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»I forbindelse med team skal der 
nødigt være kærlighed«
– om de personlige dimensioner i gymnasielærernes 
formaliserede samarbejde

I det moderniserede, almene gymnasium skal lærerne deltage i tværfaglige 
team. Lærerne skal desuden sammen med kolleger og skolens ledelse defi-
nere fælles mål og indsatsområder. Sådanne krav er fulgt i kølvandet på 
Udviklingsprogrammet, og vil i fremtiden – med endnu større vægt – være 
indarbejdet i den hverdag som gymnasiereformen (2003) stiller i udsigt. 
Udover en delvis ændring af organiseringen af arbejdet, medfører dette at 
lærerne i højere grad må inddrage personlige kompetencer i de forhandlinger 
o.l. som samarbejdet medfører. På denne baggrund sætter artiklen fokus på 
gymnasielærernes egne opfattelser af de formaliserede samarbejdsrelationer. 
Artiklen bygger på interviewundersøgelse, der er foretaget i forbindelse 
med mit ph.d-studium, på undersøgelser udført af GL (2001) og af en 
evalueringsgruppe for undervisningsministeriet (2003).

Denne artikel handler om at gymnasielærere i det moderniserede, 
almene gymnasium dels skal deltage i tværfaglige team og dels 
sammen med kolleger og skolens ledelse indgå i samarbejde om at 
definere fælles mål og indsatsområder.1 Disse krav er fulgt i kølvandet 
på Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser 
(1999)2, og i fremtiden – med endnu større vægt – vil de være indar-
bejdet i den hverdag som gymnasiereformen (2003) stiller i udsigt.3 
Udover en delvis ændring af organiseringen af arbejdet, medfører 
dette at lærerne i højere grad må inddrage personlige kompetencer 
i de forhandlinger o.l. som samarbejdet medfører. Formålet er her at 
diskutere hvordan man kan forstå de opfattelser, gymnasielærere gi-
ver udtryk for i forhold til det at skulle deltage i sådanne formaliserede 
samarbejdsrelationer.

Artiklen bygger både på den interviewundersøgelse, jeg har fore-
taget i forbindelse med mit Ph.D.-studium, og på undersøgelser 
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udført af GL (2001) og af en evalueringsgruppe for undervisnings-
ministeriet (2003).4 

Umiddelbart skulle man forvente – på grundlag af erfaringerne med 
gymnasielæreres omfattende uformelle samarbejde i gymnasiets flade 
struktur – at øget samarbejde ville blive hilst særdeles velkomment. 
Det er imidlertid ifølge en større undersøgelse af gymnasielærernes 
arbejdsmiljø (GL, 2001)5 ikke entydigt tilfældet, og dette rejser spørgs-
målet om hvilket rationale der ligger bag dette forbehold, og videre 
hvordan et sådant forbehold stiller sig til ideen om det udviklende 
arbejde6. Det er i det væsentlige de spørgsmål, jeg vil diskutere i det 
følgende.7

Moderniseringen af Det almene gymnasium

Moderniseringen af den offentlige sektor blev iværksat i 1980erne 
og tog fart i begyndelsen af 1990erne. I sin første fase skete dette 
overvejende centralt styret og var først og fremmest orienteret mod 
effektivisering via nye styre- og ledelsesformer samt kvalitetsud-
vikling. Gymnasieskolen blev f.eks. defineret som en organisation i 
lighed med andre institutioner i den offentlige sektor og underlagt 
en strategisk styring af dens ressourcer set i relation til løsningen 
af dens samfundsmæssigt definerede opgave. Der blev givet større 
magt til et udvidet ledelsesniveau og pædagogisk råds rettigheder 
indskrænkedes. Samtidig blev der stillet krav om en mere mar-
kedsorienteret justering af mål og indsatser, og udvalgte skoler 
blev evalueret af ministerielt udpegede konsulenter. En dør til det 
hidtidigt ret lukkede gymnasiemiljø blev åbnet på klem. 

I anden fase er der dog lagt op til en øget decentralisering og 
dermed af udmøntning af strategier lokalt på skolerne og i de for-
skellige amter. Men i denne proces sætter undervisningsministeriet 
stadigvæk en national standard i form af nogle rammer og en kurs 
som skolerne skal udfylde indholdsmæssigt gennem lokalt definerede 
mål og indsatsområder. Kodeordet er samarbejde, og det skal ske 
både indbyrdes mellem lærerkollegerne og fra bund til top i hele 
organisationen. 8

Gymnasielærernes opgave bliver i disse år stadigt udvidet, dels 



125»I forbindelse med team skal der nødigt være kærlighed«

som følge af de nævnte moderniseringstiltag, dels af udviklingen 
i ungdomskulturen og samfundet generelt. Eleverne præsenterer 
sig med en større social, læringsmæssig og kulturel mangfoldighed 
og efterspørger et miljø på gymnasierne der kan tilgodese et ønske 
om så vidt som muligt at leve »a life of one’s own« (Beck, 2000:
53) og ikke underkaste sig autoritative bud hvis gevinsten for 
dem selv ikke umiddelbart er synlig. Lærerne må indstille sig på 
at markedsvilkårene som dominerende samfundsmæssige modus 
betyder at bl.a. uddannelsesvalg foretages ud fra denne bevidsthed. 
Eleverne vælger det almene gymnasium frem for andre uddannelses-
institutioner fordi det har en stil og en tone som tiltaler dem, og som 
de oplever kan highlighte deres individualitet og tilhørsforhold til en 
bestemt gruppe af ligesindede unge. Ved siden af at være center for 
læring, fremstår gymnasiet også som center for livsstil (Furlong & 
Cartmel, 1997). Forældre og de unge kan ved gymnasiernes åbent-
hus arrangementer selv orientere sig i de forskellige tilbud og afgøre 
ikke alene om valgfagene passer, men også om stemningen og den 
type elever, der går der, spejler de unges billede af sig selv.

I moderniseringen tegnes der også konturerne af en ny lærerrolle. 
Fra først og fremmest at have været formidler af sine fag til sine 
klasser og i øvrigt holde sig ajour med sine to fag, forventes den 
moderniserede gymnasielærer at være parat til snart at indtage 
skolens vinkel, snart klassens og fagets for videre også at inddrage 
andre fag og nye samarbejdspartnere i forskellige team. Hun skal 
i dette desuden være mere end ajour – hun skal udvikle sin per-
sonlighed og sine sociale kompetencer i samarbejdsrelationerne. 
Læreren kan mindre en nogen sinde forlade sig på at udøve autoritet 
udelukkende via sin rolle. For at få relationerne til både elever og 
kolleger til at fungere, må hun tillige sætte sin person ind som garant 
for mening og perspektiv (Hirschhorn, 1997). At udvide rollen som 
privatpraktiserende enelærer til også at omfatte rollerne som team- 
og organisationsmedlem, skaber opbrud i de etablerede mønstre. 
Enelærerne kunne tidligere lukke døren til hver deres klasserum. I 
de mere åbne studiemiljøer skal faglige og personlige krav til den 
tværgående undervisning forhandles, og det kræver personlig og 
faglig fleksibilitet. 

En ting er dog hvad der fra samfundets side stilles af krav til lærerne, 
en anden er hvordan lærerne selv oplever, »oversætter« (Dahler-
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Larsen, 2001) og praktiserer disse krav. Hvordan dette gøres, har 
ikke alene direkte konsekvenser for lærerne selv og deres elever. Det 
indgår også som afgørende elementer i måden hvorpå gymnasiet 
som en væsentlig samfundsmæssig institution udvikler sig. 

