
1. Indledning 
 

 

 

”Vi står overfor en historisk chance, fordi halvdelen af lærerne vil gå på pension inden for de 

næste par år…” 

 

Sådan lød ordene fra Peter Kuhlman, rektorforeningens formand, ved en høring afholdt af 

Akademiet for de Tekniske Videnskaber1.  

 

Efter 23 års ansættelse og engagement i Gymnasieskolen må jeg naturligvis reagere personligt og 

chokeret på en så provokerende, nedladende udtalelse. Både ved at se min og 50 % af mine 

kollegers arbejdsindsats og erfaring reduceret til en så stor belastning, at det er en ”historisk 

chance” når vi holder op med at yde denne indsats, men også ved på den måde at erfare, at 50% 

af lærerstaben i gymnasieskolen tilsyneladende ikke er indeholdt i institutionens ”vi”. Et sådan 

medarbejdersyn (”them and us”) synes ikke at harmonere med den ledelsestænkning, der 

generelt er karakteristisk ved overgangen til videns- og værdisamfundet, hvor der er en stigende 

erkendelse af, at den menneskelige indsats og kompetence i organisationerne er en stadig 

vigtigere konkurrencefaktor2. Det harmonerer heller ikke med den ledelsestænkning, der 

udfolder sig indenfor den moderniserede offentlige sektor, hvor man tilsvarende har fokuseret på 

både nye ledelsesformer, omstrukturering og langsigtet medarbejdermotivation3.  

 

Det almene gymnasium, ramt af modernitet og modernisering, står midt i en omstillingsproces 

og foran en gymnasiereform, der forventes implementeret i 2005. Hertil kommer så det store 

generationsskifte blandt lærerne, der forventes at udløse en voldsom lærermangel i en række 

gymnasiale fag. Også på den baggrund undrer jeg mig over rektorforeningens tilsyneladende iver 

efter at skille sig af med så stor del af medarbejderstaben, før det er strengt nødvendigt for denne 

gruppe at gå på pension. Jeg har måttet overveje hvad problemet er, hvorfor det er der, og 

hvordan det evt. kan løses.  

 

                                                 
1 Gymnasieskolen nr. 9, maj 2003: 18 
2 Nordhaug 1990:36 
3 Busch, Johnsen og Vanebo 1999: 80 
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Megen organisationslitteratur beskæftiger sig med den vanskelige opgave, som ledelse i det 

offentlige er, specielt når der som med gymnasiet er tale om et professionstungt bureaukrati, der 

står foran en større omstilling. Men kan man forestille sig en ledelsesstrategi, der hverken 

undervurderer de professionelles faglige viden og argumenter eller ukritisk idealiserer den 

professionelle autonomi på bekostning af den ønskede udvikling?4

 

Moderniseringen af det offentlige afspejler en erkendelse af, at bureaukratiets stive, stabile 

strukturer er en hindring for at skabe det nye indhold og udvikle den nye erkendelse, der er 

nødvendig for en organisation, hvis omgivelser i stigende grad er både komplekse og dynamiske. 

Derfor går udviklingen i retning af adhocratiet5. De centrale organisationspsykologiske og – 

sociologiske temaer er blevet ledelsesformer, der udvikler nye kompetencer og 

involveringsformer6. Hermed er der kommet stærkere fokus på personaleledelse og decentrale 

samarbejdsrelationer7, og den hele, ansvarstagende, fleksible, selvudviklende og 

omstillingsparate medarbejder er blevet idealet8.  

 

Human Ressource Management (HRM), både som teoretisk begreb og praksisområde, 

udspringer af personaleledelsesdisciplinen9. Dens semantik vandt hurtigt indpas i den danske 

forvaltning fra midten af 1980’erne, fordi ”…HRM er leveringsdygtig i et sprog, hvor 

problemstillingen om forholdet mellem omstilling, medarbejder, organisation og helhed kan 

stilles, udfoldes og omsættes i konkrete reformer, personalepolitikker og værktøjer”10. HRM, 

eller elementer heraf, reflekteres i den statslige personalepolitik, hvor der er indført Ny Løn, og 

hvor finansministeriet stiller 3 minimumskrav: årlige medarbejdersamtaler (dog ingen specifikke 

krav om udformning og indhold), et systematisk arbejde i samarbejdsudvalgene med at skabe 

sammenhæng mellem arbejdspladsens strategi og planer for kompetenceudvikling, samt 

evaluering af den lokale personalepolitik mindst hvert andet år11. Fra finansministeriets side er 

der således også sat fokus på medarbejderens rolle i fornyelsen af den offentlige sektor. Den 

offentlige medarbejder har vundet status som en ressource!  

 

                                                 
4  Hjort 2002: 92 
5  H. Christrup i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 179 
6  Prahl i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 222 
7  Ibid.: 26 
8  Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 109 
9  Larsen 2001 a: 130 
10 Andersen og Born 2001: 130 
11 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 44 og 131 
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Ledelse i en offentlig kontekst er langt mere kompleks end i private firmaer, hvorfor man heller 

ikke uden videre kan overføre teorier, modeller og metoder fra den private til den offentlige 

sektor12. Men når kun del-elementer fra HRM og HRM semantikken er introduceret i det 

offentlige, kan man overveje, om HRM terminologien ikke overvejende får symbolsk og 

legitimitetsskabende karakter. Og eftersom det offentlige, og dermed konkret gymnasieskolen, 

stadig er stillet overfor et omstillingspres, der fordrer ledelsesstrategier, forekommer det logisk at 

spørge sig selv, om ikke en inddragelse af hele HRM konceptet ville kunne bidrage til en 

vellykket implementering af den kommende gymnasiereform. Det har derfor ført til følgende 

problemformulering: 

 

Vil det i lyset af gymnasiets nuværende situation forud for en reform af de gymnasiale 

uddannelser være hensigtsmæssigt at inddrage Human Ressource Management for at sikre 

en vellykket implementering af reformen? 

 

For at kunne besvare dette spørgsmål har jeg orienteret mig bredt indenfor bl.a. 

organisationsteori, ledelsesteori og vilkår for ledelse i det offentlige - og specielt gymnasieskolen 

- efter den forvaltningspolitiske moderniseringsstrategi, der som reformbølger har præget de 

offentlige forvaltninger og institutioner siden 60’erne. Som empirisk materiale har jeg anvendt 

dels Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø for 

gymnasielærere (fra december 2001) og af inspektorernes arbejdsforhold (fra juni 2001), dels en 

evaluering af Udviklingsprogrammet foretaget af en gruppe forskere fra Dansk Institut for 

Gymnasiepædagogik (DIG) ved Syddansk Universitet, og en undersøgelse af rektorernes 

arbejdsvilkår udarbejdet af forhenværende rektor Marianne Abrahamsen i 1998. 

 

Reformforslaget blev vedtaget ved et bredt forlig d. 28.5.2003. Selvom den således endnu ikke 

har været igennem en høringsfase, kan forslaget, sammen med Udviklingsprogrammet for 

fremtidens ungdomsuddannelser13, DIGs evalueringsrapport over dette og en ny 

pædagogikumsordning fra 2002 (der i sig selv kan ses som katalysator for skoleudvikling) 

formodentligt give et nogenlunde fremtidsbillede for gymnasiet, og man kan deraf med rimelig 

sikkerhed udlede de reform-relaterede udviklingsbehov. Da det fremtidige ejerforhold omkring 

det almene gymnasium på nuværende tidspunkt er uafklaret (stat, amt, kommune eller selveje?) 

                                                 
12 Klausen 2001: 103 
13 Uddannelsesstyrelsen 2002 
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og strukturkommissionen først aflægger rapport ultimo 200314, vil det i denne opgave blive 

betragtet som uændret. 

 

Jeg vil først skitsere gymnasiets nuværende situation efter de forskellige reform- og 

moderniseringsbølger af den offentlige sektor og efter Udviklingsprogrammet for 

ungdomsuddannelserne. Det blev gennemført i perioden 2000-2003 med en bevilling på 45 

millioner kroner, som undervisningsministeriet brugte på en række forsøgs- og 

udviklingsarbejder. Udviklingsprogrammet udtrykker ønske om, at det almene gymnasiums 

studieforberedende profil skærpes, at det høje faglige niveau fastholdes, og at der arbejdes med 

selvstændiggørende og studieforberedende undervisningsformer. Programmet udtrykker ”en 

omfattende vision om sammenhængen mellem organisationens dele”15 idet det forudsætter en ny 

elevrolle, en ny lærerrolle og et nyt læringsbegreb, hvilket forbinder sig med både 

organisationens processer, kultur og – struktur.  

 

Gymnasial udvikling beskrives populært som noget, der kommer – og går! En organisations 

struktur, kultur og processer fremstilles ofte som en trekant. De tre elementer er gensidigt 

afhængige af hinanden, og påvirkning af eller forandring i det ene element vil føre til 

forandringer i det øvrige. Hvis ikke dette sker, er det udtryk for en organisatorisk 

dysfunktionalitet, hvor det manglende samspil mellem trekantens elementer gør organisationen 

(gymnasiet) til den Bermuda trekant, hvori forsøg og udviklingstiltag forsvinder sporløst! Jeg vil 

derfor i min analyse af gymnasiets nuværende situation tage udgangspunkt i 

organisationsaspekterne kultur, struktur og processer. Efter en overordnet introduktion af HRM 

vil jeg derefter undersøge, hvorledes HRM kan spille ind i disse elementer for endeligt at 

diskutere og vurdere HRMs egnethed til at generere personaleudvikling i sammenhæng med 

skoleudvikling. 

