet

Skal man acceptere 
mindre indflydelse?

Hanibal, 64 år, biologi og 
naturgeografi, STX

Mogens, 45 år, 
samfundsfag, historie 

og filosofi,  STX Fokusgruppe, STX 

“Før ok13 havde vi det her 
aftalesystem, hvor man føler, 

man bliver repræsenteret i 
den aftale. Skal vi så bare 

acceptere, at nu har vi ingen 
indflydelse på de her ting 
mere? Det har også lidt at 
gøre med at vi er en lille 

niche som HHX. Hvis vi ikke 
forholder os til det, kan vi 

heller ikke få den indflydelse 
tilbage”

Tom, 45, dansk og historie, 
HHX
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Nogle tager ansvar for at udvikle 
gymnasiet og ændre på forholdene

“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 igang med en ny 

strategi for at sikre gymnasiets 
overlevelse. Her sidder jeg i 

styregruppen, hvor ledelsen lytter til 
os.” 

“Vi har ikke den strukturelle og 
økonomiske handlekraft, men vi har 

en viljemæssige og personlig 
handlekraft, fordi vores arbejde har 
altafgørende betydning for vores 
elever. Især i det her område hvor 

der er nogle socioøkonomiske 
forhold. Der er mange elever der har 

forhold, der kræver, at vi er 
handlekraftige og kan se bort fra 

ministerielle og økonomiske årsager.
Der tænker jeg, at vi går langt som 
skole – og sikrer at eleverne med 

ringe vilkår får den uddannelse de er 
i stand til at få.”

Den anden fortælling handler om at acceptere verden, som den er og tage vare på den. Fortællingens kerne er ønsket om at tage ansvar 

for kerneopgaven og lykkes sammen med kollegerne på trods af pres. Denne fortælling indeholder samtidig en sagtmodig skelen t il den 

fortælling om noget mistet , som de erfarne kræfter bærer på, fordi vi som kollektiv har brug for at beskytte hinandens sorg. 

Ønsket om at acceptere verden som den er, er rodfæstet 
i et behov for at lykkes med kollegerne på trods af pres

Carla, 34 år, idræ t og 
studievejleder, STX

Bodil, 61 år, studievejleder, 
HHX

Fokusgruppe, STX

Mange fokusgrupper forhandler om, hvor 
meget ansvar kollegagruppen bør tage

Man er nødt til at se bort fra ministerielle 
omstændigheder og handle, for elevernes 

skyld

I en fokusgruppe forhandler 
de om, hvorvidt stress er et kollektivt 

eller individuelt problem: 

Hanibal, 64, AMR, : “Jeg tror, de har andre at 
snakke med. Vi har ikke formelle fora til at tale 

om de ting.”
Laura, 28: “Det er begrænset, hvad man kan 

gøre.”
Carla, 34: “Folk skal blive bedre til at sige, at 

man er på vej ned.”
Sebastian, 44: “Jeg savner, at man kan tage 

ting op kollektivt. Det bør anerkendes, at det er 
noget, hvor vi har behov for at finde fælles 

løsninger.”
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På trods af et stærkt fælles engagement 
i kerneopgaven, mangler der en 

fælles fortælling om os, både i fortid,
nutid og fremtid.
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OPSUMMERING: KÆRLIGHEDEN TIL KLASSERUMMET

1

Identiteten som gymnasielærer er tæt 
forbundet med at være menneske. I dag 

består en fortælling om den verden, vi 
mistede og en anden fortælling om at 

acceptere verden, som den er og tage vare 
på den. På trods af et fælles engagement i 

kerneopgaven, mangler der en fælles 
fortælling om os, i fortid, nutid og fremtid.

2
Gymnasielærerne elsker deres arbejde. De oplever, 
at deres kerneopgave består i at give eleverne faglig 

indsigt og dannelse. Derfor er deres faglige 
engagement siet igennem relationen til eleverne. 

Med nye elevgrupper, der stiller større 
følelsesmæssige krav til gymnasielærerne, bliver 

udfordringen større og mere kompleks.
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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 

“
Livet på 

lærerværelset “
43



Social Faglig

Livet på lærerværelset

Selvom gymnasielæ reren oftest s tår alene i 
klasserummet, betyder kollegerne mere i 
hverdagen, end man lige skulle tro.

På langt størstedelen af læ rervæ relserne er der et 
summende liv og energi, der vidner om et stæ rkt 
og betydningsfuldt kollegafæ llesskab, som har 
både en social og en faglig dimension.

Kollegafællesskabet har en social og 
en faglig dimension

AN
ALYSE
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De fleste gymnasier vi har besøgt emmer af, hvor vigtige de sociale og faglige relationer med kollegerne er. Det er tydeligt, at

det er ekstremt værdifuldt og helt afgørende for gymnasielærernes arbejdsglæde.

“Der er ikke noget jeg 
savner i min 

kollegagruppe. Det er 
misundt blandt de andre 
faggrupper. Vi er fra 28 til 
62 år i vores gruppe. Det 

føler jeg mig meget 
taknemmelig og 

anerkendt over. Jeg er 
ikke bare et gammel 
røvhul – vi er faktisk 

ligeværdige.”

“Det er helt klart 
kollegerne, der holder 

stedet oppe”. 
Oscar, 59 år, fysik og 

matematik, VUC

“Enig. Jeg betragter det 
som et særligt 

lærerværelse. Kollegerne er 
gode til at bakke op, 

uanset hvad man har brug 
for støtte til. Det vil jeg ikke 

miste”.

“Selv på de svære 
dage går jeg altid ind 

på lærerværelset i 
pauserne. Jeg er altid 
social - det er svært at 
slå fra. Jeg taler med 
alle dem, der er der. 

De røde sofaer er 
snakkehjørnet.”

AN
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“Jeg udvikler mig 
meget ved at snakke 

på lærerværelset. 
Der er behov for tid 
til dybe kollegiale 
snakke, og både 

fagligt og personligt 
giver det utrolig 

meget.”

“Jeg har en klasse som 
alle ved, er fuldstændig 
vanvittig. Der hjælper 

det at tale med de 
andre lærere, for det er 

jo fuldstændig 
det samme, de 
andre oplever.”

Både den faglige og sociale dimension af kollegafællesskabet er 
afgørende for gymnasielærernes trivsel og arbejdsglæde

For trivsel er dybe 
snakke afgørende 

Fokusgruppe, 
STX Kirsten, 39 år, spansk og 

dansk, VUC

Jesper, 62 år, 
samfundsfag, 

STX

Tilde, 43 år, tysk, latin og
oldtidskundskab, STX

Nanna, 42 år, 
billedkunst, STX

På gode og dårlige dage 
betyder fællesskabet meget

Faglige sparring 
betyder meget

Fællesskab gør, at man 
føler sig anerkendt

Kollegernes støtte og 
opbakning betyder meget
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To lærere på lærerværelset: 
”Skal du med ud og bowle? Jeg 

tænkte på at invitere til en øl hos mig 
først. Jeg bor lige ved siden af”

”Ja, det lyder da godt.”

”Jeg har endda ikke noget arbejde 
den dag, så jeg kommer 

fuld af energi.”

“Jeg kan godt huske 
en tyskkollega med 
tårer i øjnene. Når 

det sker, står vi 
nærmest i kø for at 
hjælpe hinanden.”

“Der var en periode, hvor jeg 
havde det virkelig svært efter 
en skilsmisse. Desto mere jeg 
var på skolen, desto bedre fik 

jeg det - for kollegerne 
lyttede. Jeg synes, at det er 

rart at tale om min 
fritid på lærerværelset.”

AN
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Man møder tidligere ind for at sige godmorgen til kollegerne, man finder et roligt øjeblik i den røde sofa med hvem som helst , der træder 

ind ad døren, man mødes over kaffemaskinen og diskuterer weekendens fodboldresultater eller hvertekvalerne over skilsmissen. Mens 

nogle er mere engagerede end andre, har gymnasielærerne det til fælles, at de kerer sig om hinanden. 