I den teoretiske bearbejdning af mit forskningsmateriale inddrager 
jeg psykodynamisk organisationsteori (bl.a. Bion,1961 Miller og Rice, 
196?) og mikrosociologisk interaktionsteori (Erving Goffman, 1959) 
Dette afsæt for analysen er i opposition til et instrumentelt og rationelt 
defineret begreb om professionalitet hvor oplevelser og følelser ses 
som ubetydelige for en fagperson, og hvor det fremgår at jo mindre 
man lægger vægt på følelser, jo mere professionel er man (Ellen Ramvi, 
2003). I gymnasieskolen taler man således om et valg mellem at or-
ganisere teamarbejde ud fra kærlighedsprincippet (selvorganisering) 
eller det professionelle princip (ledelsen sammensætter teamene). (Jf. 
Cederstrøm, Moos, Schou &Rasmussen, 1993). I selve sprogbrugen 
ligger der en klar præference for det professionelle som konnoterer 
ekspertise og relevans mens kærlighed synes lidt ved siden af i en 
arbejdsmæssig sammenhæng. Erfaringer fra det virkelige liv viser 
imidlertid at dette langt fra er tilfældet. På Øgymnasiet har man 
f.eks. forsøgt at få folk væk fra kærlighedsprincippet, men med 
begrænset succes:

….efterhånden som folk lærer hinanden at kende, så finder de 
ud af hvem man har det godt sammen med, og i forbindelse 
med klassedannelser så er det jo sådan at folk finder frem til 
dem de ved de kan fungere sammen med …sådan er det.(…) Vi 
har haft nogle pædagogiske dage hvor vi har siddet i grupper 
på tværs af alt muligt, hvor man har meldt sig efter interesse, 
i nogle tilfælde har man så fundet andre end man plejer. .det 
har så båret frugt, det har det…i nogle tilfælde, men det er jo 
en problemstilling man kender i alle gymnasier (…) vi kender 
jo hinanden alle sammen (Olav)

Det professionelle princip bygger på forventningen om at alle kan 
samarbejde med alle, og at samarbejde er en teknik der kan læres 
hen ad vejen. Baggrunden for denne forestilling er en bekymring for 
at personligt sammensatte team modarbejder kollektivets interesser. 
Personer med kollegial høj status antages at finde sammen med 
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andre med en tilsvarende status og derigennem bekræfter de eller 
øger deres position på skolen. Dette blev formuleret af en ledende 
inspektor på denne måde:

……vi ønsker ikke at nogle team taler med større vægt på pæ-
dagogisk råd end andre (inspektor, Københavnergymnasiet). 

En rektor understregede at i forbindelse med team

……skal der nødigt være kærlighed… 

Dermed udtrykkes der – med lidt humoristisk distance – at særlige 
præferencer for bestemte kolleger er en belastning som den pro-
fessionelle helst ikke bør udsætte sig selv eller organisationen for, og at 
de såkaldt stærke team kan udfordre ledelsens position. I udtalelserne 
mere end antydes det – hvilket mine undersøgelser underbygger 
– at nærheden i teamene både kan skabe stærke alliancer og stærke 
modsætninger, dvs. relationer, der ud fra forskellige synsvinkler, 
giver anledning til komplikationer som den privatpraktiserende lærer 
ikke gjorde. 

Valget af at organisere team som »professionelle«, opfattes på 
en del skoler som metoden til at undgå disse vanskeligheder idet 
de understøtter en vis distance mellem lærerne, specielt hvis man 
også insisterer på at de samme team ikke må fortsætte i de følgende 
år. Dette kan imidlertid ses som i modstrid med at andet moderne 
organisationsprincip hvor netop den personlige lyst og engagement 
skal inddrages som motiverende faktorer i arbejdslivet (Karen Marie 
Bovbjerg, 2001).

På andre skoler antager man derfor at der også er ressourcer at hente 
i de team hvor medlemmerne har et særligt engagement i hinanden, 
og at kærlighedsprincippet derfor skal eksistere side om side med 
det professionelle. I praksis findes dog overlappende udgaver af de 
to principper og praktisk begrundede kompromisser. 

Jobudvikling og selvudvikling 

På det uddannelsesmæssige makroplan begrundes den moderne 
fokus på personlighed og sociale evner med at arbejdsmarkedet 
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efterspørger disse kompetencer, og at de derfor må indgå som en del 
af undervisningen. Lærerne skal kunne samarbejde fordi eleverne skal 
kunne det, og som på arbejdsmarkedet generelt, skal de samarbejde 
for at drage nytte af den formodede synenergieffekt af forskellige 
personligheder og vidensområder.

Disse forventninger til læreren bygger på en forestilling om sam-
menhængen mellem gymnasieorganisationens dele således at en 
ændret elevrolle, kræver ændrede lærerroller som igen forbinder 
sig med en ændret organisationskultur. Den faglige og pædagogiske 
fornyelse skal dermed ske via lærerudvikling, lederudvikling og 
skoleudvikling. 

Når læreren skal udvikle sine personlige og sociale kompetencer, 
skal det således ikke kun ske direkte i forhold til eleverne. Lærer-
nes motivation for at udvikle sig selv og forholdet til hinanden 
er forudsætningen for at visionen om organisatorisk udvikling, 
samarbejde og tværfaglighed kan omsættes til praktiske handlin-
ger. 

Ønsket om at medarbejderen udvikler sig selv er ikke begrænset 
til gymnasieskolen. Fokuseringen på de subjektive kompetencer 
og den personlige udvikling er pejlemærket for moderniseringen 
af både den offentlige og den private sektor, men mest af alt der 
hvor medarbejderne har »med mennesker at gøre«, dvs. der hvor 
organisationens produkt kan ses som en form for servicering af 
brugerne9 i direkte kontakt med dem.

Finansministeriet har siden begyndelsen af 1980-erne været dyna-
moen i moderniseringstiltagene, og sætter som sådan sit præg på bl.a. 
de strategier der udformes i undervisningsministeriet og i amterne og 
kommunerne. Set ud fra de administrative myndigheders perspektiv 
ligger der i vægtningen af personen ved siden af embedsmanden en 
ny motiverende faktor som udmøntes i en ændret, implicit kontrakt 
mellem myndighed og ansat. Ved at indgå på den nye professionali-
tets præmisser, får begge parter ud fra en konsensusbetragtning 
nogle gevinster – institutionen får effektivisering og medarbejderne 
får selvudvikling:

Staten stiller som arbejdsgiver krav til hver enkelt leder og 
medarbejder om fleksibilitet, ansvarlighed og professionalisme. 
Til gengæld skal statens personalepolitik give den enkelte leder 
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og medarbejder mulighed for faglig og personlig udvikling og 
den tryghed, der følger af denne. (Finansministeriet, 1998:5)

Den tankegang, der breder sig, erstatter det traditionelle begreb om 
tryghed i ansættelsen som er knyttet til anciennitet, med et hvor 
embedseksamen blot er startskuddet til en karriere der indbefatter 
en stadig faglig opgradering og livslang læring inden for alle sider 
af tilværelsen. 

Fordelen i det nye ansættelsesbegreb ligger for den ansatte angi-
veligt i hans muligheder for udvikling, og udnytter han dem, er 
resultatet tryghed, men ikke nødvendigvis i samme ansættelse. De 
kompetencer, han erhverver sig et sted, er ikke i samme grad som 
tidligere specifikke for et bestemt job og kan derfor omsættes til et 
andet arbejde under andre vilkår. Dette antages at skabe sikkerhed 
for en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet – og omvendt, hvis denne 
fordel ikke benyttes, så at resultatet er utryghed og ustabilitet.

Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje at med arbejderens og 
institutionens behov ikke nødvendigvis går lige op. Det subjektive 
islæt, der ligger i selvudviklingen, berører det område som traditionelt 
tilhører det personlige og intime liv uden for arbejdssfæren, og 
kan derfor lægge op til forventninger om realiseringen af mere 
end arbejdet kan indfri. Modsætningen mellem hvad der synes 
at loves, og hvad der reelt sker kan derfor skabe frustrationer og 
tilbagetrækning. Selv om personen skal inddrages i rollen, er rollen 
ikke hele personen.

 

Arbejdets subjektivering som udviklingstendens

I et bevidsthedshistorisk perspektiv får fokuseringen på individets 
indre en stadig større betydning i menneskers omgang med hinanden. 
Richard Sennett (1977) trækker en tråd tilbage til 1700tallet hvor 
han ser opkomsten til en proces hvor det moderne menneske i de 
vestlige samfund i stadigt større omfang vender blikket væk fra den 
offentlige og mod den indre, intime scene.10 

Tendensen til at inddrage ansattes motivation, engagement og 
deres indbyrdes relationer i en organisation som strategisk aspekt af 
arbejdet blev udviklet som en delvis reaktion på det tidlige tyvende 
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århundredes forestilling om mennesket som homo economicus – dvs.  
som udelukkende drevet af økonomisk motivation. På arbejdsmarke-
det er sociologer, psykologer og managementteoretikere blevet 
inddraget for at kaste lys over hvad der foregår i mennesket set som 
et socialt væsen, og siden slutningen af 1920erne har man generelt 
interesseret sig mere for arbejdstagernes holdninger til arbejdet end 
for dets fysiske rammer (W. Hollway, 1991). Det nye er at denne 
interesse er intensiveret, og at også embedsmænd og professionelle 
inddrages i et medarbejderbegreb hvor udviklingen af den enkeltes 
personlighed ses som en særlig ressource i et dynamisk forløb. 