 

Jeg gør opmærksom på, at jeg efterfølgende bruger betegnelsen gymnasium refererende 

udelukkende til det almene gymnasium og at jeg med gymnasiets medarbejdere i denne opgaves 

kontekst kun refererer til GL-medarbejdere. 

 

 

 

                                                 
14 Zibrandtsen og Kuhlman 2003: 29 
15 undervisningsministeriet 2003: 3 
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2. Gymnasiets nuværende situation 
 

2.1. Struktur 

 

Gymnasiet i dets nuværende form må betragtes som et fagbureaukrati med en hierarkisk struktur: 

eksternt i form af den parlamentariske styringskæde, internt med bestyrelse og 

rektor/ledelsesteam som besluttende myndighed. Rektors ansvar er delt mellem amtsrådet 

(skolens drift) og undervisningsministeren (skolens undervisning og eksamen)16. 

Det afgørende kendetegn ved fagbureaukratiet er dets afhængighed af forholdene i de udførende 

led, hvor de professionelle typisk befinder sig17, hvilket i gymnasiet vil sige ved undervisningen, 

gymnasiets kerneydelse.  

Som følge af de forskellige moderniseringsbølger er det traditionelle fagbureaukrati dog i dag sat 

under pres og i krydspres. Som et led i decentraliseringsprocessen er rektor blevet tillagt langt 

flere ledelsesopgaver og beslutningsområder parallelt med en indirekte centralisering i form af 

kvalitets-, effektivitets- og udviklingskrav18, som det f.eks. fremgår af undervisningsministeriets 

publikation ”Kvalitet der kan ses”19. Gymnasiets interne styreforhold blev grundlæggende 

ændret i 199020. Rektors arbejdsgiverrolle blev accentueret, idet både lærerråd og elevråd 

overgik til at være rent rådgivende organer. I de følgende år blev samarbejdsudvalget, som 

repræsenterer de forskellige personalegrupper (fagforeninger), tillagt en central placering med 

mange personalebeføjelser svarende til det øvrige arbejdsmarkeds spilleregler. Disse 

samarbejdsudvalg, senere omdøbt til Med-udvalg, indgår i et større amtsligt Med-

udvalgshierarki. Ændringerne kan ses som udtryk for det eksterne pres på 

professionsbureaukratiet: effektivitetskravet vejede tungere end de professionelles autonomi21. 

Det samme gælder den samtidige indførelse af brugerbestyrelser. Med deres sammensætning 

kobler de organisationen til hhv. politiske, institutionelle og tekniske omgivelser og reflekterer 

konsekvensen af moderniseringsprocessen: organisationernes samtidige orientering mod stat, 

marked og civilsamfund.  

 

En ledelsesreform i 1993 muliggjorde uddelegering af de ledelsesmæssige opgaver til 

inspektorer og etablering af ledelsesteams, og i 1994 blev stillingskategorien ledende inspektor 
                                                 
16 Abrahamsen 1998: 21 
17 Bømler 1995: 85-6 
18 Gleerup og Wiedemann 2001: 13 
19 Szomlaiski 2003: 10 
20 Haue 2003: 517 
21 Bømler 1995: 87 
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indført22. Ledende inspektor har ansvar for gymnasiets daglige drift og rektor har den 

overordnede pædagogiske ledelse.  

 

Udviklingsprogrammet er et konkret eksempel på bevægelsen fra regelstyring mod mål- og 

rammestyring23, og med indførelsen af årsnorm i stedet for ugenorm blev der i 1999 skabt 

strukturelle rammer for lokale ændringer af undervisningens organisering og tilrettelæggelse24. 

Undervisningen har traditionelt været tilrettelagt ud fra et fast ugeskema med lektioner af 45 

minutters varighed. Nu beslutter den enkelte skole lektionslængden, og ugeskemaet kan variere 

efter fagenes behov, ligesom lærertimeforbruget kan differentieres. Overenskomsten giver i dag 

rektor mulighed for at disponere over op til 5 % af lærernes samlede forberedelsestid, som bl.a. 

kan bruges til fælles forberedelse. Valgfagsgymnasiets struktur har dog været en væsentlig 

hindring for lærernes mulighed for at arbejde sammen25, og det er derfor stadig primært den 

enkelte lærer, der arbejder alene med og er ansvarlig for vedkommendes klasser og hold. 

Reformforslaget peger på en ny gymnasiestruktur med et fælles grundforløb og en overbygning 

bestående af dels en række obligatoriske fag og studieretningsfag26. Hermed bliver de 

strukturelle begrænsninger for teamarbejde og tværfagligt samarbejde fjernet. En anden 

udfordring bliver det så at etablere en struktur, der tilgodeser og afbalancerer lærernes 

organisering i hhv. faggrupper og tværfaglige teams.  

Rektor har mulighed for indenfor overenskomstens rammer at bruge yderligere ressourcer til 

uddelegering af ledelsesfunktioner. Internt er der således tendens til at de seneste overenskomster 

og ledelsesreformen har muliggjort uddifferentiering i funktionsområder. 

 

Jeg har hermed vist at 

- gymnasiets nuværende fagbureaukratiske struktur er under pres: en ledelsesreform og 

indførelse af brugerbestyrelser er sket på bekostning af de professionelles autonomi 

- udviklingsprogram, indførelse af årsnorm og reform lægger op til nye organiseringsformer 

og kommer dermed i konflikt med det hidtidige valgfagsgymnasiums struktur 

 

2.2 Kultur 

 

2.2.1 De professionelle 

                                                 
22 Abrahamsen 1998: 21 
23 Undervisningsministeriet 2003 a: 4 
24 Ibid.: 25 
25 Undervisningsministeriet 2003 a: 40 
26 Folketingens Uddannelsesudvalg: Aftale af 28. maj 2003:  7 (Herefter kun Aftale af 28. maj 2003) 
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Typisk for fagprofessionelle er den faglige monopolstatus, den kulturelle og politiske autoritet27 

og ikke mindst den faglige autonomi, dvs at de ”…selv vælger, hvilke midler, der skal anvendes, 

og i betydeligt omfang også afgør, hvilke opgaver der skal tages op ud fra et professionelt fagligt 

skøn”28. Det ligger altså dybt forankret i kulturen, at den enkelte selv kan definere 

undervisningskravene ud fra fagenes traditioner. Derfor er en af de kulturelle myter forestillingen 

om lærernes metodefrihed, skønt denne frihed ikke optræder som hverken ret eller pligt i 

gymnasieloven29. Man orienterer sig primært mod faglige standarder og retningslinier som f.eks. 

pensumkrav og videnskabelig udvikling30. Fagrevirer og fagidentiteter hæmmer identifikationen 

og forpligtelsen i forhold til organisationen som helhed31, den ”professionsbestemte 

selvrefleksion” mangler32, og man er generelt meget uvidende om de legale, økonomiske og 

politiske rammer, som skolen arbejder inden for33. En del gymnasielærere vil kunne 

karakteriseres ved det socialpsykologiske begreb ”role distance”: man lever op til de 

organisatorisk definerede minimumskrav, afkobler identitetsfølelsen fra arbejdet for at undgå: 

”…den ydmygelse, som en psykologisk investering i fremmedbestemte kriterier for ”godt” 

arbejde ville være. Man lever blot så mekanisk som muligt op til de ydre adfærdskrav. Man 

undlader at tage personligt ansvar for sine handlinger. I private sammenhænge cirkulerer man 

naturligvis gerne sladder eller humor, der illustrerer organisationens elendighed. Konkret får 

strategien role distance så udtryk i svigtende tilfredshed med arbejdet, og i passivitet, kynisme og 

ironi34”. Det er således symptomatisk, at hvor 85 % af gymnasielærerne angiver, at de som 

helhed er tilfredse eller meget tilfredse med deres jobs35, peges der samtidig på undervisning, 

metodefrihed og faglighed som de primære faktorer, der skaber jobtilfredshed36. Og det er netop 

på disse punkter denne kultur udfordres med reformforslaget, hvor helhed, arbejdsformer og 

tværfaglighed betones stærkt37. Organisatorisk helhedstænkning er også et væsentligt element i 

den ny pædagogikumsordning38. Det må derfor forventes at blive en del af den kommende 

kompetenceprofil for gymnasielærere. 

 

2.2.2 Værdier 

                                                 
27 Bømler 1995: 80 
28 Ibid.: 76 
29 Abrahamsen 1998: 62 
30 Wiedemann i Gleerup 1995: 22 
31 Hargreaves 1996: 75 
32 Raae i Gymnasiepædagogik nr. 15, 2000: 98 
33 Abrahamsen 1998: 88 
34 Dahler-Larsen 1998: 152 
35 GL 2001 b: 15 
36 Ibid.: 45 
37 Aftale af 28. maj 2003: 10   
38 Undervisningsministeriet c: 17-8 
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Almendannelse har indtil 1990’erne stort set været den eneste bærende værdi for gymnasiets 

formål, omend begrebet gennem årene har været udsat for så elastiske fortolkninger, at det må 

siges at fungere som en flydende betegner i den gymnasiale diskurs. Fra midten af 90’erne er 

almendannelsen blevet udfordret af begreberne kvalifikation og kompetence39. Med 

gymnasiebekendtgørelsen fra 1999 fik det almene gymnasium for første gang en 

formålsparagraf, der konkretiserer dannelse- og kompetencemålet i relation til 4 

omverdensforhold: demokratiet, fagene, forandringerne og det internationale samfund (herunder 

miljøet). Der er altså tale om en politisk, faglig og personlig dannelse, og selvom den også 

refererer til et klassisk dannelsesideal, er det kompetencediskursen, der har været dominerende, 

og ”…bundlinien i formålsformuleringens dannelsesmål synes at være elevens beredskab til at 

håndtere forandringer”40.  