Observation fra 
læ rervæ relse, STX

Susanne, 41 år, test manager
IT-virksomhed

Calvin, 51 år, spansk og 
historie, HHX

Benny, 55 år, musik og 
mediefag, STX

På lærerværelset aftaler man 
at lave sociale ting sammen

Når vi ser på den sociale dimension, er lærerværelset et helle, hvor man sætter 
pris på de små hverdagssamtaler med kollegerne

Sofaerne på lærerværelset er ofte 
stedet hvor man mødes i pauserne

I forberedelseslokalet støtter 
man hinanden, når det er svært 

i hverdagen

På lærerværelset kan man 
dele private ting
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“Jeg har mine venner på mit 
arbejde. Når jeg er her, er jeg også 

sammen med mine venner. Min 
mand mødes med venner i 

hverdagen, men jeg ser mine venner 
heroppe i lokale 148 taler vi også 
privat, så privatliv får jeg også talt 

igennem på mit arbejde”.

De sociale relationer til kollegerne er afgørende 
for gymnasielærernes arbejdsglæde – de giver frirum og energi 

Næsten alle kollegagrupperne vælger det 
dansende billede, når de bliver spurgt ind til, 

hvad der karakteriserer dem som gruppe. 
Dorte, 39 år, idræt og dansk, STX og HF
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“Vi får afløb til festerne. Vi laver 
mange små fester og her er man 
bare sammen og taler ikke skole. 
Festerne er et frirum og det er et 
vigtigt frirum. Det er fedt. Frirum 
som et rum til at være sammen 
på andre måde. Man kan tale 

med dem man ikke normalt gør 
og man kan danse med ham, 

man synes er irriterende, og så 
er det måske bedre bagefter.”

“Vi sidder fordybet i vores 
egen verden, men når der er 
pause og taccotorsdag og 

rundedans til julefrokosten, så 
er vi også gode til at 
lave det sammen.”

“Jeg er med i lærerbandet og 
det er en spøjs blanding af 

mennesker og det sjovt. Jeg 
flyttede for en kollega i sidste 
uge, sådan en fin ting, at vi er 

begyndt at flytte for 
hinanden. Hvor er jeg heldig 
at have nogle kollegaer som 
man har savnet. Det er jeg 
virkelig taknemmelig over.”

AN
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Gymnasielærerne ses efter arbejdstid. De holder runde fødselsdage, de bowler, brygger snaps og holder strikkeklubber. Langt 

de fleste møder op. Festerne giver frirum og energi i en presset hverdag og det er samtidigt her, at man kan ses, og få 

muligheden for at bygge relationer til hinanden, der hjælper i hverdagen. 

Dorte, 39 år, Idræ t og 
dansk, STX og HF

Susanne, 41 år, test manager
IT-virksomhed

Fokusgruppe, STX Juliane, 29 år, oldtidskundskab, 
oldgræ sk, STX

Festerne er et frirum

Gymnasielærerne prioriterer sociale arrangementer 
med hinanden efter arbejdstid

Større sociale arrangementer
er vigtige for kulturen

på arbejdspladsen

Man er fordybet i sit eget men 
prioriterer det sociale

Festerne gør hårde tider 
mere overkommelige

Plakat for årets sommerfest, der blev gjort reklame 
for på lærerværelset i frokostpausen med musik og 

dans fra idrætslærerne, der stod for det i år.
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Henriette: 
“Vi har faktisk ikke haft et 
lærerværelse i den tid jeg 
har været her – til trods for 
det, insisterer vi på, at have 

lærerværelsestilstande.”

Phillip:
“Så har vi fuldstændig 

upersonlig spisesal, hvor 
det ikke kun er lærere.”

Henriette, 36 år og 
Phillip, 46 år, HHX

Det er afgørende at have et lærerværelse som fysisk mødested.
De steder, man mangler de fysiske ankersteder, er man udfordret socialt

Et sted er læ rervæ relset
delt i to læ rervæ relser, da der 

ikke er plads til alle 
læ rere samlet i et:

“Lærergruppen er som et 
hierarki. Hver passer sit, vi er 
opdelt, det kommer man ikke 
udenom. Der er ikke tid til nye 
kolleger. Der er en X-gruppe af 

lærere på det ene 
lærerværelse og de andre 

lærere
på det andet.”

Fokusgruppe, HHX og 
HTX

Man savner dengang, man havde et 
lærerværelse, hvor man kunne tale uden 

ledelse og andre medarbejdere

Samhørigheden er udfordret, når 
lærerværelset er splittet op i to

AN
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Det at have et decideret lærerværelse fylder meget i samtlige kollegagrupper, vi taler med. Det forstår man godt, når man ser hvor 

meget liv og energi der udspiller sig i det rum. Når man ikke har det, er samhørighed og arbejdsmiljø stærkt udfordret. 

49



AN
ALYSE

Tilda: “Der er færre mellemtimer i 
løbet af dagen, hvor man kan snakke 

med sine kolleger, og selv i 
frikvartererne løber vi stærkt. Jeg 

savner at tage ned på en bodega og 
få en øl med mine kolleger.” 

Iben: “Der er inviteret til, at alle kan 
gå ned og drikke øl om fredagen. 

Men det handler om, at det er svært 
at finde tid til det.”  

Esben: “Kageordningen halter i hvert 
fald gevaldigt for tiden.”

“Jeg opholder mig stort set 
kun i faggruppen.” - Fortæller 

en gymnasielærer efter at 
hun gik ned med stress, og 

efterfølgende ikke kunne 
være på lærerværelset og 

deltage
til sociale arrangementer

på skolen. 

Det er kritisk at tidspres går ud over energien til sociale relationer, da det også er dem, 
der giver gymnasielærerne overskud i det daglige.

Når man er presset på tid, går det ud over 
de sociale relationer i de uformelle hverdagsrum 

Fokusgruppeinterview, HTX 
og HHX

Anja, 37 år, kemi, STX

Nogle oplever, at de ikke har tiden til at 
pleje de sociale relationer 

Et sted har medarbejderne har 
været klædt ud til et socialt 

arrangement og kostumerne 
ligger i et forberedelseslokale. 

Når man er sårbar, kan man ikke
overskue det sociale rum
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Lærerværelset er et helle, hvor man møder 
sine kolleger. Lærerværelset danner rammen 
både om små hverdagssamtaler, men også 
om dybe, private samtaler og aftaler om at 
lave sociale arrangementer sammen i og 

udenfor arbejdstiden. 

OPSUMMERING: DEN SOCIALE DIMENSION

1 2
De sociale relationer og arrangementer er 

fuldkommen afgørende både for den kollektive 
samhørighed i kollegagruppen men også for den 
enkelte læ rers trivsel. Derfor er det problematisk, 

når der ikke er fysisk rum eller psykisk overskud til 
samtalerne med kollegerne. 
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Mens samtalerne, der giver liv til 
lærerværelset ofte er private og sociale, 

udgør faglig sparring, samarbejde og
støtte også en stor og værdsat del

af livet på lærerværelset
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Gymnasielærerne har det tætteste faglige bånd til deres faggruppekolleger. 

Her lykkes langt de fleste med at skabe fast planlagte rum for faglig udvikling nogle gange om året. 

Faggruppedøgn, studieture og faggruppeteammøder hjælper kollegerne til at sætte det lange lys på. 

“Så tager vi på 
fælles ture i 

faggrupperne. 
Biologilærerne har 
lige været på tur 

til Færøerne. 
Samfundsfags-

lærere var i 
Geneve.” 

“Vi mødes en 
eftermiddag hver 

anden uge og ‘leger’: 
viser hinanden nye 
forsøg og udvikler 
forsøg. Det giver 

masser af motivation 
og jeg har faktisk også 
fået en lønforhøjelse på 
800 kr. for at være med 
til at skabe begejstring 

om faget.”

