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Abstract 
The question in focus of this Master Thesis is, how do Danish high schools do their 
Yearly Appraisal Interviews (MUS) in a way that makes sure the teachers are moti-
vated to follow the strategy of the school? We examine the two rationales of teach-
ers and leaders respectively that meet during the compulsory Yearly Appraisal In-
terviews. 
We apply Bourdieu’s theory of field, capital, and habitus to our study of high school 
organizations, and in particular we examine the ways in which the four different 
forms of capital work as motivating factors for teachers. According to Bourdieu’s 
theory, agents will seek to maximize their capital in order to take a more advanta-
geous position in the field in constant competition with other agents. We also apply 
Helle Hein’s model of archetypical motivation structures for highly skilled creative 
employees, which we examine in the light of our interviews with teachers and 
leaders from two high schools. The starting point of our inquiry into organization 
theory is organizational culture. 
After we did a preliminary interview with the headmaster of school A, we chose to 
use the focus group interviews with teachers and leaders from schools A and B re-
spectively. In correspondence with the theoretical focus of Bourdieu, we are specifi-
cally interested in the interviewees’ statements on the subjects and conflicts de-
bated. During the focus group interviews the interviewees were asked to participate 
in two exercises on the strategy of the school and on the motivating factors for 
teachers. 
The major findings of our thesis are three pieces of good advice on or conditions of 
how to use MUS to motivate teachers to follow the strategy of the school. First and 
foremost, MUS needs to focus on how teachers create learning with their students 
in the context of the school strategy. This seems self-evident but as our material 
shows, both learning and strategy are surprisingly missing in the way MUS is con-
ducted. Secondly, high school leaders must have knowledge of motivational factors 
and structures relevant to their teachers. Thirdly, high schools must address the or-
ganizational paradoxes that follow from the delegation of MUS from the headmas-
ter to the group of leaders in the school. Another finding in accordance with the 
above-mentioned second condition is our set of context specific motivational factors 
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which high school leaders can use in order to get to know how and why their 
teachers are motivated the ways they are. 
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1.  Problemstil l ing 

I denne afhandling undersøger vi, hvordan medarbejderudviklingssamtalen (MUS) 
afholdes og inddrages i to gymnasiers dagligdag, og på denne baggrund ønsker vi at 
nå frem til en række konkrete råd til gymnasierne generelt om, hvordan Den Gode 
MUS kan forberedes, udføres og efterbehandles. Vores opfattelse af MUS var som 
udgangspunkt meget forskellig, da den ene af os anså MUS for et oplagt strategisk 
ledelsesværktøj, mens den anden så på MUS som lovpligtigt spild af tid. Vi forsøger 
med denne undersøgelse både at afklare mulighederne i den første holdning og 
imødegå den sidste. 

MUS er bl.a. en arena for en central konflikt mellem to forskellige rationaler, som 
er illustreret på figur 1: Skolernes ledelse går groft sagt til MUS med en klar og li-
neært rationel, effektiv strategi i baghovedet og præcise og stringente krav og for-
slag til medarbejderne, mens lærernes deltagelse i MUS tager udgangspunkt i en  

 
Figur 1: I l lustration af de to rationaler,  der mødes i  MUS. Fra Gringer (2011).  

ofte upræcist formuleret og cyklisk eller måske kaotisk rationalitet, hvor såvel ar-
bejds- som familieliv, fremtidsønsker og faglighed optræder. Mødet mellem disse to 
forskellige rationaler giver næsten uvægerligt konflikter, og det er disse konflikter, 
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vi ønsker at skabe en nuanceret forståelse af. Hensigten med vores afhandling er at 
undersøge, hvordan dette tvungne fænomen, MUS, gennem en bedre forståelse og 
tilrettelæggelse kan tilføre værdi til såvel organisationen som til medarbejderen; 
både til skolen og til lærerne. Hvis MUS skal være et centralt, strategisk ledelses-
værktøj, må begge parter opleve samtalerne som værdiskabende. 

Vores problemformulering er derfor, hvordan laver gymnasieskolerne MUS, som 
sikrer, at lærerne motiveres til at følge skolens strategi? Det er vores intention at 
undersøge de potentielle og reelle konflikter, som ligger i mødet mellem lærernes 
motivation og skolens strategi. Vi vil anvende denne viden til at formulere et antal 
gode råd om MUS til gymnasierne om, hvordan disse konflikter kan håndteres på 
en for både lærere og skoler konstruktiv måde, eller med andre ord forsøge at skabe 
harmoni i et minefelt. 

Vi har valgt at tage teoretisk udgangspunkt i den franske sociolog Pierre Bourdieus 
teori, fordi den er et forsøg på at forene strukturalisme med subjektivisme eller 
struktur med aktør eller – i vores sammenhæng – skolens strategiske udviklingsmål 
med lærernes individuelle motivationsbehov. Bourdieus teori er således en måde, 
hvorpå man teoretisk kan overskride og sammenfatte de to forskellige rationaler, jf. 
ovenfor. Det synes således indlysende at bruge Bourdieu til at forstå gymnasiets 
grundlæggende dilemma, men det er der, så vidt vi er orienterede, ikke nogen, der 
har gjort før. Vi skriver os med inddragelsen af Bourdieu ind i en international kon-
tekst, hvor Bourdieu jf. Emirbayer & Johnson (2008) først for nylig er begyndt at 
blive brugt i organisationsteoretiske undersøgelser.  

Vi bruger Bourdieus teori om kapitalformer til at forstå, hvad der motiverer gymna-
sielærere, og dette vil vi i afhandlingens afsluttende diskussion og vurdering bruge 
til at give et bud på et ledelsesværktøj. I forlængelse heraf inddrager vi Helle Heins 
motivationsteoretiske model om arketyper blandt højtspecialiserede kreative med-
arbejdere, som vi bruger til at forstå, hvilke lærertyper, der har brug for de forskel-
lige motivationsformer, som vi har oversat Bourdieus kapitalformer til.  

Vi har valgt at undersøge skolerne i et repræsentativt organisationsperspektiv for at 
forstå, hvordan kulturen i organisationen bliver udfordret af MUS. Vi inddrager 
Scheins og Gagliardis organisationskulturelle teorier for at belyse skolernes praksis 
på MUS-området. 
Siden gymnasiernes overgang til statsligt selveje har Statens Center for Kompeten-
ceudvikling, SCKK, iværksat en række tiltag overfor bl.a. gymnasierne for at hjælpe 
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skolerne med at øge værdien af f.eks. MUS, og vi har derfor valgt at tage udgangs-
punkt i SCKKs MUS-koncept og deres tanker bag konceptet i vores empiriudform-
ning. Vi har således valgt, at vores case foregår på to gymnasieskoler, som begge 
har valgt at implementere SCKKs MUS-koncept i skoleåret 2010-11. 
For at kunne undersøge skolernes MUS-praksis og dens effekt har vi valgt at inter-
viewe både ledere og lærere. Det har vi gjort gennem fokusgruppeinterviews, hvor 
vi har forberedt forskellige øvelser om motivation og strategi, der bliver et ud-
gangspunkt for samtaler og meningsudvekslinger om, hvordan MUS er afholdt. In-
terviewene har vi efterfølgende analyseret i et organisationsperspektiv og et indi-
vidperspektiv, hvilket danner baggrund for opgavens afsluttende del om gode råd 
til MUS i gymnasiet. 



 9 

 2.  Afhandlingens teoretiske ramme 

2.1. Centrale begreber i  Bourdieus teori (JL) 

Grundlæggende for Bourdieus sociologiske arbejde er et ønske om at afdække 
skjulte magtstrukturer og ulige magtforhold i relationer mellem mennesker, lige-
som kritik af social ulighed har været en rød tråd i hans arbejde. Bourdieu ønsker 
med sine teoretiske arbejder at bygge bro mellem subjektivistiske og objektivistiske 
sociologiske teorier, og blandt hans formål er at genindføre den subjektive aktør i 
den objektive struktur. Han forsøger således at forklare, hvordan strukturen på 
samme tid skaber og skabes af aktørernes konkrete handlen. 

Bourdieus teori har tre væsentlige elementer nemlig felt, kapital og habitus, som 
alle bør indgå i en undersøgelse af et givent emne.  

Aktører – som hos Bourdieu kaldes agenter – handler ikke i et vakuum men i et felt, 
som er sammensat af relationer mellem aktører som f.eks. individer, institutioner og 
organisationer, der alle indtager positioner i feltet i forhold til deres magt. Man kan 
operere med et uendeligt antal felter, så længe det enkelte felt er relativt uafhæng-
igt af andre. Trods denne uafhængighed er alle felter strukturelt homologe, hvilket 
vil sige, at der er overensstemmelse mellem den grundlæggende opbygning af fel-
terne, bl.a. fordi alle felter består af dominerende og dominerede agenter, der ind-
tager deres positioner i relation til hinanden. Bourdieu opfatter pr. definition alle 
felter som magtfelter, fordi der strides om forskellige former for kapital, hvoraf han 
opererer med fire primære slags, nemlig økonomisk, social, kulturel og symbolsk 
kapital. Bourdieu betragter kapital som det, de implicerede agenter finder det værd 
at kappes om, hvorfor kapitalformerne kommer forskelligt til udtryk fra felt til felt. 
Økonomisk kapital dækker over agentens beholdning af penge eller de nærmeste 
ækvivalenter dertil, mens social kapital dækker over agentens adgang til sociale 
netværk og bestemte sociale grupper. At have meget kulturel kapital vil sige, at man 
har stor kulturel viden og kompetence, hvilket hænger tæt sammen med agentens 
uddannelsesgrad, mens symbolsk kapital dækker over graden af den prestige og 
anerkendelse, som agenten nyder. Alle feltets agenter investerer deres kapital efter 
feltets regler, og hver agents magt og position afgøres af, hvor meget kapital ved-
kommende råder over afhængigt af investeringens positive eller negative resultater. 
Agenter med overskud af en eller flere kapitalformer indtager en mere fordelagtig 
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og derfor dominerende position i feltet, end agenter med underskud, der derfor må 
indtage en domineret position.  

Bourdieus habitusbegreb svarer meget forenklet til det vi almindeligvis kalder va-
ner, hvilket dog ikke yder begrebet fuld retfærdighed. Habitus er mentale og kogni-
tive strukturer, der viser sig i agentens varige men foranderlige tilbøjeligheder – 
eller dispositioner – til at handle på bestemte måder i bestemte situationer uanset 
om emnet er sproglig kunnen, æstetiske valg, eller hvordan man pudser næse. Ha-
bitus akkumuleres gennem hele livet og ændres løbende men langsomt i takt med 
de erfaringer, agenten gør sig i den sociale verden. Habitus er tæt knyttet til krop-
pen, ikke blot fordi den har sæde i kroppen, der samtidig og nødvendigvis er en del 
af agentens handlen, men også fordi mange grundlæggende klassifikationer føles 
på og af kroppen; f.eks. mand/kvinde, op/ned, varm/kold (Jenkins (1992) s. 74f). 
Habitus skabes både ved eksplicit læring og gennem praktisk erfaring og socialise-
ring, hvilket i begge tilfælde begynder i den tidligste barndom, og netop derfor er 
habitus så grundlæggende for agenten, at Bourdieu kalder den for vores ’anden na-
tur’. Ligeledes skelner han mellem den primære habitus fra den tidligste barndom i 
familien og den sekundære habitus, der er tillært gennem agentens ungdoms- og 
voksenliv.  

Bourdieu bruger begrebet livsbane eller løbebane om agentens akkumulerede posi-
tioner i og gennem forskellige felter og med forskellige tilhørende kapitalformer og 
–mængder. Som en beskrivelse af agenternes arbejde med at placere sig mest for-
delagtigt i feltet benytter Bourdieu begrebet strategi eller positionering, men det er 
vigtigt at være opmærksom på, at denne strategi eller positionering ofte foretages 
ubevidst, så der ikke nødvendigvis er tale om en eksplicit formuleret strategi fra den 
enkelte agents side. Agenter i sammenfaldende eller nærliggende positioner i feltet 
vil for Bourdieu udgøre en social gruppe eller klasse, fordi der vil være store lighe-
der i deres habitus (Dette fænomen undersøges nærmere i Bourdieus sociologiske 
klassiker Distinktionen: en sociologisk kritik af dømmekraften (1995/1979)). 

Anvendelse af Bourdieus teori i  organisationsteoretiske undersøgelser 

I forhold til en undersøgelse af organisationer som f.eks. en skole skal der ifølge 
Swartz (2008) og Emirbayer & Johnson (2008) foretages en delvis oversættelse af 
Bourdieus teori. Den væsentligste del af denne oversættelse består i at afgrænse og 
analysere den pågældende organisation som et selvstændigt felt inden i det over-
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ordnede felt, som organisationen fungerer i. Man må således undersøge den enkelte 
skole som et felt i sin egen ret med agenter (bl.a. elever, ansatte, lærere, ledere, be-
styrelsesmedlemmer, eksterne samarbejdspartnere og konkurrenter), som foretager 
en specifik vægtning af kapitalformerne, og som i kraft af deres habitus placeres i 
positioner og positionerer sig i skolens magtspil. Den enkelte skole er som helhed 
agent i et større uddannelsesmæssigt felt, som afgrænses mere eller mindre snævert 
afhængigt af undersøgelsens emne. Der kan således f.eks. være tale om et meget 
bredt felt med alle uddannelsesinstitutioner eller et noget mindre felt bestående af 
alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner eller kun STX-institutioner. Ligeledes kan 
man afgrænse feltet i geografisk forstand fra at dække alle skoler i landet til kun at 
undersøge et bestemt område. Skolens position og positionering i det større felt er et 
kompromis mellem de interne agenters kampe om magten, og det er tilblivelsen af 
dette kompromis, som den interne organisationsanalyse skal forsøge at afdække. 

Emirbayer & Johnson (2008) anser Bourdieus teoretiske arbejder som ”the most 
ambitious expressions to have been formulated thus far of a relational understan-
ding of the social world” (s 38), og de finder i høj grad teorien anvendelig og ny-
skabende i organisationsanalyser. I relationerne mellem organisationer ser forfat-
terne teoretisk styrke i bl.a. ideen om organisationers samarbejde som udtryk for 
magtstrukturer imellem organisationerne, ligesom man med teorien kan undersøge 
de modsatrettede handlestrategier, som organisationer med magtmæssigt forskellige 
udgangspunkter efterlever. Teorien giver endvidere mulighed for at analysere or-
ganisationers positioner og positioneringsarbejde i feltet. I analyser af intraorgani-
satoriske relationer mener Emirbayer & Johnson, at teorien bl.a. kan vise organisati-
onen som en midlertidigt stabil magtstruktur, og den kan undersøge agenternes in-
dividuelle positioner og påvirkningerne på organisationens struktur, ligesom man 
kan analysere interne og eksterne påvirkninger af agenternes positioneringer i or-
ganisationen.  

Emirbayer & Johnson (2008, s 36f) påpeger vigtigheden af at inddrage alle de tre 
centrale begreber i Bourdieus teori, da felt, kapital og habitus gensidigt skaber og 
strukturerer hinanden. Da felt-begrebet ifølge Emirbayer & Johnson har opnået en 
vis indflydelse i organisationsteorien, er det især kapital- og habitusbegreberne, der 
vil være nyskabende. Kapitalbegrebet er centralt, fordi det er en bestemt kapital-
form og –mængde, der er afgrænsende for det pågældende felt, og her vil især ana-
lyser af kulturelle og symbolske kapitalformer samt agenternes deraf følgende posi-
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tioneringer være berigende for organisationsanalyser. Habitusbegrebet kan bidrage 
til organisationsanalysen ved at sammenkæde agenternes sociale historie med ana-
lysens nutidige billede; det kan bidrage til en forståelse af menneskelig handlen som 
både skabt og medskabende af den sociale kontekst, ligesom habitus skaber sam-
menhæng mellem analyser på mikro- og makroplan. 

Konceptualisering af Bourdieus teori t i l  vores organisationsteoretiske 
undersøgelse af MUS i gymnasiet 

I dette afsnit vil vi foretage en oversættelse af de centrale begreber fra Bourdieus 
teori til gymnasieverdenen. Det underliggende formål med Bourdieus teori er som 
nævnt at afdække skjulte magtstrukturer og ulige magtforhold, hvorfor teorien især 
er velegnet til at undersøge konflikter mellem forskellige interessenter i f.eks. en 
uddannelsesorganisation. Vi vælger at undersøge hver skole som et selvstændigt 
felt, hvor de væsentligste agenter er rektor, ledelsen, lærerne, eleverne, de øvrige 
ansatte, bestyrelsesformanden, bestyrelsen, eksterne samarbejdspartnere som lokale 
folkeskoler og aftageruddannelser, fagforeninger, lokale virksomheder og frivillige 
foreninger. Dertil kommer forskellige interne faste grupperinger som faggrupper 
og udvalg samt formelle og uformelle grupperinger som ad hoc-udvalg og f.eks. 
venindegrupper blandt lærerne. Disse forskellige agenter vil besidde forskellige ka-
pitalmængder og –former afhængigt af tid, sted og emne, hvilket vil give agenterne 
deres forskellige positioner i feltet. En enig faggruppe vil således sædvanligvis stå 
stærkt i f.eks. debatten om fordelingen af hold blandt lærerne, fordi en enig fag-
gruppe besidder mere kapital end en uenig faggruppe, hvorfor faggruppen vil ind-
tage en fordelagtig position i feltet.  

Bourdieus fire centrale kapitalformer – økonomisk, social, kulturel og symbolsk – 
kan alle genfindes i gymnasieverdenen men i særlige former og mængder, da f.eks. 
den økonomiske kapital pga. en stærk tradition for central lønforhandling kun fin-
des i begrænsede mængder til fri fordeling i form af individuelle kvalifikations- el-
ler funktionstillæg. Oftere findes økonomisk kapital derfor som arbejdstimer, som 
fordeles til lærernes forskellige arbejdsopgaver. Social kapital, som drejer sig om 
agenternes adgang til sociale netværk og grupper, findes i gymnasierne bl.a. i form 
af tillidshverv blandt lærerne og i skolens forskellige udvalg. En lærer kan besidde 
flere tillidshverv samtidig og f.eks. være både GL-tillidsmand og medlem af pæda-
gogisk udviklingsudvalg. En anden social kapitalform kan komme til udtryk i, at 
ledelsen prikker enkelte lærere ud til at varetage bestemte ansvarsopgaver som 
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f.eks. at varetage skolens eksterne kommunikation, at vedligeholde skolens interna-
tionale kontakter eller at bidrage til skolens indretning og udsmykning. Den kultu-
relle kapital i gymnasiet er stor sammenlignet med andre felter pga. agenternes høje 
uddannelsesniveau, og det kan derfor være vanskeligt at skelne mellem agenterne 
på dette punkt. Stor kulturel kapital kan komme til udtryk i form af, om læreren 
har fået udgivet undervisningsmateriale eller arrangeret eksterne kurser for fagfæl-
ler, og for øvrige lærere om de har deltaget i eksterne og interne kurser eller pæda-
gogiske udviklingsforsøg. Symbolsk kapital eller anerkendelse kan i gymnasiet 
komme til udtryk fra både ledelsen og fra kolleger, men vi har valgt at henregne 
anerkendelse fra kolleger under social kapital, da denne form for anerkendelse ofte 
vil afspejle sig i f.eks. lærernes valg af kolleger til forskellige tillidshverv. Anerken-
delse fra ledelsen kan vise sig i form af tildeling af prestigefyldte arbejdsopgaver 
f.eks. undervisning på A-niveauhold i små fag med kun få A-hold, f.eks. kemi, tysk, 
musik, spansk, eller biologi. Ligeledes kan anerkendelsen gives som personlig ros i 
hverdagen eller i form af, at ledelsen tager sig tid til at lytte og til at diskutere fagli-
ge og/eller personlige problemstillinger, som er væsentlige for den enkelte lærer. 
Vores motivationseksempler er med undtagelse af ’tillidshverv’ eksempler på noget, 
der kan gives til læreren fra ledelsen f.eks. i forbindelse med MUS, og dermed ba-
lancerer vores konceptualisering af kapitalformerne mellem at være motivations-
former og at være belønningsformer; dette vender vi tilbage til. 

Det er en bærende idé hos Bourdieu, at agenterne stræber efter at forøge sin kapi-
talmængde, og at de forsøger at udnytte deres kapital til at positionere sig bedst mu-
ligt i feltet, men at de gør dette arbejde med udgangspunkt i den position de indled-
ningsvist tildeles i feltet i kraft af deres besiddelse af kapital. Positioner kan være 
dominerende, hvis agenten har megen kapital, eller domineret, hvis agenten kun 
har lidt kapital. En nyuddannet og nyansat gymnasielærer vil derfor indtage en 
domineret position i skolens felt med mindre den pågældende har erhvervet sig re-
levant kapital i form af f.eks. specialviden indenfor sit fag. En nyansat mellemleder 
besidder derimod relativt meget især social og økonomisk kapital og vil derfor ind-
tage en dominerende position i forhold til mange lærere men ikke i forhold til top-
ledelsen. I løbet af sit tilhørsforhold til organisationen akkumulerer agenterne kapi-
tal, som de bevidst eller ubevidst omsætter til at tilkæmpe sig mere fordelagtige po-
sitioner i feltet. Den nyansatte og nyuddannede lærer er jo efter nogle år ikke læn-
gere hverken nyuddannet eller nyansat, og vedkommende vil f.eks. kunne vælge at 
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kandidere til pædagogisk udvalg og hermed omsætte sin opsparede kapital til kon-
kret, social kapital som modtages, når/hvis vedkommende bliver valgt af sine kolle-
ger. Omvendt er det muligt at sætte sin opsparede kapital over styr, f.eks. ved at en 
lærer insisterer på en bestemt faglig udvikling af sit fag, og denne retning strider 
mod udviklingen af faget på skolen eller i gymnasieverdenen generelt. Forvaltnin-
gen af kapitalbeholdningen kan på denne måde føre til både tabere og vindere 
blandt lærerne.  

Fra Bourdieus habitus ti l  Heins arketyper 

Habitusbegrebet er meget omfangsrigt og tidskrævende at undersøge til bunds, da 
hver enkelt agents familiebaggrund og livssituation skal undersøges etnografisk 
og/eller sociologisk, hvilket vil være en uoverkommelig opgave for et gymnasiums 
ledelse, ligesom det ligger udenfor denne afhandlings rammer. Derfor har vi valgt 
at inddrage Helle Heins arketypemodel, som hun argumenterer for også at kunne 
anvende i gymnasieverdenen (jf. Rasmussen 2009). Vi benytter dette teoretiske greb 
i et forsøg på at skabe overblik over en skoles mange lærerpersonligheder – hver 
lærer sin habitus – da vi har brug for en måde at skabe teoretisk og analytisk over-
blik over de mange lærerpersoner og –udsagn i vores empiri. Bourdieu 
(1995/1979) har selv antydet noget tilsvarende i sit arbejde med forskellige sociale 
gruppers forskellige æstetiske præferencer, men dette arbejde bygger på franske 
data fra 1960’erne. Heins arketypemodel er derimod udviklet i en dansk kontekst i 
2008-9, og derfor finder vi modellen meget relevant og anvendelig i vores under-
søgelse. I resten af afhandlingen vil vi anvende arketypebegrebet frem for habitus-
begrebet, og selvom vi hermed mister noget af habitusbegrebets kompleksitet, får vi 
til gengæld et brugbart analyseværktøj.  