Elevernes kompetenceudvikling kan ikke kun ske ved traditionelle midler som klasse- og 

tavleundervisning. Det fremgår klart af ministeriets udmeldinger til gymnasieskolen i både 

Bekendtgørelse, Udviklingsprogram og reformforslag. Dermed er der lagt op til et nyt 

læringsbegreb, som kræver udvikling af en ny lærerrolle41. Det anfægter igen den 

fagprofessionelles kulturelle selvforståelse at blive konfronteret med disse udviklingskrav, fordi 

”…den stabilitet, selvsikkerhed og faglige stolthed, der for få år siden var en afgørende 

kvalifikation for mange, nu optræder som en belastende hæmsko”42.  

Både almendannelse og kompetencebegrebet kan forstås som symbolsk generaliserede medier43, 

omend der sker en vis konkretisering med reformforslaget. Den fremtidige tolkning af disse 

begreber vil være væsentlig for, hvordan de omsat i en undervisningspraksis kan medvirke til en 

kulturændring.  

Almendannelsen i konkurrence med kompetencer, en ny lærerrolle og skolernes 

markedsorientering (frit skolevalg og de enkelte gymnasiers individuelle profilering og 

indbyrdes konkurrence) har tvunget gymnasielærerne ud af kuvøserne. Ministeriets krav om 

kvalitet og effektivitet har skullet indoptages i de faglige mål. Lighedsprincippet er brudt med 

incitamentsformer som f.eks. Ny Løn44, og en anden form for professionalisme kan aflæses i 

amternes lokalt udarbejdede kompetenceprofiler. Sammenholdt med de seneste overenskomsters 

arbejdstidsbestemmelser kan man hermed se at professionskulturen i dag er på vej til også at 

udvise træk fra lønarbejderkulturen: ”Arbejdsglæden og engagementet, stoltheden og den 

                                                 
39 Haue 2003: 499 
40 Krogh 2001: 4    
41 Undervisningsministeriet 2003 a: 4 
42 Illeriis 2000: 175 
43 Gleerup og Wiedemann 1995: 151 
44 Ibsen og Christensen 2001: 101 
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tradition, man har haft for selvforvaltning, er tydeligvis blevet sat på prøve, og udfordres nu af 

udviklingen af en lønarbejderindstilling, der ikke tidligere har kendetegnet gymnasieskolen”45. 

 

2.2.3 Ledelse 

Generelt karakteriseres gymnasielærere som ledelsesfremmede. Da de primære processer – 

undervisningen – er decentral, er der ingen udpræget forståelse for nødvendighed af samarbejde 

eller ledelse46. Den typiske gymnasielærer er 57 år og 50 % af lærerne er 52 eller derover47; 

mange har deres rødder i ungdomsoprøret med en efterfølgende vedholdende antiautoritær 

holdning til ledelse. Dette kompliceres yderligere af det forhold, Sten Clod Poulsen kalder det 

antiautoritære dobbeltbindingskompleks: ”De accepterer ikke gerne ledelse, men de vil på den 

anden side gerne have tryghed og klare linier og vil derfor alligevel gerne have ledelse…”48. 

Hidtil har en vis ”strudseadfærd” i forhold til udvikling kunnet lade sig gøre p.g.a. den decentrale 

kerneydelse: der hvor udviklingen skal slå igennem – i undervisningen – har læreren været gemt 

bag klasseværelsets lukkede dør. Ledelsesintentioner har altså ikke nødvendigvis været fulgt op 

af professionel handling49. Men kulturen udfordres både ude- og indefra: reformen dikterer 

arbejdsformer, der ikke på samme måde kan forblive skjulte bag en lukket klasseværelsesdør50, 

og både Marianne Abrahamsens og GLs undersøgelse viser, at lærergruppen under 35 forventer 

aktiv ledelse i form af direktiver og målsætninger51. 

 

2.2.4 Brugerne 

 

Moderniseringbestræbelserne på at omstille velfærdsstaten til en responsiv stat betyder, at 

kvalitetskravet til de offentlige ydelser ”…ikke længere skal fastlægges udelukkende af de 

professionelle, men i dialog med brugerne”52. Disse brugere er – blandt andre – eleverne, som 

repræsenterer en ny ungdomstype. De respekterer ikke automatisk lærernes faglighed53, da de 

selv har adgang til ubegrænsede mængder af information54. Da skolen og lærerne således ikke 

længere har vidensmonopol, betragtes skolen heller ikke længere som kilden til viden55. Manglen 

på en kulturel kontrakt, som det der skal bære undervisningen, betyder et større 
                                                 
45 GL 2001 b: 46 
46 Raae i Gymnasiepædagogik nr. 15, 2000: 101 
47 Tarp 2003: 27 
48 Abrahamsen 1998: 61 
49 Ibid.: 86 
50 Aftale af 28. maj 2003: 10  
51 Abrahamsen 1998: 68 og Jest 2003: 8 
52 Hjort 2002: 27 
53 Bæk 2000 a: 23 
54 Rasmussen 1997: 14 
55 Drotner 1999: 64 
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legitimitetsarbejde for læreren: der skal ofte præsteres et stort arbejde for at skabe fælles 

forståelse og accept af faglige emner og metoder56. Legitimitetsarbejdet bliver næppe mindre 

efter en reform, der har væsentlig flere bindinger på elevernes valg af fag57. De nye elevtyper 

beskrives som egocentriske, selvrefererende, ustabile og mere optaget af egne refleksive 

projekter end rolle og tilpasning til skole og samfund58. Det er disse unge, der med reformen skal 

uddannes til styrket faglighed og større personlige og studiekompetencer59.  

 

Jeg har hermed vist at 

- Den fagprofessionelle gymnasielærer orienterer sig traditionelt mod fag snarere end 

helhed og har autonomi som en nøgleværdi 

- Den fagprofessionelle kultur udfordres nu af en ny skolekultur: en ny elevtype, et nyt 

læringsbegreb og en ny lærerrolle 

 

 

 

2.3 Processer 

 

2.3.1. Undervisningen 

 

De centrale processer på et gymnasium foregår naturligvis i og omkring undervisningen – som 

ledelse, beslutninger, interaktion, motivation og konflikter, tilrettelæggelse og udførelse. Som 

nævnt har undervisningen traditionelt været udført af den enkelte lærer med en høj grad af 

autonomi, men dog med ansvar overfor rektor, som er det centrale pædagogiske tilsyns 

(undervisningsministeriet) lokale beslutningstager i forhold til bekendtgørelse og fagbilag.  

Årsnormens indførelse har typisk medført en tendens til, at de enkelte fag alene eller sammen 

med andre fag i perioder afvikler længere, sammenhængende undervisningsforløb på blokdage, i 

projektperioder eller fleksuger. Det er dog kun en tendens. Det almindeligste er stadig, at den 

enkelte lærer er alene med ansvaret for sin undervisning i det faste ugeskema60. 

 

                                                 
56 Krogh 2001: 130 
57 Jyllandsposten  9.4.2003 
58 Ziehe i Knudsen og Jensen 1999: 206 
59 Aftale af 28. maj 2003: 4  
60 GL 2001 b: 27 
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Af reformforslaget fremgår det, at almendannelse skal ajourføres ”…med vægt på en integreret 

faglig og personlig kompetenceudvikling og på udvikling af personlig og social identitet”61 . 

Undervisning med dannelsespotentiale forudsætter m.a.o. en kompetencedimension i 

arbejdsformerne. Pointen er, at der ikke kun skal tænkes i fag, men at der også skal trænes andre 

egenskaber hos eleverne end dem, faglærerne traditionelt forholder sig til62, - og det er lærerne, 

der skal træne dem. Kompetencebegrebet inkarnerer dermed moderniseringspresset på 

uddannelserne, både i forhold til undervisning og fag63 - og dermed lærernes kompetencer. 

Arbejdet med elevkompetencer rejser en uddannelsespolitisk problemstilling: hvordan kan der 

arbejdes med kompetencer uden at det bliver på bekostning af det faglige niveau?64 Der er på 

ingen måde enighed om, hvordan eleverne får kompetence65. Men det rejser også nogle 

pædagogiske og psykologiske spørgsmål: Hvor tæt kan og skal lærerne gå på den enkelte elevs 

personlighed, når kompetencer skal udvikles og evalueres, og i hvor høj grad betyder det at være 

leverandør i almendannelse, at lærerne også påtager sig opdragelsesansvar? Og det rejser faglige 

problemstillinger: kan og skal alle fag på lige fod deltage i dette arbejde? Disse problemstillinger 

er stadig uafklarede66. Implementeringen af reformen, hvor studiekompetencer er sat på 

skoleskemaet igennem hele det tre-årige forløb – ikke som et fag, men som noget der udvikles i 

samspillet mellem fagene – forudsætter en afklaring på de enkelte skoler. 