AN
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“To gange om året 
evaluerer vi eleverne 
efter deres faglige 

niveau i de forskellige 
fag ved at bruge et 

læringshjul. Engang var 
det en fast del af 

undervisningen, men 
nu gør vi det frivilligt.” 

“Vi har fået skabt en mere 
formel struktur for 

samarbejde. Tidligere var 
det mere uformelt. Vi har 

fået gang i 
samarbejdsudvalg, siden 
den nye rektor kom. Han 
tog initiativ til en hel dag i 
samarbejdsudvalget fra 

8.30 til 15.15. 
Det var faktisk positivt.” 

Gymnasielærerne sætter pris på fagligt samarbejde. Nogle steder 
formår man særligt i faggrupper at samarbejde i planlagte strukturer.

Samtale med læ rer, 
observation fra 

læ rervæ relse, VUC

Billedtekst
Område

TR, STX TR, STX Per, 51 år, fysik, 
STX

Fysiklærere mødes fast 
hveranden uge og 

udvikler forsøg 

Et sted har ledelsen 
hjulpet til bedre struktur 

for samarbejdsudvalg

På nogle gymnasier tager 
faggrupper sammen på fagture 

Et sted har lærerne skemalagt samarbejde 
om at udfylde læringshjul for elever 
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“Vi deler rigtigt 
meget materiale i 

faggruppen. 
Faktisk kan jeg 

nogengange ikke 
huske om 

materialet er mit 
eget eller om det 

er nogle andres jeg 
har tilpasset.”

“Jeg samarbejder med 
en anden lærer om et 
billedkunstforløb, hvor 

vi ringes ved hver 
søndag og aftaler, 
hvad der skal ske i 

ugen efter. Det er ikke 
et for tungt 

samarbejde, tværtimod 
er det meget uformelt.”

AN
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“Man er alene i 
undervisningen, men vi 

mødes til frokost og 
ved kaffemaskinen, 

hvor man kan lufte sine 
frustrationer eller 

spørge andre til råds.”

“I forberedelseslokalet 
kan man give andre 

perspektiver: ‘Nå, er han 
sådan i dit fag?’ eller 

‘Hvordan gør du med den 
elev?’ Det kan også være 

faglig sparring med 
måder at undervise på. 
Pædagogisk og fagligt 

giver det meget.” 

De fleste gymnasielærere sætter alligevel mest 
pris på det mere spontant opståede samarbejde.

På tværs af alle gymnasierne, er kaffemaskinen 
omdrejningspunkt for spontant samarbejde 

Sonja, 36 år, 
religion, STX

Ofte vælger gymnasielærerne 
dette billede, når de fortæller om 

det kollegiale fællesskab

Juliane, 29 år,  oldtidsgræ sk 
og oldtidskundskab, STX

Dorte, 39 år, idræ t og 
dansk, STX og HF

Nanna, 42 år, 
billedkunst, STX

Uformelt samarbejde 
om faglige forløb 

er givende

Sporadisk faglig og 
pædagogisk sparring er 

central 

Mange deler 
undervisningsmateriale 
på tværs i faggruppen

Akkurat som i klasselokalet sætter man allermest pris på de spontane, uformelle rum, der skabes, når man sparrer hen over 
kaffen i et pædagogisk værksted eller drøfter en elevs situation over leverpostejmaden. Her er højt til loftet og ingen, der 
formelt kan begrænse den autonomi, som vi som undervisere benævner autencitet. Netop derfor tillader vi en kollega at 
sætte aftryk på os. Vi tør være sårbare om svære undervisningssituationer på lærerværelset. Ligesom vi får lov til at vise 

trøste, støtte eller inspirere den anden vej. Og det giver energi. 54
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“Det er en sindssygt 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 eftermiddag. Det 
skal ikke nødvendigvis være fag-

fagligt, for det handler mest om at få 
inspiration. Men det skal være 

frivilligt. Der kommer ikke noget godt 
ud af det med tvang.”

“Jeg mangler nogle, jeg kan dele 
mine interesser med her på skolen. 
Mine fag er ikke prioriteret i skolens 
værdier. Jeg kan godt nogle gange 

føle mig noget isoleret som 
fagperson. Efter AT er afskaffet er 

det blevet sværere med det 
tværfaglige. Jeg har lidt en sorg over 
ikke at få afløb for min lyst til at lave 
samarbejde med andre fag. Jeg er 

den eneste billedkunstlærer.”

En gruppe af gymnasielærere på tværs af anciennitet drømmer om mere samarbejde i hverdagen, og særligt de nyere lærere 

tager selv teten på det i små grupper, selvom de bakkes op af særligt de erfarne kræfter, der er ansvarlige for pædagogikum 

kandidaterne. Det er dog ikke alle, der drømmer om mere samarbejde.

Mange gymnasielærere savner og ønsker mere samarbejde i hverdagen 

Maja, 43 år, engelsk, HTX
Ellen, 64 år, billedkunst, STX

Nogle har et ønske om, at man 
observerer hinandens undervisning 

for at lære af hinanden 

I forberedelseslokalerne oplever lærerne 
ofte, at det spontane samarbejde sker 

Man savner samarbejde, når det ikke kan 
lade sig gøre
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“Kemilokalet og forberedelseslokalet er ved siden 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 dag 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.”

Når man åbner sin undervisning op overfor sine kolleger, kan man få sparring
og hjælp. Det giver en oplevelse af større kvalitet i undervisningen.

Anja, 37 år, kemi, STX
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Peder: “De fleste undervisere 
er anarkister, der vil have 
frihed til at udvikle eget 

materiale”.

Tilda: “Ja, jeg vil hellere 
skydes, end at skulle levere 

standardvarer.”

“Ikke mere samarbejde. 
Eleverne får sjældent noget 

ud af det tværfaglige. Det bør 
ikke være mere af den grund. 
Passende samarbejde og fint 
at have nogle kollegaer, som 
man kan vælge at bruge. Man 
kan tilpasse sin undervisning 
til de elever man har og den 

man nu selv er.”

På et Pæ dagogisk Rådsmøde 
diskuterer læ rergruppen, 

hvordan man kan sikre kvalitet 
i undervisning. Diskussionen 
stikker i mange retninger, og 

det er tydeligt, at de er 
udfordrede.
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Måske er gymnasielærerne ikke parate til at give slip på de privilegier, der er bunden under den nuværende

fleksibilitet og fordi det udfordrer autonomien at skulle blive enige om, 

hvad der er god kvalitet, hvordan vi professionelt er uenige og hvad vi gør, når det sker.

Peder, 31 år, engelsk,
Tilda, 29 år, dansk og 

idéhistorie, HTX 

Susanne, 41 år, test manager
IT-virksomhed

Johanne, 55 år, engelsk og 
samfundsfag, HHX & HTX

Observation på Pæ dagogisk 
Rådsmøde, HHX & HTX

Man er bange for
at miste frihed

Mange gymnasielærerne er ikke parate til mere formelt samarbejde, 
fordi det udfordrer autonomien

Parallelleg på kontoret Man vil hellere klare det selv 
end at samarbejde

Det er svært at blive 
enige om kvaliteten

I fokusgrupperne vælges ofte billedet af et kontor, 
hvor alle sidder og passer sit ved sin plads som et 

billede på det individuelle arbejde som 
gymnasielærer
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Mange gymnasielærere ønsker og udøver 
fagligt samarbejde og sparring med 

kollegerne. Samarbejdet er oftest centreret 
omkring faggrupper. 

OPSUMMERING: DEN FAGLIGE DIMENSION

1
Selvom der er eksempler på fast planlagt 

fagligt samarbejde, sæ tter de fleste mest pris  
på det spontane samarbejde og de små, 

men betydningsfulde
øjeblikke af daglig sparring, der opstår 
sporadisk i pauserne på læ rervæ relset

og i forberedelseslokalerne. 