2.2. Motivationsteoretisk baggrund for Heins arketypemodel (JL)  

Heins arketypemodel er baseret på forskellige elementer af motivationsteori, som vi 
mener er væsentlige for at forstå modellen, og derfor vil vi i dette afsnit give en kort 
indføring i motivationsteori inden vi uddyber Heins model. Vi ønsker ikke at vende 
tilbage til Maslow og hans behovspyramide, men tager derimod udgangspunkt i 
den amerikanske kreativitetsforsker Teresa Amabiles artikel om Motivating Creati-
vity in Organizations (Amabile 1997), som er en udløber af hendes 30-årige forsk-
ningsprojekt i kreativitet og innovation. Amabile skelner grundlæggende mellem 
indrestyret og ydrestyret motivation, og der er generel enighed om, at indrestyret 
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motivation virker mest befordrende for kreativitet, men omvendt er ydrestyret mo-
tivation en nødvendighed, når man i organisationer arbejder med kreativitet og in-
novation. Amabile arbejder på to niveauer nemlig med en teori om komponenterne 
bag individuel kreativitet og en teori om komponenterne bag organisationers krea-
tivitet og innovation, og på baggrund af sammenhængene mellem disse to niveauer 
udleder hun en række ledelsesmæssige implikationer eller råd. 
Teorien om komponenterne bag individuel kreativitet rummer de tre komponenter 
ekspertise, kreativ tænkning (Creative-thinking Skills) og opgavens indre motivati-
on (Intrinsic Task Motivation), se figur 2. Ekspertise er grundlaget for alt kreativt 
arbejde hos en person og inkluderer faktuel viden, tekniske færdigheder og perso-
nens særlige talenter indenfor det relevante fagområde. 

 
 
Figur 2: Component Model of Creativity.  Fra Amabile (1997), s .  43. 

Kreativ tænkning rummer ’det ekstra’, som kreativt arbejde kræver forstået på den 
måde, at det er personens tilbøjelighed til at kunne tænke ud fra nye positioner og 
indtage anderledes perspektiver på opgaven. Ifølge Amabile hænger kreativ tænk-
ning sammen med personlighedstræk som uafhængighed, selvdisciplin, tolerance 
af flertydighed, vedholdenhed og en relativ mangel på bekymring om sin sociale 
godkendelse. Disse to komponenter afgør, hvad en person er i stand til og kan gøre, 
men den sidste komponent om opgavens indre motivation afgør, hvad personen 
faktisk vil. Hvis opgaven i sig selv virker motiverende på personen, vil personen 
være mere tilbøjelig til at udnytte al sin ekspertise og sin evne til kreativ tænkning, 
end hvis personen f.eks. får pålagt opgaven af sin chef uden hensyntagen til perso-
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nens indrestyrede motivation. Amabile når på denne baggrund frem til et princip 
om, hvordan indrestyret motivation bidrager til kreativitet. Denne individuelle kre-
ativitetsteori sætter hun ind i en organisationsmæssig sammenhæng ved at under-
søge arbejdsmiljøets betydning for kreativiteten, og denne tænkning ser vi som et 
skridt på vores vej fra Bourdieus habitusbegreb til Heins arketypemodel.  
Teorien om komponenterne bag organisationers kreativitet og innovation rummer 
de tre komponenter ledelsespraksisser (Management Practices), ressourcer og orga-
nisationsmæssig motivation, se figur 3. Den organisationsmæssige motivation til  

   
Figur 3: Impact of the Organizational Environment on Creativity.  Fra Amabile (1997) s.  53. 

innovation drejer sig om især topledelsens motivation til foretage og støtte kreativi-
tet og innovation på alle niveauer i organisationen. Ressourcer indeholder alle or-
ganisationens muligheder for at støtte og hjælpe kreativiteten på vej herunder til-
strækkelig tid, personer med tilstrækkelig ekspertise, økonomiske og materielle res-
sourcer, arbejdssystemer og –processer, relevant information samt muligheden for 
oplæring. Ledelsespraksisser drejer sig om ledelse på alle niveauer men ifølge Ama-
bile især i organisationens enkelte afdelinger og projekter.  
På baggrund af teorien om komponenterne bag organisationers kreativitet og inno-
vation når Amabile frem til syv ledelsesmæssige implikationer, hvoraf de tre første 
er relevante her: for det første må ledelsesuddannelser inkludere viden om motiva-
tionstyper, -kilder og –effekter samt deres følsomhed overfor arbejdsmiljøpåvirk-
ninger. For det andet må ledelsen være opmærksom på, hvilke typer motivations-
former, man arbejder med og for i organisationens arbejdsmiljø, da ikke alle kan 
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bruges i alle sammenhænge. For det tredje er det afgørende vigtigt at sammensætte 
medarbejderne med arbejdsopgaver, der udnytter og udfordrer deres ekspertise og 
færdigheder, og så vidt muligt skal alle arbejdsopgaver udformes, så de maksimerer 
de indrestyrede motivationsaspekter. Amabiles afsluttende opfordring er med fynd-
ordet ’You should do what you love, and love what you do’ (1997, s.55), hvor første 
halvdel dækker over, at man skal vælge erhverv efter sin ekspertise, sine færdighe-
der samt ikke mindst der, hvor man mærker sin indbyggede motivation stærkest. 
Anden halvdel betyder, at man skal finde en arbejdsplads med et arbejdsmiljø, der 
tillader, at man fastholder fokus på sin indbyggede motivation. 
 
Hein er som Amabile overbevist om, at motivationen er stærkest, når den er indre-
styret, men hendes arketypemodel er udviklet for at kunne skelne mellem forskelli-
ge medarbejderes motivationsprofiler, idet hun mener, at der er forskel på, hvordan 
og i hvor høj grad den indrestyrede motivation driver de forskellige arketyper. Hun 
arbejder ud fra en motivationsmodel, som forstår motivation som en tilstand og ikke 
kun som en drivkraft (Hein 2009b, s. 201), og modellen skelner mellem eksistenti-
elle motivationsfaktorer, hvilket svarer nogenlunde til Amabiles ’indrestyret motiva-
tion’, og styrbare motivationsfaktorer, svarende nærmest til Amabiles ’arbejdsmiljø’. 
Den ultimativt mest grundlæggende eksistentielle motivationsfaktor er det at have 
et kald eller følelsen af at tjene et højere formål, hvilket hænger sammen med den 
anden eksistentielle motivationsfaktor nemlig det at søge efter mening og søge at 
gøre en forskel. De styrbare motivationsfaktorer svarer til Amabiles begreber om 
ledelsespraksisser, ressourcer og organisationsmæssig motivation, hvoraf det sidste 
ændres en anelse gennem Heins begreb om ledelsesmæssige dyder. Disse dyder dre-
jer sig om at give næring til medarbejdernes kald ved, at ledere udviser mod til og 
giver inspiration ved at træde ud af sin egen komfortzone, samtidig med at ledere 
viser ægte passion og generøsitet i forhold til arbejdet. De eksistentielle og styrbare 
motivationsfaktorer afgrænser i Heins model rammerne for motivationen som til-
stand, som defineres med begreberne kick, flow og identitet, og her baserer Hein sig 
på psykologen Mihaly Csikszentmihalys arbejde. 
Kick er en psykologisk tilstand eller en stjernestund, hvor ”man oplever en særlig 
kontakt med dem, man tjener, fordi ens arbejde giver mening for dem” (Hein 
2009b, s. 206). Et kick er sjældent men kan til gengæld fornys ved, at man selv el-
ler andre fortæller om en kick-oplevelse, som er den tilstand, man stræber efter at 
føle, fordi det er forbundet med den største lykke. Flow er hverdagens drivende mo-
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tivationsfaktor, som ”karakteriserer den gode proces og en tilstand af dyb indre mo-
tivation” (ibid.), og som er knyttet til udfordrende arbejde. Flow kan være frustre-
rende for medarbejderen, fordi det kræver alle vedkommendes evner og kræfter at 
løse den pågældende opgave, og i sådanne situationer må lederen kunne skelne 
mellem flowfrustrationer og almindelige frustrationer, der kan komme til udtryk 
som brok og utilfredshed. Når arbejdet er et kald, vil de personlige værdier i høj 
grad være sammenfaldende med de arbejdsmæssige, og derfor vil arbejdet være en 
primær kilde til medarbejderens identitet. I forlængelse heraf vil medarbejderen 
opleve en regulær identitetskrise, hvis der er uklarheder om f.eks. fagets eksistens-
berettigelse og fremtid, eller hvis man oplever manglende anerkendelse fra dem, 
man tjener. Endvidere skal der være sammenfald mellem fagets værdier og organi-
sationens eksplicitte eller implicitte værdier. 
Når motivation forstås som en efterstræbelsesværdig tilstand er det, som Hein for-
mulerer det, ”ikke noget man forhandler om ved en MUS-samtale” (Hein 2009b, s. 
208), men det er ledernes opgave at skabe gunstige betingelser for kick og flow. 
Visse medarbejdere opfatter måske MUS som noget overflødigt pjat, og her er det 
vores pointe, at netop i MUS-situationen vil lederen have stor gavn af viden om mo-
tivationsfaktorer og kendskab til, hvad der motiverer netop denne medarbejder; 
mere herom senere.  

Heins arketypemodel (SA) 
Heins arketypemodel er udviklet på baggrund af feltstudier på Det Kongelige Tea-
ter, hvor andelen af højtspecialiserede, kreative medarbejdere er høj. De fire arke-
typer er gradueret efter, hvor villig medarbejderen er til at gå på kompromis med 
sine værdier og idealer og til at bringe ofre i form af investeret mental energi (Hein 
2009a). Hein er overvejende interesseret i at undersøge og forstå motivationsprofi-
len for den ene af arketyperne nemlig primadonnaen, som er den type, der er mest 
villig til at bringe ofre og mindst villig til at gå på kompromis. Dette skyldes, at Hein 
også søger at formulere en ledelsesstrategi til hver arketype, samtidig med at hun 
mener, at der alt andet lige vil være flere fagligt dygtige medarbejdere i denne 
gruppe. 
Heins arketypemodel er altså udviklet til at skabe viden om, hvordan ledere kan 
motivere højtspecialiserede medarbejdere eller demotivere, for hendes undersøgel-
ser viser, at lederen upåagtet nemt demotiverer medarbejderne, hvis der ikke er 
opmærksomhed på, hvilken personlighedstype medarbejderen er. De fire arketyper 
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kalder hun for primadonnaen, præstations-tripperen, pragmatikeren og lønmodta-
geren. De tre første såkaldte P’er er typisk fagprofesionelle i og med at professio-
nens værdier er væsentlige for deres arbejde. Primadonnaen har det stærkeste for-
hold til værdierne og oplever dem som ekstentielle i hendes livsidentitet, han arbej-
der på et højt niveau og for at gøre en forskel. Præstations-tripperen er styret af 
præstation, enten den ud ad til anerkendende eller den ind ad til, i en egen faglig 
udfordring. Præstations-tripperen arbejder på et højt niveau for at opnå anerken-
delse, for den ud af vendte i form af karriere og løn. Pragmatikeren er styret af en 
work-life-balance, hvor arbejdet og værdierne prioteres i forhold til privatlivet. 
Den fjerde type er lønmodtageren, der kun sekundært forholder sig til værdierne, 
det væsentlige er bidrags-belønnings-balancen, hvor arbejdsindsatsen er styret af 
belønningen (Hein (2009b), s.197).  De fire typer har forskellige motivationsfakto-
rer, f.eks. har primadonnaen brug for en ledelse der giver afskærmning og samtidig 
inspiration og præstations-tripperen har brug for anerkendelse. Det interessante i 
Helle Heins teori er at hun argumenterer for at ledelse af højkvalificerede medar-
bejdere faktisk kun behøver at skabe de motivationsfaktorer, der er vigtige for pro-
madonnaen. Hendes argumenter er at præstations-tripperen og pragmatikeren ikke 
tager skade af at blive ledet som primadonnaer, da de derigennem får opfyldt de 
væsentligste behov. Og den højtkvalificerede medarbejder med en lønmodtager-
natur faktisk ikke er god for organisationen, og derfor helt skal undgås. Hun mener 
at mange organisationer i dag bliver ledet efter lønmodtagerens motivationsfakto-
rer, som retfærdighed og løn, fordi faglige overenskomster fylder meget på det dan-
ske arbejdsmarked. Men det er faktorer der er med til, at demotivere primadonnaen 
(Hein (2009a)). I en artikel fra 2009 i ”Gymnasieskolen” bliver Helle Hein inter-
viewet om sin arketypeteori. Hun mener, at primadonnaerne også findes blandt 
gymnasielærerne og at de giver en stor værdi til skolerne. De er en arbejdskraft der 
værner om værdierne, fastholder et højt fagligt niveau og finder en god udfordring 
i at løse problemerne, hvis de bliver ledet efter deres motivationsfaktorer. Hvis de 
får mistillid til deres leder, fordi niveauet sættes for lavt eller der gås på kompromis 
med de faglige værdier, så bliver primadonnaen frustreret og mister motivation, og 
kan udvikle sig til et brokkehoved (Rasmussen 2009). I vores afhandling har vi 
valgt at bruge Helle Heins motivationsteori for at undersøge, om gymnasiernes 
højtkvalificerede medarbejdere bliver motiveret af deres ledere gennem MUS. Vi 
forventer, at de fire arketyper findes på gymnasierne, og vi vil særligt undersøge 
forholdene omkring arketypernes motivationsformer, da de synes at være meget 
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væsentlige, hvis gymnasierne skal fastholde de faglige værdier. Vi vil undersøge om 
de nye MUS-koncepter åbner for de motivationsfaktorer, der er vigtige for at læ-
rernes engagement fastholdes og motiveres fremover.  

2.3. Organisationsteoretisk afklaring (SA) 
Opgavens problemstilling er, hvorvidt MUS kan give effekt til organisationen og 
samtidig motivere læreren. I dette afsnit vil vi kort beskrive opgavens brug af be-
grebet organisation og præsentere en model, samt beskrive hvilke forhold der spe-
cielt gør sig gældende for gymnasiets organisation. 

Organisationsbegrebet  
I vores brug af begrebet organisation er vi stærkt inspireret af den repræsentative 
tilgang, der belyser organisationens værdier, frem for den instrumentelle tilgang 
der ser organisationen som et styrbart instrument med sigte på mål. Mary Jo Hatch 
skriver om organisationskultur, og vi anvender særligt hendes præsentation af 
Pasquale Gagliardis teori om organisationsændringer. Hatch mener, at en organisa-
tionskultur dels er input, der kommer udefra og dels er organisationens egen kul-
tur. Den første del af teorien er udviklet af Geert Hofstede, der sammenlignede 
IBMs afdelinger i 40 lande for kulturforskelle og fandt frem til, at forskellige hold-
ninger hos lederne kunne forklares gennem nationale konventioner (Hatch 2001, 
s.232). Hatch anvender hans teori til at tydeliggøre, at organisationens omgivelser 
har en meget stor betydning for kulturen i organisationen. Den anden del har Edgar 
Schein udviklet i sin socialpsykologiske forskning, og i hans teori er der tre niveau-
er i organisationskulturen: artefakter, der er synlige, værdier, der er adfærdsbe-
stemmende og grundlæggende antagelser, der er ubevidst til stede i organisationen 
(Op.cit., s.236). Gagliardi bruger Scheins teori til at forstå, hvordan kulturen er 
bygget op, og som udgangspunkt for at forklare, hvordan forandringer påvirker 
kulturen i organisationen. Han arbejder med tre slags forandringer i organisatio-
nen, hvoraf to af dem er relevante i denne opgave. Den første er tilsyneladende æn-
dringer, der betyder, at forandringer kun sker på Scheins første niveau i organisati-
onens kultur men ikke dybere. Organisationskulturen tilpasser sig forandringen, 
men beholder altså sin identitet (Op.cit., s.392). Den anden slags forandring kalder 
Gagliardi for kulturel inkrementalisme, som er en forandring i kulturen på det sid-
ste af Scheins niveauer, der kan ske, når de nye værdier ikke er uforenelige med de 
oprindelige værdier eller de grundlæggende antagelser. Hvis kulturen oplever, at 
de nye værdier bidrager positivt, vil de blive inkorporeret i kulturen, så den udvider 
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sig til også at omfatte forandringen (ibid.). Den sidste af de tre forandringer kalder 
Gagliardi for revolutionær ændring, som finder sted, når helt fremmede værdier 
implementeres i organisationen; typisk sat i gang udenfor organisationen. Afhand-
lingens brug af organisationsbegrebet er altså, at en organisationskultur, der påvir-
kes af dens omgivelser, og som formes af intern kultur på de tre niveauer, der på-
virker kulturen forskelligt. Organisationen kan ændres, men der er risiko for, at det 
kun sker på et overfladisk niveau, hvis forandringen kun foregår symbolsk og ikke 
ændrer i de dybere lag. Hvis der skal ske en reel forandring, kræver det, at de dybe-
re lag i organisationen accepterer ændringen, f.eks. gennem positiv erfaring med 
det nye. 
Vores undersøgelse rækker ud over organisationsperspektivet, da vi også undersø-
ger lærerens motivationsformer og dermed inddrager et individperspektiv. Bent 
Gringer m.fl. fra SCKK har udviklet en model, se figur 4, der viser forholdet mellem 
organisation, individ og praksis. 

 
Figur 4: Praksis mellem organisation og individ. Fra Gringer (2011).  

Modellen viser, at praksis i organisationen altid er en kobling mellem organisation 
og individer. Trekanten til venstre er organisationen, som består af en formel del, 
der kendes og kan ses af alle, og en uformel del, som også kan være ubevidste eller 
usynlige kulturelle værdier i organisationen, jf. Schein. Den højre trekant er indivi-
det, der dels har en tydelig identitetsstatus og dels mere utydelige muligheder for, 
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hvad individet kan og vil tillægge mening. I midten er organisationens praksis, der 
kan ændres afhængigt af, hvem, der skal gøre hvad anderledes. Praksis udfordres 
både af de formelle og uformelle organisationskulturer og af, hvem medarbejderne 
er, samt hvad de kan og vil. Mellem disse yderpunkter foregår der forskellige for-
mer for påvirkning omkring opgaverne (modellens stiplede linjer), det kan f.eks. 
være at positionere bestemte værdier, der giver større grad af mening for individet 
eller de uformelle praksisfællesskaber. Eller det kan være en strategiformidling fra 
ledelsen om en fælles retning for organisationens opgaver. Vi har valgt at inddrage 
modellen, fordi den kan hjælpe til forstå, hvilke processer, der gør sig gældende i 
en organisationspraksis som MUS. Specielt fordi vores undersøgelse handler om in-
dividets motivation i forhold til organisationens strategi, og derfor netop bevæger 
sig imellem modellens to trekanter. 

Gymnasiets organisation. 
Nu vil vi kort skitsere nogle af de særlige forhold, der gør sig gældende for gymna-
siets organisation, og som er nødvendige for at forstå de problemstillinger, som vo-
res undersøgelse berører. Fordi vi undersøger feltet mellem organisation og medar-
bejder, er det centralt, at stort set alle medarbejdere i gymnasiet er fagprofessionel-
le, hvilket betyder, at de er højtkvalificerede medarbejdere, der er selvledende og 
værner om et højt fagligt niveau. Dette indvirker på organisationsstrukturen i gym-
nasiet, der indtil 2005 var præget af en løst koblet organisation, hvor autonome 
enheder var forbundet gennem fælles praksis, samt et fladt ledelseshierarki, hvor 
’den første blandt ligemænd’ ledede organisationen – primus inter pares. Dette gav 
rum for at skabe fælles værdier og praksis i et felt, hvor evidens ikke var mulig 
(Raae 2007, s.88); i praksis blev det til metodefrihed, der er karakteriseret som en 
konsensussøgende våbenhvile. Siden gymnasiereformen i 2005 og strukturrefor-
men i 2007 har gymnasierne været igennem en omfattende forandringsproces.  
Begge reformer har overordnet krævet en større grad af målstyring, og for de fag-
professionelle har det betydet, at der er skiftet fokus fra det enkelte fag og dermed 
undervisningen til elevernes samlede læring (Op.cit., s.76). Kerneydelsen i gymna-
siet er altså ikke længere undervisningen, men den læring, der finder sted hos ele-
verne, og som i større grad er målbar ved eksamen og lignende. Reformerne har 
også betydet, at den flade struktur har været under et forandringspres, da kravet 
om målstyring har bevirket flere og mere tydelige ledelsesopgaver. Den løst koblede 
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organisation kan virke uhensigtsmæssig, da der vil være risiko for dekobling mel-
lem enhederne, hvis de ikke arbejder fælles mod samme mål. 

Strategi 
 Strategi er et begreb, der har meget forskelligt indhold og mange betydninger. I 
denne opgave bliver strategi brugt om det mål som organisationen arbejder hen i 
mod og vejen dertil. Det betyder at strategi som udgangspunkt i opgaven er tænkt 
som en nedskrevet og offentliggjort plan, for hvad skolen gerne vil og hvordan det 
skal gøres. Det kan være en kortfattet generelt formuleret formålsstrategi eller det 
kan være en udfoldet strategiplan, der indeholder mission, vision og udviklings-
plan. I forbindelse med vores undersøgelse er vi blevet opmærksom på, at der pa-
rallelt med den nedskrevne strategi kan være en fungerende fællespraksis tilstede i 
organisationskulturen. At de fælles værdier og grundlæggende antagelser, jf. 
Scheins teori kan have en form, der ligner en strategi, altså vejen mod et fælles mål. 
I denne opgave vil strategi derfor også betyde en fælles praksis, der peger mod et 
mål for en organisation.   
Gymnasiernes overordnede strategi er meget tydelig, i og med at de har fået tildelt 
en myndighedsopgave med at uddanne unge mennesker, som de skal løse. I forbin-
delse med reformerne er gymnasierne dels kommet i en konkurrencesituation de 
ikke var i før, som kræver en synlig profilering af den enkelte skole og dels bliver 
de afkrævet målstyring og effektivitet, der fordrer en stærkere planlægning af sko-
lens arbejde. De to nye opgaver bliver med fordel bearbejdet på de fleste skoler til 
en udfoldet strategiplan, der altså er mere end bare en overordnet formulering om 
almen dannelse. I vores opgave undersøger vi blandt andet om disse strategiplaner 
bliver brugt i forbindelse med medarbejderudvikling og hvilke konflikter der kan 
opstå i mødet mellem strategi og medarbejder. 