 

Udviklingsprogrammet medførte en bred vifte af undervisningsforsøg med et stærkere fokus på 

pædagogik, end der tidligere har været tradition for i gymnasiet. Dog har disse 

undervisningsforsøg typisk haft frivillighedens karakter på den enkelte skole - det har været de 

lokale ildsjæle, der har eksperimenteret og udfoldet sig. Et gennemgående træk ved de 

gymnasiale forsøgsaktiviteter er, at de ikke er teoretisk funderede67, og at de forskellige grupper 

eller teams, der har været involveret, har arbejdet relativt uafhængigt af hinanden. Vidensdeling 

og – spredning har derfor været begrænset68.  En stor del af lærerstaben har ikke deltaget i 

forsøgsaktiviteter, men fortsat deres sædvanlige undervisning69. Der er derfor ikke tale om, at der 

med udviklingsprogrammet systematisk er tilført gymnasielærere nye kompetencer i nye 

undervisningsformer. Men pædagogik og didaktik er blevet sat på dagsordenen70.  

                                                 
61 Aftale af 28. maj 2003: 6 
62 Bæk 2000 b: 28 
63 Krogh 2001: 3 
64 Undervisningsministeriet 2003a: 9 
65 Haue 2003: 470 
66 Undervisningsministeriet 2003 b: 38 og a: 8 
67 Raae i Gymnasiepædagogik nr. 15, 2000: 97 og Undervisningsministeriet 2003 a: 6 
68 Undervisningsministeriet 2003 b: 46 
69 GL 2001 b: 19: 94% af lærerne oplever, at de står alene med ansvaret for undervisningen 
70 Undervisningsministeriet 2003 b: 40 
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Reformforslaget er en stor udfordring for den enkelte lærer, der ikke er skolet i tværfaglighed og 

hvis interessefelt måske er mest knyttet på fag-fagligheden. Men individualismen – eller 

isolationen, om man vil – er brudt. Det er en vigtig kommende ledelsesopgave at få fagene og 

den enkelte faglærer at forholde sig til forholdet mellem kernefag, fagligt samspil og 

hierarkiseringer mellem fagene71. Reformens krav om at undervisningen skal tilrettelægges med 

vægt på progression i varierede og elevaktiverende undervisningsformer72 er et opgør med den 

formidlende lærerstil73. Bevægelsen går fra instruktion til konstruktion, hvor eleverne i højere 

grad får initiativet og skal tage medansvar for læreprocesserne som en del af deres eget 

refleksive projekt74, med læreren som den, der skal skabe rammerne omkring læreprocesserne, 

fungere som vejleder og konfrontere eleverne med anderledes forståelsesmåder75.  

Dette undervisningsbegreb lægger op til en gennemgribende ændring af lærerrollen76. Det er 

svært for mange lærere at gå fra ”auditorium” til ”laboratorium” undervisning, fordi det føles 

som tab af kontrol. Usikkerheden bliver ikke mindre af, at den store gruppe af lærere hverken er 

uddannet med eller til disse arbejdsformer eller har praktisk erfaring med dem. De har hverken 

pædagogisk sprog, sprog for kompetencearbejde eller sprog til at eksplicitere den tavse viden fra 

deres vante praksis, når denne skal omsættes til et samarbejde med kolleger - et samarbejde, som 

de heller ikke har kompetence i. Det viser evalueringen af udviklingsprogrammet77. I fremtidens 

gymnasium vil det ikke være nok at have ”tavs” undervisningskompetence, når pædagogikken 

skal diskuteres og afstemmes med kolleger i teams78.  Evalueringen af udviklingsprogrammet 

viser dog også, at de involverede lærere har fundet det øgede lærersamarbejde og 

erfaringsudveksling med kolleger inspirerende og berigende79. 37 % af det samlede lærerkorps 

har således lyst til at øge deres engagement i udviklingsaktiviteter. Tilbage står så de 47 %, der 

ikke har lyst80, ikke har erfaringer herfra, og som nu bliver tvunget ud i omstillingen. Hvis 

”…der er vigtige pædagogiske metoder, som læreren ikke behersker, har det den konsekvens, at 

der er mange former for kompetencer, denne lærer ikke kan være med til at udvikle”81. Det er 

derfor både den udviklingsuvillige gruppe og den pædagogiske og didaktiske professionalisering 

af den samlede lærerstab , der repræsenterer den store udfordring for de kommende 
                                                 
71 Undervisningsministeriet 2003 a:10 
72 Aftale af 28. maj 2003: 4 og 10  
73 Krogh 2001: 133 
74 Aftale af 28. maj 2003: 4  
75 Krogh 2001: 134 
76 Zibrandtsen 2002: 29 
77 Undervisningsministeriet 2003 b: 9,10 og 20 
78 Clod Poulsen 2001: 207 
79 GL 2001 b: 43 og  undervisningsministeriet 2003 a: 21 
80 Ibid.: 23 
81 Clod Poulsen 2001: 165 

 12



personaleledelsesprocesser. For i sidste ende er det gennem lærernes arbejde, skoleudviklingen 

kommer til at ske82. 

 

Jeg har hermed vist at 

- et nyt dannelsesbegreb og kompetencediskursen inkarnerer moderniseringspresset på 

uddannelserne i forhold til undervisningsformer og fagforståelse 

- pædagogisk forsøgsarbejde har hidtil primært været frivilligt og ikke teoretisk funderet 

- reformen betoner helhed, tværfaglighed og arbejdsformer der udvikler studiekompetence 

- der er derfor et stort behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse blandt 

gymnasielærere. 

 

 

2.4 Konklusion: gymnasiets situation forud for en reform – barrierer og dilemmaer  

 

Sammenfattende kan man sige, at forudsætningen for en vellykket implementering af den 

kommende reform forudsætter, at de enkelte gymnasier magter at udvikle såvel intern struktur 

som kultur og processer. 

Strukturelt har den samtidige decentralisering og indirekte centralisering brudt de professionelles 

automi samtidig med at rektors ledelsesfunktion er blevet styrket. 

Ledelsesreformen og de seneste overenskomster viser moderniseringstendensen med at mindske 

kompleksitet ved øget uddifferentiering i funktionsområder, men denne tendens modsvares af 

årsnormens krav om fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen og reformens krav om 

teamorganisering. Det medfører igen en kompleksitetsforøgelse af lærerrollen. Derfor er en 

reorganisering omkring (ad hoc) teams i stedet for eller komplementært til den traditionelle 

faggruppeorganisering nødvendig. 

Kulturelt kræver dette en udvikling fra en fagprofessionel identitet til didaktisk rationalitet. Med 

teamorganisering kan de eksisterende fag-subkulturer forventes opløst, men nye subkulturer kan 

dannes omkring tilegnelsen af de nye værdier og undervisningsmål i forhold til, om man er for 

eller imod udviklingen og ledelsen af denne. Det kan have som konsekvens, at nye subkulturer 

også vil afspejle lærerstabens generationskløft, da der er tendens til, at yngre kolleger er mest 

positive overfor udviklingskrav og ledelse af deres arbejdsprocesser83.   

Udviklingen af disse arbejds- og interaktionsprocesser i retning af didaktisk rationalitet og den 

kulturelle tilegnelse af nyt læringsbegreb, lærerrolle og dannelsesmål forudsætter dels en massiv 
                                                 
82 Undervisningsministeriet 2001 d: 49 
83 Jest 2003: 8 
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efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerstaben, dels en kulturel afklaring af en række 

faglige, pædagogiske og psykologiske problemstillinger. Ledelsesprocesserne vil derfor også 

skulle fokusere på kulturpåvirkning (målformulering, motivering, kompetenceudvikling og – 

udnyttelse).  

Samtidig skal ledelsen håndtere og støtte personalet i forhold til inkonsistente normer og 

krydspres som følge af de mere og mere dynamiske omgivelser, som f.eks: 

 

- krav om at både styrket faglighed og studiekompetence hos en individualiseret elevgruppe, 

der ikke længere skal have egnethedserklæring84, og som er under uddannelsespolitisk pres 

for at skulle vælge ungdomsuddannelse tidligere85. 

- en konflikt mellem kontrol og demokrati86 i form af det politiske krav om kvalitet, 

effektivitet og evaluering87 samtidig med brugerindflydelsen  

- konflikt mellem behov og ressourcer (ministeriet stiller kravene, men amterne skal 

bevillige en del af ressourcerne) der i sidste ende bliver en konflikt mellem ideal og 

realitet88 forstået som fleksibilitets- og udviklingskravet overfor økonomistyringens 

effektivitetskrav89. 

 

En vellykket implementering af reform og udviklingskrav forudsætter, at ledelsen ikke laver for 

entydige dekoblinger i forhold til konflikterende krav, selvom det kan være en måde at sikre sig 

omverdenslegitimitet på i en krydspressituation90. Men dekoblinger, så der kommer konflikt 

mellem organisationens image og faktiske adfærd91, vil kunne tolkes ind i organisationskulturen 

på en måde, så kulturens grundlæggende antagelser ikke anfægtes i implementeringsprocessen, 

og dermed udgøre en barriere for egentlig skoleudvikling. 

 

Realiseringen af reformen er altså både organisationsudvikling, personaleudvikling og ledelse. 