Traditionelt spillede embedsmandens person ingen rolle i hans 
arbejdsfunktion i den bureaukratiske organisation (M. Weber, 
1920). I bureaukratiet blev den enkeltes funktion fastlagt gennem 
et sæt af formelle regler der angav rettigheder og pligter og de 
autoritetsforhold vedkommende indgik i. I læreres, lægers og an-
dre professionelles job var det personlige derimod en del af deres 
arbejde selv om det ganske vist ikke var det, men deres formelle 
kvalifikationer, der gav dem adgang til erhvervet. Hvordan og i 
hvilket omfang det personlige blev brugt var i vidt omfang op til de 
professionelle selv at administrere, og nogle var i deres personlige 
administration af arbejdet gode, andre dårlige. I dag skal alle være 
gode, og i den forbindelse taler Søren Keldorf (1997) om arbejdets 
øgede »sensibilisering«, og Karen Marie Bovbjerg (2001) om at de 
arbejdende i dag befinder sig i »følsomhedens jernbur«. 

Kravene stammer imidlertid ikke udelukkende fra ydre instanser. 
I denne proces udvikler individerne også indre motivationer for at 
søge subjektiv mening og emotionel tilknytning i arbejdet. Ziehe 
(1983) formulerer det således at der er sket en voldsom subjektiv 
forventningseksplosion i det moderne menneske. Aldrig har fanta-
sierne om indfrielse af inderliggjorte drømme været så stærke som 
i det vestlige samfund omkring år 2000.

Parallelt med denne udvikling sker der overordnet en udjævning 
af de traditionelle normer for adfærd i samfundets uddifferentierede 
sfærer.11 De uformelle omgangsformer og den emotionalitet som siden 
slutningen af 1700tallet har været idealet for familiens intimsfære, 
udvides til også at omfatte det offentlige rum( f.eks. skolen og den 
offentlige debat i medier), samtidig med at det modsatte også sker. På 
den ene side fordrer udjævningen af autoritetsrelationerne generelt 



131»I forbindelse med team skal der nødigt være kærlighed«

i samfundet (Hirschhorn, 1991) at den enkelte udvikler evnen til at 
gebærde sig tvangfrit og kammeratligt på arbejdet og desuden også 
fastholder en arbejdsmæssig disciplin. På den anden side forudsætter 
hjemmelivet overblik, forhandling og konfliktløsning på grund af 
vanskelighederne med at få familiemedlemmernes forskellige ske-
maer og individualiteter til at gå op i en højere enhed (Jan Kampman, 
1998). Forskriften er at begge sfærer inddrager personlige og sub-
jektive orienteringer, men også at det sker »kompetent«, med for-
nemmelse for hvad »opgaven og øjeblikket kræver« (Hjort, 2001)12. 
Deri ligger der en forestilling om at evnen til at være og arbejde 
sammen med andre både handler om at disciplinere sig selv og om 
at udvikle sin følsomhed i såvel det private som det offentlige liv, og 
i dette er fordringen yderligere at individet er i stand til at udholde 
det flertydige og navigere mellem modsatrettede krav. 

Dette spiller også ind i forhold til den udvikling, der på grund af den 
samfundsmæssige arbejdsdeling, har ført til større individualisering 
og afhængighed af det samfundsmæssige fællesskab. 

Kampen for et mere egalitært samfund blev i slutningen af 1800-
tallet og op igennem 1900tallet imidlertid ført – og til dels realiseret 
– af kollektive kræfter i form af fagforeninger, nye politiske partier, 
andelsbevægelsen og kvindebevægelsen. I dag er uligheden i hvad 
man kan kalde informations- eller videnssamfundet (Ulrich Beck 
(1999, 2000), ikke ophævet, men individualiseret. Det er op til den 
enkelte at sikre sig en plads blandt de privilegerede, og muligheden 
for at det ikke lykkes, er en af de samfundsmæssige risici som det 
frisatte individ må udsætte sig for (Bech, 2000, Ziehe og Stubenrauch, 
1983). 

Samtidig med at lønarbejde som livsperspektiv for de fleste både 
er en økonomisk og social nødvendighed, så bliver kampen om det 
hårdere eftersom i fremtiden vil fuld beskæftigelse iflg. Ulrich Bech 
ikke alene blive en saga blot, også idealet om det samme må opgives, 
fordi det ligger så langt fra muligheden for indfrielse. Dermed risi-
kerer den enkelte også at blive nægtet adgangen til det personlige 
og identitetsdannende projekt som arbejdet repræsenterer for en 
stadig større andel af befolkningen. Arbejdets værdi handler ikke 
blot om at få brød på bordet, men også om at fortælle hvem man er. 
På markedet står en række udbydere parat med hver deres tilbud 
om hvordan man skaber en arbejdsstil der både er effektivitetsfrem-
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mende og udfylder behovene for emotionel værditilskrivning der 
endog kan antage spirituelle overtoner (Karen Marie Bovbjerg, 2001). 
Tilslutter man sig et af dem, kan det i sig selv være vejen til en per-
sonlig mening gennem fællesskabet med de andre der har valgt at 
gå i samme retning.

Deltagelse i de sociale fællesskaber forudsætter altså at det post-
traditionelle individ både udviser evnen til individuelt at forfølge 
et mål, til intimitet og fællesskab, men også til , men også til at 
kontrollere sine følelser (Hans-Erik Kristensen, 2001). Belønningen 
består ikke alene i mulige emotionelle og materielle goder, men også 
i erhvervelse af en social og personlig identitet. 

I vurderingen af den udvikling, som betyder at personlige følelser 
og kompetencer i højere grad inddrages i arbejdet, kan man lægge 
vægt på de tab der følger deraf, og på de muligheder der kan 
gribes. Richard Sennet (1998) står som tidens mest markante inter-
nationale eksponent for det første. I hans optik sætter udviklingen 
sig socialpsykologisk igennem som en undergravning af den en-
keltes »character«. Men også andre kritiske røster har meldt sig. 
Russel Hochschild (1997/2001) argumenterer i sin bog The Time 
Bind. When Work becomes Home and Home becomes Work for – som 
en ekstrem konsekvens af udviklingen – at et stigende antal men-
nesker foretrækker arbejdslivet for hjemmet. I arbejdet oplever 
de sig som mere kompetente fordi opgaverne dér forekommer 
mere overskuelige, og desuden understøttes de ansatte i en del 
virksomheder i at bemestre deres personlige relationer gennem 
kurser hvor emnerne f.eks. er »Dealing with Anger«, »How to Cope 
with Difficult People« og »How to Give and Accept Criticism«. 
Mange af de ansatte udtrykker at de oplever en positiv sideeffekt 
ved at relationerne i hjemmet også forbedres på grund af de ret-
ningslinier for social adfærd som de har lært på kurserne. Dermed 
er grunden lagt for en strømlinet, organiseret bemestring af livet 
der ligger i forlængelse af Mcdonaldiseringen (George Ritzer, 2000), 
dvs. af et forsøg på at planlægge, ordne og styre processer i det 
moderne liv så de gennemføres med effektivitet, , forudsigelighed 
og kontrol.

Herhjemme har Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund W. Born 
(2001) kritisk beskrevet denne udvikling ud fra en Luhmansk posi-
tion hvor de hævder at der i staten i dag tales til medarbejderne i 
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kærlighedens sprog i stedet for rettens.13 Medarbejderens inklusion 
og eksklusion bygger i den moderniserede kontrakt på dikotomien 
elsker/elsker ikke i modsætning til tidligere hvor den bestod i ret/
uret. Dette princip sætter sig igennem i hele den offentlige sektor. 
Hvis medarbejderen viser sig personligt motiveret for omstilling, 
elsker institutionen hende, hvis ikke, risikerer hun eksklusion eller 
i det mindste placering på de nederste niveauer i institutionens 
hierarki.14 

Ud fra den kritiske teori har Henrik Kaare Nielsen beklaget at 
en »citoyens«, dvs. en samfundsborgers vinkel, næsten forsvinder 
sammenlignet med den opmærksomhed der rettes mod indre til-
stande og identitetskonflikter (2002). 