Medarbejderudviklingssamtalen 
 Medarbejderudviklingssamtalen er kendetegnet ved en tilbagevendende og syste-
matisk samtale mellem medarbejderen og den nærmeste leder. Samtalen kom ind i 
nogle virksomheder i 1960’erne. Det var vigtigt, at det var en ligeværdig samtale 
mellem leder og medarbejder, og at den var både bagudrettet og fremadrettet (KL 
2003:12). I 1994 blev den indført som krav på de statslige arbejdspladser, og i 
samme periode blev samtalen i større grad en fremadrettet udviklingssamtale. Det 
har hele tiden været vigtigt at holde lønområdet udenfor samtalerne, da det øgede 
risikoen for at det blev til en forhandling mellem de to parter, der kunne indeholde 
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bedømmelse og vurdering. Der findes forskellige former for samtaler mellem leder 
og medarbejder, og det er vigtigt at præcisere, hvad samtalen skal indeholde for at 
kunne kvalificere til en MUS. Henrik Holt Larsen m.fl. har udarbejdet en model der 
viser forholdet mellem organisatorisk parathed og ambitionsniveau i de forskellige 
samtaleformer, hvor MUS scorer højst på begge parameter (Larsen m.fl. (1995) 
s.138). Nederst ligger ARS – arbejdssamtalen, der handler om arbejdssituationen og 
hvordan arbejdsforholdene kan forbedres. Herefter kommer MAS – medarbejder-
samtalen, hvor der udover arbejdsforhold også snakkes om kvalifikationer og ud-
viklingsplaner. MUS har en længere tidshorisont end de to andre, og målet er at 
udforme egentlige karriere- og udviklingsplaner for medarbejderen. MUS har altså 
et højt ambitionsniveau, og det er krævende for organisationen at afholde samta-
lerne, fordi det kræver en stor grad af forberedelse og opfølgning. 
 Det er oplagt at bruge MUS som et strategisk værktøj, da det både kan give et over-
blik over organisationens udviklingsbehov, og give medarbejderne et indblik i stra-
tegien og de målsætninger der gælder for den enkelte (Op.cit., s.131). Den tilbage-
vendende samtale giver mulighed for at sikre en udvikling af medarbejderne i over-
ensstemmelse med organisationens strategi. Men det forudsætter, at strategien er 
udfoldet på en måde, så det er muligt at overføre visionerne til praksis og være be-
vidst om, hvilke kompetencer det er nødvendigt at udvikle (Op.cit., s.132).  
 Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling, SCKK, har lavet et koncept 
for afholdelse af MUS til de statslige arbejdspladser. Det består dels af en vejled-
nings del for hhv. leder og medarbejder og dels et arbejdspapir med spørgsmål til 
forberedelse og selve samtalen, samt et skema for udviklingsplanerne, der fungerer 
som referat af MUS. Spørgsmålene er delt op i emner som siden sidst, det kommen-
de år, trivsel, samarbejde og udvikling. Hertil kommer fire tilvalgsemner (plus et 
tomt tilvalgsskema), der kan vælges fra eller til afhængigt af institutionens behov. 
Et nyt emne starter med en forklaring af emnet og forslag til, hvordan der skabes en 
dialog omkring det. Under hvert emne er der en række spørgsmål, der virker både 
som forberedelse til samtalen og som samtaleguide. Den afsluttende udviklingsplan 
er fremadrettet med fokus på hvilke aftaler, der lavet under samtalen i forhold til 
kompetenceudvikling af medarbejderen, og den skal skrives under af begge parter. 
SCKKs koncept forsøger altså at sikre det høje ambitionsniveau i en MUS gennem 
vejledning og hjælp til forberedelsen, samtalen og opfølgningen for begge parter. 
Spørgsmålet er nu, hvordan konceptet fungerer i gymnasiet.  
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3. Afhandlingens empiri  

3.1. Casepræsentation (JL) 

Skole A ligger i en provinsby, hvis kommune har et stabilt eller svagt faldende be-
folkningstal på cirka 30000. Byen har kun denne ene uddannelsesinstitution, som 
er en konglomeratskole med tre forskellige ungdomsuddannelser og kostskole. Sko-
len er oprettet 1940’erne, og har i cirka 700 elever, 70 lærere, og i alt cirka 100 
ansatte. I 2009 havde skolen et driftsoverskud på cirka 2,5 mio. kr. og en positiv 
egenkapital på cirka 2,7 mio. kr. Bestyrelsesformanden er professor ved det nærlig-
gende universitet, og skolens ledelse består af rektor, vicerektor og fire uddannel-
sesledere. 

Vores undersøgelsesmateriale fra denne skole består af et pilotinterview med rektor 
(foretaget februar 2011), fokusgruppeinterviews med fire uddannelsesledere og 
med to lærere (begge foretaget maj 2011), skolens informationsmagasin 2011, for-
siden fra skolens ugenyt fra uge 6-2011 samt skolens årsrapport 2010. 

Skole B ligger i hovedstadsområdet i en forstadskommune med et svagt stigende be-
folkningstal på cirka 55000 og med to gymnasier. Skolen er blandt landets nyeste 
gymnasier og udbyder kun STX. Der er cirka 950 elever, 90 lærere og i alt cirka 
110 ansatte. I 2009 havde skolen et driftsoverskud på cirka 3,1 mio. kr. og en posi-
tiv egenkapital på 4,7 mio. kr. Bestyrelsesformanden er den lokale borgmester, som 
også er kendt i landspolitisk sammenhæng. Skolens ledelse består af rektor, vicerek-
tor og tre uddannelsesledere.  

 Vores undersøgelsesmateriale fra denne skole består af fokusgruppeinterviews med 
to ledere og med fire lærere (begge foretaget maj 2011), skolens strategiplan 2008-
13, ledelsens oplæg til MUS 2010 og opsamling på MUS 2011 samt skolens årsrap-
port 2010. 

3.2. Valg af metode, operationalisering og interviewform (SA) 

Som indledning til vores undersøgelse har vi lavet et interview med rektoren på 
skole A. Det gjorde vi dels for at indkredse de problemstillinger, der er mellem 
SCKKs MUS-koncept og gymnasieskolen, og dels for at have et materiale at arbejde 
ud fra i forbindelse med den næste interviewrække. Vi forberedte et semistrukture-
ret interview, hvor vi havde som formål at finde ud af, hvordan MUS blev afholdt 
før, og hvorfor skolen valgte at bruge SCKKs koncept, samt hvilke forventninger der 
var til det nye koncept. Vi var tilfredse med forløbet i interviewet og valgte derfor at 
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undersøge det med henblik på at finde ud af, hvilke forskellige deltagere, der er 
omkring MUS, og hvilke udfordringer og mulige konflikter, der kan opstå mellem 
deltagerne. Denne analysetilgang tager udgangspunkt i Bourdieus teori om felt, ka-
pital og habitus i og med, at MUS er en mulighed for at forbedre ens position og 
muligvis tilegne sig kapital, afhængigt af deltagerne og deres beføjelser. Vores un-
dersøgelse viste, at de centrale deltagere er lærerne og de uddannelsesledere, der 
afholder MUS. Rektoren fortalte, at uddannelseslederne har fået opgaven overdra-
get og har lyst til opgaven. De har ikke fået nogen træning eller anden forberedelse 
til at varetage opgaven, fordi GL-repræsentanten ikke mente, at det var nødvendigt, 
men rektor er dog opmærksom på, at den ligeværdige samtale underkendes af par-
ternes position som hhv. leder og ansat. Rektor mener, at det er lærerne, der har 
ønsket individuelle MUS, men fremhæver dog også dem, der ikke er med på ideen. 
De fleste lærere finder uddelegeringen af samtalerne i orden, men nogen ønskede 
hellere MUS hos rektor eller vicerektor. Der er en gruppe af lærere, som rektor om-
taler som ældre lærere, der faktisk får særbehandling hos rektor uden dog at afhol-
de MUS med rektor. Der er altså forskellige ønsker og behov i lærergruppen. Med 
denne viden stod det klart for os, at det var nødvendigt at interviewe flere lærere og 
flere uddannelsesledere, så de forskellige grupperinger kom til orde og fordi det 
ville være interessant at følge samtalerne mellem de forskellige grupperinger. For at 
besvare opgavens centrale problemstillinger har vi valgt at undersøge to gymnasier, 
der har indført nye strategiske MUS-koncepter. Den centrale del af undersøgelsen 
er altså to fokusgruppeinterviews på hver skole; et interview med de uddannelses-
ledere, der afholder MUS, og et interview med en gruppe af lærere, der har været 
igennem MUS.  
Vi har valgt fokusgruppeinterviews, fordi det er en interviewform, der kan rumme 
samtale mellem flere. I forhold til individuelle interviews med flere deltagere, giver 
fokusgruppeinterviews mulighed for at observere samtaler og dermed meningsud-
veksling om bestemte emner. Det er interessant i vores undersøgelse der netop vil 
undersøge potentielle konfliktfelter. Vores fokusgruppeinterviews består overvejen-
de af nogle øvelser, som alle skal deltage i, og feltet vil så være de samtaler, der 
kommer i forbindelse med øvelsen. Øvelserne går ud på at vurdere forskellige ud-
sagn, der optræder på nogle kort, som lægges frem på bordet. Hvis samtalen går 
lidt i stå, kan vi som et middel bede dem om at blive enige om en prioritering af ud-
sagnene. På den måde kommer deres egen mening mere tydeligt i spil, og eventuelle 
konflikter bliver tydelige. Vores overordnede formål er altså at få dem til at snakke 
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sammen om, hvordan MUS er blevet afholdt, og vores middel er dels øvelseskort, de 
kan snakke ud fra, og dels forskellige niveauer af krav i øvelserne. Begrænsningen 
ved at bruge fokusgruppeinterviews er, at det kan blive problematisk at følge et in-
teressant udsagn i dybden, gennem ”en-til-en” spørgsmål. Det vil hurtigt få den 
konsekvens, at de andre deltagere melder sig ud i resten af øvelsen, eller at den ad-
spurgte holder igen på svarene, pga. de andres tilstedeværelse. Vi har været op-
mærksomme på gruppernes sammensætning, f.eks. hvorvidt uddannelseslederne er 
på samme niveau, eller om de kommer fra forskellige niveauer i organisationen. 
Det sidste kan skabe en tilbøjelighed til, at den øverste leder bliver føjet, og me-
ningsudvekslingen udebliver. Vi har desværre ikke haft mulighed for selv at vælge 
deltagerne og af forskellige årsager blev det til 2 lærere og 4 uddannelsesledere fra 
skole A og 2 uddannelsesledere og 4 lærere fra skole B. Interviewene havde en va-
righed på 45-70 minutter. 
Alle fokusgruppeinterviewene koncentrerede sig om to øvelser om hhv. skolens 
strategiske områder og lærernes motivation, men vi brugte i lederinterviewene mest 
tid på strategiøvelsen og i lærerinterviewene mest tid på motivationsøvelsen. Vi for-
beredte interviewene ved at udforme spørgeguides, se bilag 1 og 2. Det er tilfældigt, 
at det er ledelsesgruppen der bliver interviewet først på begge skoler. Formålet med 
ledelsesinterviewene er først at undersøge, hvorvidt MUS faktisk er strategisk for-
ankret og hvilke problemer der er forbundet med opgaven. Og derefter vil vi un-
dersøge, hvad lederne opfatter som motivationsfremmende for lærerne. I første om-
gang skal lederne tale om skolens strategi. I pilotinterviewet med rektor på skole A 
gav hun udtryk for at skolens nuværende strategi ikke er anvendelig til MUS, da 
den er meget generel. I stedet har uddannelseslederne inden de nye samtaler ud-
valgt såkaldte fokusområder, som, de i gennem skolens nyhedsbrev, har bedt lærer-
ne reflektere over. Rektor forklarer at alle områderne er kendt af lærerne, som no-
get skolen arbejder intensivt med og derfor er en del af skolens overordnede arbej-
de. Det er følgende 9 områder: internationalisering, talentpleje, science-netværk, 
sprog(projekt), profilering af studieretninger/IB/hf, IT/IT-klasse, fra-
fald/fastholdelse, ny skriftlighed, og danske ScienceGymnasier. På skole B forelig-
ger der en udbygget strategiplan ”2008-2013”, hvor 11 forskellige emner i strate-
gien er præsenteret og operationaliseret i forhold til tid og praksis. Det er disse 11 
emner, som lederne bliver præsenteret for som strategikort i den første opgave. 
Emnerne er følgende: Sund skole, ”Vision, mission, værdier”, Revision af mentor-
ordningen, Kompetenceudvikling, Relationer til omverdenen, Skriftlighed, Supervi-
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sion, Studieretningernes profil, Evaluerings- og kvalitetssystem, Kulturskole, Pæda-
gogisk laboratorium.  

 
Figur 5: Overblik over og sammenligning af de to skolers strategiske områder.  

Fokusgruppe- interviewets første øvelse er at lederne skal vurdere hvilke af områ-
derne der er strategiske. Områderne er skrevet ud på hver sit A4 ark, så de kan flyt-
te rundt med dem. Da lederne på skole A selv har valgt områderne i februar har vi 
valgt at lægge et ekstra område i bunken, nemlig ”samarbejde med lokalområdet” 
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for at sikre at der bliver en dialog om områderne og de ikke bare lægger hele bun-
ken over som strategiske områder. De valgte områder bliver brugt i den næste øvel-
se, hvor lederne skal vurdere hvilke af områderne, der har været inddraget i de af-
holdte MUS og bagefter hvilke af områderne der optræder i referatet af samtalerne, 
som en del af medarbejdernes udviklingsplan. Øvelsen afsluttes med en kort dialog 
om hvordan områderne blev inddraget og evt. hvorfor de ikke blev inddraget.  
Lærernes første øvelse handler om motivationsfaktorer, hvor der bliver lagt kort ud 
med forskellige mulige motivationer. Motivationskortene er blevet til gennem en 
operationalisering af Bourdieus kapitalformer. Bourdieus teori handler om at den 
enkeltes sociale, økonomiske, kulturelle og symbolske kapital tilsammen positione-
rer personen i gruppen. Det vil sige at jo mere kapital jo bedre position til at få det 
gode arbejdsliv. Heraf afleder vi at det at få kapital er en motivationsfaktor for med-
arbejderne. De forskellige kapitalområder har vi omsat til dels konkrete arbejdsop-
gaver, man kan få tildelt af ledelsen eller gruppen af lærere og dels anerkendelse i 
form af ros, løn eller tid; se figur 6. Samtidig er det vigtigt at områderne kan brin-
ges i spil i en MUS-samtale og dermed være et forhandlingsobjekt mellem parterne. 
Den økonomiske kapital har vi valgt at lade eksemplificere med to kort: 1. anerken-
dende løntillæg (kvalifikationstillæg) og 2. øvrige opgaver med god timetildeling. 
Disse to tiltag kan virke motiverende på den enkelte, hvis vedkommende oplever at 
være bagud i sin økonomiske kapital i forhold til gruppen. Den kulturelle kapital 
har vi valgt at operationalisere til 1.eksterne rejsekurser, 2. intern kompetencelæ-
ring og 3.pædagogiske projekter. Disse tilfører kulturel værdi, fordi deltagelse i så-
danne projekter markerer en forskel til de andre i (fag-)gruppen. Den sociale kapi-
tal har vi omsat til 1.prikkeopgaver (det vil sige projekter man er udvalgt til at del-
tage i/bidrage til) og 2.tillidshverv (det vil sige udvalgsposter, man vælges til og evt. 
opfordres til at deltage i fra ledelsens side). Begge opgaver giver indflydelse i orga-
nisationen og dermed øges ens sociale kapital i forhold til de andre. Den symbolske 
kapital giver prestige og kan derigennem virke motiverende. Den symbolske kapital 
kan omsættes til anerkendelse der tildeles enten i form af 1.A-hold frem for C-hold, 
2.personlig anerkendelse i det daglige fra ledelsen eller 3.interesse for/deltagelse i 
ens daglige pædagogiske eller faglige problemstillinger fra ledelsen. Når Bourdieus 
kapitalformer bliver skåret ned til anerkendelse der kan tildeles af ledelsen, får de 
alle en symbolsk karakter, fordi anerkendelse symboliserer social accept. Et kvalifi-
kationstillæg er en symbolsk gestus, ligesom at få tildelt et vigtigt udviklingsarbejde. 
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I forhold til de andre kapitalformer oppebærer den symbolske kapitalform ikke en 
ressourcetilgang i form af tid eller penge. I alt er der 10 motivationskort.  

 
Figur 6: Operationalisering af Bourdieus kapitalformer.  
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er tunge at forhandle med; i og med at et ekstern rejsekursus er dyrt og at A-hold 
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ledende spørgsmål om deres egen forberedelse af MUS, og et afsluttende spørgsmål 
om deres oplevelse af modpartens forberedelse.  
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4. Skolen som felt  – analyse af interviews 

Dette analysekapitel har vi inddelt i to overordnede afsnit, hvor vi i det første an-
lægger et organisationsperspektiv og i det andet et individperspektiv på vores mate-
riale. Til at starte med vil vi undersøge, hvordan MUS bliver brugt til at positionere 
sig, og derefter undersøger vi forholdet mellem ledere og lærere i et organisations-
perspektiv. I organisationsperspektivet undersøger vi også skolernes strategi og mu-
ligheden for strategiske MUS. I et individperspektiv analyserer vi, hvilke af motiva-
tionskortene og dermed Bourdieus kapitalformer, der motiverer lærerne i deres ar-
bejde. I den sidste del af analysen kortlægges Helle Heins arketyper i materialet og 
muligheden for at koble arketyperne med kapitalformerne som motivation under-
søges. Som afslutning på analysen overfører vi vores viden om MUS i gymnasiet til 
SCKKs model om organisation og individ, der blev præsenteret i indledningen.     

Vores analyse er baseret på udsagn af varierende længde fra interviewpersonerne, 
og det er væsentligt at understrege den metodiske sammenhæng mellem vores an-
vendelse af fokusgruppeinterviews og denne udsagnsbaserede analysemetode. Fo-
kusgruppeformen har vi valgt, fordi vi er interesserede i de interviewedes argu-
mentation om og position i forhold til de konfliktområder, som vi undersøger. Der-
for har vi også valgt at anonymisere interviewpersonerne gennem brug af to bog-
staver og et tal: det første bogstav henviser til skolen, dvs. A eller B, mens det andet 
bogstav er enten L for lærer eller U for uddannelsesleder. Tallet er til at identificere, 
hvilken lærer eller uddannelsesleder, der er tale om.  

AL1 er en ældre kvindelig humanist, mens AL2 er en yngre kvindelig samfundsfag-
lig humanist. Alle uddannelsesledere er midaldrende, og AU1, AU2 og AU4 er 
mænd, mens AU3 er kvinde. BL1 er en ældre kvindelig samfundsfaglig humanist; 
BL2 er en ældre naturvidenskabsmand; BL3 er en yngre naturvidenskabsmand, 
mens BL4 er en yngre kvindelig humanist. BU1 er en ældre mand, mens BU2 er en 
ældre kvinde. 

MUS-konceptet og intern positionering (JL) 

I lærernes beskrivelser af, hvordan de har forberedt sig til deres MUS-samtale un-
der det nye MUS-koncept, fremgår det i flere tilfælde, at der er en grundlæggende 
usikkerhed om, hvad samtalen kan og skal bruges til, således siger en lærer på skole 
A f.eks.: 
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”AL1: … Det er jo kun den anden MUS-samtale, vi har haft i alle de år, jeg har været ansat […] 
og det vil sige, at jeg har i hvert fald ikke sådan rigtig afkodet endnu, hvad kan jeg selv bruge en 
MUS-samtale til, og nu er der så et udspil fra ledelsen til, hvad der så kan indgå.” 

Her giver læreren tydeligt udtryk for sin usikkerhed om MUS-konceptet, men sam-
tidig fremgår det klart, at læreren forventer efterhånden at kunne bruge sin MUS til 
også at følge sin egen og ikke kun skolens dagsorden. I forlængelse heraf siger en 
lærer på skole B på et spørgsmål om lærernes MUS-fordeling på uddannelsesleder-
ne: 

”BL3: Det kommer an på, hvordan man ser den der MUS. Hvis man ser den som en mulighed for 
at forhandle nogen privilegier for sig selv, så vil man gerne så langt op i hierarkiet som muligt, 
men hvis det handler om at reflektere over, hvad kan jeg lave i denne organisation, hvordan kan 
jeg handle i denne organisation, så bliver det måske også mindre vigtigt. Og efter samtalen kunne 
jeg godt se, at det måske ikke var så vigtigt, hvem man talte med, det var vigtigt ligesom at få sat 
ord på.” 

Her formulerer læreren i klar tale to meget forskellige formål med MUS, som begge 
optræder i vores empiri. At denne lærer er så reflekteret omkring formålet med 
MUS, fører sandsynligvis til hans konklusion om, at tildelingen af uddannelsesleder 
til MUS er mindre væsentlig. I hvert fald er flere af de andre lærere i vores materia-
le i tvivl om, hvorfor de skal tale med netop den leder, og hvilken myndighed den 
pågældende leder har fået til at afholde MUS-samtaler, og disse lærere synes ikke, 
at fordelingen er uvæsentlig. På skole B siger en lærer således: 

”BL2: Det første jeg tænkte var, hvem skal jeg så til samtale til – var det hos rektoren PP, eller var 
det en af de andre? Var det OO, der sidder derinde og er administrativ, som jeg ikke snakker 
med? Men så var det NN, og det var sgu i orden – kemien svinger […] Men jeg synes ikke, at det 
var ligegyldigt, hvem man kommer ind til. BL4: nej.” 

Læreren giver her udtryk for usikkerhed på deres uddannelsesleders myndighed 
under MUS-samtalen. Generelt kan man sige, at lærerne er famlende i forhold til, 
hvordan det nye MUS-koncept kan og bør afvikles og udnyttes, men de anerkender 
samtidig, at deres ledere har gjort en indsats for at forberede og afvikle samtalerne. 
Flere lærere giver udtryk for, at MUS kan bruges til at positionere sig bedre internt 
på skolen, hvorfor fordelingen af samtalepartnere i ledelsen kan opfattes af lærerne 
som en konkret markering af, lærerens position i skolens hierarki; altså hvis en læ-
rer skal til MUS hos rektor, indtager vedkommende en mere fordelagtig position, 
end hvis man skal til MUS hos en uddannelsesleder. 
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Uddannelseslederne beskriver noget af den samme usikkerhed overfor deres egen 
rolle i MUS-konceptet, som lærerne gjorde, herunder især deres tvivl om, hvilke 
muligheder, de har under samtalerne for at imødekomme eller –gå lærernes ønsker 
og forslag. På skole A siger en uddannelsesleder: 

”AU2: Jeg synes ikke, at jeg sad i en position, hvor jeg kunne uddele alt for meget. Så jeg kunne 
lytte til, hvad de sagde, og så kunne jeg gå videre med det […] Jeg ved ikke, om I har haft de befø-
jelser, som jeg har haft?” 