Kravene til ledelsen er tydeligvis skærpede: ”Gymnasiets ledelse har (…) fået en mere væsentlig 

rolle i forhold til pædagogisk udviklingsarbejde. Den skal kunne forankre den faglige og 

pædagogiske udvikling i skolens samlede organisation og kultur. Det er derfor nødvendigt at 

udvikle nuancerede og tydelige styringsredskaber, som kan begrundes overfor 

                                                 
84 Morris 1999: 43 
85 Thøgersen 1999: 18 
86 Bæk 2000 b: 30 
87 Aftale af 28. maj 2003:4   
88 Hjort 2002: 51 og GL 2001 b: 19 
89 Hjort 2002: 68 og 83 
90 Klauen 1998: 37 
91 Thyssen 1997: 100 
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lærerkollegiet…”92. HRM, som en syntese af ”organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, 

personaladministrasjon og arbeidslivskunnskap (labor relations)”93 tilbyder sig tilsyneladende 

med både nuancerede og tydelige styringsredskaber. Derfor vil jeg i det følgende analysere 

Human Resource Management med henblik på senere at bestemme dets egnethed som intern 

strategi og personaleledelsesværktøj for gymnasiets udviklings- og omstillingsproces.  

 

  

3.  Human Ressource Management: 

 

HRM kan være svært at indfange som et præcist koncept94 fordi det som fagområde baserer sig 

på bidrag fra de ovenfor nævnte forskellige teoriområder. 

Det reflekterer den individualiseringsbølge, der siden de sene 70’ere er skyllet ind over de 

vestlige organisationer95, idet det som sit primære fokus har den enkelte medarbejders 

ressourcer, der ”…ought to be nurtured as a valued asset”96, og som ses som en faktor af 

strategisk betydning for en organisation97. Dermed er personalepolitik blevet gjort til et 

ledelsesinstrument98, dog således at HRM tilstræber at skabe et ”integreret samspil mellem 

person, job og organisation99. 

Interaktionen mellem individ og organisation fremhæves som et grundelement i definitionen af 

HRM, og HRM bringer således individorienterede og organisatoriske modeller og teorier 

sammen, f.eks. i teorier om læring- og kompetenceudvikling og lærende organismer100 og i 

teorien om, at samspillet mellem individ og organisation skal ses som en kompliceret 

psykologisk kontrakt101. HRM sigter på en koordineret og integreret påvirkning af individ og 

organisation og stiller krav om sammenhæng mellem forskellige hensyn og initiativer102, så 

planlægningen af menneskelige ressourcer foregår parallelt med den overordnede 

planlægning103. 

 

                                                 
92 Undervisningsministeriet 2003 a: 11 
93 Nordhaug 1990: 36 
94   Storey 1995: 5 
95   Røvik 1998: 50 
96   Storey 1995: 5 
97   Larsen 2001 a: 17 
98   Jørgensen 1995: 27 
99   Larsen 1999:1 
100 Larsen 2001 a : 13 
101 Larsen 1999:1 
102 Larsen 2001 a : 14-5 
103 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1995: 412 
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Litteratur om HRM skelner mellem en hård og en blød version. Den hårde version lægger vægt 

på ressourceallokering og – udnyttelse, den bløde lægger vægten på kommunikation og 

motivation104, opfatter medarbejderen som en unik ressource, der via sit engagement, 

tilpasningsevne og høje kvalitetsniveau giver organisationen en konkurrencemæssig fordel105. De 

hårdeste kritikere af HRM ser dog ingen grund til at skelne: uanset den verbale indpakning 

betragter de HRM som en opskrift på ledelsesmæssig styring og potentiel manipulation af de 

ansatte106, og en kamufleret måde at få organisationens ”menneskemateriale” til at indordne sig 

dennes præmisser107. Heroverfor står så det mere pragmatiske synspunkt, at uanset motivet er 

den ledelsesmæssige opmærksomhed, der via HRM bliver den enkelte medarbejder til del, et 

gode, og at forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager ændres kvalitativt til et mere 

ligeværdigt forhold, fordi den ansattes kompetencer og engagement betragtes som et 

konkurrenceparameter for organisationen108. I denne opgave vil udgangspunktet være HRMs 

bløde version, som opfattes som mere forenelig med skandinavisk mentalitet. 

 

Med HRM teorien følger også opskrifter og værktøjer. Der skal laves langsigtet 

personaleplanlægning baseret på analyse af den ”…interne kompetencebase og eksterne 

kompetencetilgang, kortlægning af fremtidige kompetencebehov og behov for 

personaleudvikling, arbejde med virksomhedskulturen samt udvikling og beskyttelse af 

organisationens kernekompetence”109, altså en proces der skal sikre, at organisationen til enhver 

tid vil have den nødvendige kompetence, både kvalitativt og kvantitativt, i forhold til 

organisationens strategi og overordnede mål. Personaleplanlægning omfatter derfor også de 

aktiviteter, der tilstræber at få denne kompetence kombineret med de arbejdsopgaver, der skal 

udføres. HRM angiver både metoder til rekruttering og indslusning, dekruttering, jobanalyser og 

kompetenceudvikling samt modeller til på individniveau at studere, hvilke forhold, der påvirker 

den ansattes adfærd og hvordan den ansatte kan ”udvikles” til at bidrage til, at organisationen 

fungerer optimalt110. Det er netop ved på denne måde at indfortolke de personalemæssige 

problemstillinger i den organisatoriske sammenhæng, så udviklingsbetingelser for de 

menneskelige ressourcer sammenholdes med organisationens strategiudvikling, at den HRM-

karakteristiske forestilling om integration af medarbejder, job og organisation opstår. Idealet er, 

at organisationen ”…håndterer sine medarbejdere på en sådan måde, så den vedvarende kan 

                                                 
104 Jeppesen i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 254 
105 Larsen 1996: 84 
106 Larsen 2001 a : 16 
107 Larsen 1996: 84 
108 Larsen 1996: 78 
109 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1995: 65 
110 Busch, Johnsen og Vanebo 1994: 83 
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forny sig selv, så den ikke blot reaktivt tilpasser sig sin omverden, men at den proaktivt mestrer 

den. Det progressive udviklingsideal kommer til udtryk i HRM-tanker om læring og 

læreprocesser og det fokus, der generelt er på ”Den lærende organisation”, ”at lære at lære” og 

tankerne om aktionslæring. I dette ideal er det, der bliver HRM-praktikerens rolle, at levere 

muligheder for udvikling – rammer indenfor hvilke udvikling kan finde sted.”111

 

HRMs positive menneskesyn tilsiger, at medarbejderen vil bidrage optimalt med sine ressourcer, 

hvis han trives med jobbet, så han engagerer sig i det og identificerer sig med det (og 

organisationen). Dermed vil han også være motiveret til udvikling, til at tage uddelegeret ansvar 

på sig, bakke op om og deltage i udformningen af organisationens mål112. Sigtet er altså både 

participation og involvering113. Trivsels- og udviklingsmuligheder er det organisationens ansvar 

at facilitere: ”En medarbejders kompetencer er, hvad vedkommende kan gøre. Kun motivation 

og engagement kan frigøre og aktivere kompetencerne. Derfor får arbejdet med 

kompetenceudvikling en nødvendig pendent i arbejdet med at udvikle strategier for motivation 

og engagement hos medarbejderne”114. Også her peger HRM på løsninger og værktøjer: ved at 

påvirke organisationskulturen kan man påvirke den ansattes værdier og holdninger115, men også 

midler som variation i jobindhold116, karrieremuligheder og -planlægning117, inspirerende 

efteruddannelsesmuligheder118 og decentralisering med deraf følgende øget ansvar for den 

enkelte119 menes bredt at stimulere motivation. Eller – som formuleret af en kritiker: ”Jo mere 

motivation, jo mindre kontrol. Jo mere arbejdspladsen kan overbevise om, at den ikke blot 

arbejder for ussel mammon, men også for humane værdier, jo mere vil de ansatte give ikke blot 

deres sved, men også deres sjæl. De vil længes efter at realisere sig selv gennem arbejdet og 

diskret overse, at de yder langt mere end deres forældre”120. 

 

Et vigtigt omdrejningspunkt for både den overordnede personaleplanlægning og den mest 

effektive ressourceudnyttelse er medarbejdersamtalerne. Der er opstået en særlig skandinavisk 

                                                 
111 Madsen og Waldstrøm i Hyldkrog 2001:100 
112 Ibsen og Christensen 2001:229 
113 Jeppesen i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 256-7. Participation angiver de ansattes inddragelse i organisationens 
ledelsesforhold; involvering er den relative styrke af et individs identifikation med en organisation, accept af mål og 
værdier, vilje til at yde en indsats til fordel for organisationen og ønske om at forblive medlem af denne 
114 Jørgensen 1995:23 
115 Jeppesen i Bévort, Jensen og Prahl: 248 
116 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995:13 
117 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1995:201 
118 Jørgensen 1995:22 
119 Johannesen 1994:63 
120 Thyssen i Politikken 4.1.2000 
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model, der ”…ikke innebærer noen form for evaluering av den ansatte”121. Der er forskellige 

opskrifter på disse samtaler, men det typiske minimumsindhold vil være: status over den aktuelle 

situation (arbejdsopgaver, præstation, kompetence, engagement, fleksibilitet, trivsel og 

samarbejde) og fastsættelse af medarbejderens fremtidige mål (uddannelses-/udviklingsbehov og 

– muligheder, jobudvikling og –rotation)122

Ved medarbejdersamtalerne fremsættes parternes gensidige forventninger til hinanden, og det er 

så ved hjælp af det strategiske HRM-ledelsesredskab, den udviklende personalepolitik, at disse 

forventninger kan bringes i overensstemmelse med hinanden, så der er enighed mellem parterne 

om, hvad der rent faktisk kan byttes/udveksles123. Denne enighed ses som den egentlige kontrakt 

– den psykologiske kontrakt – som på en ganske anden måde end den formelle kontrakt 

(ansættelseskontrakten) skal sikre medarbejderens følelse af forpligtethed (commitment) overfor 

organisationen124. 