2
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Når samarbejdet er spontant og uformelt 
giver det plads til at vi kan støtte hinanden og 
være sårbare overfor hinanden, sætte aftryk 
på hinanden – fordi samarbejdet, sparringen, 

støtten ikke begrænser den autonomi, 
gymnasielærerne benævner autencitet. Der 
er højt til loftet i den faglige interaktion med 
kollegerne, særligt når den ikke er planlagt.

OPSUMMERING: DEN FAGLIGE DIMENSION

3
En gruppe gymnasielæ rere drømmer om et 
større kollektivt rum til  at udvikle, sparre og 

støtte hinanden. Men kun få steder er 
udviklingen af planlagte strukturer 

succesfulde. Måske er gymnasielæ rerne 
bange for, at konsekvensen af samarbejde 

og samtaler om god kvalitet i undervisningen 
er en begræ nsning af deres 

frihed i klasserummet.

4

59



Anine, 43 år, engelsk, HHX

“ “Vi kunne simpelthen ikke komme 
igennem til vores nye rektor. Vi 
sendte mails til vores kolleger og 
der var tæt på 40, der nåede at 
skrive noget. Og nu er der sat en 
handleplan i gang hvor 
direktøren følger op med rektor 
– der er i allerhøjeste grad gang i 
noget.

Handlekraft på gymnasiet
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Når vi vil undersøge potentialet for at skabe 
det gode gymnasielærerarbejdsliv, må vi 
starte med at se på den handlekraft, de 

udøver.
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Udviklingen af handlekraft og en 
grundforståelse af jeg’et som ressourcefuld 

aktør, der kan forandre verden, er 
baseret på erfaringer med at handle 

på de problemer, vi oplever.
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Og på den anden side frygter man 
det mere end noget andet, for hvad 
har det af konsekvenser, hvis ikke 
ledelsen grundlæ ggende forstår, 
hvad der er på spil for én som læ rer, 
som menneske?

Ledelsen spiller en vigtig rolle for oplevelsen
af magt over eget arbejdsliv
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På den ene side drømmer man
her om en ledelse, der vil hjælpe
med at prioritereog være tæt på.

Ønske om hjælp fra ledelsen 
til prioritering i opgaver

Nogle steder har man en ledelse, hvor døren altid er 
åben, og hvor der aldrig bliver sagt nej. En ledelse 
der er tæt på og ser én i relation til kerneopgaven. 
Det giver arbejdsglæde. Andre steder oplever man, 
at ledelsen er alt for langt væk. 

Ønske om autonomi
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Man holder hårdnakket fast i, at det vigtigste er stærke elev - og kollegarelationer. 

“Jeg føler stort set aldrig 
frustration - hverken når jeg 
er sammen med elever eller 
kolleger, men i høj grad når 

jeg er sammen med 
ledelsen. Når jeg ikke ved, 

hvordan mit skema ser ud, at 
det bliver mit ansvar når der 

ligger to timer oven i 
hinanden.”

“Ledelsen skyder forbi målet, når 
de siger, at vi er nødt til at bevare 
en realisme og tro på tingene, og 
vi skal udvikle og ikke afvikle. Der 
er ikke en lærer her, som er ved 

at afvikle. Når man kritiserer 
ledelsen, så opfattes det som, at 

man ikke vil skolen det godt. 
Allerede dér er der et problem. 
Man afvikler, hvis man er kritisk. 

Det giver
en hold kæft kultur.”
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“Ledelsen har misforstået, 
hvorfor vi er i verden. De 

sidder og snakker om, hvad 
vi skal gøre anderledes som 
lærere. Kom i stedet for ned 
og spørg, hvad jeg har brug 
for, for at gøre mit bedste i 

klasserummet.”

“Når jeg går ned 
og snakker med 
lederen, har han 
sådan et udtryk i 

hovedet. Man føler 
faktisk, man er 
til ulejlighed.”

Mange steder brister tilliden til ledelsen, 
og det slår store skår i den daglige arbejdsglæde.

Jan, 38 år, matematik, 
informatik og idræ t, STX 

og HF 
Charlotte, 39 år, 

psykologi, STX
Asger, 47 år, dansk og 

engelsk, VUC
Nils, 46 år, engelsk og 
mediefag, STX og HF

Der opstår mistillid til ledelsen, 
når de har en fejlopfattelse af 

lærernes intentioner

Nogle har stort ubehag 
ved at gå til ledelsen

Mange er frustrerede 
over ledelsens ringe 
skemaplanlægning 

Nogle steder føler man sig 
misforstået af ledelsen

Et klasserum
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Øger arbejdstiden

Øger arbejdshastigheden

Øger egne ressourcer

Øger effektiviteten

Undgåelse

Man forsøger som medarbejdergruppe at hjæ lpe 
hinanden med arbejdsopgaver

Man giver hinanden social og faglig støtte

AN
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Adresserer ledelsen kollektivt for at ændre på 
de arbejdsbetingelser der opleves som 

stressende

Holder møder internt i medarbejdergrupper

Laver arbejdsgange om i gruppen

Adresserer ledelsen individuelt for at ændre 
på de arbejdsbetingelser der opleves som 

stressende

Tager arbejdsbetingelser der opleves 
stressende op med medarbejdergruppen

Med hensyn til kollektiv coping, træder den 
tilpasningsorienterede coping tydeligt frem i afsnittet 
ovenfor om livet på lærerværelset. Mange steder 
støtter man hinanden i en kollektiv tilpasningsorienteret 
handlestrategi. 

Når vi i dette afsnit ser på den kollektive handlekraft, 
koncentrerer vi os derfor om den 
forandringsorienterede coping. Her ser vi en skala 
mellem proaktiv og reaktiv handling. 

Når vi senere i afsnittet kigger på individuel coping 
kigger vi både på den tilpasningsorienterede og den 
forandringsorienterede. Her viser samme skala mellem 
proaktiv og reaktiv handling sig også at være 
gældende.

For alle slags handlestrategier på tværs af gymnasierne 
viser sig et fælles træk: der er et manglende sprog for 
og erkendelse af, hvad man har gjort og hvorfor det har 
virket.

Gymnasielærernes handlestrategier 
deler sig i individuelle og kollektive,  
tilpasningsorienterede 
og forandringsorienterede 

Tilpasningsorienteret coping

Forandringsorienteret coping
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Kollektiv coping

Kilde: *Tanja Kirkegaard, Aarhus Universitet, De usynlige barrierer for stresshåndtering 65
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gymnasielærergruppens kollektive 
forandringsorienterede handlekraft, 
er skalaen mellem proaktiv og 
reaktiv handling interessant at 
kigge på i de nuancer, der har vist 
sig

Gymnasielærerne handler sammen, især når forandringer er påtrængende nødvendige. Selvom disse eksempler er gode eksempler på kollektive 
handlinger i kollegagrupperne, har undersøgelsen også vist en del steder, hvor handling har udestået – selvom der har været masser af eksempler 
på frustration hos gruppen. 

Ovenstående eksempler er konkrete eksempler udvalgt fra empirien og uddybes i det følgende.

Reaktiv handling som reaktion på 
initiativ fra ledelsen eller faste 

arbejdsvilkår  

Proaktiv handling på et ønske 
eller behov opstået i 

lærergruppen

Man oplever ikke at have ørenlyd hos rektor, 
og sørger for at have hele lærergruppens 

oplevelser med ind til direktøren

Lykkes med at flytte lærerværelset tættere på 
eleverne

Afbureaukratiserer arbejdsgang

Samler lærergruppens inputs og sender til 
ledelsen fordi man er uenig i deres beslutning 

om afskedigelse

Skriver til ledelsen, fordi man er utilfreds med 
manglende handling fra ledelsen på 

problematikker rejst i trivselsundersøgelse

Reagerer med civil ulydighed pga. 
krisetilstande under OK13
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En gruppe fortæller, at de fik 
tilbageført afskedigelsen af en 
bibliotekar og andre ansatte:

“Vi lavede et skriv, hvor vi 
kunne melde ind på hvordan 

de forskellige faggrupper 
bruger biblioteket, så der kom 

alle de der inputs. Så 
summen af det gjorde, at 
man godt kunne se det.”