På skole B siger lederne således: 
”BU1: …Kan man ligesom give tilsagn om noget, eller har man noget at handle med eller noget at 
dele ud af? Det tror jeg, vi skulle have gjort lidt tydeligere, hvilke kompetencer har man for sådan 
at diskutere noget konkret, hvis man kom så langt som at diskutere kompetenceudvikling eller 
andre opgaver i huset. […] det gør jo, at man føler sig sådan lidt svagere funderet, ikke. BU2: ja 
det er rigtigt, så kommer man lidt til kort, når man ikke rigtig ved, hvad man kan tilbyde.” 

Her er det tydeligt, at lederne ser det som et problem, at deres forhandlingsposition 
under MUS-samtalerne har været uklart afgrænset. I forhold til MUS-konceptet 
nævner flere ledere det som vanskeligt at inddrage skolens strategiplaner i samta-
lerne med lærerne, således en leder på skole B: 

”BU1: Det som jeg syntes umiddelbart var det vanskeligste, det var sådan at se vedkommende i 
relation til den der strategiplan, vi har skrevet, fordi den rækker frem i tiden, og der er for så vidt 
ikke så mange, der er synlige ift den. Det ville være et felt, hvor jeg skulle bringe nye emner på 
banen, hvilken rolle synes du, at du kan spille ift skriftlighedsprojektet, supervision og med de 
andre ting, vi har nævnt i strategiplanen? Og det har jeg så filosoferet lidt over. Hvad ville ved-
kommende kunne, og hvad ville vedkommende måske i virkeligheden have svært ved at kunne? 
Svært ved at være med i, og hvordan kunne man måske gøre vedkommende interesseret i det?” 

Her har lederen som forberedelse til sine MUS-samtaler også undersøgt lærernes 
placering i skolens forskellige udviklingsprojekter. På skole A har lederne haft den 
særlige udfordring, at der kun har været afholdt én runde MUS-samtaler på skolen 
indenfor den seneste længere årrække, og referaterne af denne samtale har lederne 
ikke måtte læse før dette års samtaler. Om forberedelsen til samtalerne siger leder-
ne på skole A: 
”AU1: Så forberedelsen er ligesom for mit eget vedkommende, hvem er det, vi skal snakke med, 
hvad er det vedkommende laver her på skolen, hvad er det vedkommende har gang i, og hvor er 
vedkommende på vej hen? Og lige gøre sig et par tanker i forhold til den konkrete person. Men 
netop fordi vi ikke har et afsæt fra tidligere år, så er det på et generelt niveau, vi måtte starte. 
AU2: Jamen jeg tror bare, at jeg vil underbygge det, fordi jeg er ny på skolen. Så jeg gik ind på 
Lectio og så på, hvem de var, jeg kendte dem jo ikke. AU3: Jeg tilslutter mig også, jeg gik ind på 
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Lectio og så på deres årsopgørelse og så på, hvad de stod registreret for, og hvad de havde lavet. 
Det var egentlig bare en ekstra ting, for dem, jeg har MUS med, kender jeg temmelig godt, jeg 
vidste godt, hvad de havde gang i.” 

Og på skole B: 
”BU1: Jeg har i hvert fald samlet sammen, hvad vedkommende har af undervisning, hvilke ar-
bejdsgrupper vedkommende sidder i, og så har jeg sådan prøvet at danne mig sådan et indtryk af, 
hvad vedkommende – prøvet at samle hvad jeg ved sådan officielt og uofficielt om den pågælden-
de […] Hvad synes vedkommende at interessere sig for? Og hvor meget fylder vedkommende på 
lærerværelset og i arbejdsgrupper og udviklingsopgaver o.lign.?” 

Generelt kan man om ledernes opfattelse af og tilgang til det nye MUS-koncept sige, 
at de føler en svækkelse af deres position som ledere, når deres ledelseskompetence 
er uafklaret, og det er jo ikke underligt. Hvis en leder skal kunne deltage i det spil 
om udveksling af kapital, som MUS også er, så er det nødvendigt, at vedkommende 
er helt klar over, hvilke kapitalformer og –mængder han har at spille ud med i for-
hold til lærerne. Før samtalen med den enkelte lærer har uddannelseslederne for-
søgt at danne sig et indtryk af vedkommendes position på skolen som den kommer 
til udtryk i vedkommendes deltagelse i skolens organisatoriske liv, f.eks. i udvalg og 
udviklingsarbejde, og en god informationskilde hertil er administrationsplatformen 
Lectios individuelle årsopgørelse, hvoraf lærerens timeafregning fremgår. Det er en 
helt central pointe i vores analyse, at ingen ledere som del af deres forberedelse 
nævner, at de har undersøgt detaljer som f.eks. undervisningsplaner eller evalue-
ringer fra lærerens undervisningsmæssige arbejde, som jo dog fylder den største del 
af lærernes arbejdstid. På denne baggrund mener vi at kunne konstatere, at lederne 
opfatter lærernes position på skolen som baseret på omfanget og kvaliteten af ud-
viklingsarbejde samt engagement og deltagelse i organisationen generelt, mens læ-
rerens håndtering af den daglige undervisning stort set ikke fylder noget i ledernes 
udsagn. Nogle af de samme pointer gør sig gældende, når forholdet mellem ledere 
og undervisere undersøges i et organisationsperspektiv. 

4.1. MUS-konceptet i  et  organisationsperspektiv (SA) 

Strukturelle udfordringer i  organisationen i forbindelse med MUS 

Skolerne er udvalgt, fordi de begge har valgt at afprøve SCKKs MUS koncept i dette 
skoleår. Det betyder, at skolernes ledelsesgruppe har arbejdet med implementerin-
gen af konceptet og derigennem har gjort sig overvejelser i forhold til tidligere kon-
cepter og forventninger til det nye. Organisationerne har altså været igennem en 
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mindre forandringsproces og dette afsnit vil undersøge hvilken betydning det ny 
MUS koncept har for organisationen. For begge skoler gælder det at det nye MUS-
koncept har fordelt samtalerne ud på flere personer end tidligere, hvor det var en-
ten rektor eller vicerektor der afholdt alle MUS. Rektor fortæller om problemerne 
med at afholde så mange MUS: 
 ”jeg havde MUS med 60 personer, det kan man ikke hvis man skal mene det. Spørgsmål: hvad 
var problemet? Svar: at afholde samtalerne og skrive referat er OK, men at omsætte det i forhold 
til efteruddannelse, time- og fagfordeling og trivsel, det kan man ikke når man skal være på heli-
kopterplanet – så kommer det til at lande på personalemæssige ting.”   

Men med det nye koncept er der i praksis kommet en organisationsændring, der 
dels betyder, at lærerne ikke længere refererer direkte til den øverste ledelse i for-
hold til deres kompetenceudvikling men til et lag af mellemledere, og dels at dette 
lag af mellemledere har fået tildelt en gruppe lærere og sandsynligvis beføjelser i 
forhold til gruppens kompetenceudvikling. 
På skole B er der ikke en overordnet klar plan for fordelingen af lærere til de enkel-
te ledere. Samtalerne er fordelt på to mellemledere og de to øverste ledere. Det er 
dog ikke tydeligt for den ene leder hvordan fordelingen er gjort: 
”BU2:..  jeg havde så også, kan man sige, af en eller anden grund rigtig mange af de helt unge 
kolleger, som i virkeligheden i øjeblikket ikke er så optaget af hverken strategiplan eller hvad de 
skal videreudvikle sig med andet end lige netop at finde fodfæste i deres fag, ikke.” 

Heller ikke blandt lærerne er baggrunden for fordelingen tydelig, men der var et 
klart ønske om at få MUS hos den øverste leder: 
(Citatet er også brugt i kortere uddrag i afsnittet om positionering.) 
 ”BL4: det var jo også nye principper i og med at ledelsen havde delt de her MUS ud i blandt sig. 
Og jeg tror at jeg sådan tænkte ”hvad skal jeg mene om den jeg havde fået” fordi jeg havde en 
forventning om at det var nok bedst at komme til den øverste leder, men jeg synes faktisk at det 
fungerede rigtigt udmærket. Og jeg synes at jeg har taget ham på ordet og stolet på at han har de 
beføjelser der ligger i MUS, så jeg kan tage noget efteruddannelse og sådan nogen ting, ikk 
JL: tænkte I andre noget om fordelingen? BL2: det første jeg tænkte var, hvem skal jeg så til sam-
tale til – var det hos rektoren him self eller var det en af de andre? Var det OO der sidder derinde 
og er administrativ, som jeg ikke snakker med. Men så var det NN og det var sgu i orden – kemien 
svinger. Og så tænkte jeg hvad kan jeg så sige til hende som er fremadrettet. Jeg så det som en 
mulighed for at komme med nogen ting som jeg gerne vil have ændret på eller hvordan jeg kun-
ne bruge mig selv de kommende år. Men jeg synes ikke at det var ligegyldigt hvem man kommer 
ind til. BL4: nej.” 

Lærerne har et klart ønske om, at få MUS med den øverste leder, men erkender, at 
de faktisk har været meget tilfredse med den leder de har fået tildelt. De har en op-
levelse af en konstruktiv MUS og den ene tydeliggør også en tillid til at mellemlede-
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ren har beføjelser til at realisere lærerens udviklingsplan. Selvom der ikke har væ-
ret en tydelig fordelingsplan, er der en generel positiv accept af fordelingen af lære-
re og ledere.  
På skole A virker fordelingen af lærere naturlig for uddannelseslederne. De leder 
hver i sær et område af organisationen, HF, IB, STX-sprog og STX-naturvidenskab, 
og i talesætter fordelingen problemfrit. Men denne selvfølgelighed gælder ikke for 
lærergruppen: 
JL: er I vidende om, hvordan lærerne er blevet fordelt på de her uddannelsesledere? AL2: nej men 
vi har haft mange sjove teorier på lærerværelset om vi sådan er blevet grupperet i forhold til at 
du underviser meget på HF, så derfor er du blevet tildelt den uddannelsesleder der har HF, eller 
du er IB. AL1: jeg tror det er sådan nogen overvejelser, men det kan jo ikke holde fordi vi er jo alle 
vegne alle sammen. AL2: men der er jo også nogen der siger, at de har forsøgt sådan at tage folk 
der sådan var mere eller mindre på deres egen alder. AL1: nej. AL2: jo det har der været teorier 
fremme om! AL1: nå ok.” 

Organisationsændringen er altså kun reelt blevet implementeret i de øverste lag. I 
lærergruppen er implementeringen ikke blevet reelt, i og med at lærerne ikke kan 
se hvorfor de er grupperet og dermed ikke føler sig som grupper eller tager ejer-
skab i gruppens fællesskab og lederen. Dette forklarer Gagliardi som tilsyneladende 
ændringer, fordi forandringerne ikke har nået organisationskulturens dybere lag. 
På samme måde er der en usikkerhed om fordelingen af beføjelser, lærerne gisner 
om hvorvidt uddannelseslederne har fået ressourcer med sig til MUS: 
”AL1:... vi har jo fået uddannelsesledere i år og vi har ikke sådan klart fået at vide hvad deres 
magt er, men vi har fået at vide at XX og YY, vores øverste og næstøverste leder, ikke længere 
blander sig, så det vil sige at der må jo være nogle ressourcer ude hos dem også, men personligt 
er jeg da spændt på om de ressourcer som jeg synes vi har talt om, om de så også viser sig at være 
der, ikke. Og det må heller ikke have været nemt for uddannelseslederne for det er første gang at 
de skal sidde og love til højre og venstre, hvad man jo sikkert har lyst til i den situation, når man 
møder alle de fremragende forslag som vi har.” 

Lærerne er ikke sikre på at de aftalte ressourcer faktisk tildeles, som aftalt. Også 
blandt uddannelseslederne er der tvivl, i hvert fald om hvad de andre har fået:  
”AU2:... Jeg ved ikke om I har haft de beføjelser som jeg har haft? .. AU3: Jeg vil sige det at blive 
bevidstgjort om at se sig selv, har jeg da brugt aktivt til at sige til timefagfordelingspersonen ” nej, 
hun vil hellere være der” AU2: der sidder du også tættere på, du sidder tættere på dine holdsæt-
ninger. AU3: ja, det er også der kun indenfor IB og ikke hvad de har sagt i HF og STX.” 
”JL: AU2 nævner det her med at du ikke har kompetence til at udvikle noget, er det noget I har 
talt om? AU1: det har vi ikke talt om på den måde. AU3: vi har i hvert fald ikke problematiseret 
det. JL: er det et problem? AU1: nej det er det ikke. AU2: det nytter ikke noget at vi alle sammen 
sidder og siger ja til timefagfordelingen, når der er en anden der sidder med det og det ved vi godt 
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og det ved lærerne også. Sådan fungerer det og det er den vej det går og løn taler vi heller ikke, 
der ikke sådan noget problemfyldt i det (enighed) De ved også godt at kurser skal igennem en stor 
ansøgning, fordi de er rigtig mange der vil. Vi kan sige at det er en rigtig god idé og bakke op og 
sådan. Lige med kurser der sidder vi os 4 og fordeler kurser, så der har vi jo indflydelse.”  

En del af ressourcefordelingen er klar for uddannelseslederne, det gælder timefag-
fordelingen der laves af den næstøverste leder og kursusfordelingen, som uddan-
nelseslederne sidder med. Men der er også uklare elementer, der afhænger af hvil-
ke grupper man sidder med og hvordan undervisningen tilrettelægges i de sektio-
ner. 
Selvom skole A har en klar organisationsplan for fordelingen af lærerne, HF, IB, STX 
osv. er den ikke accepteret af lærerne. Der er også en usikkerhed om tildelingen af 
beføjelser. På skole B er der ikke nogen klar plan for fordelingen, men der er en po-
sitiv accept fra lærernes side. Også på trods af at den øverste leder stadig afholder 
MUS med nogle af lærerne og dermed kan skabe ubalance i forhold til reference-
hierarkiet. Årsagen til at lærernes accept falder forskelligt ud på skolerne, kunne 
være at der på skole B er en tillid til at en decentralisering af magten fungerer. Det 
vil sige at ledelsen på nogle områder fremstår som et samlet ledelsesteam i organi-
sationen, som lærerne har tillid til. Dette stemmer overens med Gagliardis teori om 
kulturel inkrementalisme, hvor forandringerne bliver accepteret af de dybere lag i 
organisationskulturen og dermed bliver reelle forandringer i organisationen. Ledel-
sen på skole A er opdelt i et øverste ledelseslag og et mellemlederlag. Mellemlederne 
viser en sikkerhed i forhold til fordelingen af lærere, men viser en usikkerhed om-
kring deres beføjelser. Længere nede i organisationen er der usikkerhed om begge 
dele, lærerne forstår ikke fordelingen og er usikre mht. beføjelserne. Dette kunne 
tyde på at der ikke er en tillid i organisationen til at magten kan decentraliseres, 
selvom den bliver det på papiret, i skolens organisationsplan. I så fald er det sam-
menfaldende med Gagliardis tilsyneladende ændringer. Samlet set er det altså vig-
tigt at der er tillid i organisationen til en decentralisering af magt, når MUS skal 
fordeles på flere ledere, i forskellige ledelseslag. Og at tilliden betyder at forandrin-
gerne modtages positivt af hele organisationskulturens, så der kan ske en kulturel 
inkrementalisme. 

Strategi og strategiske MUS i organisationerne 

I dette afsnit vil vi først afdække skolernes strategi ud fra fokusgruppernes første 
øvelse og derefter undersøge hvorvidt det nys MUS-koncept fungerer som strategisk 
MUS. 
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Skole B har en 5-årig strategiplan for 11 forskellige indsatsområder. Nogle er gene-
relle som ”værdi, mission og vision” og ”kompetenceudvikling” andre er mere spe-
cifikke som ”sund skole” og ”skriftlighed”. I interviewets første øvelse, hvor skolens 
strategi skulle findes blandt strategikortene, havde lederne svært ved at udpege de 
præcise strategiområder og snakkede om at de fleste jo stadig var projekter, der 
skulle afprøves før de kunne blive til egentlig strategi. 
”BU2: ja og man kan sige at meget af det er jo at inden strategien ligesom er en del af skolen så 
skal emnet ligesom være kørt som projekt først, kan man sige, inden det ligesom er internaliseret i 
alle, ikke. Og det kan man jo sige om mange af de her at det er ting på vej til at blive en del af os. 
JL: hvilke for eksempel? BU2: ja øh, det her er jo noget vi fx slet ikke er startet på endnu – ’kultur-
skole’ – det tror jeg da godt at hvis man skal være ærlig må sige, at der er vi ligesom ikke rigtig 
begyndt endnu, vel? BU2: næh. BU2: det her er jo også noget, der er relativt nyt, ikke – skriftlig-
hed – så det er jo et eksempel på at det kan jo godt være at det virkelig bliver et område hvor vi 
har en stor del af skolen, men det er nyt at vi arbejder sådan bevidst med det. BU1: men vi er jo 
kommet fra start og der er ingen tvivl om at øhm at det er et stort indsatsområde også af strategisk 
betydning for os.” 

 Det betyder, at strategien altså ikke er forankret i organisationen. Selvom strategi-
planen blev lavet i 2008, 5 år efter skolens start, mener vi, at den stadig mangler at 
få værdi i organisationen og være et tydelig fælles mål, som alle arbejder hen imod. 
I forbindelse med strategiplanens punkt 5 om kompetenceudvikling, er der blevet 
nedsat et kompetenceudviklingsudvalg, som to af de interviewede lærere sidder i. 
Dels har udvalget arrangeret en dag om kompetenceudvikling, hvor alle deltog i 
forskellige workshops som IT, skriftlighed og ledelse, og dels har det til opgave at 
fordele midlerne til lærernes kurser mv. Udvalgets arbejde er ikke koblet på MUS, 
dvs. at valget af workshop er uafhængigt af emner der har været berørt til den en-
keltes MUS og tildelingen af kurser går gennem ansøgninger til udvalget, uden ind-
dragelse af MUS referaterne. Dette tydeliggør at MUS ikke opfattes som et bærende 
element for kompetenceudvikling. Men ideen om at koble MUS og kompetenceud-
vikling er til stede og er et formål med udvalgets arbejde: 
”BL4: man kan jo sige altså at det der ligger i tråd med den kompetenceudviklingsgruppe, som 
BL3 og jeg sidder i – hvor målet er at vi afdækket behovet indenfor skolen og så bliver puljen så-
dan lidt øremærket til netop [det] du har nogen ønsker om og kan de indpasses i skolen strategi-
plan. Men sådan er det ikke lige nu, der er det ligesom dig der tilkendegiver: de her kurser vil jeg, 
så søger du og så får du. Men det kan godt være at der er nogle kurser som jeg siger ja til, som 
ikke er hensigtsmæssige. Det ved jeg ikke, det er vel ligesom det som ledelsen så kan bruge de her 
MUS til og vores kompetencearbejde. At det skulle gå op i en højere enhed. Fordi det vil også være 
anerkendelse, hvis NN hun kom og sagde: nu er det her kommet er det ikke lige noget for dig, ikk 
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BL2: jo, det er rigtigt.  BL4: men der er skolen for stor til at det er noget hun kan rumme, så der er 
vi nødt til selv at være opsøgende, tænker jeg.”  

Men det er svært at lave en kobling mellem strategi, kompetenceudvikling og MUS, 
når lederne selv har svært ved at definere strategiområderne og inddrage dem sy-
stematisk i samtalerne. 
(Citatet er også brugt i afsnittet om positionering) 
”BU1:..øhm det som jeg syntes umiddelbart var det vanskeligste det var sådan at se vedkommende 
i relation til den der strategiplan vi har skrevet, fordi den rækker frem i tiden og der er for så vidt 
ikke så mange der er synlige ift den. Det ville være et felt hvor jeg skulle bringe nye emner på 
banen, hvilken rolle synes du at du kan spille ift skriftlighedsprojektet, supervision og med de 
andre ting vi har nævnt i strategiplanen, og det har jeg så filosoferet lidt over. Hvad ville ved-
kommende kunne og hvad ville vedkommende måske i virkeligheden have svært ved at kunne? 
Svært ved at være med i og hvordan kunne man måske gøre vedkommende interesseret i det?” 

Skolen har brug for at finde kernen i strategien, der kan udmøntes i en kompeten-
ceudviklingsplan. Strategiplanen har ifølge Gagliardis teori kun forårsaget en tilsy-
neladende ændring, og mangler altså at blive accepteret af de grundlæggende an-
tagelser i skolen organisationskultur. Med en forankret strategi vil det blive tydeligt 
for alle, hvad det er der skal arbejdes hen i mod og hvordan den enkelte kan bruge 
og udvikle sine kompetencer i arbejdet. 
Skole A er en ældre og velfunderet organisation, og skolen har en strategi, som er 
skrevet i 2009, men i det første interview med rektor gives der udtryk for, at den er 
for generel til at kunne anvendes i skolens dagligdag. Som vi har beskrevet i opga-
vens metodeafsnit har uddannelseslederne inden samtalerne udvalgt såkaldte fo-
kusområder, som de i skolens nyhedsbrev har bedt lærerne reflektere over. De om-
råder har vi valgt at gøre til strategikort. Til forskel fra skole B, var uddannelsesle-
derne på skole A meget hurtigt enige om hvilke af kortene, der er strategiske for 
skolen og hvilke der var underordnede projekter.  
” AU1: jeg vil sige at der er jo forskel på at vi har snakket om noget der hedder fokusområder og 
så strategiske områder. AU2: jeg vil ikke sige at ny skriftlighed er noget der er strategisk, fordi det 
er noget vi skal, og skal nu og her, hvorimod F/F (frafald og fastholdelse) er meget, der er noget vi 
skal holde fast i fordi det har det her økonomiske aspekt. AU3: jeg vil sige at den her profilering af 
studieretning er måske strategisk fordi . AU2: og internationalisering er også og også samarbejde 
med lokalområdet som er og der er lidt sammenhæng med science-netværket, ikk AU4: jho. AU2: 
og sprogprojektet er også strategisk, ikk..” 

Så selvom skolen altså ikke har en udfoldet og operationaliseret strategiplan som 
skole B, så er der alligevel en langt større sikkerhed i forhold til hvad der er skolens 
strategiske områder. Dette kan forklares ved at organisationen har arbejdet med 
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opgaverne i mange år, og derfor har nogle af områderne forankret sig som fælles 
bevidste og ubevidste værdier, jf. Scheins model for organisationskultur i opgavens 
indledende teoriafsnit, og at der bliver trukket på disse værdier til en fælles praksis, 
i mangel af en strategiplan.  

Den strategiske MUS? 