Fremtidsforskeren Rolf Jensen (2001) plæderer for det helt modsatte 
synspunkt. Han ser samme tendenser til subjektivering, men hilser 
dem i overstadige vendinger velkommen. I fremtiden vil hjemmelivet 
ifølge ham ikke kunne konkurrere med arbejdspladsens sociale 
relationer, leg og spænding. Arbejdet vil være det sted hvor individet 
lever og udfolder sine potentialer. Han beskriver desuden en fremtid 
hvor det afgørende konkurrenceparameter er de historier der knyttes 
til de enkelte varer på markedet. En fascinerende udfordring for 
medarbejderne er således at kunne placere varerne på markedet i 
drømme om spænding, kærlighed, omsorg og harmoni. 

Set fra en anden og langt mere kritisk vinkel end Rolf Jensens, 
kan arbejdets forandringer og strukturelle modsætninger imidlertid 
stadigvæk ses som muligheder der kan gribes af den ansatte. Behovet 
for en selvstændig, social og ansvarlig arbejdskraft kan i positiv 
forstand implicere den arbejdendes involvering og subjektive be-
arbejdning af generelle livstemaer der vedrører selvregulering og 
demokratisering. I dette perspektiv formulerer H. Salling Olesen 
(2003) et begreb om livslang læring der ikke kun omfatter formelle 
læreprocesser, men bl.a. også den læring og erfaringsdannelse der 
foregår processuelt i hverdagens arbejdsliv. Gennem udveksling af 
viden og kunnen på relevante arbejdsområder, mener han at der 
potentielt kan ske en kollektivisering af viden og kompetencer der 
i en anden forstand end den traditionelle, gør den enkelte myndig 
og i stand til aktivt og kritisk at deltage i udformningen af de fælles 
livsbetingelser.15 Salling Olesen er imidlertid ikke blind for den 
dobbelthed der ligger i en udvikling som lægger op til at
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… oplevelsen af nye omstændigheder i al deres kompleksitet, 
herunder deres undertrykkende aspekter, (…) giver anledning 
til en emotionel og kognitiv proces, der afhænger af situationen, 
men også af den betydning den enkelte tillægger den på bag- 
grund af sin livshistorie og kollektive kulturelle tolkningsram- 
mer. Det kan føre til bevidste eller ubevidste forsvarsmekanismer 
(…), men den kan også give anledning til kollektiv erfarings-
dannelse og læring« (2003:87-88)

Hvad synes gymnasielærerne?

Kravet om at skulle samarbejde skal ses som et delaspekt af moder-
niseringen som projekt der som samlet symbol antager en bredere 
betydning for den enkelte lærer. For nogle repræsenterer det nye et 
kærkomment skift fra en beskyttet og særegen gymnasiekultur til en 
åbning mod bevægelser i det øvrige samfunds organisationer. Gym-
nasiet konstrueres som et led i den kæde af forandringer der indgår 
i den samfundsmæssige oprustning til konkurrencen på det globale 
marked, og som baserer sig på et nyt arbejdsmæssigt rationale der 
(til dels) omfatter både offentlige og private organisationer. Noget 
af støvet børstes af de lektorale skuldre, og standen kan se frem til 
en tid hvor ethvert spor af cykelklemmer og bøger med æselører er 
slettet, og hvor gymnasielærer associerer til fremtidsorientering og flek-
sibilitet. For andre forbindes det nye med tab af fordybelse og faglige 
værdier. Ganske vist understreges det i Udviklingsprogrammet at 
faget stadigvæk er grundmuren i det gymnasiale bygningsværk, men 
erstatningen af færdigheder og kvalifikationer med kompetencer som 
mål for de unges almendannelse og studieforberedelse, kan ses som 
en yderlige understregning af det personlige i det faglige, en kobling 
der også fremgår af Henning Salling Olesens (1993:8) definition af 
kompetence:

…en erhvervet kunnen, viden eller færdighed (…) et potentiale, 
som personen besidder uafhængigt af situationen, men som 
til gengæld ikke har samme betydning og anvendelse i forskel-
lige situationer. Kompetence er (…) knyttet til personen og 
kan ikke skilles fra denne persons samlede selvforståelse og 
omverdenserfaring.
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På mikroplanet hvor læreren optræder i gymnasieklassen foran 
eleverne, præsenterer den moderne udvikling sig desuden som 
på den ene side ny informationsteknologi, en eksplosion af faglig 
viden, multikulturalitet og øgede forskelle i social baggrund og 
kunnen blandt gymnasieeleverne (Gleerup, 1995), og på den anden 
som ændrede autoritetsforhold mellem lærere og elever samt en 
elevkultur hvor forbrug og fritid står øverst på listen over værdier. 
Disse er blandt de udfordringer lærerne står over for ved siden af 
de organisatoriske. 

I dette virvar af omskiftelser – hvoraf nogle er foregået over en 
lang årrække, andre er af nyere dato, – får spørgsmålet om lærernes 
psykiske arbejdsmiljø en central betydning. GL (Gymnasieskolens 
Lærerforening) gennemførte således omkring årsskiftet 2000 og 2001 
en undersøgelse af gymnasielærernes psykiske arbejdsmiljø hvor bl.a. 
lærernes holdning til teamsamarbejde blev inddraget. I det følgende 
opsummerer jeg de vigtigste konklusioner på dette spørgsmål.

GL’s undersøgelse peger på at hele 94% af lærerne mener at der 
i »nogen eller i høj grad« er en god stemning mellem kollegerne, 
og et klart flertal angiver også at samværet er kendetegnet ved 
gensidig tillid. Mange lærere svarer at de udveksler erfaringer 
med kollegerne, og at de hjælper og støtter hinanden. I denne sam-
menhæng har rapporten imidlertid en formulering der rummer 
rige fortolkningsmuligheder. Der siges at gymnasielærere »indgår 
i det kollegiale samarbejde, som de har behov for« (GL, 2001:14). 
Men hvad er det behov? Det giver rapporten ikke nogen egentlige 
bud på. 

Sammenfattende peger rapportens konklusioner ikke på nogen 
massiv opbakning bag de nye samarbejdsrelationer. Hele 94% af 
lærerne angiver at de står alene med ansvaret for undervisningen 
hvilket de imidlertid ikke nødvendigvis opfatter som noget negativt. 
Jeg gengiver her en længere passage fra rapporten fordi den yder-
ligere illustrerer at i forhold til den igangværende udvikling, befinder 
lærerne sig i et dilemma med hensyn til samarbejde: 

Det viser sig således, at der ikke er nogen særlig sammenhæng 
mellem lærernes tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø og 
det forhold, at man står alene med undervisningen – lærere, der er 
tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø angiver således i lige 
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så høj grad som de utilfredse, at de står alene med ansvaret for 
undervisningen. 
Lærerne oplever således tilsyneladende alene-arbejdet som 
et grundvilkår i lærergerningen, der ikke influerer meget på 
oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø – et resultat, som i nogen 
grad er overraskende, fordi tidligere undersøgelser har peget 
på, at alene-arbejde kan være en stor belastning i arbejdsmiljøet. 
På fokusgruppe-mødet fremhævede flere lærere også, at dét at 
stå alene med undervisningen kan være både godt og skidt. 
Mange undervisere sætter således stor pris på selvstændigheden 
i arbejdet, men er alligevel åbne over for et øget samarbejde 
om undervisningen, dels for at få inspiration, dels for at gøre 
undervisningsformerne mere teambaserede. Dertil kommer, at 
hvis man oplever problemer i sit arbejde, kan det forhold, at man 
er alene med ansvaret, være meget problematisk. (GL, 2001:7)

Det er bemærkelsesværdigt at lærerne nævner »inspiration« og støtte 
som fordele ved det kollegiale samarbejde, men vel og mærke først og 
fremmest i tilfælde hvor undervisningen ikke fungerer. Mange lærere 
synes derimod at forsvare »alene-arbejdet« i hverdagen. De citeres 
desuden for at sige at medlemskab af team kan »gøre undervisningen 
mere teambaserede«. Denne formulering er ret kryptisk. Vil man have 
teambaseret undervisning fordi det gør undervisningen kvalitativt 
bedre, eller er det fordi teamarbejde er et krav? 

På undersøgelsens spørgsmål om hvorvidt lærerne har lyst til at 
øge deres engagement i skolens udviklingsaktiviteter, herunder 
tværfagligt samarbejde og teamarbejde, svarer 35% ’ja’, mens 47% 
af lærerne ikke har lyst hertil. De yngste lærere er de der markerer den 
største motivation over for udviklingsarbejde, men samtidig er de 
unge den gruppe der deltager mindst i det konkrete udviklingsarbej-
de (herunder også teamarbejde).