“Der blev nedsat udvalg, der 
skulle skrive til ledelsen, 

hvilke ting i 
trivselsundersøgelsen som 
man mente, at man skulle 
gøre noget ved. Fem-seks 
lærere skrev på vegne af 

lærergruppen. GL sagde, at 
det var vigtigt, at det var 

andre end TR. Udvalget skrev 
og ledelsen svarede tilbage.”  

“Der var krisestemning med 
OK13. Civil ulydighed er det 
eneste ord for det. De gamle 
stod af, og gad ikke det pjat, 
og sagde, at de havde ondt i 
ryggen osv. for at tage hjem. 
De gamle kolleger førte an, 

og så gjorde vi det alle 
sammen.” 
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Gymnasielærerne er gode til at handle sammen, når de oplever påtrængende forandringer, der strider imod deres opfattelse af d et gode 

gymnasielærerarbejdsliv inden for den indflydelsesarena, de befinder sig i på skolen. Der er mange eksempler på, at man som g rup pe er lykkes med at 

sige fra overfor et initiativ fra ledelsen: En fusion, ændringer i skemalægning, fyringen af en bibliotekar, sløjfning af ove rsøiske studierejser. Men når 

man spørger ind, er engagementet i fortællingerne ikke forbundet med det, man er lykkes med, men det man forsøgte at undgå.

Anine, 43 år, engelsk, HHX

Susanne, 41 år, test manager
IT-virksomhed

Ida, 57 år, engelsk og tysk, STX

Anne, 52 år, psykologi, VUC

Nogle steder lykkes man med at 
omgøre ledelsens beslutninger

Gymnasielærerne handler reaktivt sammen på påtrængende forandringer. 
Oftest er forandringerne forbundet med noget, man forsøgte at undgå. 

Et sted var GL -klubben 
centrale i, at sige fra 

overfor ledelsen

Et sted anvendte man civil 
ulydighed under OK13

Biblioteket, hvor en gruppe 
kæmpede for, og lykkes med, at 

tilbageføre afskedigelsen af 
bibliotekar
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“Vi var da i en 
arbejdsgruppe, hvor 
der var flere med. Vi 

forsøgte at skære væk på 
bureaukratiet. 

Der prøvede vi at 
afbureaukratisere. Byrden 

kom over på 
kontorpersonalet.”

En gruppe forklarer, hvordan de var 
fem om at indsamle historier om 

rektor til møde med direktør, som de 
selv havde taget initiativ til: 

“Så jeg skriver til hele mit kontor og 
beder om input. Der gik ikke en halv 
time – så havde jeg den første tekst. 

Og så greb de andre det an på 
samme måde. Og vi nåede det lige.” 

“Der blev truffet en beslutning 
om, at det var vigtigere, at 
lærerværelset lå tættere på 
ledelsen end på eleverne. 
Lærerværelset og ledelsen 

ligger derfor lige ved siden af 
hinanden, det giver et godt 

samarbejde.” 
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Der findes få steder, hvor man proaktivt handler kollektivt på at skabe det gymnasium 

og det gymnasielærerarbejdsliv, man drømmer om. 

Fokusgruppe, STX

Susanne, 41 år, test manager
IT-virksomhed

Anine, 43 år, engelsk, HHX Ester, TR, STX

Et sted lykkedes man med at 
afbureaukratisere en 

arbejdsgang

Der er eksempler på mere proaktiv handling blandt kollegagrupperne, hvor 
handling er forbundet med et ønske eller behov opstået i lærergruppen.

En gruppe lykkedes med at få 
fast lokale med enmandsborde 

til eksamenstræning

En gruppe handler proaktivt, 
da de oplever ikke at kunne 
komme igennem til rektor

Et sted lykkedes det at få 
flyttet lærerværelset tættere 

på ledelsen
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Fælles for de kollegagrupper på tværs af gymnasier, hvor der 
er eksempler på den kollektive forandringsorienterede 

handling – reaktiv som proaktiv – har gymnasielærerne svært 
ved at sætte ord på eller forklare, hvad handlingen bestod i, 

eller hvad de gjorde, for at opnå resultater. 

Succeser nævnes i bisætninger eller slet ikke, og alle steder 
vi er lykkedes med at få eksemplerne frem, har vi skullet
grave efter dem. Handlingerne er nærmest skjulte eller 

uerkendte. 

Gymnasielærerne mangler dels et sprog for kollektive handlinger, dels en 
erkendelse af effekten af disse og dels en strategisk forståelse af vejen til 

succes. 

Interessant, at man et sted havde valgt at 
kalde et lærerarbejdsrum for “Tænketank –

refleksions - og ressourcerum”
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Når vi ikke har et sprog for det, vi lykkes 
med, og de ressourcer, vi bringer til bordet, 

bliver det svært for os at opbygge både mod, 
handlekompetencer og strategisk kapacitet 

til at blive et handlefællesskab, 
der både siger fra og tager medansvar for 

udviklingen af morgendagens gymnasium og 
det gode gymnasielærerarbejdsliv.
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GL-møderne prioriteres ikke

“Vi mødes ikke ret 
ofte, og vi er som 
regel omkring 10, 
der møder op til 

møderne. Jeg tror, 
det højeste vi har 

været er 15.” 

“Jeg er tilfreds, jeg deltager i 
klubmøder. De tager en halv time, vi 

er en 8-9 deltagere.
Lisbeth har lavet en dagsorden med 

informationer fra TR”.

“Der er ikke fokus på trivsel. Vi taler 
ikke om, hvorfor vi havde en dårlig 
APV. Hvorfor der er tre, der er gået 

ned med stress, hvorfor taler 
vi ikke om det?”

Der mangler maskinrum hvor uformelle samtaler om det, vi drømmer om, 

og brok over det, vi er trætte af, løftes til kollektive handlepunkter. 

Der mangler et maskinrum til effektiv handling. 
De eksisterende strukturer er ineffektive.

TR, STX Carla, 34 år, idræt og 
studievejleder, STX

Ulf, 40 år, samfundsfag, dansk, 
STX og HF 

Der er et problem med at få 
kommunikeret kritikken videre 

Klubmøder er ineffektive og med lavt 
fremmøde - bortset fra, når der er en 

presserende sag

“Generelt er der noget med den manglede 
kommunikaton. Der er rigtigt meget brok, som 
ikke bliver kommunikeret men som bare hober 

sig op. Ekstremt dårlig stemning til GL-
møderne generelt, og de er meget direkte. 

Udtryk for deres liv er ved at bryde sammen 
og nu går det slet ikke længere og slet ingen 

tiltro til fremtiden. Så er der snak om 
problemet med at kommunikere det videre. 
Energien i at sætte ord på. Den der ‘givet op 

følelse’ er meget sort.” 
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Arbejder weekender og 
aftener

Sæ tter græ nser for, hvilke 
kanaler man kan 

kontaktes på

Går på deltid

Tager på studietur torsdag 
til lørdag, for at det kan gå 

op med skemaet
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Skriver omgående mail 
eller går ned til ledelsen, 
når man er uenig i deres 

beslutning om fx at 
afskedige en kollega, eller 

nedlægge studierejser

Skriver til 
uddannelsesleder med 

bud på uddannelsesplan

Tager ansvar for, at ens 
eget fag kører videre

Gymnasielærerne har mange individuelle 
handlestrategier til at håndtere og tilpasse sig 
arbejdspres og daglige udfordringer. 

Nogle mere tilpasningsorienterede;
Man arbejder hurtigere, går på deltid eller bukker under 
og sygemelder sig med stress, mens andre er mere 
forandringsorienterede: Man sender en mail til ledelsen 
eller stikker lige hovedet ind på kontoret for at drøfte 
arbejdsvilkår og pres og får landet en bedre aftale. 