Det interessante for vores afhandling er, hvorvidt strategien bliver omsat til kompe-
tenceudvikling igennem MUS. Er det muligt at hente strategien ind i samtalerne og 
videre ud i praksis gennem udviklingsplanerne? I vores interviews svarer lederne, 
at de forsøger at få strategien med, men at de synes, at det er en svær opgave fordi 
læreren ikke har fokus på organisationen. 
”JL: fylder det meget [trivsel]? AU3: Ja det fylder en pæn del – hvis ikke mere. Andre: ja hvis ikke 
mere. I deres hoveder fyldte det mere, man skulle hive dem hen til det trug her [strategien] og 
sige, hør nu her, har du tænkt på noget omkring vores indsatsområder og fokus, de færreste hav-
de som udgangspunkt sat sig ind i dette. De ser det ud fra deres egen.. AU1: ja de ser det ud fra 
deres fag, jo også. Der er brug for faglig udvikling. AU2: det mener jeg også er fint, det er jo deres 
samtale. AU1: ja, ja men hvor vi måske også gerne vil se det ud fra skolens grundlag.. 
 JL: så hvorfor tror I, at lærerne tager udgangspunkt i deres fag og trivsel, men I skal trække dem 
hen til det her [de strategiske områder]? AU2: jamen jeg synes det er fuldstændigt forståeligt, det 
er en medarbejderudviklingssamtale der tager udgangspunkt i dem. Hvis de så ikke spiller med i 
forhold til skolen, så må vi sige det er ikke en flot kompetence du har i golf. Men som regel så kan 
det passe sammen. Hvis du vil det, så kan du jo faktisk det her – så lyder det som om du skal In-
ternationalisering eller sådan. …AU1: man kan vel sige at det er en genetik, det er naturligt at 
lærerne kommer med det udgangspunkt. Og vi vel jo gerne have dem til at se det i et større skole-
perspektiv, hvordan passer det med skolens retning og hvordan spiller det med dit arbejdsliv. JL: 
oplever du det som en konflikt? AU1: ikke som en konflikt. Men altså det er ligesom de forskellige 
udgangspunkter vi kommer med. Læreren har naturligt fokus, hvor jeg er. Og man kan sige at 
det er en omstillingsproces vi er i gang med efter reformen.” 

På skole A er uddannelseslederne opmærksomme på, at det ikke er naturligt for læ-
rerne at se sig selv i den strategiske organisation. Men de forsøger alligevel at akti-
vere lærerne hen i retning af strategien. På skole B inddrages strategien i samtalen, 
men kun i udviklingsplanen for de lærere, der faktisk ønsker det:  
”SA: er det noget du har brugt til en MUS-samtale? Altså du snakkede om, at når du forberedte 
dig, så på hvordan denne person kunne ses ift strategiplanen? Har du tænkt, at den her opgave vil 
være god til den her lærer? 
BU1: ja (1.02.40) det har jeg prøvet at tænke over hvordan vedkommende kunne gå ind i nogen 
af de projekter som er lidt tyndt bemandede eller som har lidt svært ved at komme i gang  
SA: var det noget der kom op i MUS-samtalen så? 
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BU1: kun fordi jeg bragte det op og jeg vil ikke sige at der kom noget ud af det og jeg synes erfa-
ringsmæssigt så er der mange der bliver lidt fjerne i blikket og man kan sådan fornemme at det er 
absolut ikke noget der sådan ligger ligefor – det kunne måske være en god idé om et par år eller 
sådan noget lignende. Man skyder det lidt ud fordi der er en masse andre ting der presser sig på” 

Denne konflikt mellem strategiplan og medarbejdertrivsel stemmer godt overens 
med modellen for de to rationaler i MUS, som vi har præsenteret tidligere i opga-
ven. Citaterne viser, at der også i gymnasiet står to rationaler overfor hinanden i 
MUS, ledernes effektive organisationsbundne rationale og lærernes koblinger af 
trivsel, arbejdsopgaver og privatliv, der tilsammen udgør et ukoordineret rationale. 
Det næste spørgsmål bliver så, hvordan konflikten overvindes, så samtalerne rent 
faktisk bliver til strategiske MUS? I de ovenstående citater peger begge grupper af 
uddannelsesledere på forberedelsen af samtalen som en vigtig faktor. Både deres 
egen forberedelse og lærernes forberedelse. I det nuværende koncept indgår strate-
gien ikke stærkt nok i forberedelsesdelen, lærerne vælger strategien fra fordi de 
ikke finder den væsentlig for deres egen trivsel. Og lederne forsøger at se medar-
bejderen strategisk i organisationen under forberedelsen, men opgiver ofte når em-
net ikke falder i god jord. For at gymnasierne kan få strategiske MUS, er det altså 
nødvendigt, at der fastholdes et strategisk fokus i dialogen, f.eks. ved at indeholde 
en refleksion over egne forbedring. Og at strategien udfoldes til også at indeholde 
en kompetenceudviklingsplan for hele organisationen, som begge parter kender og 
kan tage udgangspunkt i. 

4.2. Individperspektivet – kapital og arketyper (JL) 

I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i Bourdieus teori anlægge et individorienteret 
perspektiv på materialet. Hensigten er at undersøge, hvordan kapitalbegrebet frem-
træder i en dansk gymnasieskolekontekst i 2011. Sidste del af afsnittet undersøger, 
hvordan Heins arketypemodel fremtræder i vores empiri. Vi har valgt at indsætte 
citater fra alle fokusgruppeinterviewene for hver kapitalform for at illustrere, at 
alle kapitalformerne er relevante for vores interviewpersoner.  

Motivation og kapitalformer 

I dette afsnit undersøger vi lærernes og ledernes holdninger til og udsagn om, 
hvordan vores eksempler på operationaliserede kapitalformer motiverer lærerne og 
hvorfor. 
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Symbolsk kapital i  gymnasiet:  

Gennem alle vores interviews var der fuld enighed hos både ledere og lærere om, at 
langt det mest motiverende for lærerne findes blandt vores eksempler på symbolske 
kapitalformer nemlig ’personlig anerkendelse fra ledelsen’ og ’interesse for og del-
tagelse i dagligdagen fra ledelsen’. Således lærerne på skole A: 
”AL1: så siger jeg ’interesse for/deltagelse i ens dagligdag fra ledelsen’. Det er guld værd! AL2: det 
jeg fuldstændig enig i. AL1: og den ved siden af, ’personlig anerkendelse fra ledelsen’; at man bli-
ver set for det, man gør.”  

Og lærerne på skole B er helt enige: 

”BL4: Personlig anerkendelse fra ledelsen […] BL1: det er også noget, vi har snakket om her på 
skolen, det er ikke altid, at den her personlige anerkendelse kommer til udtryk her på skolen. BL3: 
det er jeg også enig i. Anerkendelse fra ledelsen. BL1: det kommer nok mere frem nu, fordi vi har 
savnet det.” 

Lederne på skole B er godt klar over, hvordan den personlige anerkendelse motive-
rer lærere: 
”BU1: personlig anerkendelse fra ledelsen – det er virkelig noget, som motiverer lærerne. BU2: 
det er helt sikkert ja. BU1: og det er helt nede fra en flaske rødvin for et eller andet, der er gået 
godt – en festaften eller et projekt, der er afsluttet, eller et glas champagne på lærerværelset når et 
eller andet er gået godt eller kage. Det virker!... og det efterspørges meget, og man kan sige, jeg 
ved ikke, om det er særligt for os, men det er ikke noget, vi er særlig gode til. Vi har stort set lavet 
– vi har lavet en liste over fejringer (griner) spontane fejringer.” 

Lederne på skole A er også bevidste om anerkendelsens betydning: 
”AU3: Det gør den der ovre i hvert fald – anerkendende ledelse. AU2: Ja! Og den her er i familie 
med den – deltagelse fra ledelsen i ens dagligdag. AU1: ja!” 

Det er helt centralt i vores materiale, at alle vores interviewpersoner på tværs af 
stilling, køn, alder og fag er enige om at vælge ’personlig anerkendelse’, som det 
mest motiverende sammen med ’interesse for og deltagelse i dagligdagen fra ledel-
sen’. På skole B har emnet øjensynligt været debatteret for nylig, hvilket lærerne 
anerkender, mens lederne har taget lærernes ønske så alvorligt, at man har udar-
bejdet en huskeliste over mulige fejringer i dagligdagen.  
Den sidste af de symbolske kapitalformer i vores interviews nemlig tildeling af ’A-
hold frem for C-hold’ som udtryk for ledelsens anerkendelse af lærerens faglige 
kompetencer spiller en noget mindre rolle hos de interviewede, idet lederne på sko-
le A som del af en længere opremsning kun kort nævner A-hold som motiverende 
for nogle lærere. Lederne på skole B siger, at skolen eksplicit arbejder med, at disse 
hold skal gå på skift blandt lærerne for ikke at skabe splid i faggrupperne, og her-
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med bekræftes vores forestilling om, at kapitalformerne også anvendes af lærere og 
ledere til at positionere sig i skolens organisatoriske felt. En lærer på skole B uddy-
ber, hvordan og hvorfor A-hold motiverer ham: 
”BL3: altså, det er i hvert fald en diskussion på alle matematiklærermøderne hvem der skal have 
A-holdene. Og der er flere ting i det, for det første er det lækkert at følge et hold i tre år. Og det er 
hårdt arbejde hver gang man får et C-hold, så skal man starte helt fra bunden. Der er faktisk helt 
utrolig stor forskel på hvad de kan når de starter og når de slutter. Det kan være tungt at starte 
helt forfra hver gang, så det er rart at få nogle A-hold engang i mellem. Men der skal også være 
en fornuftig fordeling, det er en del af jobbet at have forskellige hold. Men jeg synes det er moti-
verende at få et A-hold en gang i mellem, og så kan man folde sig mere ud, forberede nogen pro-
jekter og få en større frihed.” 

Når begge parter på begge skoler vælger de samme motivationskort først, er det op-
lagt at generalisere til gymnasieskolen bredt. Den personlige anerkendelse og inte-
resse fra ledelsen er stærkt motiverende, måske fordi den er vigtig for lærernes ar-
bejde, og/eller fordi den ikke findes (nok) på skolerne i dag. Den første årsag kom-
mer én af lærerne ind på: 
”BL4: jeg tror bare altid at det er vigtigt for os som undervisere, der anerkender elever hele tiden 
og så hunger vi efter anerkendelse selv hele tiden. Sådan tænker jeg det nogle gange.” 

Hun mener, at det er lærerrollen, der fordrer personlig anerkendelse, fordi der hele 
tiden skal gives anerkendelse til eleverne. Den anden årsag bunder i gymnasiernes 
organisationsopbygning, hvor der generelt er langt mellem ledelse og underviser i 
dagligdagen og dermed ikke er et naturligt rum for interesse og anerkendelse fra 
ledelsen. Lærerne er i høj grad selvledende i deres daglige opgaver og skal sjældent 
referere til en leder om arbejdsopgaverne, og derfor findes der ikke en daglig dia-
log, som på andre typer arbejdsplads, der typisk samtidig ville indeholde interesse 
og anerkendelse. Det er altså vigtigt at have gymnasiernes organisationsopbygning 
for øje, inden gymnasielærerne fremstilles som ekstremt afhængige af personlig an-
erkendelse. 
I forbindelse med de mange udsagn om anerkendelse er det en overvejelse værd, 
om denne symbolske anerkendelse skal være offentlig eller endda officiel for at væ-
re legitim, eller om det er nok, at anerkendelsen finder sted under private og uoffi-
cielle former. Er det med andre ord nok for lærerne med et skulderklap fra rektor 
på gangen og på tomandshånd, eller er det bedre med en officiel fejring efter velud-
ført arbejde? Vores materiale viser ikke klart, hvornår kapitalformerne bliver til re-
elle forhandlingsobjekter, men det er sandsynligt, at især de symbolske kapitalfor-
mer tilfører ejeren ekstra værdi, hvis de er offentlige. På skole B har lederne lavet 
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en liste med spontane fejringer, som de forsøger at huske at afholde midt i den trav-
le hverdag, men i hvert fald én af lærerne på skolen ønsker måske hellere et privat 
skulderklap. I anden sammenhæng siger læreren således: 
”BL2: Jeg tror, det er bedre, hvis rektor kommer hen og siger ’jeg hørte, du gjorde sådan i sidste 
uge, og det var skide godt gået’.” 

Vi kan på baggrund af vores materiale ikke konkludere, om den offentlige eller den 
private anerkendelse virker mest motiverende for lærerne, men blot konstatere, at 
begge typer findes og omtales. Sammenfattende kan vi sige, at de symbolske kapital-
former opfattes som klart mest motiverende for lærernes daglige arbejde. 

Økonomisk kapital i  gymnasiet:  
Vi har eksemplificeret økonomisk kapital med ’anerkendende løntillæg’ og ’øvrige 
opgaver med god timetildeling’, og i modsætning til de symbolske kapitalformer er 
der i vores materiale forskellige holdninger hertil, hvor især ’anerkendende løntil-
læg’ deler vandene. Her er det især vores yngre interviewpersoner, der giver udtryk 
for motivation gennem penge, hvilket dette længere interviewklip fra lærerne på 
skole B illustrerer tydeligt: 
”BL3 (yngre mand): Organisationen har et problem, fordi der ikke særlig mange penge at bruge 
til anerkendende løntillæg: men det er et af de steder, hvor alle vil føle en anerkendelse, hvis de 
bliver peget ud og får løntillæg, fordi de har en kompetence, så vil næsten alle opfatte det som en 
håndgribelig anerkendelse. JL: og det vil du også? BL3: ja det vil jeg også. […] BL2 (ældre mand): 
det sidste som du siger, det er en del af det. Jeg tror, det kan være et problem, hvis nogen bliver 
hævet frem for andre. Jeg tror, det er bedre, hvis rektor kommer hen og siger ’jeg hørte, du gjorde 
sådan i sidste uge, og det var skide godt gået’. Om man får 500 kr. mere om måneden, det rager 
mig en høstblomst. JL: hvad tænker I? BL1 (ældre kvinde): jeg tænker lige som BL2, så jeg vælger 
nok mere den her ’Interesse for & deltagelse i ens daglige problemstillinger’, men det kan også 
være noget med, at vi har en vis alder, så vores løn er højere. BL2: jeg vil bare sige, at jeg havde 
det samme synspunkt for 30 år siden. BL4 (yngre kvinde): jamen så må jeg sige, at jeg deler BL3s 
synspunkt. Jeg er indforstået med, at skolen ikke har noget at dele ud af, men jeg synes, at det er 
irriterende, at jeg har en mand, der tjener dobbelt så meget, som jeg gør, og hvor jeg synes, at jeg 
gør et stort stykke arbejde, og det er ligesom det dilemma, vi sidder med i gymnasieskolen. Den 
kan simpelthen ikke aflønne de kompetencer, vi har, og det arbejde, som vi lægger i det.” 

De yngre lærere er her godt klar over, at skolen ikke kan tilbyde en lige så høj løn 
som i det private erhvervsliv, men de opfatter samtidig dette forhold som en torn i 
øjet, mens de ældre lærere hellere vil have et skulderklap end penge. Lærerne på 
skole A giver udtryk for en lignende aldersbetinget forskel: 
”AL2 (yngre kvinde): så er der fx den her med anerkendende løntillæg. JL: f.eks. kvalifikationstil-
læg. AL2: jamen det bruger vi jo ikke. AL1 (ældre kvinde): jo det bruger vi da! AL2: jaja men nu 
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er jeg jo forholdsvist ny i gamet, og det jeg ved, det er, at man får et, når man har været her, et 7-
9-årstillæg og et 11-13-årstillæg. AL1: ja det er den struktur vi har, og det kan man sige, det er 
det, vi kalder et semiautomatisk løntillæg. JL: så der er ikke så meget anerkendelse i det? AL1: ikke 
andet end, at nu har man været her i så mange år, så nu kan man det, man skal på det tidspunkt.”  

Lederne på skole B er begge ældre, og de giver ikke udtryk for de samme hold-
ningsforskelle mht. alder: 
”BU2: Jeg tror, at på mange punkter er det noget andet end penge, der betyder noget, men jeg er 
da ikke i tvivl om, at penge også er med til at glæde nogen, og således give dem mere lyst til deres 
arbejde. BU1: og særligt det første ord i ’anerkendende løntillæg’. […]Det forekommer meget 
sjældent, at ledelsen siger til en medarbejder ’ved du hvad du – vi kan se, at du er en dygtig un-
derviser, og du gør utrolig meget for skolen, så vi synes, du skal have højere løn.’ Det forekommer 
meget sjældent (griner), men det ville virke, tror jeg også.” 
Lederne på skole A nævner slet ikke ’anerkendende løntillæg’ som motiverende for 
lærerne, hvilket givetvis skyldes den automatiserede løntillægsstruktur, som prakti-
seres i skole As område. I stedet nævner A-lederne vores andet eksempel på økono-
misk kapital, nemlig at flere lærere gerne vil have ’øvrige opgaver med god timetil-
deling’: 
”AU1: nogen vil gerne have øvrige opgaver på skolen, den der hedder opgaver med god timetilde-
ling. AU4: ja den kan jeg så ikke lide, at det bliver kædet sammen, der er mange der tager dem, 
men det der med ’god timetildeling’, det lyder så negativt. […] Vi har mange folk, der påtager sig 
pædagogiske projekter, og timetildelingen er ikke på plads før hen imod nu her (i maj måned), så 
de ved ikke, hvad de har fået for. Det er ikke tilfældet, at de bare vil have høj timetildeling.” 

Det er lidt usikkert her, om lederne er enige om at mene ’god’ eller ’høj’ timetilde-
ling, men de er enige om, at mange lærere ønsker sig øvrige opgaver som supple-
ment til den almindelige undervisning. Lærerne på skole A siger om timetildelin-
gen: 
”AL2: …jeg synes at nogle af de her arbejdsopgaver, så står det altså ikke helt mål med den ind-
sats, man så faktisk lægger i det. JL: så man får for lidt? AL2: ja.”  

Og lærerne på skole B: 
”BL3: Næsten alt får vi tildelt timer for. Men så er der bare nogen opgaver, hvor vi ikke får noget 
– hvis du sidder i et udvalg du får 15 timer for, så kan du være så ’heldig’ at komme med i et un-
derudvalg, hvor der er 10 ekstra timers arbejde i – det får du så ikke timer for, det giver ingen 
mening. […] BL1: og det er jo ikke en ekstra anerkendelse, det er bare at få lov at lave noget mere. 
Så der er forskel på at få 10 timer for noget, du laver, og så få ekstra timer, fordi du får en ekstra 
kompetence, der er der forskel.” 

På timetildelingsspørgsmålet er alle lærere uanset alder enige om, at opgaverne skal 
stå mål med de tildelte timer, mens nogle ledere giver udtryk for den opfattelse, at 
lærerne gerne påtager sig øvrige opgaver uden at kende timetildelingen på forhånd. 
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Der er en slående forskel på ældre og yngre lærere på begge skoler i holdningen til 
pengemæssig anerkendelse, mens køn og fag ikke ser ud til at have betydning, lige-
som tendensen er klarest på skole B. En mulig forklaring kan være skolernes geo-
grafiske placering, da skole A er en provinsbyskole og lærerne derfor, som akade-
mikere, måske oplever at være velbetalte i forhold til det omgivende samfund, mens 
skole B som hovedstadsskole er placeret blandt mange, også private, akademikerar-
bejdspladser med et højere lønniveau, hvor lærerens fag måske nemmere får en hø-
jere markedsværdi end i provinsen. En anden forklaring kan være den centralisere-
de løntillægspolitik, som skole A arbejder under, overfor den decentrale lønpolitik 
på skole B. Sammenfattende kan vi således sige, at de økonomiske kapitalformer 
virker motiverende for lærerne men på meget forskellige måder.  

Kulturel kapital i  gymnasiet:   

Vores eksempler på kulturelle kapitalformer var ’intern kompetencelæring’, ’pæda-
gogiske projekter’ og ’eksterne rejsekurser’, og alle medførte interessante diskussio-
ner blandt lærere og ledere i vores interviews. På skole B valgte lærerne tidligt i 
øvelsen at tale om intern kompetencelæring som meget motiverende: 

”BL2: hvad mener I med intern kompetencelæring? JL: altså interne kurser på skolen, f.eks. kurser 
for alle i en faggruppe. SA: supervision eller sådan noget. BL2: så tager jeg den alligevel, supervi-
sion det synes jeg er fantastisk. Rigtig rigtig spændende arbejde. […] Supervision og få nogen helt 
nye input det kunne jeg godt tænke mig. Og det er jeg rigtig glad for. JL: hvad siger I andre? BL1: 
det er jo også vigtigt, fordi skolen hele tiden udvikler sig, og vi tænker meget på elevernes kompe-
tencer, og så er det vigtigt, om vi har de kompetencer med, som vi skal bruge. JL: motiverer det 
dig også? BL1: ja det synes jeg, det giver lige et ekstra kick, at man kommer ind på livet af nogen 
andre og har nogen kurser sammen.” 

Her er det tydeligt, at flere lærere finder det motiverende og givende at samarbejde 
med kolleger om udvikling af undervisning, bl.a. fordi interne skolekurser ofte kan 
være målrettet præcist mod netop lærernes egen skole og elevgruppe. På skole B 
har man et igangværende internt kompetencelæringsprojekt om supervision, og 
herom siger skolens ledere: 
”BU1: jeg siger bare, at her (intern kompetencelæring) gør vi stort set alt, hvad vi kan. SA: men 
det gør I vel, fordi I tror, det motiverer lærerne? BU1: ja det er et ungt lærerkollegium, og der er 
stor aldersspredning, men der er mange unge, så vi synes også, det er nødvendigt, at vi organise-
rer, skal vi sige, intern kompetencelæring i de enkelte fag. […] Vi bruger det ikke som noget be-
lønning, så vi har ikke nogen fornemmelse af, om det virker motiverende.” 
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Det er interessant, at lederen forstår intern kompetencelæring som ’belønning’ frem 
for ’motivation’ af lærerne, fordi denne forståelse måske afslører, at ledelsen nogle 
gange anvender forskellige belønningsformer overfor nogle lærere.  

Hverken lærerne eller lederne på skole A nævner derimod slet ikke ’intern kompe-
tencelæring’ i løbet af deres interviews, men lederne nævner som del af en oprems-
ning kort ’efteruddannelse’ som motiverende for nogle lærere. Det er påfaldende, at 
ingen interviewpersoner fra skole A giver eksempler på brug af intern kompetence-
læring, men det kan naturligvis skyldes, at de har misforstået vores formulering, 
hvilket er mere sandsynligt, end at der ikke foregår intern kompetencelæring på 
skolen. 

Om ’pædagogiske projekter’ og ’eksterne rejsekurser’ siger lederne på skole A: 

”AU3: Jeg har haft nogen, der har sagt, eksterne rejsekurser motiverer. Og nogen der har nævnt 
pædagogiske projekter. Og A-hold frem for C-hold har jeg også haft. AU1: det er individuelt, der 
er nogen, der altid er med på vognen og vil have pædagogiske projekter, og nogen vil gerne have 
øvrige opgaver på skolen”. 