Arbejdet er heller ikke generelt præget af at man planlægger 
undervisningen sammen med kolleger. Rapportens konklusion lyder 
som følger: »teambaseret undervisning (er) tilsyneladende langt fra 
almindeligt – det er fortsat den enkelte lærer, der har eneansvaret 
for undervisningen« (ibid:14). 

En undersøgelse fra 1998 af et enkelt gymnasiums arbejdsmiljø 
(Gymnasieskolen, 11,2001) viste at 71 % af lærerne følte sig »stressede«, 
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over halvdelen havde alvorligt overvejet at finde andet arbejde 
inden for det seneste år op til undersøgelsen. 59 % havde jævnligt 
en følelse af at være »opbrugt og udbrændt« når arbejdsugen var 
slut. 19% havde direkte oplevet angstanfald i relation til arbejdet. 
Hvis disse tal illustrerer mere end blot nogle lokale tendenser, 
må konklusionen være – sammenholdt med resultaterne fra GL’s 
arbejdsmiljøundersøgelse – være at der er begrænsede forventninger 
til at lærersamarbejde kan afhjælpe de stressrelaterede problemer. 

Gymnasielærere er ifølge GL-undersøgelsen altså delte med hensyn 
til behovet for at indgå i formaliseret samarbejde med hinanden 
omkring undervisningen, eller måske ville det være mere præcist 
at sige at professionen er præget af mere eller mindre ambivalens i 
forhold dertil. Det er både »godt og skidt«. Undersøgelsen peger 
på at lærerne procentvist opdeler sig i lige store dele for og imod 
opgivelse af deres eneansvar i klassen. Men dertil indikerer rappor- 
tens sprogbrug og manglende præcisering af hvad lærernes holdnin-
ger er – hvilket er undersøgt både via spørgeskemaer og interview 
– at der hersker en uklarhed blandt medlemmerne i forhold til hvad 
de egentlig vil og synes i den henseende.

Empiri

I det følgende vil jeg give tre eksempler fra min empiri der viser 
hvordan læreres konkrete erfaringer med samarbejde både kan 
udvikle en støtte og en modstand mod den beskrevne udvikling. 

Det professionelle team – eksempel 1 fra det virkelige liv 
I et professionelt team, som jeg interviewer, beretter lærerne om en 
grundlæggende uoverensstemmelse der handler om tid. En lærer har 
insisteret på at projektet ikke må tage mere tid end den hun, ifølge 
overenskomsten, får betaling for (GL-tid), to andre syntes at teamet 
skal bruge den tid det tager at – efter deres mening – få et godt projekt 
op at stå, og endelig ønskede en tredje kun at bruge den tid der er i 
hans travle liv som nylig ansat og småbørnsfar. Resultatet blev at 
teamet, uden at det direkte aftales, opløser sig i flere enheder. To 
lærere mødtes uden om det øvrige team for at bruge den tid der var 
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»nødvendig«, to andre (der kun ville investere GL-tid) følte at de 
havde valget mellem at underkaste sig eller at blive tilsidesat af de to 
første som de mente havde tiltaget sig lederskab af gruppen. Endelig 
mente det sidste medlem at være i sin gode ret til at køre sit helt eget 
løb i klassen fordi han ikke kunne indfri kravene om tidsforbrug. Der 
var altså tre lærere der på en ene eller den anden måde oplevede sig 
som domineret af hvad de kaldte de to ildsjæles parløb, et parløb de 
opfattede som brud med de implicitte forudsætninger for teamets 
arbejde idet de mente at de tilsidesatte nogle overenskomstmæssige 
forhold.

Da teamet mødtes med mig, viste det sig at man var holdt op med 
at holde møder, og at selve undervisningsprojektet begrænsede sig 
til at inddrage to fag (ildsjælenes). Ingen sagde noget præcist om, 
hvorfor teamet ikke har taget situationen op til diskussion, men 
det er tydeligt at alle i forskellig grad er frustrerede over forløbet, 
og oplever nogle af de andre i teamet som umulige at samarbejde 
med. Den nyansatte var dog nærmest lettet over sagernes udvikling 
der – som han udtrykker det –tillod ham at betragte situationen fra 
sidelinien.

Fire ud af de fem i teamet giver udtryk for at de har brugt en del 
energi på at tale om forløbet med hinanden og andre, men ikke i 
gruppen som helhed.

Kærlighedsteamet – eksempel 2 fra det virkelige liv
På en anden skole har to kvindelige lærere, Birte og Katrine, arbejdet 
sammen i mange år. De er nogenlunde jævnaldrende og har begge et 
bagland med ægtemænd og børn. De er nu officielt defineret som et 
team med bestemte opgaver i forbindelse med bl.a. undervisningen 
i 1.g. Ind i mellem har de arbejdet sammen med andre lærere, men 
de to har hele tiden dannet kernen i samarbejdet. De oplever teamet 
som både personligt og fagligt udviklende:

…det betyder da meget …at jeg ved, at man ved at man ikke 
mister ansigt eller sådan noget, hvad skal jeg sige….du er i de 
der trygge hænder hvor det kan siges at det dér er noget vrøvl, 
og den går ikke, eller også så får man lov til at tale så længe, 
så efterhånden finder man ud af at sige det rigtige, det er fordi 
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vi har i høj grad af coaching rolle i forhold til hinanden hvor 
vi giver rum for hinanden til at komme frem til det det skal 
være….(Birte) 

Tilsammen har de to kvinder sat iværksat mange aktiviteter, og 
det skyldes efter deres eget udsagn, netop deres særlige indbyrdes 
coaching. I forhold til resten af lærerkollegiet optræder der imidlertid 
problemer. De to kvinder oplever at de andre læreres »vi« forholder 
sig til teamet som et – provokerende – »de«. Lidt humoristisk gengiver 
de lærerkollegiets opfattelse af dem som for sammensvejsede: »lidt 
tvillingagtige«, »lidt to…« og som »Dupond og Dupont«, men også til 
en mere skarpt formuleret afstand mellem de to parter. Kvinderne

… skubber tingene lidt frem, ikke for at føre os frem nu, vi er jo 
lidt i spidsen engang imellem …vi er dem der laver IT-kurser 
for resten af befolkningen, nu må I komme op af stolene, nu skal 
vi i gang med det, og nu skal vi i gang med det …vi skubber jo 
også til deres magelighed, og de siger, åh nej, skal vi nu det, og 
er det nu virkelig nødvendigt osv. ……(Birte)

Modsætningen eksisterer ifølge Birte på begge sider. Hun oplever de 
øvrige lærere som magelige, mens de synes at de to kvinder er for 
ivrige, og situationen fremstår som fastlåst. Birte og Katrine henviser 
også til mere alvorlige konfrontationer med ledelsen, og sammenlagt 
betyder disse uoverensstemmelser at de begge har overvejet at søge 
væk fra skolen.

Det organisatoriske samarbejde – eksempel 3 fra det virkelige liv
Over 90% af pædagogisk råds medlemmer havde på et bestemt 
gymnasium stemt for nogle forsøg, men de personlige interview 
viste at en del lærere reelt ikke gik ind for disse forsøg. Lærerne 
begrundede deres manglende officielle markering af deres modstand 
ved at de ikke ønskede at fremstå som »reaktionære« eller på anden 
måde bagstræberiske over for de toneangivende grupper på skolen. 
Situationen blev fra disse læreres side anskuet således:

Det har været meget forsøget og os andre. Også på den måde 
at det har været svært at kommentere, vi har aldrig været 
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præsenteret for indholdet (…). Det har været meget lukket, 
uenigheder har man holdt i gruppen (…) det kom ikke op i 
pædagogisk råd: »den diskussion har vi haft i vores forsøg«, 
hvis vi så diskuterede pædagogik, så har de et lidt tilbagelænet 
overlegent smil: »de er ikke klogere«, »vi har tilfredsstillet vores 
pædagogiske nysgerrighed et andet sted«. Den pædagogiske 
diskussion blev fuldstændig udvandet, ligegyldig… (Steen Beck 
et al, 2003:123)

Lærerne er tydeligvis delt i to grupper hvor den ene ses som be-
stående af selvtilfredse og bedrevidende, den anden som en gruppe 
der udelukkes af den første. Resultatet er at de udelukkede føler sig 
tvunget til at stemme i overensstemmelse med den gruppe, der er 
udelukket fra og ikke efter deres egen overbevisning. 