 

Der hersker tilsyneladende uenighed om, hvorvidt lønsamtaler hører med i 

medarbejdersamtalen125. I f.eks. U.S.A. og England har det hyppigt været praksis at lave 

personalebedømmelse som en del af medarbejdersamtalen, og i forlængelse deraf vil det være 

naturligt at inddrage lønspørgsmål. Men ifølge Røvik er der opstået en særlig skandinavisk 

model for medarbejdersamtaler, fordi det ikke var umiddelbart foreneligt med skandinavisk 

kultur med den direkte personalebedømmelse126. Man kan dog forestille sig, at den tiltagende 

individualisering i arbejdsstyrkende med følgende forandring af fagforeningens rolle, samt 

implementeringen (og internaliseringen i medarbejderbevidstheden) af Ny Løn vil medføre en 

dansk model, hvor det også vil være naturligt at inddrage lønaspektet i medarbejdersamtalen. 

 

For at den psykologiske kontrakt kan fungere, skal begge parter kunne anlægge et helhedssyn på 

organisationen. Det kræver, at der er klarhed om organisationens mål. Det bliver derfor en 

ledelsesopgave at være sprogskaber, så alle i organisationen har en fælles referenceramme127 

som baggrund for analyse af eksterne og interne vilkår i forbindelse med målbestemmelsen128. 

Målene definerer såvel de individuelle som de organisatoriske udviklingsmål. På den måde 

sikres organisationens fleksibilitet og hurtig udvikling, der matcher omgivelsernes 
                                                 
121 Røvik 1998:52-3 
122 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995:14 
123 Ibsen og Christensen 2001: 82 
124 Busch, Vanebo og Johnsen 1994: 63 
125 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1995: 77 taler f.eks. imod, mens Larsen, Nielsen og Helmersen 1995 og        
Finansministeriet 1998: 61 taler for. 
126 Røvik 1998:53 
127 Mathiesen og Rasmussen 2002: 34 
128 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1995: 65 
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forandringshastighed129, hvilket igen er afgørende for organisationens konkurrencedygtighed og 

overlevelsesevne. 

 

Det er hermed vist at 

- HRM-teori reflekterer det senmodernes individualisering ved at fokusere på den enkelte 

medarbejders kompetencer, ressourcer, udviklingsmuligheder, motivation og engagement 

- HRM er procesorienteret med fokus på en integreret interaktion mellem individ, grupper, 

job og organisation 

- Ifølge HRM skal planlægning og organisering af de menneskelige ressourcer derfor foregå 

parallelt med organisationens overordnede planlægning og målsætning 

- De rette udviklingsbetingelser for de menneskelige ressourcer sikrer ifølge HRM en 

udviklingsparat, fleksibel og konkurrencedygtig organisation 

 

 

Da analysen af gymnasiets nuværende situation viser, at både kultur og struktur udgør barrierer i 

forhold til primærprocessernes udvikling (undervisningen), vil jeg derfor nu undersøge, 

hvorledes HRM teori kan anvendes til en udvikling af gymnasiekulturen. 

 

4. HRM i gymnasiet 

 
4.1 HRM og gymnasiekulturen 

 

HRM har et funktionalistisk perspektiv på organisationskultur: medlemmerne er kulturstyrede, 

og kulturen skaber motivering, involvering, loyalitet og samhørighed i takt med at den 

internaliseres hos medlemmerne130. Ifølge Schein manifesterer kulturen sig gennem artefakter 

(på et gymnasium f.eks. undervisningsmidler, undervisnings- og studieområders indretning og 

møblering, og de konkrete aktiviteter), værdier (gymnasiet formålparagraf og evt. lokale 

målsætninger) og grundlæggende antagelser (den enkelte lærers normer, værdier, holdninger og 

tolkning af lærerrollen). I en velfungerende kultur vil der være overensstemmelse mellem de tre 

niveauer131. Hvis der er inkonsistens mellem kulturniveauerne kan det være retningsgivende for, 

hvilke interventionsområder, der skal tages udgangspunkt i, når kulturen skal påvirkes. Mary Jo 
                                                 
129 Hildebrandt 1995: 5 
130 Darmer i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 156 og Mejlby, Nielsen og Schulz 1999: 131 
131 Schein 1994: 24 
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Hatch tilføjer et 4. niveau, symboler, til Scheins model: via gentagne, succesfulde 

handlingsmønstre sker der en symbolisering af disse, hvormed de bliver adfærdsstyrende. Der 

argumenteres for en dynamisk kulturforståelse med et kompleks samspil mellem kulturens fire 

niveauer: de grundlæggende antagelser (hvad kulturen er), værdierne (hvad organisationen vil), 

realiseret i artefakter (hvad organisationen kan) og symboliseret i, hvad organisationen faktisk 

gør132. Den symbolske dimension giver altså plads til ”mening” som en del af kulturen133, så 

også tolkningen af dannelsesmål og læringsbegreb vil være afgørende for, hvordan 

gymnasiekulturen påvirkes af reformen.  

Organisationsændringer sker ved at ændre de organisatoriske meningsstrukturer gennem arbejdet 

med organisationens værdier134. Ændringsledelse vil da dreje sig om ledelse af meningsskabende 

processer, som skaber nye fælles virkelighedsopfattelser gennem fælles sprogudvikling135 m.h.p 

såvel ekstern adaption (til såvel politiske krav, en ny elevtype og de normative krav til et 

gymnasium som en offentlig institution) som intern integration (tilegnelse af undervisnings- og 

dannelsesmålene omsat til den faktiske tilrettelæggelse af det tre-årige forløb, samt mediering og 

konkretisering af symbolsk generaliserede medier som almendannelse og kompetence). Der skal, 

med andre ord, informeres, kommunikeres og planlægges omkring udvikling, tilpasning – og 

mening. Det er med informationen (reform, pædagogisk og faglig udvikling) at rektor har 

sprogskaberens rolle136 for kommunikationen  i de processer137, der skal føre til fastsættelse af 

vision, mål og værdier138 indenfor en ny bekendtgørelses rammer.  

Med reformen er der lagt vigtige strategiske beslutninger ud til skolerne, der gør det muligt for 

skolerne at profilere sig: hvilke fag, der skal bindes til studieretningerne139, valgfagstilbud140; 

den konkrete udmøntning af timerammen til almen studiekompetence141 og studiemiljø142; 

tilrettelæggelse af progression i arbejds- og prøveformer143; fastsættelse af studie- og 

ordensregler144. Samtidig igangsætter ministeriet et nyt udviklingsprogram, der skal løbe over 5 

år145, som skolerne naturligvis også skal forholde sig til både m.h.p. ønsket pædagogisk 

                                                 
132 Gleerup 1995: 148-9 
133 Gleerup 1995: 150 
134 Ibid.:146 
135 Jeppesen i Bévort, Jensen og Prahl: 248 
136 Evalueringen af udviklingsprogrammet viser, at lærerne mangler det nødvendige pædagogiske sprog 
137 jf. en hyppigt anvendt definition på lederadfærd som målformulerende, problemløsende og sprogskabende, f.eks. 
i Busch, Johnsen og Vanebo 1999: 57 
138 Mejlby,  Nielsen og Schulz 1999: 131 
139 Aftale af 28. maj 2003: 8 
140 Ibid.: 9 
141 Ibid.: 10 
142 Ibid.: 5 
143 Ibid.: 10 og 5 
144 Aftale af 28. maj 2003: 6 
145 Ibid.: 17 
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udvikling og fremtidig profilering. Det er alt sammen beslutninger, der vedrører den enkelte 

lærers pædagogiske og faglige selvforståelse og - måske – ansættelsessikkerhed. Det vil derfor 

være vigtigt, at der på forhånd er formuleret vision og værdier som pejlemærker i diskussioner, 

der kan blive emotionelt prægede, for på den både at sikre konsistens i beslutningerne.  

 

Ud fra et HRM-perspektiv er det uomgængeligt, at medarbejderne er aktivt involveret i værdi- og 

målfastsættelsesprocesserne146. Dels tilsiger det positive syn på medarbejderen som en vigtig 

ressource, at ”…kompetente medarbejdere har noget væsentligt at bidrage med, hvis de 

inddrages i beslutningsprocessen”147. Dels skal målene defineres indenfor, hvad der er 

ønskværdigt, opnåeligt og realistisk i forhold til den aktuelle og potentielle kompetence hos 

medarbejderne148. Og endelig skal den fælles formulerede målsætning skabe motivation og 

engagement: ”Kun gennem involvering fra starten i alle beslutninger, lige fra den enkeltes 

karrieremuligheder til den overordnede strategi, motiveres den enkelte”149.  En bred, demokratisk 

involvering øger sandsynligheden for, at specielt konsensusbeslutninger efterleves og 

implementeres150.  Denne kollektive motivation spiller i HRM sammen med anvendelsen af 

forskellige eksterne motivationsfaktorer: forskellige incitamentsformer som f.eks. Ny Løn og 

job- og kompetenceudvikling151.  