Her kunne vi som interviewere nok med fordel have bedt interviewpersonerne om 
at uddybe deres svar, men dette interview var det først afholdte i vores proces, så 
det var vi ikke rutinerede nok til på daværende tidspunkt. Lærerne på skole A næv-
ner kun pædagogiske projekter i forbindelse med behovet for timetildeling dertil, 
men om eksterne rejsekurser siger de: 
”AL1: Tænker I på det som en slags belønning eller bare som en mulighed for at komme af sted på 
de der eksterne rejsekurser? SA: bliver man mere glad for at gå på arbejde, hvis man kommer på 
rejsekursus til Japan i buddhisme? AL1: ja da det gør man da! SA: er det det, som vil motivere dig 
allermest? […] AL1: For mig vil det ikke være de eksterne rejsekurser, der motiverer mest overho-
vedet. Det er flødeskummet. JL: er det det samme for dig? AL2: ja og det der flødeskum skal der jo 
til engang imellem. Det er jo ikke derfor, man er blevet gymnasielærer, eller det er i hvert fald 
ikke derfor, at jeg er blevet gymnasielærer.” 

Som ovenfor er der her indledningsvist uklarhed om forskellen på ’motivation’ og 
’belønning’, hvilket viser, at lærere som lederne ovenfor kan opfatte f.eks. rejsekur-
ser som belønning af bestemte lærere. På skole B siger lærerne om rejsekurser og 
pædagogiske projekter: 
”BL2: Jeg vil sige, at det er fristende den der med eksternt rejsekursus. […] Jeg kunne godt tænke 
mig et tougers kursus til Tibet med fagligt indhold, men det er der nok ikke penge til. BL3: vi er da 
nogen, der skal til Kina. BL1: det er vi da. SA: vil det motivere mere i dagligdagen? BL2: ja, jeg 
søger information om mange ting rundt i verden, så det vil være et supplement til det, jeg gør selv 
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[…] SA: så pædagogiske projekter motiverer ikke så meget dig? BL2: jo, jo. Jeg har også været på 
kursus i elektroniske tavler.” 

Lærerne er enige om, at rejsekurser motiverer, men flere mener, at sådanne kurser 
er lækkert som flødeskum men måske ikke centralt for lærerjobbet. I denne sam-
menhæng viser materialet, at vores oversættelse af kulturel kapital mangler en ka-
tegori som ’eksterne kurser’ eller ’efteruddannelse’ som supplement til de ’eksterne 
rejsekurser’. Der er tydeligere fodslag i holdningen til, at pædagogiske projekter 
virker motiverende. Lederne på skole B siger: 
”BU2: det er helt klart, at [eksterne rejsekurser] har en betydning, jo men altså hvor længe, den så 
holder – hvor længe så motivationen, som man så oplever ud fra det holder, og hvor langvarigt 
det er, det er så nok mere tvivlsomt. BU1: vi gør det jo rent faktisk, altså alle matematiklærerne 
var i England her i januar og kom hjem og var høje over det, fordi det havde været en kæmpe god 
tur. BU2: ja helt sikkert. BU1: og historielærerne og sproglærerne, old-lærerne var i Athen, så det 
er helt klart, at det virker, og vi har vel bevidst også gjort det, fordi vi har haft et svagt fagsamar-
bejde her i huset, og det har været et af problemerne […] BU2: ja jo men der er jo ingen tvivl om, 
at det ryster folk sammen, og man får talt med hinanden på en anden måde, og det giver en basis 
for nogen projekter og noget bedre samarbejde, det gør det.” 

Og videre om pædagogiske projekter: 
”BU2: det er da klart, at det kan da godt motivere en, hvis man kommer ind i et projekt med no-
get, man sådan brænder for og kan få lov at arbejde med det og sidder sammen med nogen andre, 
der også synes, det er sjovt, så er det da helt klart motiverende.” 

Materialet har vist, at vores definition af ’pædagogiske projekter’ er upræcis, fordi 
vi ikke kan skelne mellem, om interviewpersonerne forstår kategorien som ’ansvar 
for pædagogiske projekter’ eller som ’deltagelse i pædagogiske projekter’, hvilket 
der er meget stor forskel på. Sammenfattende kan vi sige, at der er enighed blandt 
alle interviewpersoner om, at pædagogiske projekter motiverer, ligesom lærere og 
ledere finder eksterne rejsekurser motiverende, mens der på skole B er enighed om, 
at intern kompetencelæring virker motiverende for lærerne. Det er påfaldende, at 
to af kapitalformerne affødte uklarhed om forskellene på ’motivation’ og ’beløn-
ning’. Denne uklarhed kan skyldes det fænomen, at netop kulturel kapital har alle 
lærere og ledere i gymnasieskolerne overskud af i kraft af deres lange uddannelser, 
hvorfor det kan være vanskeligt at udmønte kulturel kapital til størrelser, der er 
relevante i en gymnasiekontekst. Uklarheden kan også skyldes, at forskellige beløn-
ningsformer faktisk anvendes af ledere overfor bestemte lærere; bolsjepædagogik er 
ikke noget ukendt fænomen for gymnasielærere. Endelig kan uklarhederne skyldes, 
at vores oversættelse af kulturel kapital til gymnasiet er upræcis og mangler flere 
underkategorier. 
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Social kapital i  gymnasiet:   

Vi eksemplificerede social kapital med ’prikkeopgaver’, som ledelsen udvælger læ-
rere til at løse eller udføre, samt ’tillidshverv’, hvor kolleger vælger en lærer til at 
varetage en bestemt opgave eller funktion. Ledelsen på skole B siger herom: 
”BU2: vi bruger det vel ikke så meget ud fra et ønske om at motivere og anerkende, men fordi vi 
gerne vil have nogen opgaver løst af nogen bestemte mennesker, hvis man sådan skal være helt 
grov. BU1: jo jo (griner). SA: men bliver de valgt ud, fordi de vil være egnede til opgaven, eller 
fordi de er i underskud af timer? BU1: fordi de er egnede til det […] SA: siger de ’åh nej’, eller 
siger de ’ih ja’? BU1: de siger ’ih ja’! […] BU2: men man kan sige, hvis vi skal være ærlige, så har 
det også en lidt negativ effekt ikke, fordi der er også nogen, der oplever, at det sker for meget […] 
det var hele tiden Tordenskjolds soldater, og der var for mange, der syntes, at de ikke kom til, for-
di de ikke blev set – og måske heller ikke var egnede til det, men altså det opleves jo forskelligt. 
BU1: men det har også været, fordi vi har haft behov for at få løst nogen opgaver af dem, der 
kunne så – men de har så også kunnet læse af det, at det også er udtryk for anerkendelse, og det 
er det jo også. Det er jo en anerkendelse af, at vi har tillid til, at de kan nå til vejs ende med et eller 
andet projekt.” 

Lederne kan her godt se fordele og ulemper ved, at anvende prikkemetoden til at 
uddelegere opgaver, således at prikkeopgaver er udtryk for anerkendelse af de ud-
valgte lærere, men samtidig er der jo tale om fravælgelse af de øvrige lærere. De to 
ledere har forskellige opfattelser af, hvorfor prikkeopgaver anvendes, hvor BU2 
lægger ud med slet ikke at opfatte prikkeopgaver som anerkendelse af læreren, 
mens BU1 giver udtryk for – eller måske undervejs erkender – at anerkendelses-
aspektet er væsentligt. Lederne på skole A giver udtryk for præcis den samme fler-
tydige forståelsesramme: 

”AU2: den med prikkeopgaver kan være lidt tvetydig. For det er først bagefter, at man hører, at 
folk har været glade for at blive prikket, eller de synes, at det var rigtigt træls at blive prikket. Og 
de kan være lidt pikeret af ikke at være prikket ud. Omvendt kan nogen være glade for at være 
prikket ud.” 

Lærerne på skole A siger: 

”AL1: Og så er jeg så gammel nu, at hvis jeg får sådan en prikkeopgave, at der er nogen, der siger, 
’det er du god til, kunne du ikke lige gøre noget mere ud af det?’ Men så skal det jo kobles med, at 
man skal have en timetildeling til det.” 

På skole B siger lærerne: 

” JL: men hvis du bliver bedt om eller udprikket til at løse sådan en opgave, kan det så motivere 
dig? BL3: ja det kan det godt gøre. Hvis den interesserer mig, men man kan jo også blive udprik-
ket til at lave et eller andet pædagogisk eller noget, der ikke lige interesserer mig. Så vil det ikke 
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motivere. JL: har I nogen erfaring med prikkeopgaver? BL4: kompetenceudvalget er jo sådan set 
en prikkeopgave, hvor vi sidder og prøver at afdække skolens behov for kompetenceudvikling. Ja 
det motiverer også... JL: Men? BL4: ja, jeg tænker nok, det der lange træk, og så får man ikke en 
time for det – det er nok også lidt demotiverende.” 

Lærerne er således enige om, at den rigtige prikkeopgave virker motiverende, fordi 
man føler sit arbejde anerkendt og værdsat, mens den forkerte opgave ikke virker. 
Dette betyder, at lærerne forventer, at deres ledere er meget omhyggelige, når de 
udvælger medarbejdere til at varetage prikkeopgaver. Hvis prikkeopgaver skal vir-
ke motiverende, fordi læreren skal føle sig anerkendt, skal opgaven derfor matche 
lærerens personlige interesser, ønsker og ambitioner, og dette svarer præcist til, 
hvad Amabiles foreskriver med sine motivationsteoretisk baserede ledelsesimplika-
tioner. Desuden er alle lærerne enige om, at der til alle opgaver skal medfølge et 
passende og tilstrækkeligt timetal, ligesom de er enige om, at manglende eller et 
utilstrækkeligt timetal virker direkte demotiverende.  

Om tillidshverv siger ingen af interviewpersonerne ret meget, således optræder det 
ikke hos lederne på skole A, ligesom lederne på skole B konstaterer, at tillidshverv 
ikke virker motiverende, fordi kun få lærere ønsker at modtage valg til skolens for-
skellige tillidsposter. Lærerne på skole A omtaler ligeledes tillidshverv kun meget 
kortfattet, og på skole B affærdiger en lærer helt tillidshvervenes motiverende ef-
fekt: 

”BL3: Vi har så flad en struktur i gymnasiet. Ledelsen træffer ikke alle de beslutninger selv, vi 
kommer med ind over, lærerne, på forskellig måder med de udvalg og opgaver vi har. SA: kan det 
være ’tillidshverv’ eller ’prikkeopgaver’? BL3: det forbinder jeg bare ikke med det. Det er tillidsre-
præsentant eller arbejdsskade et eller andet. SA: men tillidsrepræsentanten er vel også med i or-
ganisationen? BL3: det er fordi, jeg synes, at gymnasiet er en utrolig interessant organisation, og 
vi er i gang med at gå fra en struktur til en anden, og i den bevægelse begynder vi at få andre 
arbejdsopgaver, der begynder at komme mellemlederopgaver.” 

Her er det tydeligt, at læreren ikke opfatter poster i skolens faste udvalg eller nuvæ-
rende struktur som motiverende, samtidig med at læreren giver udtryk for gerne at 
ville deltage i skolens organisationsmæssige arbejde. 
Om de sociale kapitalformer kan vi sammenfattende sige, at tillidshverv ifølge vores 
interviewpersoner ikke virker motiverende, mens prikkeopgaver kan virke motive-
rende, hvis omstændighederne er gunstige, men både lærere og ledere har blik for 
dobbelttydigheden i at vælge lærere til og fra, når ledelsen uddelegerer opgaver 
med prikkemetoden. Tillidshverv falder udenfor de øvrige 9 eksempler, fordi til-
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lidshverv ikke kan tildeles af ledelsen men opnås gennem kollegiale valg, hvilket 
kan være en medvirkende faktor til, at vores interviewpersoner ikke omtaler tillids-
hverv, når vi ønsker at tale med dem om MUS. Samtidig er disse tillidshverv ofte 
uriasposter, hvor man kommer i opposition til ledelsen, hvilket kan virke demotive-
rende for lærere, der ønsker at anvende sine kapitalformer og –mængder til at posi-
tionere sig så godt som muligt internt på skolen. 

Delkonklusion på kapitalformer i  gymnasiet 
Vores undersøgelse af, hvordan de forskellige kapitalformer motiverer gymnasielæ-
rere, tager udgangspunkt i den oversættelse af hver kapitalform, som vi har foreta-
get. På baggrund af analysen kan vi konkludere, at denne oversættelse fungerer 
godt og er forståelig for vores interviewpersoner, og derfor mener vi, at de ti ek-
semplificeringer udgør en liste over motivationsformer, som ledere og lærere i 
gymnasiet kan tage udgangspunkt i, når den enkelte lærer f.eks. skal til MUS. Som 
vi har gjort opmærksom på tidligere bør listen på tre punkter justeres en anelse: det 
har i vores materiale vist sig, at der under de kulturelle kapitalformer mangler en 
kategori omkring efteruddannelse nemlig ’eksterne kurser’ som supplement til ’in-
tern kompetencelæring’ og ’eksterne rejsekurser’. Ligeledes under de kulturelle ka-
pitalformer skal definitionen af ’pædagogiske projekter’ præciseres til at vise enten 
’ansvar for’ eller ’deltagelse i’ pædagogiske projekter, fordi det er en afgørende for-
skellig tilgang til begrebet. Vi har i vores analyse forstået kategorien som ’ansvar for 
pædagogiske projekter’, hvilket lederne og flere lærere også har gjort. Begge disse 
justeringer er under den kulturelle kapitalform, som vi tidligere har konstateret, er 
svært at oversætte til gymnasiets pga. lærere og lederes høje uddannelsesniveau. 
Endelig er kategorien ’tillidshverv’ under de sociale kapitalformer klart den katego-
ri, som optræder færrest gange i vores materiale, og vi mener, at den vigtigste årsag 
hertil er, at tillidshverv baseres på kollegiale valg frem for ledelsesmæssig udvæl-
gelse eller beslutning, hvorfor denne kategori i materialet har vist sig at være 
usammenlignelig med de øvrige eksemplificeringer af kapitalformerne, hvilket man 
skal være opmærksom på. Med disse justeringer mener vi at have udviklet et ledel-
sesværktøj, der kan benyttes til at undersøge og afklare væsentlige elementer af den 
enkelte lærers motivationsprofil. Dette ledelsesværktøj kan efter vores mening bi-
drage til at øge gymnasielederes opmærksomhed på, hvad der motiverer gymnasie-
lærere og hvordan. 
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Vores undersøgelse af kapitalformerne har endvidere vist en særlig pointe omkring 
den sprogbrug, som lærerne og især lederne benytter. Vi mener således, at der – 
udover en generel ’dem & os’-sprogbrug mellem lærere og ledere – er tale om et 
kommunikationsforhold med en undertone svarende til en forældre-barn-
kommunikation. Når ledere taler om lærere, der kun tænker på deres kerneydelse, 
så omtales disse lærere med formuleringer, der karakteriserer dem som umodne 
personer og antyder, at de ikke er ligeværdige ansatte, mens lærere, der også tæn-
ker på skolen som helhed, omtales som voksne og ligeværdige medarbejdere. Om-
vendt når lærere taler om ledere, der kun tænker på struktur og organisation, så 
omtales disse ledere med formuleringer, der karakteriserer dem som umodne, mens 
ledere, der også tænker på fag og kerneydelse, omtales som voksne. Dette er natur-
ligvis en forenkling og en generalisering, og pointen er her ikke at pege fingre men 
at gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige i dette kommunikationsforhold og 
samtidig opfordre til, at både ledere og lærere hjælper hinanden og sig selv med at 
huske at tale sammen som voksne mennesker. 

Motivation og arketyper i  gymnasiet 

I dette afsnit vil vi undersøge, hvordan Helle Heins teori om de fire arketyper kan 
bruges til at skabe overblik over de forskellige lærerudsagn om, hvem, der motive-
res af hvad og i hvilke situationer. 

Primadonnaen 

Primadonnatypen har et tæt forhold til sit fags værdier og idealer, som både er 
stærkt medvirkende til at give hans arbejde mening og som fylder meget i prima-
donnaens identitet. Følgelig må disse værdier og idealer gives plads til udfoldelse, 
hvis primadonnaen skal være tilfreds med sit arbejdsliv.  

På skole A inddrager en lærer gymnasiets almendannende formål som forklaring 
på, hvorfor en arbejdsopgave er spændende og væsentlig: 
”JL: hvis vi holder fast i internationalisering, du siger det er spændende, hvorfor er det spænden-
de? Hvad er det du får ud af det?... AL2: jo og så den der sådan, en eller anden form for almen-
dannende funktion til at være en europæisk, en dansker, der kan agere i et samlet Europa. Det 
lyder meget højtravende.” 

Her er det tydeligt, at det netop er de højtravende idealer, som læreren henviser til i 
sin beskrivelse af, hvorfor arbejdet er vigtigt. En kollega henviser på samme måde 
til skolens overordnede funktion for hele byen: 
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”AL1: jamen det er provins, og derfor betyder et gymnasium noget for byen. JL: og det betyder 
noget for dig? AL1: ja for jeg bor jo også i byen. Så derfor synes jeg da, at det er vigtigt, at vi har 
noget at være stolte af i byen.” 

Læreren motiveres af, at det omgivende samfund har glæde af hendes arbejde på 
skolen, og det er i bund og grund denne idé, der driver værket for hende. Kollegaen 
fortæller om at blive motiveret af at arbejde med pædagogiske udviklingsopgaver: 

”AL2: jamen så var det her med de pædagogiske projekter, men det var mere i forhold til, at 
MUS-samtalen sluttede af med, at der var den sidste side i arket som handlede om, hvilke ud-
viklingsmål, man så havde. Og jeg er med i den faglige forening, så der har jeg jo været med i 
flere udviklingsprojekter, som jo egentlig ikke har noget med skolen at gøre, ud over at skolen jo 
så – går jeg ud fra – håber, at de sådan kan drage nytte af, at vi har holdt nogen af arrangemen-
terne her.” 

For denne lærer er det også vigtigt, at skolens ledelse lægger mærke til vedkom-
mendes deltagelse i og betydning for det pædagogiske udviklingsarbejde, men lære-
ren deltager i dette udviklingsarbejde i den faglige forenings regi udenfor sin ar-
bejdstid på skolen uanset, hvad ledelsen ser og mener, og det gør hun, fordi hun 
finder det vigtigt, nødvendigt og spændende. 
På skole B taler lærerne bl.a. om den motivation, der ligger i at undervise på det hø-
jeste faglige niveau: 
”BL3: Men jeg synes, det er motiverende at få et A-hold en gang i mellem, og så kan man folde sig 
mere ud, forberede nogen projekter og få en større frihed. JL: tænker I det samme? BL4: […] In-
den for mit andet fag er der A og B hold eller kun et A hold, som der er rift om, men vi lader det 
gå på omgang. Vi er alle interesseret i det.” 

Det motiverer lærerne at kunne bruge mest muligt af sin faglighed sammen med 
eleverne uden at skulle starte forfra hvert år med nye hold, hvor fagligheden er på 
det laveste niveau. Vi mener, at disse udsagn fra vores interviewpersoner er gode 
eksempler på, hvordan gymnasielærere motiveres af gymnasiets overordnede for-
mål og samfundsnyttighed, ligesom også muligheden for at undervise på baggrund 
af sine faglige idealer samt ledelsens anerkendelse af en ekstraordinær indsats vir-
ker motiverende for lærerne. Heins primadonna-arketype kan således også findes i 
udsagn fra gymnasielærere. 

Præstations-tripperen  

De to præstationstripper-typer motiveres begge af deres egen præstation, således at 
den ekstroverte type motiveres af offentlig anerkendelse af sin faglige præstation, 
mens den introverte motiveres af faglige udfordringer. 
På skole B motiveres en lærer af at deltage i og koordinere pædagogiske projekter:  
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”BL4: jeg er også enig i, undervisning er enormt vigtigt – men hvis man nu som jeg har undervist 
i nogen år, så skal der også bare nogen andre ting til. Og så er det for eksempel de pædagogiske 
projekter, som kan give mig et pift i dagligdagen. Måske er det okay for nogen, der har undervist i 
30 år bare at undervise, men for mig, der betyder det noget, at der andre opgaver i dagligdagen, 
og derfor betyder det også noget, når folk så ser, at der bliver udført nogen ekstra opgaver.” 

Det er tydeligt, hvordan læreren motiveres af ekstraopgaver, hvor de pædagogiske 
projekter især er væsentlige for at kunne yde noget særligt, og det er interessant at 
lægge mærke til lærerens udsagn om, at ’folk’ skal lægge mærke til netop hendes 
udførelse af disse ekstraopgaver. Det er uklart, hvem ’folk’ er for læreren, men et 
kvalificeret bud er, at det er ledelsen.  
En lærer på skole B siger om sine muligheder for efteruddannelse: 
”BL2: Jeg nævnte også en anden ting til min MUS, og det er det med kurser, man skal have lov til 
selv at vælge, hvilke kurser man vil på, også selv om det var andre faggrupper. Jeg har ikke de 
store behov for hen at videreuddanne mig indenfor [vedkommendes fag], det synes jeg, jeg kan 
nogenlunde, men det kunne godt være, at der var nogen kurser indenfor samfundsfaglige eller 
historiske områder, der kunne give noget. Så selv om det ikke var mit fag, så skulle jeg have lov at 
melde mig til det, det var vigtigt.” 

Disse eksempler illustrerer, hvordan læreren motiveres af efteruddannelse i form af 
rejsekurser, efteruddannelse og intern kompetencelæring, ligesom andre lærere 
motiveres af pædagogiske projekter. Mange af vores interviewpersoner motiveres af 
arbejde med pædagogisk udviklingsarbejde, men der er forskel på, om udviklings-
arbejdet kredser om lærerens egen faglige udvikling eller om det er pædagogiske 
projekter, som ledelsen helst skal lægge mærke til resultaterne af. Denne forskel 
korresponderer med forskellen på Heins introverte og ekstroverte præstationstrip-
per, som således kan ses i vores materiale.  

Pragmatikeren 

Pragmatikertypen har behov for et socialt tilhørsforhold til arbejdspladsen og moti-
veres af de samme faglige værdier, som primadonnaen gør det, men har behov for 
en passende balance mellem arbejds- og familieliv, hvorfor pragmatikeren, som 
navnet antyder, oftere kan gå på kompromis med sine faglige standarder og værdi-
er. 
På skole B fortæller en lærer om sit forhold til kollegerne: 
”BL3: vi snakkede om, hvad der motiverer og noget af det, der motiverer, er, at man er glad for at 
være, der hvor man er med kollegaer og sådan. Jeg er med i et fodboldhold her, og noget af det vi 
snakkede om er, at de der mindre, sociale klubber, man er med i, der er haveelskere og frokost-
klub og strikkeklub og sådan nogen mindre, sociale klubber, og det havde vi oppe og vende på 
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min MUS. Fordi når man har en stor arbejdsplads, så er det vigtigt at have nogle mindre struktu-
rer, og det at have menneskelige relationer er jo alt afgørende for, at man er glad for sit arbejde. 
Og det er motiverende, hvis man synes eleverne lærer noget, og man glad for sine kollegaer, så 
står man op hver morgen. Så kan man tage alle de der løntillæg og smide i skraldespanden.” 