Det fælles træk ved disse eksempler er at de alle udviser principielt 
samme bevægelse: lærerne finder sammen med ligesindede (»vi«) 
omkring et fælles tema og en negativ afgrænsning i forhold til andre 
(»de«). Dette skaber i de forskelliges bevidsthed en oplevelse af 
hvem de selv og hvem de andre er ud fra nogle ret endimensionale 
opfattelser. Konsekvensen er at lærerne i disse eksempler trækker sig 
fra den arbejdsopgave som de oprindelig er sat sammen for at løse, 
og dette bidrager til utilfredshed og en underliggende fornemmelse 
af ikke at kunne komme til at gøre deres arbejde »godt nok« fordi 
andre står i vejen. Samtidig oplever de forskellige det tilsyneladende 
ikke som en mulighed at konfrontere hinanden med uenighederne 
og forhandle sig frem til et bæredygtigt kompromis. Dette har 
betydning for organisationen som helhed idet den bliver opsplittet 
og polariseret og hæmmer den almindelige arbejdsglæde.

De professionelle team kan i praksis vise sig ikke at være helt så 
professionelle, og i kærlighedsteamet realiseres det gode samarbejde, 
men samtidig sker der en opsplitning af lærerkollegiet hvilket netop 
er argumentet mod den slags team. Det går strygende i det lille 
team, men på organisationsplan skaber teamets selvbevidste og 
udfordrende samarbejde usikkerhed og mistro.

Den manglende lyst til at diskutere de indbyrdes forskelle ville 
være uforståelig hvis den ikke bliver koblet sammen med den se-
kundær gevinst16, disse forskelle frembyder. Gevinsten opstår ved 
at uenigheder opfattes som principielt uløselige på grund af de 
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andres manglende samarbejdsvilje, hårdnakkede modstand mod 
at indgå kompromisser osv. Således etableres et påskud for ikke at 
konfrontere sig med de uenigheder der foreligger. Denne analyse 
giver imidlertid ikke noget svar på hvorfor der tilsyneladende er 
forbundet så negative følelser med at konfrontere hinanden.

Når der tales om samarbejdsvanskeligheder i tværfaglige team, er 
det i første omgang oplagt at nævne at læreren stadigvæk17 principielt 
er eneansvarlig for opfyldelsen af fagbekendtgørelsens krav og for 
at føre eleverne op til eksamen. Dette betyder selv sagt ikke at øget 
pædagogisk, socialt og fagligt samarbejde er umuligt, men at der 
i selve udformningen af den overordnede arbejdsopgave ligger en 
modsætning mellem fag og tværfag som må forventes at indvirke 
på forestillingerne om et kollegialt samarbejde. Der er imidlertid 
andre lag i disse vanskeligheder.

Ophævelse af rutiner og forudsigelighed er på et dybere emotionelt 
plan forbundet med usikkerhed og angst. Det psykiske materiale 
som for bl.a. lærerne før har været indlejret i organisationens struktur 
og kultur, bliver som tendens hjemløst i en overgangssituation. Nye 
professionelle normer implicerer således også krav om reorganisering 
af psykiske investeringer, krav der umiddelbart kan mødes med et 
ønske om at undgå både igangværende og yderligere forandringer. En 
sådan angrebsvinkel ligger til grund for de analyser der er udviklet 
på The Tavistock Institute of Human relations i London af især 
Isabel Menzies Lyth, 1967, Elliot Jacques 1953, 1995, Rice og Miller, 
1967 og Hirschhorn, 1988, 1997. Deres teoretiske grundlag er åben 
systemteori18 og objektrelationsteorien. Miller (1997:10) definerer 
således gruppers (og dermed også organisationers) hovedopgaver 
som dobbelt. De skal dels løse den opgave som er målet for gruppens 
arbejde, dels skabe mening og beskyttelse mod angst: 

Individuals and groups interact in order to find ways of giving 
meaning to their experience and also to develop mechanisms 
that can defend them against uncertainty and anxiety.

De forandringer, der bl.a. er på vej i gymnasieskolen, udfordrer 
bestemte grundlæggende træk i lærernes professionelle kultur og gør 
at etablerede forsvarsmekanismer ikke længere er funktionsduelige. 
Ud fra Erving Goffmans mikrosociologiske teorier om roller og 
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de relationer der omgiver dem19 (1959,1971), vil jeg argumentere 
for at lærerarbejdets karakter indeholder elementer der gør lærer-
professionen særligt udsat – eller udsat på en særlig måde – og som 
videre gør at behovet for at bevare en orden, der kan skabe et forsvar 
mod arbejdets angstskabende udfordringer, særligt påtrængende. 

Disse synspunkter vil jeg uddybe i det følgende.

Opløsningen i gymnasielærernes professionelle kultur

I gymnasieskolen er der udviklet en enhedskultur der for det første 
er vokset ud af det kollegiale samvær på lærerværelset, af skoleårets 
rytme med ferier, termins- og eksamensperioder, af et »lærer-vi« over 
for et »elev-de« og forskellige kollegiale traditioner. For det andet 
bygger kulturens sammenhængskraft på gymnasielærernes stabile 
tilknytning til en bestemt skole. Den har løbet over mange år, og ofte 
udgjort langt den største del af et helt arbejdsliv. Det er en tilknytning 
der både har været motiveret af nød og tilbøjelighed. Lærere har en 
historie sammen, de kan fortælle hinanden om »dengang« og huske 
kollegerne i forskellige livsfaser. Endelig består størstedelen af de 
ansatte i gymnasieskolen af folk med samme akademiske grad som 
desuden arbejder på samme niveau i en flad struktur med relativt 
store frihedsgrader i arbejdet. Dette har været afgørende for at 
individualismen (bl.a. udtrykt gennem traditionen med en lærer i 
en klasse i et rum) og individualiteten ( dvs. ved at lærere i positiv 
og negativ forstand forholdsvis uantastet har kunnet udfolde deres 
egenart bag klasseværelsets lukkede dør) har kunnet forenes med 
den kollegiale fælleskultur.20 

I lærerkulturen findes et vigtigt skel mellem private og offentlige 
sfærer.21 Disse skel er rumligt understøttet af de fleste (dvs. de ældre) 
gymnasieskolers arkitektur. Den repræsentative offentlighed er 
vendt mod samfundet og dens ritualer udføres i aulaen. Det er her 
overrækkelse af eksamensbeviser sker og skolens mærkedage fejres. 
De øvrige rum har dobbelte funktioner. Lærerværelset er området 
for private, uformelle udvekslinger og ofte også for den offentlighed, 
der i form af pædagogisk rådsmøder er vendt mod skolen interne 
anliggender og desuden de politiske og administrative forordninger 
der bl.a. formidles på disse møder. 
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Lærernes forberedelsesrum er orienteret mod skolens officielle og 
formelt definerede funktioner, men udnyttes individuelt og privat. 
Klasseværelset er på en gang rammen om officielle undervisnings-
aktiviteter og uformelt samvær. Eleverne har normalt deres eget 
klasseværelse, og mange steder har de i behersket omfang fået lov til 
at udsmykke det selv i overensstemmelse med deres egen smag. Når 
læreren træder ind for at gennemføre den traditionelle undervisning, 
bliver i princippet rummet til hendes eftersom det er institutionens 
officielle legitime autoritet – og dermed læreren som repræsentant 
for denne – der gælder samtidig med at eleverne kæmper en kamp 
for at deres interesser, kultur o.l. blive repræsenteret22. Men det 
præcise indhold i hvad der foregår, unddrager sig under normale 
omstændigheder offentlighedens blik. 

Så snart klokken ringer (stadigvæk i den traditionelle lektionsopdel-
te skoledag), skifter rummet imidlertid over til igen at blive elevernes. 
Ghettoblasteren bliver tændt, kortene kommer frem osv. 

Under eksamen er rummet rammen om den offentlige funktion 
der har til formål at evaluere elevernes kunnen – og i et vist omfang 
også lærerens opfyldelse af sine embedspligter.

Set fra lærerens synsvinkel har undervisningen i en vis forstand 
karakter af privathed. En udenforstående banker på hvis han har et 
ærende i klassen der ikke har noget med den konkrete undervisning 
at gøre – og det sker ikke så tit. Indblik i hvad læreren gør og hvordan, 
fås først og fremmest gennem hendes egne ord eller gennem slad-
der og rygter blandt eleverne, men også blandt lærerne. På lærer-
værelset sker det tit at lærerne udveksler historier om gode og dårlige 
oplevelser i undervisningen. De versioner, der således kommer til 
de andre læreres kundskab, er dog sjældent beregnet på at nogen 
skal gribe ind eller på anden måde påvise fejl og mangler i den 
fortællende lærers adfærd. Det har først og fremmest karakter af 
psykisk aflastning.