 

Med motivationen følger engagement: ”Medarbejdere kan ikke tolke, tage initiativet, være 

opfindsomme og kommunikere effektivt uden at være engageret i den arbejdssociale 

sammenhæng, de indgår i. Dette har været vilkårene for mange menneskenære fagområder (…) i 

mange år. Det nye er, at arbejdet i både produktion, administration og service bliver stadigt mere 

afhængigt af engagerede medarbejdere”152. Engageret adfærd er den rolledistancerede adfærds 

modsætning. Engagement karakteriseres ved tro på/accept af organisationens mål og værdier, 

vilje til at gøre en stor indsats for organisationen og et klart ønske om at opretholde medlemskab 

af organisationen153. Derfor er medarbejderinddragelsen og forløbet af målfastsættelsesprocessen 

af så stor betydning for at overvinde forandringsmodstand og defensive rutiner for at motivere til 

engagementets ydre, observerbare side, som viser sig gennem medarbejdernes lyst og evne til 

                                                 
146 Bager, Obel og Søgaard 2001: 166 
147 Ibid.: 166 
148 Larsen 2001 a: 119 
149 Casparij i Civiløkonomerne, tema nr. 1, 2002: 40 
150 Bager, Obel og Søgaard 2001: 61 
151 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 133 
152 Bévort, Jensen og Prahl 1995: 9 
153 Ibid.: 18 

 21



initiativ154. Fra motivation over engagement følger ansvarlighed155 for fælles beslutninger, mål 

og organisationen som helhed. 

 

Visions, mål- og værdifastsættelsen skal ses som en langvarig proces156, der i flg. HRM tjener 

adskillige formål parallelt med motivering (og hvad deraf følger): de er en strategisk 

retningstilkendegivelse, som er en forudsætning for udvikling og som giver medarbejderne noget 

at orientere sig efter157. Vision, mål og værdier giver perspektiv på den enkeltes arbejde158 

samtidig med en fælles forståelse af opgaverne og meningen med dem i en større organisatorisk 

sammenhæng159. Dermed bidrager de til den helhedstænkning, der efterlyses hos 

gymnasielærere, og som reformen lægger op til, men som står i modsætning til den situation, der 

har karakteriseret gymnasiet indtil nu, hvor det i høj grad har været op til den enkelte lærer at 

definere lærerrollens indhold. Ved at profilere den enkelte institutions identitet160 har de værdi 

både som konkurrenceparameter og for den enkelte medarbejders identifikationsprocesser. Med 

identifikation og engagement følger fælleskabsfølelse161. Som resultatet af en fælles proces er de 

kendt af alle, og hvis alle føler sig forpligtede på dem (hvilket fællesskabsfølelsen kan bidrage 

til), kan kontrol erstattes af refleksion og evaluering i forhold til målopnåelse162. Derfor muliggør 

de en større grad af uddelegering af ansvar163og selvforvaltning (uden at give køb på 

udviklingskravet), hvilket spiller fint ind i den autonome kultur. Endelig gør den 

medarbejderinvolverede målfastsættelse det muligt at identificere udviklingsbehov, så der bliver 

overensstemmelse mellem brug af værktøjer og institutionens mål164- og dermed 

overensstemmelse mellem de forskellige kulturniveauer.  

 

Det er ledelsens opgave at sørge for integrationen af de fælles mål og værdier i 

organisationskulturen (bl.a. som sprogskaber) og planlægge udvikling af de fornødne 

kompetencer blandt personalet165 (som i analysen af gymnasiet blev identificeret som 

samarbejds- og tværfagskompetencer, et nyt fagbegreb, samt tilrettelæggelsen af diverse 

elevaktiverende og kompetenceudviklende arbejdsformer). Den interne kompetenceudvikling ses 

                                                 
154 Andersen og Born 2001: 81 
155 Ibid.: 81 
156 Larsen 2001 a: 121 
157 Finansministeriet 1997: 25 
158 Prahl i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 236 
159 Svabs i Larsen 2001 a: 117 
160 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 10 
161 Ibsen og Christensen 2001: 73 
162 Nordhaug m.fl. 1994: 66 
163 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 129 
164 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 145 
165 Nordhaug m. fl. 1994: 67 
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i sig selv som en integrering af mål og værdier i kulturen166, der vil medføre større tryghed (og 

risikoparathed) blandt medarbejderne i forhold til de nye opgaver167, der følger med reformen. 

Hvis en sådan proces skal lykkes for en rektor, betyder det, at han skal ville den pædagogiske 

ledelse, ville sætte tid af til den, og forstå sig selv som en professionel personaleleder, der skal 

kunne engagere sine medarbejdere168. Den pædagogiske ledelse i en omstillingsproces kan 

næppe uddelegeres, uden at det får negativ signalværdi. Kun ved selv at tilegne sig de 

pædagogiske problemstillinger (realiseringen af værdier til artefaktniveau), som omstillingen 

rejser, vil rektor kunne få de professionelles tillid169, fungere som sprogskaber og være den, der 

får stillet de spørgsmål, hvis svar engagerer medarbejderne. En inspektor vil måske nok kunne 

udvirke inkrementel udvikling og tilpasning, men ikke en grundlæggende kulturændring, fordi 

hans ledelsesret i højere grad end rektors er anfægtet i den professionelle kultur170. 

Undersøgelser viser, at rektors pædagogiske lederskab, hvor det er troværdigt, har en større 

accept171, og: ”…fagbureaukratierne forventer, at lederen er en dygtig sparringspartner som kan 

sætte sig i spidsen for den faglige og produktmæssige udvikling, løse de små dagligdags 

problemer og fungere som en dygtig personalechef”172. Troværdigheden vil afhænge af rektors 

sprog og holdninger173. Rektor både påvirker og er bærer af kulturen174, da enhver 

ledelseshandling og –ytring kan ses som udtryk for kulturen, og hans sprog og holdninger vil 

afspejle, om de pædagogiske problemstillinger er tilegnede. Hvis rektor selv ser omstillingen 

som et nødvendigt onde, vil det næppe motivere til ændring i hverken værdier eller 

grundlæggende antagelser hos de ansatte, og der vil derfor heller ikke sættes spor på artefakt- 

eller symbolsk niveau. Men selvom rektor er en nøglefigur ved kulturpåvirkningen, er det 

samtidig vigtigt, at den samlede ledelse er aktivt inddraget i processen. Dels for at sikre 

konsistens i ledelsesbeslutninger, men også for skabe basis for en fordeling af ledelsesfunktioner, 

der på længere sig kan gøre det muligt for rektor at udøve HRM. 

 

Lewin beskriver organisationers omstilling som et 3-faset forløb: optøning, bevægelse til et nyt 

niveau og fastfrysning175. Efter gymnasiebekendtgørelsen i 1999, afviklingen af 

Udviklingsprogrammet, indførelsen af ny pædagogikumsordning, reformforslaget og dets nye 

                                                 
166 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 423 
167 Ibid.: 427 
168 Mogensen 1999: 2 
169 Dale 1998: 73 
170 GL 2001 a: 16  
171 Abrahamsen 1998: 62 
172 Klausen  2001: 229 
173 Bager, Obel og Søgaard 2001: 143 
174 Bévort, Jensen og Prahl 1995: 17 
175 Borum 1995: 47 
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fagforståelse176 vil jeg betragte gymnasiet som værende under optøning. I den situation aktiveres 

både fremmende og bremsende kræfter i organisationen p.g.a. usikkerhed overfor forandring177. 

Det er i den usikkerhedssituation, rektor som pædagogisk leder skal finde sin platform som 

kulturændrer: ”Med nye fremgangsmåder stilles der andre krav til adfærden, som igen kobles 

sammen med andre værdier, som igen vil give sig udtryk i ændrede grundlæggende 

antagelser”178. Usikkerhedssituationen giver behov for nyorientering. Hvis usikkerheden i 

orienteringsprocessen mødes med både medarbejderinddragelse, planlægning af efteruddannelse 

og øget personlig opmærksomhed til dem, for hvem usikkerheden er størst (f.eks. medarbejdere, 

hvis fag er truet, kraftigt ændret, eller uden erfaring med nye arbejdsformer) vil det kunne 

dæmpe modstandsstrategier og skabe større lydhørhed, vilje og engagement i arbejdet med at 

formulere mål for vejen frem end normalt i den autonome kultur. 

 

HRM-litteraturen giver bud på tilrettelæggelsen af processer, der skal føre frem til visions-, mål- 

og værdifastsættelse, men der skal naturligvis ske en tilpasning til lokale forhold, for at sikre et 

resultat, der er andet end glittet papir eller støvede dokumenter i skrivebordsskuffen. Der skal 

f.eks. foretages overvejelser over beslutningsstrukturen: skal processen begynde hos faggrupper 

for at få afklaret de (kerne)faglige problemstillinger i forhold til tværfagligt samarbejde, eller 

skal udgangspunktet være de pædagogiske problemstillinger som de opleves i teamarbejdet? Det 

skal overvejes, hvordan der sikres en proces, hvor flest mulige medlemmers bidrag bliver hørt og 

alle relevante overvejelser diskuteret. Ved den endelige mål- og værdifastsættelse skal der 

balanceres imellem konsensusbaserede formuleringer, der er så brede og generelle, at de ikke i 

praksis virker forpligtende eller øger beslutningskompetencen; for ambitiøse mål, der ikke lader 

sig opfylde; og for snævre, konkrete formuleringer, der dels vil udelukke for mange 

medarbejdere fra at føle andet end formel accept af værdierne (og dermed kun ringe grad af 

forpligtethed og måske ligefrem dannelse af modkulturer), dels vil udelukke 

nytænkning/orientering og eksperimenteren.  