Samtidig er det ligesom i den kollektive coping 
gældende, at der er en skala mellem proaktive 
handlinger, der opstår på et ønske fra den enkelte og 
mere reaktive handlinger, der opstår som reaktion på 
et initiativ fra ledelsen. 

Eksemplerne i modellen her er konkrete eksempler 
udvalgt fra empirien og uddybes i det følgende.

Når vi zoomer ind på 
gymnasielærernes 
individuelle handlekraft, gør 
to skalaer sig gældende

Tilpasningsorienteret coping

Forandringsorienteret coping
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Mange arbejder 
weekender og aftener

“Det er jo ikke et arbejde kun, 
det er noget man holder af. 

Mine arbejdsdage er 
forskellige og nogle gange 

må man lige arbejde
4 timer i weekenden.”

“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 arbejde på fuld tid . 
Man kan ikke holde til presset 

i længden.”

Jannick: “Man kan selv gøre noget 
for at hjælpe sig selv. Jeg bad en 

kollega om ikke at kontakte mig på 
messenger. Så man kan adskille det 

private og arbejdet. 
Man må finde de rette kanaler. At 

tænde og slukke for arbejdet.”

Karsten: “Vi registrerer jo ikke vores 
arbejdstid. Det gør nok også at 

arbejdstid og privatliv 
flyder lidt sammen.”

Det er tydeligt, at individuelle løsninger er første skridt for de fleste, når de indser, at de har for meget. For travlt, fo r l idt tid til 

forberedelse, til at rette, til relationsarbejde og udvikling af undervisning. På langt de fleste gymnasier er der mange lære re, der 

er gået på deltid, og de taler om det som eneste måde, de kan fortsætte som lærere i gymnasiets nuværende landskab. 

Et sted havde så mange som 40 % følt sig nødsaget til at forhandle sig til deltid. 

Når vi kigger på individuel handlekraft, er der mange eksempler på den
tilpasningsorienterede individuelle handlestrategi

Dorte, 39 år, idræt og dansk, 
STX og HF Tora, 43, tysk, latin og 

oldtidskundskab, STX & IB

Man forsøger at tænde 
og slukke for arbejdet

Jannick 45 år, dansk og samfundsfag 
og Karsten, 40 år, matematik og fysik, STX

Mange er gået på deltid 
for at klare arbejdet
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Man kalder det at være en arbejdsplads med en flad struktur, og det fremkalder stolthed. Men konsekvensen er ofte manglende 

kollektiv koordinering af problemer, der måske opleves individuelt men ofte har en kollektiv dimension. Det er på mange måder

med de individuelle handlinger som med de kollektive: der er ikke et fælles sprog for det – det er ikke noget, der fylder i snak ken 

på lærerværelset, og man tænker ikke på at bruge hinanden. 

“Thomas blev så fyret, og 
grunden var, at Idræt var 
blevet nedlagt. Os der var 

venner med Thomas syntes, 
det var mærkeligt, for han 
var den eneste Idrætslærer 

på skolen. Jeg valgte at 
fortælle ledelsen, at jeg 

havde et andet billede af 
Thomas, end én der var 

doven.”

“Ledelsen indkaldte til et møde 
med 15 punkter om 

nedskæringer, og så hører man 
pludselig, at vores studierejser til 
USA er blevet fjernet og man har 
ikke talt med dem, det handler 

om. Det blev så omgjort fordi jeg 
efterfølgende sendte ledelsen en 

mail.”

“Jeg havde nogle drenge, som 
skulle brænde noget energi af. 
Så fik jeg bare et ‘go for it’ af 

ledelsen og lov at bruge hallen.” 

Nikolaj:
“Jeg har skrevet et 
bud på en plan til 

uddannelseslederen.”

Tom:
“Jeg har gjort det 

samme.”
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“Skemalægningen er meget 
rigid, det er Henrik, der står 

for det. Det er faktisk 
nemmere at bytte end at få 

frihed. Hvis vi skal på 
studietur, så skal vi gøre det 

sådan, at vi lægger turen 
torsdag til lørdag, sådan 
begår vi kompromiser.” 

“Lige inden sommerferien 
blev der besluttet, at der ikke 
skulle oprettes nye DSA hold 
efter sommerferien, men jeg 
havde visiterede kursister til 

et hold. Jeg kontaktede 
ledelsen for at give dem en 
status på, hvad der skete 
med DSA fra politisk side. 

Det er fag, som jeg brænder 
meget for. Ledelsen svarede 

ikke på mine mails.”

Der er også mange eksempler på den forandringsorienterede individuelle 
handlestrategi. Alligevel er det ikke noget, man deler med hinanden.

Man handler hellere 
individuelt end fælles

Jannick, 45 år, dansk og 
samfundsfag, STX

Anne, 52 år, 
psykologi, VUC

Asger, 47 år, dansk som 
andet sprog, VUC 

Asger, 47 år, dansk som 
andet sprog, VUC

Nikolaj, 45 år, dansk og 
samfundsfag og Tom 45 år, 

dansk og historie, HHX

Man opdager, at andre 
har gjort det samme

Man tager ansvar for 
sit eget fag

Man går til ledelsen for 
at bakke op om kollega

Man tøver ikke med at 
handle på problemer

Calvin, 52, HHX
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31 2
Mange, men ikke alle, 

gymnasielærere er gode til at 
handle sammen, når de 
oplever påtrængende 

forandringer, der strider imod 
deres opfattelse af det gode 

gymnasielærerarbejdsliv 
inden for den 

indflydelsesarena, de 
befinder sig i på gymnasiet. 

4
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OPSUMMERING: HANDLEKRAFT PÅ GYMNASIET 

Gruppen der bærer 
fortællingen om det mistede 

har i højere grad en 
forandringsorienteret 

forståelse af historien bag 
egne vilkår end den anden 

gruppe. Grupperne har brug 
for GL’s hjælp til 

at finde hinanden.

I den jævne hverdag, hvor 
der ikke er påtrængende 

anledninger, har 
gymnasielærerne mange 

individuelle strategier. Nogle 
mere tilpasningsorienterede 

og nogle mere 
forandringsorienterede. 

Gymnasielærerne har ikke et 
sprog for, hvad de har gjort 

for at lykkes med de 
forandringer, de har skabt. 

Og man mangler et 
maskinrum, hvor uformelle 

samtaler om det, vi drømmer 
om, og brok over det, vi er 

trætte af løftes til
kollektive handlepunkter.
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Den ene gruppe
Den ene stemme har i højere grad en kollektivt
forandringsorienteretforståelse af historien bag egne
vilkårend den anden stemme.

Grundet deres flere år på arbejdsmarkedet er der flere 
fra gruppen, der bærer denne fortælling, der har 
fyldige erfaringer med at adressere ledelsen kollektivt 
for at ændre på arbejdsbetingelser og lave 
arbejdsgange om i gruppen. Den kollektivt 
forandringsorienterede forståelse af arbejdspladsen er 
dog kombineret med den apatiske oplevelse af at 
miste fodfæstet så gevaldigt, at man ofte ikke tør 
kaste sig ud i det og risikere at miste sig selv. 

Det betyder, at man ofte ender i den mere individuelle 
og tilpasningsorienterede undgåelse. Man undviger at 
tage vare på gymnasiet. Det største problem er, at 
man netop derfor ender med at føle, at man heller 
ikke tager vare på sig selv. 

De to grupper har 
forskellige erfaringer med 
at handle

AN
ALYSE

Den anden gruppe
Gruppen, der bærer den anden fortælling, hvor flere 
med lavere anciennitet hører til, har en i højere grad 
individuelt tilpasningsorienteret tilgang til egne vilkår, 
hvor man øger arbejdstid og hastighed  – måske fordi 
man mangler den strategiske forståelse af, og erfaring 
med, hvad kollektiv handlen kan betyde. 