Gymnasielærerens ‘face’

Klasseværelset som delvist privat område for læreren er en kulturel 
konvention udviklet over flere hundrede år. Man kan spørge om 
hvad det er i denne praksis der har vist sig så hensigtsmæssig, at 



144 Åse Lading

den relativt uantastet er blevet fastholdt så længe? Min antagelse er 
at den angst og usikkerhed, som følger med lærerrollen, modificeres 
og fikseres af denne organisering af arbejdet. Lærerens navigering 
mellem sejre og nederlag i forholdet til eleverne skærmes af klasse-
værelsets privathed, og accepten i det kollegiale netværk på lærer-
værelset opretholdes uden at de konkrete udarbejdelser af under-
visningsforløb, organiseringen af undervisningen og relationerne 
til eleverne nødvendigvis skal inddrages. 

Med inspiration fra dramaturgien bruger E. Goffman (1959) 23 
skuespilleren som model for individets samspil med og foran andre 
mennesker. Han illustrerer Shakespeares metafor med livet som 
en scene og beskriver dens back- og frontstage (1959:240). Frontstage 
opfører mennesker deres socialt definerede roller idet de derigennem 
stræber efter at erhverve sig en socialt anerkendt identitet uafhængigt 
af hvordan de måtte føle som person bag rollen. Det drejer sig om 

……that part of the individual’s performance which regurlarly 
functions in a general and fixed fashion to define the situation 
for those who observe the performance (ibid:22). 

Målet er impression management over for et imaginært publikum hvis 
sociale normer reproduceres i en bestemt institutionel eller social 
figuration. Adfærd backstage er indikerer noget mere »truthful« eller 
autentisk i personen. Befriet fra publikums normative blik, kan han 
eller hun udfolde sig på en måde der distancerer sig fra skuespillet 
foran på scenen.

I en senere artikel (1967) uddyber Goffman sin analyse af moti-
vationen bag rollespillet gennem begrebet face. Ved »face« forstås 
menneskers forsøg på ikke at tabe ansigt foran andre. Adfærden 
frontstage viser om personen kan leve op til de roller som forventes 
af hende, og som hun forventer af sig selv. Lykkes det, bekræfter 
individet i princippet sin ønskede identitet, hvis ikke, sker det 
modsatte: »one’s face is a sacred thing, and the expressive order 
required to sustain it is therefore a ritual one«. (ibid:1967:1) Ved at 
vælge »sacred« til at referere til de aktiviteter der søger at sikre ens 
face, angiver Goffman alvoren i sagen. En person er i udførelsen af 
sin rolle, afhængig af at andre også går ind i roller der modsvarer 
denne. Lærerrollen kan f.eks. kun realiseres hvis den udspilles over 
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for andre der er parate til at spille elevrollen.24 Føler eleverne ikke at 
læreren har noget at give dem, eller omvendt, føler læreren ikke at 
hun har noget at give, så trækkes tæppet væk under de personlige 
investeringer lærere og elever hver for sig har i deres roller. (jf. 
Visholm, 2001 ). I værste fald oplever læreren at blive udstillet som 
en »der ikke duer til sit embede«, eller at forehavendet fremstår som 
meningsløst.

Som person kan læreren i løbet af gymnasiets tre år – ved siden af 
sine fortræffeligheder – næppe undgå at udstille i hvert fald nogle 
af sine personlige begrænsninger og svagheder i en klasse. Gennem 
forskellige ritualer kan den enkelte lærer imidlertid foregribe eller 
afværge at han taber ansigt. »Alene« med klassen kan læreren spille 
på flere tangenter i udførelsen af sin rolle. Han kan have sine tricks og 
spil med klassen (være på slap line) som han måske ikke kan udfolde 
på samme måde i nærvær af en anden lærer. Den faglighed, der for 
de fleste lærere er adelsmærket, kan udfoldes uden indblanding el-
ler dom fra andre lærere. 

Lærerprofessionens backstage kan således i sin traditionelle ud-
formning ses som klasseværelset med eleverne som publikum, mens 
lærerværelset er tættere på dens front stage, på det sted hvor man 
som ligeværdige kolleger henter støtte og inspiration hos hinanden 
ved at overholde bestemte kollegiale normer for adfærd. Selv om 
der på lærerværelset udveksles synspunkter og erfaringer, der ikke 
er beregnet på offentligheden, så kan læreren her fremlægge sin 
redigerede version af begivenhederne og skabe en humoristisk-
ironisk distance til optrin i klasseværelset.25 

Ifølge Goffman lægger de socialt sanktionerede krav til rolleadfærd 
et pres på den enkelte. Han beskriver hvordan mennesker slår sig i 
tøjret ved at lægge en distance til rollen ved at vrisse, ironisere, sige 
vittigheder o.l.:

Sullenness, muttering, irony, joking, and sarcasm may all allow 
one to show that something of oneself lies outside the constraints 
of the moment and outside the role within whose jurisdiction 
the moment occurs (1969:67)

Den ritualiserede dagligdag i forskellige offentlige og private rum 
med dertil hørende formelle og uformelle regler for udvekslinger, 
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bidrager til – eller har bidraget til – at den individuelle lærer sjældent 
taber ansigt i forhold til kolleger og ledelse, og desuden at hun kan 
tillade sig at udfylde rollen med flere sider af sin personlighed.

Sammenfatning

Grunden til at lærerne opfatter kravet om at indgå i formaliserede 
samarbejdsrelationer som både »godt og skidt« hænger sammen 
med, at de skal forlade et system som mange har fundet sig godt til 
rette med. Desuden sker tingene som påbud, og således udspringer 
ændringerne ikke af nogle formulerede behov hos lærerne. I denne 
sammenhæng har jeg imidlertid ønsket at fokusere på nogle psy-
kologiske mekanismer der ikke normalt benævnes i diskussionen 
af gymnasiets modernisering. Selve lærerrollen indebærer usikker-
hedsmomenter som det traditionelle enelærersystem, hvor lærerens 
sejre og nederlag skærmes fra andres blikke, skaber en vis beskyt-
telse imod. Dette system er i det moderniserede gymnasium under 
opløsning, og dermed øges angstniveauet og behovet for at placere 
de ubehagelige følelser andre steder end i én selv. 

Bion (1961) karakteriserer den fleksible og givende gruppes sam-
arbejde som good group spirit. Denne ånd må organisatorisk i gym-
nasieskolen styrkes af en gruppekultur der også kan beskæftige sig 
med vanskelighederne i gruppen og i skolen som helhed. Selv om 
der ligger nogle umiddelbare gevinster ved ikke at konfrontere de 
beskrevne splittelser, så tager uoverensstemmelser energi og glæde 
fra arbejdet. Afklaringen af indholdet i konflikterne kan vise sig som 
en stor lettelse til trods for det ubehag, de fleste i første omgang 
føler ved at beskæftige sig med disse sider af samarbejdet (Torben 
Heinskov, 1999:73). Det udviklende i arbejdet skal her ses som læreres 
insisteren på at skabe plads til diskussion af alle sider af arbejdet 
uden at den enkelte taber ansigt, og desuden som konfrontation 
med og formulering af de komplekse følelser der ledsager moder-
niseringsprocessens ændringer. 
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Noter

 1. Team er i denne forbindelse alle grupperinger der arbejder tværfagligt 
med en bestemt opgave og som selv definerer sig som et team. 
Teamene består af to til fem mennesker.

 2. Undervisningsministeriets temahæfte nr. 23, oktober 1999.
 3. Jeg foretog mine undersøgelser og analyser inden gymnasiereformen 

blev vedtaget (maj, 2003) og refererer i det følgende derfor primært til 
Udviklingsprogrammet. Men de principper om samarbejde, der blev 
fremsat i dette program, går som nævnt igen i Gymnasiereformen, 
og selve problemstillingen er derfor i denne kontekst den samme.

 4. Jeg har selv deltaget i denne evalueringsgruppes arbejde.
 5. I et senere afsnit kommer jeg nærmere ind på denne undersøgelses 

resultater.
 6. Det udviklende arbejde var et begreb der lanceredes af LO i begyndel-

sen af 1990erne som modtræk mod topstyrede udviklingsprojekter. 
Her henviser begrebet først om fremmest til Thorsrud og Emery 
(1970) efter Ramvi (2003).