Her formuleres i klar tale, hvordan og hvorfor skolens sociale miljø spiller en vigtig 
rolle for lærerne, og en kollega fortsætter: 
”BL2: faggruppeturen til München, det er simpelthen guld værd på rigtig rigtig mange måder, og 
så opfatter jeg de der supervisionsteam som noget, hvor der opstår en rigtig god social tilstand, så 
hvis det kan udvides til lærerkorpset i løbet af et par år, så tror jeg, at det vil være af uvurderlig 
værdi for skolen.” 

Det er interessant, at disse eksempler kobler det faglige arbejde med udviklingen af 
gode sociale relationer til kollegerne. Den pædagogiske udvikling omkring brugen 
af supervisionsteknikken medfører for denne lærer et godt socialt forhold til kolle-
ger.  
Vi mener, at disse eksempler viser, hvordan gymnasielærere også motiveres på må-
der, der ligner Heins pragmatiker-arketype. 

Lønmodtageren 

Lønmodtagertypens indstilling til arbejde er styret af en grundlæggende modsæt-
ning mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og han motiveres af og arbejder for at 
sikre sig en så høj betaling for så lille en indsats som muligt. 
Med Heins beskrivelser af lønmodtager-arketypen in mente er det ikke overrasken-
de, at der kun er få eksempler i vores materiale på, at gymnasielærere motiveres på 
denne måde. Der er vist generel enighed blandt gymnasielærere om, at man ikke er 
blevet lærer pga. lønniveauet, men som vi har nævnt ovenfor, motiveres især yngre 
lærere også af løntillæg for forskellige funktioner og kvalifikationer. For alle lærere 
uanset alder er det væsentligt, at timetildelingen til forskellige opgaver opleves som 
rimelig i forhold til opgavens indhold. 

Kapitalformer og arketyper 

De ovenstående udsagn fra vores interviewpersoner viser, hvordan Heins arketyper 
kan findes blandt gymnasielærere. I dette afsnit vil vi vise, hvilke sammenhænge, vi 
mener at kunne konstatere i vores materiale mellem Heins arketyper og Bourdieus 
kapitalformer.  

Vi mener således at kunne konstatere, at primadonnaen overvejende lader sig moti-
vere af symbolske kapitalformer, hvilket i vores undersøgelse vil sige anerkendelse 
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og interesse for dagligdagen fra ledelsen til læreren samt undervisning på A-
niveauhold. Ligeledes mener vi, at præstationstripperen lader sig motivere af kultu-
relle kapitalformer, hvilket vi i undersøgelsen har eksemplificeret med intern kom-
petencelæring, eksterne rejsekurser og pædagogiske projekter, hvoraf de to første 
former primært motiverer den introverte, mens den sidste form motiverer den eks-
troverte præstationstripper. Pragmatikeren lader sig motivere af sociale kapitalfor-
mer, hvilket vi har illustreret med tildeling af prikkeopgaver og tillidshverv, og her-
af var det i vores undersøgelse overvejende prikkeopgaver, som lærerne fandt moti-
verende. Lønmodtageren motiveres af økonomiske kapitalformer, hvilket vi forstår 
som anerkendende løntillæg og øvrige opgaver med god timetildeling. Alle lærere i 
vores undersøgelse motiveres af opgaver med rimelig ressourcetildeling, mens kun 
yngre lærere motiveres af pengetillæg. Se figur 7 for et overblik over disse sam-
menhænge. 

Heins arkety-
per: 

Bourdieus kapi-
talformer: 

Primære motivations-
former: 

Primadonnaen Symbolsk kapital Ledelsens anerkendelse og 
daglige deltagelse 

Præstations-
tripperen 

Kulturel kapital Hhv. intern kompetencelæ-
ring/rejsekurser og ansvar 
for pædagogiske projekter 

Pragmatikeren Social kapital Prikkeopgaver 

Lønmodtageren  Økonomisk kapital Tilstrækkelig timetildeling 
Figur 7: Sammenhæng mellem Heins arketyper,  Bourdieus kapitalformer og primære motivationsformer. 

En vigtig pointe i vores analyse er, at den samme lærer motiveres som flere forskel-
lige arketyper i forskellige sammenhænge, hvilket samtidig betyder, at vi mener, at 
Heins arketyper med fordel kan anvendes som analyseredskab på udsagnsniveau og 
ikke på personniveau. Som analysen ovenfor viste, så lader flere af lærerne sig mo-
tivere som flere forskellige arketyper; vi har f.eks. bragt eksempler på lærer BL4, 
der optræder både som primadonna og som ekstrovert præstationstripper og som 
lønmodtager. Lærer AL2 optræder som både primadonna og lønmodtager. Lærer 
BL3 motiveres både som primadonna, som pragmatiker og som lønmodtager, lige-
som BL2 motiveres som både introvert præstationstripper og som pragmatiker. Vi 
mener derfor, at Heins arketyper i hvert fald i en gymnasiekontekst er væsentlige 
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for forståelsen af gymnasielærere, som motiverbare på forskellige måder afhængig 
af situationen, hvorfor arketypemodellen må nuanceres, så den kan anvendes på 
udsagnsniveau. 

Heins fire arketyper lader sig motivere af Bourdieus fire kapitalformer, forstået på 
den måde at alle lærere i forskellige situationer rummer aspekter af mere end én 
arketype og følgelig kan motiveres af flere kapitalformer. Vi finder det væsentligt at 
konstatere, at forskellige kapitalformer appellerer til forskellige sider af lærernes 
personlighed, fordi det omvendt også kan betyde, at de forskellige dele af lærerrol-
len kan lokkes frem gennem brug af de modsvarende kapitalformer. Hvordan den-
ne sammenhæng mellem arketyper og kapitalformer kan udnyttes og udvikles, vil 
vi uddybe i afhandlingens afsluttende afsnit. 

4.3. Foreløbig konklusion på analysen (fælles) 
Nu vil vi kort samle op på de væsentlige pointer i analysens afsnit og bruge under-
søgelsens pointer til at udfylde MUS-modellerne om de to rationaler og om individ 
og organisation i et gymnasieperspektiv. Analysens centrale pointer er, at MUS ikke 
bliver brugt som strategisk ledelsesværktøj, og at organisationens kerneydelse nem-
lig læring ikke bliver berørt til MUS, at lærerne først og fremmest bliver motiveret 
af den symbolske kapital, og at gymnasiets organisationskultur bliver kraftigt ud-
fordret af MUS. 
 I afsnittet om fordeling og positionering blev det tydeligt, at lærerne accepterer an-
dre ledere end den øverste til MUS, hvis der er en bred tillid til, at lederen har fået 
beføjelser med. Dette forudsætter, at den organisationsændring, der sker, når MUS 
uddeles på flere hænder, er reel i hele organisationen. På skole A var der stor usik-
kerhed blandt lærerne og nogen grad af usikkerhed hos mellemlederne, hvilket ty-
der på, at decentraliseringen ikke var reel i alle organisationens lag. På B gav læ-
rerne udtryk for tillid til og accept af den tildelte, men havde dog ligesom lærerne 
på skole A gjort sig mange overvejelser over baggrunden for fordelingen af lærere 
mellem lederne. Dette hænger sammen med muligheden for at bruge MUS til at 
positionere sig internt på skolen på en måde, hvor lederens position i hierarkiet, 
afspejler lærerens position. En anden central pointe fra dette afsnit er, at lederne, 
når de vil danne sig et indtryk af lærerens person og position, kun undersøger, 
hvilke udvalgsposter og projekter læreren har deltaget i. Ingen af lederne giver ud-
tryk for, at de har forberedt sig på lærerens undervisningsmæssige arbejde, der re-
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elt udgør den største del af deres arbejdstid. Det vil sige, at gymnasiernes kerneydel-
se, nemlig læring, faktisk ikke bliver berørt til MUS. Der bliver ikke spurgt ind til, 
hvordan læreren kan blive endnu bedre til lave læring, og MUS medvirker ikke til 
at sætte en refleksionsproces i gang hos læreren om lærerjobbets kerneydelse. 
I analysens organisationsorienterede afsnit om strategi og strategiske MUS viste det 
sig, at skole A, hvor rektor mente ikke at have en brugbar strategi, faktisk havde 
nemt ved alligevel at udpege skolens strategiske områder. Og skole B, der har en 
gennemarbejdet strategiplan, havde svært ved opgaven. Årsagen hertil er, at skole A 
er en relativ gammel skole med faste fælles værdier, der hurtigt blev overført som 
strategiske områder. Skole B er derimod en ung skole, der stadig mangler at foran-
kre fælles værdier i hele organisationen, så strategiplanen kommer til at indgå na-
turligt i det daglige arbejde. I forbindelse med skolens strategiplan, arbejdes der og-
så med en kompetenceudviklingsplan, men arbejdet er ikke koblet til MUS. Kompe-
tenceudviklingsudvalget og den pædagogiske dag om kompetenceudvikling refere-
rer ikke til MUS eller omvendt, og lederne deltog end ikke på kompetenceudvik-
lingsdagen sammen med lærerne. De to processer arbejder således i parallelle spor. 
På skole A er det kun rektor (i pilotinterviewet) der taler om en kompetenceudvik-
lingsplan. Analysen viser, at det kan være en del af årsagen til, at MUS ikke rigtigt 
bliver strategisk. Lederne har svært ved at inddrage strategien i samtalerne, og læ-
rerne bider ikke på, når lederne forsøger, blandt andet fordi der ikke er en udvik-
lingsplan, der bliver koblet til samtalerne. Den største hindring er dog, at ledelse og 
medarbejdere bevæger sig i to forskellige rationaler. Ledernes effektive lineære og 
medarbejdernes ukoordinerede mangetydige felt. I et gymnasieperspektiv kan mo-
dellen om de to rationaler udfyldes med udsagn fra vores empiri. På lærernes side 
skal der i området om karriere, job og faglighed felter ind med undervisning, team-
samarbejde og pædagogiske projekter, og på ledernes side er det emner som ind-
satsområder og skoleudvikling, der er styrende for områderne kvalifikationsbehov 
og opgaver.  
I analysens individorienterede del undersøgte vi, hvilke af Bourdieus kapitalformer, 
der motiverede lærerne. Blandt alle ledere og lærere var der enighed om, at de 
symbolske kapitalformer var mest motiverende. Først og fremmest handlede det om 
personlig anerkendelse og den daglige interesse fra ledelsen og i mindre grad om 
tildeling af A-hold frem for C-hold. De økonomiske kapitalformer opfattes meget 
forskelligt af interviewpersonerne, hvor de yngre lærere generelt giver udtryk for at 
de motiveres af penge, mens dette ikke er tilfældet med de ældre lærere. Alle lærere 
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er dog enige om, at deres arbejdsopgaver skal følges af en tilstrækkelig timetilde-
ling, og at disse opgaver i modsat fald virker demotiverende. Af de kulturelle kapi-
talformer virker pædagogiske projekter mere motiverende end intern kompetence-
læring og eksterne rejsekurser, der også fik betegnelsen ”flødeskum”. Generelt var 
der lidt uklarhed i brug af begreberne motivation og belønning inden for de kultu-
relle kapitalformer, hvilket kan forklares med, at de disse motivationsformer også er 
i brug som belønning fra ledelsens side. På skole B blev lærerne motiveret af intern 
kompetencelæring, der på skolen havde form af et allerede igangsat supervisions-
projekt. De sociale kapitalformer fyldte mindst for vores interviewpersoner, og vo-
res analyse viste her, at ”prikkeopgaver” er dobbelttydige, da det at blive prikket af 
ledelsen til en opgave både kan være en ønsket og dermed motiverende opgave, 
men det kan også være en uønsket opgave, som læreren bliver pålagt.  
Vi kan med Bourdieus teori forklare, hvorfor det netop er symbolsk kapital, der er 
mest motiverende for gymnasielærere: Ofte bliver akademikere gymnasielærere, 
fordi de har lyst til at arbejde med at viderebringe interessen for og glæden ved net-
op deres undervisningsfag til eleverne, og dermed har de fleste gymnasielærere en 
faglig stolthed og et tilhørende ønske om og behov for faglig anerkendelse f.eks. ved 
at undervise på det højeste faglige niveau. Samtidig er hverdagen i en gymnasieor-
ganisation tilrettelagt, så lærerne i varetagelsen af kerneydelsen i meget høj grad er 
selvledende, og dermed er der en indbygget organisatorisk mangel på daglig aner-
kendelse og – set fra ledelsens perspektiv – mulighed for at vise interesse for den 
enkelte lærers arbejde. De øvrige kapitalformer er mindre motiverende af forskelli-
ge årsager: kulturel kapital har alle lærere og ledere meget af pga. deres lange ud-
dannelser, og derfor virker kulturel kapital mindre motiverende for den enkelte læ-
rer. Social kapital er pga. den høje grad af individualisme i lærerjobbet mindre væ-
sentlig; gymnasielærere er i høj grad individuelle medarbejdere, der nyder sociale 
aktiviteter men ikke motiveres af sociale kapitalformer. Økonomisk kapital er på 
flere måder den mindst relevante kapitalform, hvilket overvejende skyldes, at gym-
nasiets kerneydelse er elevernes læring, hvilket ligger et godt stykke fra lærernes 
løn og timeaflønning. Det bekræfter den generelle antagelse, at kun meget få bliver 
gymnasielærere for pengenes skyld. 
I den afsluttende del af analysen kortlagde vi Helle Heins arketyper i interviewenes 
udsagn og fandt, at alle fire arketyper er til stede, men oftest findes flere arketype-
udsagn hos den samme person. Det betyder, at Heins arketyper kan bruges i en 
gymnasiet, ikke som personkategorisering, men som måder den enkelte agerer på i 
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forskellige situationer. Det er altså konteksten, der fremkalder arketypen i læreren, 
og dermed de motivationsformer, der følger med arketypen. Vi undersøgte mulig-
heden for at koble Bourdieus kapitalformer som motivation med Heins arketyper og 
fandt, at hver af de fire arketyper overvejende motiveres af hver sin kapitalform. 
Primadonnaen motiveres af de symbolske kapitalformer og herunder især af aner-
kendelse, og præstationstripperen motiveres gennem de kulturelle kapitalformer, 
hvor den ekstroverte motiveres af pædagogiske projekter og den introverte vælger 
intern kompetencelæring og rejsekursus. Pragmatikeren motiveres af den sociale 
kapital især prikkeopgaverne, og lønmodtageren motiveres af den økonomiske ka-
pital, især opgaver med god timetildeling. Igen skal det understreges, at undersø-
gelsen viser, at en lærer kan antage de forskellige arketyper afhængigt af situatio-
nen og dermed motiveres af forskellige kapitalformer afhængigt af situationen. Heri 
ligger en kritik af Heins arketypemodel, som i forlængelse af vores analyse har en 
for unuanceret tilgang til gymnasielæreres motivationsprofil. 

En model om MUS i gymnasiet (SA) 

Afslutningsvis vil vi bruge den opsamlede viden om MUS i gymnasiet til at udfylde 
MUS-modellen fra figur 4 om individ og organisation i et gymnasieperspektiv. 

 
Figur 8: Model for MUS i  gymnasiet .  Udarbejdet på baggrund af Gringer (2011).  

Modellen i figur 8 viser, at MUS er en kobling mellem organisationen og læreren, 
hvor læreren ser en mulighed for at positionere sig, og hvor ledelsen skal sikre en 
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udvikling af medarbejderen, der skaber effekt for organisationen. Vores analyse har 
vist, at ledelsen skal sikre, at læreren bliver motiveret for at udvikle sig, og at moti-
vationsformen er afhængigt af flere faktorer. Motivationsformen afhænger dels af 
de værdier, der ligger i den uformelle del af organisationen, jf. tillid til decentralise-
ring af MUS-beføjelser eller ej, og den afhænger dels af, hvilken arketype, der træ-
der frem i lærerens personlighed. Modellen viser, at det er nødvendigt, at ledelsen 
både inddrager den uformelle organisation og arketypemulighederne i sin forbere-
delse til, hvordan læreren kan motiveres. Et overordnet eksempel fra vores analyse 
på et MUS-emne er, at lederen skal have læreren til at reflektere over, hvordan der 
kan skabes bedre læring. For at sikre den bedst mulige løsning, skal der laves en 8-
tals gennemgang i modellen i forhold til påvirkningen af de forskellige faktorer. 
Rækkefølgen er ikke så væsentlig, da alle punkterne påvirker hinanden i et vist om-
fang, men det er vigtigt at komme hele vejen rundt i modellen. Mellem den formelle 
organisation (ledelse) og den uformelle organisation (lærerkollegium) kan opga-
vens betydning påvirkes af organisationens fælles værdier eller grundlæggende an-
tagelser, jf. Schein. Når opgaven er præsenteret i midten af modellen til MUS-
samtalen, bearbejdes den af læreren i højre side af modellen. Øverst fremkalder op-
gaven en arketype i læreren, som påvirker motivationen for opgaven nederst. Lære-
rens motivation kan også påvirkes af de uformelle dele i organisationskulturen, så 
der går en bevægelse nederst mellem de to trekanter. Modellen kan altså bruges til 
at forstå, hvordan en opgave påvirkes af forskellige faktorer, både de organisations-
kulturelle værdier og de individuelle processer, i et sammenhængende perspektiv. 
Det er muligt at udvide perspektivet på MUS, ved at lægge opgavens to modeller om 
MUS oven på hinanden. Modellen om de to rationaler, hvor ledelsens og medarbej-
derens forventninger til MUS er forskellige, kan lægges i den øverste del af model-
len om organisation og individ. På den måde kommer der udover et organisations-
perspektiv på MUS-praksis, også et indholdsmæssigt perspektiv fra de to deltagere.   

5.  Diskussion og vurdering 

I afhandlingens afsluttende del vil vi på baggrund af vores analyse formulere tre 
gode råd omkring, hvordan MUS kan forberedes, afholdes og efterbehandles i gym-
nasierne. Vores udgangspunkt er fortsat, at når MUS er lovpligtigt, så kan skoler og 
lærere – ledere og medarbejdere – med fordel forsøge at få konceptet til at give me-
ning for og tilføre værdi til alle involverede. Vores gode råd er således formuleret 
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for at lade potentielle og reelle konflikter afløse af harmoni og en så høj grad af for-
ståelse mellem parterne som muligt. 

Vores gode råd om MUS i gymnasierne 

Det første råd tager udgangspunkt i, at såvel lærernes som ledernes rationale skal 
tages alvorligt i MUS, og her er der således tale om, at skolens organisationsper-
spektiv nødvendigvis må have og give plads i forhold til lærernes individuelle per-
spektiv. De to efterfølgende råd er formuleret som nogle betingelser for en vær-
diskabende MUS men med hver sit perspektiv som udgangspunkt.  

1. MUS skal både tage udgangspunkt i  lærernes kerneydelse og i  sko-
lens strategiske områder (fælles) 

Dette første er også det vigtigste gode råd om MUS i gymnasiet, og det er, at begge 
sider i MUS-modellen fra figur 8, både organisations- og individperspektivet, skal 
indgå som en væsentlig del af MUS-samtalens indhold, hvis MUS skal opleves som 
meningsfuldt og give værdi til alle implicerede. Set fra lærernes side skal kerne-
ydelsen derfor være en central del af MUS-forberedelsen, -afholdelsen og –
opfølgningen, hvis den enkelte lærer skal opleve MUS som andet end hyggeligt tids-
spilde. Set fra organisationens og ledelsens perspektiv skal skolens strategi være 
centralt placeret i MUS, hvilket kræver en konkretiseret og forståelig strategi, der er 
forankret hos alle medlemmer af organisationen, således at strategien kan indgå i 
MUS-forberedelsen, -afholdelsen og –opfølgningen. Med dette råd lægger vi os i 
forlængelse af Bourdieus teoretiske sammenkædning af subjektivisme med objekti-
visme og hans forsøg på at overskride det klassiske struktur-aktør-dilemma. Det er 
helt centralt, at MUS skal forsøge at sammenkæde lærerens individperspektiv med 
lederens organisationsperspektiv ved at tage begge dele alvorligt, men MUS kan al-
drig blive et neutralt og ligeværdigt mødested, fordi de to deltagere altid vil have 
forskellige kapitalbeholdninger og derfor forskellige mulige positioner i organisati-
onens felt, ligesom de to deltagere bevæger sig indenfor to forskellige rationaler. 

Analysen viser, at interviewpersonerne giver udtryk for, at lærernes kerneydelse – 
undervisning og læring – fylder næsten ingenting eller kun meget lidt i såvel lede-
res som læreres forberedelse og forventninger til MUS. Det er ikke overraskende, 
hvis mange gymnasielærere opfatter MUS som tidsspilde, hvis deres erfaring er, at 
kerneydelsen stort set ikke inddrages i samtalen. Hvis MUS skal udnyttes som stra-
tegisk ledelsesværktøj og dermed være den afsatte tid værd, må såvel ledere som 
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lærere forberede sig for at også kunne tale sammen om lærerens undervisning og 
læringsarbejde. Det er ikke nok som leder at kigge i Lectios årsopgørelse for at se 
lærerens timefordeling, og det er ikke nok som lærer at konstatere, at undervisnin-
gen går fint. Observation af undervisning, inddragelse af undervisningsplaner og –
evalueringer eller nysgerrigt-kritiske spørgsmål for at øge refleksionen over lære-
rens egen undervisningspraksis kunne være måder at tage kerneydelsen alvorligt 
på i forbindelse med MUS. 