Det betyder ikke, at de ikke vil det kollektive 
samarbejde – tværtimod. Men oftest er samarbejdet 
mere tilpasningsorienteret, end det er 
forandringsorienteret.
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Mens de, der gerne vil forandre det hele, har 
mistet blikket for, at det faktisk kræver 

samarbejde og forandringer i dagligdagen at 
komme derhen, hvor de ønsker, så mangler 

de, der gerne vil tilpasse sig, det lange lys på 
den kollektive handlens potentiale og det 

strategiske perspektiv på forandring. 
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De to positioner har brug for GL’s hjælp til at 
finde hinanden for i fællesskab at 

kunne tage vare på at sikre udvikling af 
fremtidens gymnasium til glæde for 

både elever og ansatte.
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Det gode gymnasielærerarbejdsliv er tæt 
forbundet 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.
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Gymnasiet

Lærerværelset

Klasserummet

Jeg lykkes med at 
danne eleverne

Jeg giver eleverne
faglig indsigt

Vi samarbejder og 
sparrer med hinanden

Det gode gymnasielærerarbejdsliv

Grundlæggende er det gode 
gymnasielærerarbejdsliv knyttet an til en følelse af 
handlekraft og rum til at udøve kerneopgaven, 
som vi nærer dyb kærlighed til: at danne eleverne 
som mennesker i samfundet og give dem faglig 
indsigt.

For at lykkes med kerneopgaven er der en række 
elementer, lærerne helt overordnet har brug for i 
de to andre arenaer.

Det gode gymnasielærerarbejdsliv på 
lærerværelset opleves, når lærerne har stærke 
sociale relationer, når de støtter hinanden og når 
de samarbejder og sparrer med hinanden.

Det gode gymnasielærerarbejdsliv på gymnasiet 
opleves, når behovet for at blive anerkendt af 
ledelsen opfyldes, når man har en følelse af at 
blive hørt af ledelsen, og når man oplever, at man 
kan sætte sit præg og være med til at udvikle 
gymnasiet.
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Fokusgruppeinterview, STX“
“

. Hvad er det nu GL står for?

Gymnasielærernes 
relation til GL
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“Jeg er helt blank. GL har 
jeg ikke brugt overhovedet. 
Jeg ved ikke rigtig hvad det 

står for. “

“Jeg er faktisk ikke helt klar 
over, hvem GL er nu. GL 

var der ved OK men 
derudover så har jeg ikke 

haft 
brug for GL.”

Fokusgrupe, STX

GL forbindes ikke med det gode gymnasielærerarbejdsliv.

“Kan vi vende 
billederne om? 
De har jo ikke 

været der”

Mange medlemmer ved simpelthen ikke, hvilke billeder de skal sætte på deres relation til GL. For dem er GL usynlig. En spørger, hvad er 

det nu lige GL står for og mener både bogstaveligt og politisk.

Nogle oplever, at GL ikke har været der
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Tina, 40 år, samfundsfag 
og engelsk, VUC og STX

Nogle ved ikke, hvad GL er eller står for

Fokusgruppe, STX
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“Jeg har det sådan, at 
GL skal være der som 

den sidste instans:
Jeg betaler for et 
sikkerhedsnet. 

En forsikring, der helst 
ikke skal fylde 

i min hverdag.”
Peder, 31 år, engelsk, HHX

GL er det sted, man går hen, når der opstår problemer.

“Den gammeldags 
forestilling om, at 
når lortet brænder 

på, så kommer 
fagforeningen, og 

så stiller vi alle op.”

Tilda, 29 år, dansk, almen historie 
og idéhistorie, HHX & HTX

og 

Må man overhovedet sige højt i GL, at man har det godt på sin arbejdsplads?, spørger et medlem provokerende. I GL oplever en 

gruppe medlemmer, at den kritiske tone anerkendes som mest legitim. GL er det sted, man går hen, skulle der opstå problemer. 

Det er brandslukkeren eller vagthunden, eller måske den, der nogle gange bærer det tunge læs. 

GL er den sidste instans Man bruger GL, når det virkelig brænder 
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“Alle de ting jeg ikke 
ved noget om. Så har 
jeg TR som kan finde 
den rigtige mappe til 

mig. Kommer jeg med 
noget så kan han sige 

det er den her 
jeg skal bruge.”

Torben, 45 år, engelsk 
og multimedier, STX 

På de fleste arbejdspladser har TR en afgørende 
betydning for opfattelsen af GL

“GL taler for at mænd skal 
have barsel. Da jeg var på 

en anden arbejdsplads 
havde jeg fire ugers barsel. 
Der ringede rektor efter 2 

uger og sagde, at jeg skulle 
komme tilbage. Der var en 

GL-repræsentant på skolen, 
som hjalp mig.”

TR opleves som det menneske, der har adgang til alle ringbind i GL’s maskinrum og kan støtte,

hvis der skulle opstå problemer. GL er ofte forbundet med en viden, man ikke besidder som medlem.

Relationen til TR har stor betydning for 
gruppens oplevelse af GL

Konkrete positive erfaringer betyder meget 
for gruppens oplevelse af GL
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J annick, 45 år, dansk og 
samfundsfag, STX 
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“Det er info og diskussion. TR 
fremlægger, når der er noget nyt fra 

GL. GL-klubben holder jævnligt 
møder, med information om, hvad 
der sker på skolen og i GL. Der er 
måske en tendens til, at man får 
møder med brok, snarere end 

møder, hvor der aftales strategier 
for, hvad man kan gøre for at ændre 
situationen. GL-klubbens møder kan 

udvikle sig til “frustrationsmøder”. 

“Der er en tillid til at ledelsen 
kommer til os, når der er 

noget kompliceret og reform. 
Ledelsen kommer og 

forklarer og vi støtter op 
omkring det. Det bliver 

accepteret med arbejdstider, 
fordi vi skal nok gøre det der 

skal gøres. Tillid mellem 
hinanden.”  

GL klubberne fungerer som koordinerende fora, når de påtrængende anledninger opstår, men i hverdagen er møderne sjældne 

og sammenholdt med det store engagement i arbejdet ikke særlig velbesøgte. Klubmøder er noget som bruges som 

informerende og som et “frustrationsrum”. GL forbindes med tryghed og støtte, men ikke nærvær i arbejdslivet.

Faglige klubmøder på gymnasierne er ikke effektive handlerum, snarere 
koordinerende fora til påtrængende anledninger, ellers ikke velbesøgte

Carin, 57 år, dansk og 
engelsk, STX og HF Tim, 45 år, engelsk og 

multimedie, STX

GL møderne er frustrationsmøder GL og TR kommer med informationer 
og man bakker op  

Område, hvor der blev afholdt 
pædagogisk rådsmøde på et 

gymnasium

85



Mens medlemmer oplever, at GL lykkes med 
GL’s ene formål: at varetage de økonomiske, 

tjenstlige og faglige interesser, oplever de 
ikke, at GL opfylder deres andet formål: At 

virke til gavn for uddannelser på det 
gymnasiale niveau. Med andre ord, at 
understøtte dem i kerneopgaven: at få 

eleverne til at lykkes. Dette er ikke en arena, 
hvor GL træder i karakter.
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Forskellen på opfattelsen af GL hos 
den erfarne og den nyere lærerstand
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Den sorgfulde

Forhandling i fokusgruppe om GL’s rolle

Mogens, 45: “GL og TR skal tage kampene.”
Marianne, 39: “Jeg vil hellere have en TR der arbejder bag tæppet.”
Anja, 37: “Jeg er slet ikke interesseret i hvad GL laver og jeg ved 
ikke, hvad jeg skal bruge GL til. Jeg har bare brug for en TR.”
Ida, 57: “Vi skal ikke være fælles om at være sure. Vi skal give et 
billede af solidaritet, der går over i handling. GL skal have vores 
ryg.”
Mogens, 45: “GL er TR. I virkeligheden burde GL være os 
allesammen.” 