 7. Jeg vil her gøre opmærksom på at min afhandling er blevet skrevet 
inden kommakrigen endelig var udkæmpet. Jeg tillod mig at skrive 
med ny komma i den, og lader også dette være det styrende princip 
her hvor jeg har taget afsnit ud fra den samlede afhandling. Jeg er-
kender dog at nyt komma er en tabt sag.

 8. Samarbejdet – hvis det drejer sig om team – implicerer som regel 
ikke at man er to lærere i samme klasse. Derimod består det i at 
man tilrettelægger forskellige forløb sammen og samen evaluerer 
elevernes udbytte af det i teamet.

 9. »Brugere« er i moderniseringsterminologien både de personer 
(elever og deres forældre)der direkte er involveret i den offentlige 
ydelse (f.eks. undervisning), men også andre institutioner der på 
et tidspunkt »aftager« eleverne (de videregående uddannelser og 
arbejdsmarkedet generelt) – dette synspunkt kommer til udtryk i 
oprettelse af skolebestyrelser.

10. Peter Olsén (1978) underbygger dette synspunkt med henvisning 
til Norbert Elias der ser den moderne udvikling som en psykolo-
gisk proces hvor ydre normer bliver til indre påbud, og som i sit 
udgangspunkt blev støttet af puritanske sekters praksis i 1600tallet 
(1939/1978).

11. I en moderne diskussion af denne uddifferentiering bestemmer 
Jürgen Habermas den samfundsmæssige opdeling indholdsmæs-
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sigt som en modsætning mellem en systemverden, hvor den instru-
mentelle rationalitet, effektivitet, markedets interesser er styrende, 
over for livsverdenen hvor mennesker færdes blandt familie, 
venner og kammerater (familie, skole, fritid), og hvor det centrale 
styringsredskab er (ideelt: den herredømmefri) kommunikation 
(1984). Habermas argumenterer for at systemverdenen i stigende 
grad koloniserer livsverdenen, dvs. forsøger at indfange dens 
institutioner i systemverdenens rationelle logik. Dette ses i ikke 
som i modsætning til de beskrevne tendenser til intimisering af 
arbejdsrelationerne. 

12. Et eksempel derpå er den tiltagende betydning af rådgivning og 
terapi hvor formålet i mange tilfælde er at lære folk »at styre sig« 
og opføre sig »hensigtsmæssigt«.

13. Fra samme diskursanalytiske forskningsmiljø har andre meldt 
sig som kritikere af disse tendenser, bl.a… Christine Mølgaard 
Frandsen (2001). Begrebet »kærlighed« optræder således flere gange i 
udviklingsdiskursen med negativ valorisering. Åkerstrøm og Borden 
sætter som nævnt i negativ forstand kærlighed som kontraktuelt 
styringsredskab i modsætning til ret og pligt. Deres diskussion re-
fererer imidlertid ikke til de udsagn om subjektive betydninger af 
omstillingsprocessen som jeg i denne artikel er inde på.

14. I aftalerne om ny løn indføres der løndifferentiering blandt de 
ansatte, og dette princip blev knæsat i AC-overenskomsten fra 1999 
– der også omfattede gymnasieskolen – og således tildeles bl.a. hver 
skole en pulje der skal fordeles ud fra rektors skøn som resultat- og 
kvalifikationsløn til enkelte lærere. Dermed gives et meget konkret 
eksempel på hvordan der tales ud fra den position hvorfra der tales 
i kærlighedens sprog

15. I borgerretserklæring fra revolutionsåret 1789 i Frankrig definerer 
borgeren sin borgerret som retten til trykkefrihed, religionsfrihed 
og ejendomsfrihed. Disse borgerrettigheder dannede forbillede for 
alle europæiske forfatninger og udbredte den oplysningsfilosofiske 
forestilling om den myndige borger der af Kant (1724-1804) sammen-
fattedes i udsagnet om »oplysningen som menneskets udgang af dets 
selvforskyldte umyndighed«. Kants myndighedsbegreb er beslægtet 
med det jeg anvender her, men er indskrevet i en professionsforståelse 
hvor individet ikke blot som borger, men også som professionel 
udøver sin myndighed som oplyst kritiker af det bestående.

16. Den primære gevinst er undgåelse af ubehag og angst ved kon-
frontationer. Den sekundære gevinst er at man ikke behøver at 
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beskæftige sig videre med problemerne fordi de ses som i bund og 
grund forårsaget af de andre (jf.Charles Rycroft (1995:63)).

17. Dvs. inden gennemførelsen af gymnasiereformen i 2005
18. Modellen af et åbent system i et psykodynamisk perspektiv udformet af 

Kenneth Rice og E. Miller (1967), beskriver grupper som task systems 
der er defineret ved deres grænser og af hovedopgave (»task«), dvs. den 
opgave som gruppen ved hjælp af sine ressourcer (mennesker, ideer, 
information, penge osv.) må løse for at gruppen overhovedet kan 
blive ved med at eksistere. Dermed skabes også gruppens identitet ud 
fra skellet mellem de der er inde i gruppen, og der er er udenfor. 

 Det åbne ligger i at gruppen indoptager et materiale, bearbejder det 
og sender det videre i en bearbejdet form. Med grupper tænkes 
både på større samfundsgrupper og organisationer og på mindre 
grupper (team). Objektrelationsteorierne går meget kort ud på at der 
lægges særlig stor vægt på udforskningen af relationer til objekter 
sammenlignet med udforskningen af f.eks. drifterne i den klassiske 
freudianske psykoanalyse. 

19. Erving Goffman (1922-82), sociolog og socialantropolog.
20. Enhedskulturen har dog aldrig dækket den empiriske virkelighed. 

Man har kunnet og kan finde faglige og personlige forskelle og 
tilhørsforhold til politiske og ideologiske strømninger der danner 
grundlaget for subkulturer i det gymnasiale professionelle miljø. 
Der er forskelle mellem de enkelte gymnasiers lærerkulturer, men 
samtidig kan man også tale om at der på tværs af de enkelte skoler 
også eksisterer en fælles gymnasielærerkultur, forankret i sammenlig-
nelige uddannelses- og arbejdsbetingelser og en fælles tradition. 

21. Begreberne offentlig og privat sfære er hentet fra J. Habermas (1962) 
hvor de betegner adskilte områder i det borgerlige-liberale demokrati. 
Offentligheden er område for kritik og diskussion af statsmagtens 
handlinger, mens den private er knyttet til privatejendom og intim-
sfære. Desuden anvendes begrebet repræsentativ offentlighed der 
er forbundet med magtens udstillen sig selv i feudalsamfundet. I 
denne sammenhæng angiver offentlighed den diskussion, der foregår 
omkring skolens anliggender, og som principielt er åben for alle 
ansatte på skolen. Det private er de sider af skolens virke der er 
unddraget offentligheden. Jeg kalder skolens officielle handlinger 
dens repræsentative offentlighed.

 I min analyse opererer jeg desuden med formel versus uformel. Det 
første henviser til aktiviteter der er legitimeret af gymnasiets officielle 
(samfundsmæssige) opgave, det andet til spontane, personligt motive-
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rede handlinger og udvekslinger der udfolder sig ved siden af – eller 
overlapper – handlinger i forlængelse af den officielle opgave.

22. Dette støttes om lovkravet til lærerne om at give eleverne medind-
flydelse.

23. E. Goffman er uortodokst medlem af den sociologiske »skole« der 
betegnes som symbolsk interaktionisme, og som går tilbage til 1930er-
ne (med bl.a. George Herbert Mead og Herbert Blumer). I fokus er 
her hverdagslivets symbolske betydninger. Goffman har fået en re-
næssance inden for de seneste år og betegnes i Oxford Dictionary of 
Sociology som »the most influential micro-sociologist during 1960s 
and 1970s (1998:260). 

24. En lærer (Birte, Ågymnasiet) beskrev, sigende nok efter at optageren 
var slukket, hvordan undervisning balancerer på et knivsæg mellem 
succes og katastrofe.

25. Jeg er imidlertid også opmærksom på at det kan være muligt at vende 
analysen om. Klasseværelset kan opleves som gymnasiets frontstage 
og lærerværelset som dets backstage. Set ud fra det synspunkt vil 
teamsamarbejde om undervisningen og også to-lærer undervisning 
i princippet fremstå som en støtte fra back stage til at udføre rollen i 
klasseværelset. De to forskellige vinkler kan måske kobles til forskel 
i generationer hvor de ældre tenderer mod den første og de yngre 
mod den anden version.
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