Vores analyse viste også, at det er muligt at arbejde strategisk selvom der ikke er en 
realiseret strategiplan. Der kan komme en fælles praksis frem, når organisations 
kulturelle værdier er fælles for alle. Derfor er det muligt at skabe en sammenhæn-
gende skole på trods af, at skolen ikke har en klart formuleret strategiplan, hvis le-
dere og lærere føler sig sikre på de fælles værdier, og på den baggrund har en for-
ståelse af skolens strategiske områder. Omvendt er det muligt, at ledere og lærere 
på trods af en formel og formuleret strategiplan føler sig usikre på, hvad skolens 
strategi faktisk er, hvis strategiplanen ikke er konkret nok eller ikke er forankret 
hos og kendt af alle på skolen. I forhold til at sikre MUS som et strategisk ledelses-
værktøj er det altså nødvendigt, at skolens strategi er en præcis retning udstukket af 
ledelsen. Det skal være en strategi, der konkretiserer, hvilke udfordringer skolen 
står overfor og som viser den retning, som hele organisationen skal gå for at skabe 
mest muligt og bedst læring for eleverne. Hermed er en væsentlig del af strategiens 
indhold også fastlagt, idet kerneydelsen – elevernes læring – skal være en central 
del af strategien, hvis lærerne skal kunne inddrage den i deres refleksioner over de-
res eget arbejde som forberedelse til MUS. Hertil kommer, at strategien skal foran-
kres, hvilket vil sige, at den skal stå klart for alle i organisationen, og at alle ansatte 
skal have ejerskab for strategien. En tilgang til dette kunne være, at alle deltager i 
strategiformuleringsprocessen og i udarbejdelsen en kompetenceplan, der viser, 
hvilke kompetencer strategien kræver i forhold til de kompetencer, der allerede er 
på skolen. Samtidig kan MUS bruges til at eksplicitere sammenhængen mellem 
strategi og kerneydelse og dermed bidrage til at forankre strategien yderligere hos 
den enkelte lærer. 
Vores analyse viste desuden, at det var svært for ledere og lærere i praksis at tale 
om strategi og kompetencebehov under MUS. Hvis gymnasieskolerne vil have stra-
tegiske MUS, er det nødvendigt, at begge parter forbereder sig grundigt på at afkla-
re, hvad udviklingsbehovet er hos den pågældende lærer, og starter en refleksion 
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over, hvad vedkommende har behov for til at lave endnu bedre læring for skolens 
elever. Nogle af lederne havde gjort sig tanker før samtalerne om, hvordan læreren 
kunne bidrage til at løfte skolens strategi, men hvis det ikke faldt i god jord hos læ-
reren under samtalen, gik lederne bort fra emnet igen. Lederne accepterede således, 
at lærerne ikke var interesseret i denne del af samtalen, hvilket kan anses for for-
nuftigt i situationen, men ikke er godt for skolen som organisation i det lange løb. 
Dette peger tilbage på problemstillingen om de to rationaler, der bl.a. mødes i MUS, 
nemlig ledernes effektive og rationelle organisationsperspektiv overfor medarbejde-
rens ukoordinerede helhedssyn, der også indeholder privatlivssfæren.  
Det kan synes indlysende og derfor måske irrelevant at insistere på, at en Medar-
bejderUdviklingsSamtale skal fokusere på medarbejderens udviklingsbehov i for-
hold til ansættelsesstedets udviklingsplaner, men vores analyse viser, at dette ikke er 
helt så nemt at udføre i gymnasiernes dagligdag – og i hvert fald har vores inter-
viewpersoner ikke oplevet deres deltagelse i MUS sådan. Almindelig travlhed og 
manglende refleksion over formålet med MUS kan være en del af forklaringen; når 
der er tale om et lovpligtigt fænomen, er der en fare for at dette bliver til endnu en 
opgave i rækken af ting, der skal vinkes af. For den enkelte gymnasieleder kan det 
være vanskeligt at deltage i en refleksionsproces med en lærer, som underviser i 
fag, der er vidt forskellige fra hans eller hendes egne fag, og her er lederne nødt til 
at forberede sig på f.eks. de forskellige fakulteters forskellige udviklingspotentialer 
og –problemer for at kunne bidrage konstruktivt. For den enkelte gymnasielærer 
kan det være vanskeligt at placere sine egne fag og sit eget læringsarbejde med ele-
verne i skolens strategiplaner, og her er lærerne nødt til at forberede sig f.eks. ved 
at indgå aktivt i skolens arbejde med at udvikle strategiplanerne og ved at holde sig 
orienteret og opdateret om udviklingsplaner indenfor sine fag. MUS bliver ikke 
strategisk af, at der foregår en forhandling mellem de to rationaler, derimod skal 
MUS sikre eller igangsætte, at der foregår en refleksionsproces over udviklingsbe-
hovet hos både skole og medarbejder. 

2. Lederne skal gennem MUS blive opmærksomme på lærernes indivi-
duelle motivationsstruktur og inddrage deres viden herom i deres op-
følgning på MUS (fælles) 

MUS skal få læreren til at reflektere over, hvad der motiverer hende som lærer og 
som menneske, men MUS skal ikke være en forhandling mellem leder og lærer om 
forskellige motiverende belønninger. Lederen skal gennem MUS hjælpe læreren til 
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at afklare, hvad der driver værket for vedkommende, og lederen skal bruge denne 
viden om lærerens motivationsstruktur i sin løbende opfølgning på MUS. Derfor er 
gymnasieledere nødt til at have viden om, hvilke motivationsformer, der eksisterer i 
gymnasieskolen, og hvilke motivationsprofiler, gymnasielærere har. Analysen viser, 
at vores interviewpersoners udsagn kan forstås som eksempler på, hvordan Heins 
fire arketyper kan findes i gymnasieverdenen. Analysen viser også, at interviewper-
sonerne forstår og kan forholde sig til vores operationalisering af Bourdieus fire ka-
pitalformer ind i en gymnasiesammenhæng, og dermed er de ti motivationsformer 
sammen med de fire arketyper et værktøj, som gymnasieledelser kan bruge til at få 
viden om, hvad der motiverer hvilke gymnasielærere i hvilke situationer.  

Analysen viser også, at interviewpersonerne uanset alder, køn, fag og stilling me-
ner, at personlig anerkendelse og interesse for og deltagelse i dagligdagen fra ledel-
sen til lærerne virker mest motiverende og derfor skaber øget arbejdsglæde for læ-
rerne. Der er i analysen ofte sammenfald mellem læreres og lederes udsagn om og 
vurdering af, hvad der virker motiverende, men der er ikke altid bevidsthed hos 
lederne om, at noget virker motiverende og hvorfor. Det står ligeledes klart, at den 
symbolske kapital skal udbetales jævnligt og til hverdag og ikke kun i forbindelse 
med MUS. Rosen skal være for noget konkret, og ledelsens engagement må være 
ægte, hvis lærerne skal motiveres. Ledelsen kan med fordel benytte MUS til at rose 
og vise engagement, men MUS skal også bruges som lejlighed til at reflektere over, 
hvordan læreren på baggrund af sit rosværdige arbejde skaber endnu mere værdi 
for skolens elever og for sig selv. Kan lederen ikke umiddelbart finde noget at rose 
læreren for, så er det lederens opgave at undersøge lærerens arbejde grundigere og 
på lærerens præmisser, fordi det altid bør være muligt at finde rosværdige elemen-
ter hos enhver gymnasielærer. Disse symbolske kapitalformer er jo netop symbolske 
og derfor i økonomisk forstand gratis for de selvejende gymnasieskoler, men trods 
deres symbolske karakter kan de faktisk have økonomiske fordele, fordi lærerne vil 
arbejde videre efter skolens lukketid, hvis ledelsen har held med at skabe et ar-
bejdsmiljø, der appellerer til lærernes indbyggede primadonna-motivationsprofil, 
og i dette arbejdsmiljø er ros, interesse og deltagelse i det daglige arbejde fra ledel-
sens side af uvurderlig værdi. 

Med dette råd lægger vi os i forlængelse af Teresa Amabiles ledelsesimplikationer, 
fordi vi også mener, at gymnasieledere for at kunne skabe det bedst mulige ar-
bejdsmiljø for deres lærere har brug for viden om motivationstyper, -former og –
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profiler. Større viden om motivationsteori og gymnasiespecifikke motivationsfor-
mer, vil minimere risikoen for, at MUS bliver til en trivselsmåling af lærernes til-
fredshed med skolen og en hyggelig samtale med en leder, fordi lederne vil være i 
stand til at differentiere mellem de enkelte læreres indre motivationskraft. Dermed 
kan lederen i højere grad fokusere på, hvordan arbejdsmiljøet kan påvirkes, så den 
enkelte motiveres til at udvikle sig som lærer på netop denne skole. Der er mange 
årsager til, at motivationsteori ikke fylder meget for gymnasieledere, men en årsag 
kan være den udbredte holdning også i gymnasieskolen om, at man for at kunne 
behandle alle lærere lige, er nødt til at behandle dem ens. En anden årsag er, at det 
er fremmed for gymnasiets organisationskultur at fremhæve enkeltpersoner foran 
lærerkollegiet som helhed, og det er således først indenfor de seneste år, at rektor 
og de øvrige ledere er blevet til andet og i nogle sammenhænge mere end primus 
inter pares, jf. Raae (2007). En tredje årsag er, at det i hvert fald i gymnasiesam-
menhæng er et relativt nyt fænomen at forholde sig til motivationsteori, og her hå-
ber vi med denne afhandling at kunne bidrage med gymnasiespecifik viden om mo-
tivationsformer og –typer.  

3. De organisatoriske udfordringer ved en decentralisering af MUS 
skal adresseres (fælles) 
Når MUS skal bruges som et strategisk ledelsesværktøj, er det nødvendigt at uddele-
gere MUS fra rektor til skolens uddannelsesledere, fordi rektor som ene kvinde ikke 
kan afholde samtaler med 80-100 personer, hvis disse samtaler skal have et formål, 
som er andet og mere end bare at overholde lovgivningen. Denne decentralisering 
har i analysen vist sig at medføre en række organisatoriske udfordringer, og disse 
udfordringer skal adresseres først og fremmest af ledelsen, før MUS kan være vær-
diskabende for skolen og for lærerne.  
Fordelingen af lærerne på de forskellige MUS-ledere har f.eks. vist sig at skabe 
uforholdsmæssigt meget og unødig uro blandt lærerne, og derfor skal denne forde-
ling være gennemsigtig og offentliggøres for lærerne gennem klar kommunikation. 
I SCKKs koncept er det vigtigt, at man afholder MUS med sin daglige nærmeste le-
der, men dette bliver en udfordring i gymnasieskolerne, da medarbejderen hverken 
møder daglig ledelse eller har en nærmeste leder. Vores analyse viste, at den mang-
lende kommunikation om baggrunden for fordelingen af lærerne på lederne fik den 
konsekvens, at lærerne brugte meget tid på at overveje, hvorfor de havde fået tildelt 
netop denne leder i stedet for at bruge tiden på at forberede sig på samtalen. Analy-
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sen viste også, lærernes bekymring for at blive fordelt til en lavtplaceret leder var 
omvendt proportional med deres tillid til, at lederen havde modtaget de nødvendige 
beføjelser i forbindelse med uddelegeringen af MUS. Her ligger en forklaringsværdi 
i Bourdieus begreber om skolen som felt, hvor de forskellige medarbejdere og ledere 
placeres i en position og efterfølgende foretager en positionering i forhold til deres 
kapitalmængde og –former. Læreren er nødt til at vide, at den pågældende leder 
indtager en tilstrækkeligt indflydelsesrig position i skolen organisation til, at MUS 
hos vedkommende giver efterfølgende mulighed for læreren for at positionere sig 
fordelagtigt.  
Vores råd er på denne baggrund, at det er vigtigt at forklare både fordelingen af 
lærere på ledere og hvilke beføjelser, disse ledere har fået med til MUS. Her tænker 
vi f.eks. på klarhed over, hvilke efteruddannelsesønsker, som lederen kan sige god 
for. Ligeledes skal der inden MUS være en klar plan for, hvordan udbyttet af samta-
lerne skal og må udnyttes f.eks. i administrationens daglige arbejde. Det er vigtigt at 
alle f.eks. ved, om samtalereferatet er fortroligt, eller om skolens øvrige ledere må få 
kendskab til indholdet. Hvis en leder, som skal afholde MUS, ikke har klarhed over, 
hvilke ledelsesbeføjelser han har til MUS, så må ledelsesgruppen sørge for at skabe 
overblik herover og reelt indføre decentralisering, når MUS uddelegeres til flere 
ledere. Her kan Gagliardis begreb om inkrementelle ændringer af organisationskul-
turen forklare, hvorfor lærerne er nødt til at have tillid til, at alle uddannelsesledere 
har faktiske ledelsesbeføjelser med til MUS, fordi decentraliseringen af MUS er en 
ændring af organisationskulturen, som skal bevise sit værd, før den optages i sko-
lens grundlæggende antagelser.  
Analysen afslørede også en organisationsmæssig udfordring i at sikre en stærk kob-
ling mellem skolens kompetenceudviklingsbehov og MUS-processen omkring den 
enkelte lærers refleksion over sine egne udviklingsbehov. Der er risiko for, at ledel-
sens forskellige hænder ikke ved, hvad hinanden gør, hvis MUS afkobles fra afkla-
ringen af skolens kompetenceudviklingsbehov. Det betyder, at nogle lærere har 
brug for eksterne kurser, andre for interne udviklingsarbejder, og andre har brug 
for ikke at komme på kursus, men at omsætte erfaringer til praktisk undervisnings-
arbejde. Afhængigt af hvilke kompetencer lærerne skal have, er der således forskel-
lige tilgange til at opnå dem, og dette peger igen tilbage på, at MUS får større effekt, 
når der er en gennemarbejdet kompetenceudviklingsplan for skolen. 
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Endvidere viste analysen, at gymnasiets organisationsform indeholder nogle gene-
relle udfordringer, herunder især lærernes udstrakte grad af selvledelse i udførel-
sen af deres kerneydelse, der medfører stor afstand mellem lærer og leder i det dag-
lige, hvor lederen ikke nødvendigvis forstår indholdet af eller kender detaljer fra 
lærerens faglige arbejde med elevernes læring. Gymnasiet er som organisation 
præget af løse koblinger mellem de enkelte medlemmer, og i forlængelse heraf er 
den enkelte lærers metodefrihed en anden organisatorisk udfordring, som på nogle 
gymnasier afspejler sig i skolens samtalekultur, hvor princippet om metodefrihed er 
blevet til en slags våbenhviletilstand, hvor lærerne ikke taler om udvikling af pæ-
dagogik og didaktik men måske i stedet taler om elever, klasser og fag. Eller med 
Bourdieus ord, at skolen ikke er et sammenhængende organisatorisk felt, fordi or-
ganisationsmedlemmerne ikke føler stærk nok tilknytning til den. 

Mange gymnasier arbejder hårdt på at overkomme disse organisatoriske udfordrin-
ger, men gymnasierne har som helhed været under stort pres pga. indholdsrefor-
men fra 2005 og selvejereformen fra 2007. Således er både indhold og form blevet 
reformeret samtidigt, og derfor er ikke alle organisatoriske udfordringer blevet 
håndteret lige hensigtsmæssigt på alle skoler. 
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6. Konklusion og perspektivering  
Afhandlingens problemformulering lød, ”hvordan laver gymnasieskolerne MUS, 
som sikrer, at lærerne motiveres til at følge skolens strategi?” Vi har undersøgt og 
nuanceret de iboende konflikter mellem lærernes vagt formulerede, irrationelle og 
ikke-stringente tilgang til MUS overfor ledelsens stringente, rationelle og eksplicit 
formulerede strategiske tilgang til MUS. Hensigten med afhandlingen har også væ-
ret at skabe større forståelse for modpartens tænkning for derigennem at udjævne 
konflikterne og skabe en så høj grad af harmoni som muligt ved at arbejde for, at 
MUS kan opfattes af både lærere og ledere som et forum, der tilfører arbejdet vær-
di. Konflikten mellem ledere og medarbejdere eksisterer fortsat, men den behøver 
ikke at gå i hårdknude i forbindelse med en så følsom én-til-én-situation, som MUS 
er.  
Vi har i afhandlingen brugt Bourdieus teori og begreberne felt, kapital og positione-
ring som udgangspunkt, og gennem koblingen af Bourdieus kapitalformer og Heins 
arketypemodel har vi undersøgt lærernes forskellige motivationsstrukturer. Vi har 
herigennem nuanceret Heins model, fordi de fleste gymnasielærere i vores analyse 
gav udtryk for at blive motiveret som forskellige arketyper i forskellige situationer, 
så det således er konteksten, der afgør lærerens motivationsstruktur. En lærer, der i 
én sammenhæng lader sig motivere som en primadonna, kan i en anden situation 
lade sig motivere som en lønmodtager. Alle vores interviewpersoner giver udtryk 
for, at symbolsk kapital er mest motiverende for gymnasielærere, og dermed lægger 
vi os i forlængelse af Heins ledelsesopfattelse om, at alle medarbejdere bør ledes 
som primadonnaer. Vi er således enige med Hein om, at primadonnaledelse er væ-
sentlig, men gymnasieledere bør også have viden om andre motivationsstrukturer 
og de tilsvarende ledelsesstile for at lave god gymnasieledelse. 
Vores afhandlings vigtigste nye indsigter er for det første de tre gode råd om eller 
betingelser for, at MUS kan anvendes som et strategisk ledelsesværktøj i gymnasiet, 
nemlig som den første og vigtigste betingelse at lærernes kerneydelse tages alvorligt 
og inddrages i MUS på lige fod med skolens strategiske områder. Den anden betin-
gelse er, at gymnasiet ledere har – eller får – viden om forskellige motivationstyper 
og –former, som er relevante for gymnasiets lærere. Den tredje betingelse er, at 
gymnasieskolerne arbejder på at sikre en sammenhæng mellem strategi, kompeten-
ceudvikling og MUS, samt at løse de organisatoriske udfordringer, der kommer som 
en konsekvens af, at lederne er nødt til at uddelegere MUS til andre end rektor.  
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I forlængelse af det andet af disse råd er et andet vigtigt udbytte af afhandlingen 
vores udvikling af et gymnasiespecifikt motivationsafklaringsværktøj bestående af ti 
gymnasierelevante motivationsformer, der koblet med fire arketypiske motivations-
profiler kan give en forklaring på, hvad der motiverer hvilke lærere i hvilke situati-
oner.  
Gymnasieskolens organisationsstruktur rummer nogle iboende konflikter eller må-
ske endda paradokser, hvoraf den væsentligste er afstanden mellem lærere og lede-
re i forholdet til organisationens kerneydelse. De seneste års reformer i gymnasie-
verdenen har skærpet afstanden med kravet om større målstyring, der betyder at 
ledelsesopgaverne kommer længere væk fra de daglige pædagogiske udfordringer. 
Disse paradokser vil eksistere trods vores gode råd om MUS i gymnasiet, men para-
dokserne får mindre konsekvenser, hvis vores råd følges.  
Vi har i vores undersøgelse valgt at benytte fokusgruppeinterviewformen, fordi vi 
ønsker at afklare interviewpersonernes arbejde med at positionere sig i skolens or-
ganisatoriske felt og herunder deres forhold til konflikter med de øvrige i gruppen. 
Vi er interesserede i interviewpersonernes argumentation, og derfor har vi anony-
miseret dem for at undersøge deres udsagn. Vi er opmærksomme på, at denne in-
terviewform også har nogle svagheder, herunder at det som interviewer kan være 
vanskeligt at få gruppen til at uddybe oplevelser med og holdninger til konkrete ek-
sempler, men det er vores erfaring, at kvaliteten og udbyttet af fokusgruppeinter-
viewene stiger fra det første til det sidst afholdte, fordi vi som interviewere efter-
hånden bliver bedre og mere fokuserede. 

Vi er bevidste om, at vi med vores undersøgelse af MUS i gymnasiet kun har for-
holdt os til ét ledelsesværktøj fra den kasse, som gymnasieledere har til rådighed. 
Det er vores opfattelse, at MUS er et centralt mødested for lærere og ledere, og der-
for er ét af de led, der kan styrke kæden i gymnasiets fortsatte forandringsproces. I 
et større perspektiv vil det være relevant at sikre, at også andre ledelsesværktøjer 
blev undersøgt i forhold til de særlige organisatoriske udfordringer der findes i 
gymnasiet. Ved at udvikle sådanne redskaber specifikt til gymnasiet, kan der sikres 
en konstruktiv udvikling, der skaber værdi for hele skolen.  
 Som vi gjorde opmærksom på i indledningen, så gik vi til arbejdet med denne af-
handling med to meget forskellige udgangspunkter, hvor den ene af os opfattede 
MUS som et potentielt strategisk ledelsesværktøj, mens den anden anså MUS for at 
være lovpligtigt spild af tid. I afhandlingen har vi nu formuleret en række betingel-
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ser for, at MUS i gymnasiet kan bruges som et centralt, strategisk ledelsesværktøj, 
men hvis disse betingelser ikke opfyldes, så er der fortsat risiko for, at både lærere 
og ledere vil opleve MUS som tidsspilde. Derfor opfordrer vi hermed alle gymnasier 
til at udnytte potentialet i denne obligatoriske samtaleform, som vi med denne af-
handling har bidraget til udviklingen af. 
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Bilag 1: Spørgeguide ti l  fokusgruppeinterview med uddan-
nelseslederne 

1. hvorvidt MUS er strategisk forankret 
2. hvilke problemer der er forbundet med opgaven 
3. hvilke kapitaler er motivationsfremmende for lærerne 

Strategikort skole A: Internationalisering, Talentpleje, Science-netværk, 
Sprog(projekt), Profilering af studieretninger, IT/IT-klasse, Frafald/fastholdelse, Ny 
skriftlighed, Danske Science Gymnasier + Samarbejde med lokalområdet 
Strategikort skole B: Sund skole, ”Vision, mission, værdier”, Revision af mentorord-
ningen, Kompetenceudvikling, Relationer til omverdenen, Skriftlighed, Supervision, 
Studieretningernes profil, Evaluerings- og kvalitetssystem, Kulturskole, Pædagogisk 
laboratorium. 
Tid Øvelse og spørgsmål Kort 
 
0:00 

 
Hvordan har I forberedt jer til den enkelte MUS? 

 

 
0.05 

 
Vurder hvilke af områderne der er strategiske? 

 
Alle strategikort 

 
0.20 

 
Hvilke områder har været inddraget i MUS? 

 De udvalgte stra-
tegikort 

 
0.25 

 
Hvilke af områderne optræder i referaterne? 

De udvalgte stra-
tegikort 

 
0.35 

 
Hvordan blev de inddraget? Hvorfor blev de evt. 
ikke inddraget? 

 
De udvalgte stra-
tegikort 

 
0.40 

 
Hvordan bliver der fulgt op på de udviklingspla-
ner der står i referatet? 

 

0.50 Hvilke kort motiverer jeres medarbejdere? Motivationskort 
 
0.55 

Hvorvidt kan nogen af kortene være kompeten-
cegivende i forhold til de strategiske områder? 

 
Motivationskort 
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Bilag 2: Spørgeguide ti l  fokusgruppeinterview med lærerne 
Formål: 

1. hvilke kapitaler er motivationsfremmende for lærerne 
2. møder lærerne strategien i MUS i forhold til kompetenceudvikling 

Motivationskort: Anerkendende løntillæg, Øvrige opgaver med god timetildeling, 
Eksterne  rejsekurser, Intern kompetence-læring, Pædagogiske projekter, Prikkeop-
gaver, Tillidserhverv, A-hold frem for C-hold, Personlig anerkendelse fra ledelsen, 
Interesse for /deltagelse i ens dagligdag fra ledelsen. 
 
Tid 

 
Øvelse og spørgsmål 

 
Kort 

 
0.00 

Hvordan har I forberedt jer til jeres 
MUS? 

 

 
0.05 

 
Hvilke kort motiverer mest? 

 8 motivationskort 
Minus: Eksternt rejsekursus og 
A-hold frem for C-hold 

 
0.15 

 
Er prioriteringen den samme? 

  
Alle 10 motivationskort 

 
0.20 

Hvilke af emnerne har været bragt i spil 
i jeres MUS? 

 
Alle 10 motivationskort 

 
 

 
Hvordan blev de inddraget? 

 
Alle 10 motivationskort 

 
0.30 

 
Hvordan opleves referatet? 

 

 
0.35 

Hvordan bliver der fulgt op på planer-
ne? 

 

 
0.40 

Hvilke af strategiområderne er skrevet 
med i jeres MUS-referat? 

 
Strategikortene 

 
0.55 

Hvordan har området betydning for 
jeres kompetenceudvikling? 

 
 

 