Mens mange i den erfarne læ rerstand forbinder GL 
med, at man har mistet det, der var engang, og 
drømmer om GL som kamporganisation, der tager 
det tabte tilbage, har mange i den nyere læ rerstand 
fæ rre forventninger og forestillinger om, hvad GL 
egentlig er for en størrelse. 

Fokusgruppe, STX
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Den erfarne lærerstand forbinder GL med det, der var tidligere,
og drømmer om GL som kamporganisation

Pav, 46 år, fysik og matematik, STX 

Man efterspørger en forståelse for,
hvad der skete under OK13 -

hvordan kunne det gå så galt? 
Man efterspørger, at GL agerer som en kamporganisation

Fokusgruppe, STX

“De ville gerne klæde 
os på til det, som 

eliten valgte. Mange 
havde hellere set, at 

GL havde optrådt som 
en kamporganisation, 

så vi kan overleve i 
det.” 

“Jeg kan godt savne 
gennemsigtighed. Hvorfor 
tabte vi i 13? Jeg kunne 

godt tænke mig at komme 
mere ind i maskinrummet. 
Jeg har stor tillid, men har 
ikke opsøgt det meget –
hvordan foregår det helt 

konkret?”

“GL og TR skal 
tage kampene.”

Frustrationer over nuværende arbejdsforhold takles gennem en hård kritik af 

GL’s nuværende rolle og manglende politiske indflydelse. 

Fokusgruppe, STXPav, 46 år, matematik og 
fysik, STX

Døren ind til tillidsmandens kontor, HHX og HTX

Mogens, 45 år, 
samfundsfag, historie og 

filosofi, STX
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“Jeg havde følelsen 
af, at der ikke er 

nogen der kæmper for 
mig som årsvikar. 
Mens jeg var vikar, 

følte jeg ikke rigtigt at 
der var nogen der 

kæmpede 
min kamp.”

Juliane, 27 år, 
oldtidskundskab, STX

Den nyere lærerstand har færre forventninger og fore stillinger om,
hvad GL egentlig er for en størrelse

Fokusgruppe, STX

Man oplever ikke deres handlinger
hverken centralt eller lokalt

Nogle ønsker GL som en pragmatisk 
vidensorganisation

AN
ALYSE

Selvom den nyere lærerstand har en pragmatisk tilgang til de nuværende arbejdsvilkår, så er det svært for dem at forestille sig, 

hvad GL kan gøre i den proces. De har få erfaringer med at bruge GL og ved derfor ikke. hvad de egentlig kan forvente af GL. 

“Jeg vil hellere have en TR der 
arbejder bag tæppet.”

“Jeg er slet ikke interesseret i 
hvad GL laver, og jeg ved ikke, 

hvad jeg skal bruge GL til.” 

“Jeg har bare brug for en TR”.
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Ulrikke, 43 år, dansk og samfundsfag, STX 

Dog melder begge grupper sig ind. Medlemskab af GL
er nærmest en ikke -handling for gymnasielærerne.

AN
ALYSE

Det kan vise sig, at blive et problem for 
GL, fordi man ikke tvinges til at 

forholde sig til de nye generationer af 
medlemmer, der allerede i dag udgør 

en stor del af medlemsskaren og i 
fremtiden vil være fundamentet for GL.

“Det er helt naturligt for mig at 
være medlem af GL. Jeg kunne 
aldrig drømme om ikke at være 

medlem af GL. 
Men jeg har faktisk ikke 

haft så meget med GL at gøre.”
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AN
ALYSE

Gymnasielærerne forbinder 
ikke Gymnasieskolernes 

Lærerforening med det gode 
gymnasielærerarbejdsliv. GL’s 

medlemmer har ikke en 
oplevelse af det ene af GL’s 
formål: at virke til gavn for 

uddannelser på det 
gymnasiale niveau og at 

bidrage til at udvikle det, som 
alle gymnasielærer elsker: at 
gå på arbejde og lykkes med 

at få eleverne til at lykkes. 

Dog melder man sig 
selvfølgeligt ind. Næsten så 
selvfølgeligt, at det fremstår 
som en ikke-handling. Mens 

den erfarne lærerstand 
forbinder GL med det, der var 

engang, har den nyere 
lærerstand kun gisninger om, 

hvad GL egentlig er for en 
størrelse, og derfor også færre 
forestillinger forventninger til, 
hvordan GL kan spille en rolle 
for dem i det gode arbejdsliv. 

Mange medlemmer oplever, 
at det er en kritisk røst, der er 
mest legitim at give udtryk for 
i GL-sammenhænge. GL er 
der, man henvender sig, hvis 

man har et problem. GL 
forbindes med tryghed og 

støtte, men ikke med nærvær, 
for foreningens medlemmer 

på gymnasierne. 

OPSUMMERING: GYMNASIELÆRERNES RELATION TIL GL

21 3
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Nutid
Verden, som den er

Fremtid
Verden, som den bør være

Broen

93

Hvordan kan GL blive en bro
til verden, som den bør være?

PO
TEN

TIALE



Movements have narratives. They 
tell stories, because they are not just 

about rearranging economics and 
politics. They also rearrange 

meaning. And they’re not just about 
redistributing the goods. They’re 
about figuring out what is good.

Marshall Ganz

“ “
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GL skal forene kampen for vilkår med kampen 
for gode gymnasier, fordi gymnasielærerne er 
drevet af kerneopgaven, og fordi det skaber 

legitimitet og dermed indflydelse i vores samtid. 
Det starter på lærerværelset.
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Handlekraft i 
klasserummetVi har stærke sociale relationer

Vi støtter hinanden i sårbare situationer

Vi samarbejder og sparrer med hinanden
Jeg lykkes med at danne eleverne

Jeg giver eleverne faglig indsigt

Ledelsen anerkender og møder 
mig i forhold til kerneopgaven 

Jeg bliver hørt af ledelsen

Jeg er med til at udvikle 
gymnasiet

Handlekraft på 
gymnasiet

Handlekraft på
lærerværelset

GL skal understøtte gymnasielærerne i at opnå handlekraft på lærerværelset ved 
at forene de to stemmer i en erkendelse af, at vi er gensidigt afhængige af hinanden for 

at lykkes med vores kerneopgave og skabe gode vilkår for den

PO
TEN

TIALE
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Gymnasielærerne er forenet i et 
fæ lles engagement i arbejdet. 
Og de har brug for hinanden på 
tvæ rs af anciennitet og 
erfaringer. GL skal hjæ lpe dem 
til at erkende, at de skaber 
bedre arbejdsliv for sig selv og 
hinanden, hvis de er parate til at 
løfte ansvaret for kerneopgaven 
og vilkår sammen

Når de erfarne og de nyere kræfter forenes i en gensidig erkendelse af 
afhængighed og puljer ressourcer vil det styrke dem som handlefællesskab

GL skal hjæ lpe de erfarne med 
at tage de nyere under vingerne 
og dele deres erfaringer med 
kollektiv handling. GL skal 
hjæ lpe de nyere til at insistere 
på samarbejdet og involvere de 
erfarne i det - på bekostning af 
de privilegier, som ligger i 
fleksibiliteten

GL skal understøtte 
kollegafæ llesskabet i at finde 
fæ lles rum til at løfte de 
uformelle samtaler til 
handlepunkter i hverdagen, så 
gymnasielæ rerne i fæ llesskab 
tager vare på at løse 
kerneopgave og sikre gode 
vilkår

PO
TEN

TIALE

Ressourcer puljes på 
tværs af lærerværelset

Uformelle samtaler løftes til 
fælles handling

Erkendelse af gensidig 
afhængighed
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GL skal hjælpe til at bygge bro mellem de to 
perspektiver på den enkelte arbejdsplads

Sige fra

Arbejdsvilkår

Faggrupper

Tage medansvar

Kerneopgave

Arbejdsfællesskab

Konkrete forandringer Store pejlemærker
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