 

Processen er afgørende p.g.a. dens kognitive og emotionelle dimensioner: det vil være lærernes 

forståelse af udviklingskravet, der vil styre deres fortolkning af grundlaget for deres fremtidige 

virke og dermed afgøre deres evne og vilje til at kappe de emotionelle bånd, der binder dem til 

deres hidtidige praksis179. Det fælles sprog, gennemførelsen af kompetenceudvikling, de 

                                                 
176 Aftale af 28. maj 2003: 10-11  
177 Busch, Johnsen og Vanebo 1999: 33 
178 Bømler 1995: 184 
179 Borum 1995: 110 
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opstillede mål og pejlemærker, den positive ledelsesmæssige opmærksomhed i form af 

motivation, feedback180 og medarbejderudviklingssamtaler (MUS), samt synligheden af mål og 

værdier i organisationen (f.eks. at alle ledelsesmæssige tiltag, beslutninger og begrundelser 

afspejler det vedtagne grundlag181) er de HRM-værktøjer, der anbefales for at påvirke 

medarbejdernes grundlæggende antagelser. 

 

Der er næppe tvivl om, det positive medarbejdersyn vil virke befordrende på engagementet hos 

medarbejderne182, der som offentligt ansatte ikke er forvænte med decideret personalepleje eller 

opmærksomhed. Ønsket om feedback og opmærksomhed går igen i både Marianne Abrahamsens 

undersøgelse183, GLs undersøgelse184 og evalueringen af udviklingsprogrammet. Både 

gymnasiestrukturen og myten om metodefrihed bærer formodentlig en stor del af skylden for 

lærernes forandringstræghed, fordi det har medført, at den selvdefinerede lærerrolle ikke er 

blevet gjort til genstand for feedback. Opmærksomhed og feedback er et nøgleaspekt i megen 

motivationsteori185, fordi læring, der belønnes positivt gennem ros, har en tendens til at blive 

husket og anvendt i andre situationer186. Ligeledes indeholder den fælles orientering, 

forpligtethed og evaluering fordele: dels ved at skabe rum til den kulturelle selvrefleksion187, 

dels ved at skabe rammer for at lade organisationen hvile på et normativt og kognitivt fremfor et 

regulativt grundlag188, hvilket umiddelbart passer bedre til den professionelle kultur ved at 

signalere en højere grad af ligeværdighed mellem arbejdsgiver og -tager189. Men også ved at 

koordinere de ansattes forventninger til organisationen (f.eks. i forhold til eksterne incitamenter) 

og dermed forhindre en demotiverende frustration over ikke-indfriede forventninger190. Da mål 

og værdier – sammen med bekendtgørelsen - udtrykker organisationens formaliserede 

forventninger til de ansatte, kan de være med til at strukturere praksis191 og dermed virke 

tryghedsskabende. På den måde tilgodeses det tidligere nævnte antiautoritære 

dobbeltbindingskompleks. Ligeledes vil en fælles kompetenceudvikling med deraf følgende 

fælles referenceramme skabe det fælles refleksive rum, som efterlyses192 som forudsætning for 

                                                 
180 Mathiesen i Civiløkonomerne, temahefte 1 2002: 33 
181 Svabs i Larsen 2001 a: 110 
182 Bévort, Jensen og Prahl 1995: 12 
183 Abrahamsen 1998: 62 
184 GL 2001 b: 29 
185 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 307 
186 Ibid.: 347 
187 Gleerup 1995: 181 
188 Dahler-Larsen 1998: 48 
189 Bévort, Jensen og Prahl 1995: 134 
190 Thyssen 1997: 112 
191 Dahler-Larsen 1998: 190-1 
192 Undervisningsministeriet 2003 a: 27 
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effektivt teamarbejde, og samtidig øge den enkelte medarbejders selvværd og tryghed i en 

periode, hvor den faglige sikkerhed og identitet er under pres. 

 

Ledelsesrelationer, selvværd, social anerkendelse og fysiske rammer fremhæves som de fire 

elementer, der i samspil skaber arbejdsglæde193 og et godt psykisk arbejdsmiljø194. Om 

gymnasiereformen også vil afspejles på et konkret og fysisk artefaktniveau er et spørgsmål om 

(amternes) ressourcetilførsel. Ny – og ombyggede gymnasier viser klart en tendens hertil, som 

formodentlig over tid vil gøre sig gældende for alle gymnasier. Og det er klart, at reformen stiller 

krav til skolernes fysiske udformning: elevaktiverende undervisningsformer kræver andet end 

klasseværelser, og teamsamarbejde kræver fælles forberedelse og dermed lærerarbejdspladser (et 

udtalt, stærkt ønske blandt lærerne195). Men indtil det er realiseret, synes i hvert fald de øvrige tre 

elementer tilgodeset. Jeg opfatter det således sandsynliggjort, at en positiv, motiverende, 

støttende, opmærksom og inddragende ledelsesadfærd som en del af et målrettet kulturarbejde vil 

kunne have positiv effekt ved udviklingsarbejde i gymnasiet. 

 

Det er hermed vist, at HRM relateret til kulturaspektet vil kunne støtte gymnasiets omstilling ved 

- at lade ændringsledelse ske ved ændringer i de organisatoriske meningsstrukturer til nye 

fælles virkelighedsopfattelser, som udtrykkes gennem organisationens mål og værdier 

- at inddrage medarbejderne i de kulturelle ændringsprocesser og dermed skabe motivation, 

engagement, identifikation og organisatorisk helhedsforståelse 

- at lade et positivt medarbejdersyn ledsage af en støttende ledelsesmæssig opmærksomhed, 

motivation og incitamenter 

- at integrere mål og værdier i kulturen gennem medarbejdernes kompetenceudvikling 

 

 

En vellykket kulturpåvirkning vil på sigt kunne ses af graden af medarbejdernes identifikation 

med værdierne samt den enkeltes og organisationens samlede målopfyldelse. Hvis det fremgår, 

at nogle lærere ikke lever op til mål og værdier og måske er ved at udvikle modstandsstrategier, 

træder det individuelle motivationsarbejde til. Derfor er et vellykket kulturarbejde naturligvis 

også afhængigt af, hvorledes det følges op af udviklingen af organisationens processer og 

struktur. 

 

                                                 
193 Rerup i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 298 
194 Jørgensen 1995: 250 
195 Rambøll for GL 2001: 16 og Zibrandtsen og Kuhlman 2003: 28 
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4.2 HRM og gymnasiets processer 

 

Udover de allerede nævnte ledelsesprocesser, er følgende ud fra en HRM-synsvinkel af vigtighed 

ved implementeringen af en reform: udformningen af en personalepolitik og facilitering af det 

gode arbejdsmiljø og den engagerede medarbejder, MUS, personaleplanlægning samt 

personalets læring og kompetenceudvikling. 

 

4.2.1. Personalepolitik og – planlægning 

 

Personalepolitik omfatter de overordnede principper og operative retningslinier, som gymnasiet 

ønsker at lægge til grund for styringen af sine menneskelige ressourcer. Formålet er derfor 

dobbelt: dels at skabe udviklende og tilfredsstillende arbejdsbetingelser, dels at sikre gymnasiets 

evne til både fleksibel som effektiv og kvalitetspræget opgavevaretagelse. Personalepolitikken 

foreslås udmøntet i en række konkrete politikker for re- og dekruttering; for efteruddannelse 

(hvor formuleringerne kan signalere det grundlæggende menneskesyn og dermed have positiv 

signalværdi196); og for seniorpolitik. Det sidste er også relevant i gymnasiet i forbindelse med 

reformen. Dels p.g.a. den høje gennemsnitsalder blandt gymnasielærere, så der er et vist 

tidsmæssigt sammenfald mellem reformimplementering og generationsskifte. Dels fordi man i 

gymnasiet har de såkaldte ”sandhedens øjeblikke”197: den direkte elevkontakt, der over tid er 

mere belastende og nedslidende end andre arbejdsopgaver, kan medføre udbrændthed, og 

dermed også være en barriere for udvikling. I det hele taget gør en seniorpolitik det muligt at 

tage emnet op i MUS, og derefter lave den relevante planlægning i forhold til hhv. 

efteruddannelse, tilbagetrækning, overførsel til andre funktioner, eller positiv udnyttelse af 

erfaring198. Hermed kan der således også ske tiltag, der modvirker forhold, der har givet 

anledning til defensive modstandsstrategier.  

M.h.t. personaleplanlægning stiller HRM en række analytiske redskaber til rådighed så 

personalepolitikkens dobbelte formål tilgodeses. Analyser skal afdække både job-indhold og 

organisatorisk kompetence. Jobanalyserne skal vise, om arbejdet kan opfattes som motiverende i 

sig selv. Det sker ved at indtænke behovs- og motivationsteorier i karakteristikken af 

arbejdsfunktionen for at sikre, at enhver arbejdsfunktion kan opleves som meningsfuld ved at 

have en vis variationsbredde og autonomi kombineret med udviklings- og 

                                                 
196 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 32-4 
197 Darmer i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 165 og Hultengren i samme: 205 
198 Engelbrecht i Hildebrandt 1994: 7-9  
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feedbackmuligheder199. Jobanalyser kan både bruges til at finde den rigtige person til det 

konkrete job, men også til at sikre, at ingen medarbejder gemmer sig/glemmes i små ”nicher” 

hvis tryghed samtidig kan blive begrænsende rammer for udviklingsmuligheder og –lyst.  

Tilsvarende kan den organisatoriske effektivitet og fleksibilitet sikres ved gennem analyse at 

bestemme den viden og kompetence, der allerede findes i organisationen, og den, det er 

nødvendigt at tilegne sig. Hermed bliver det muligt at lave en prioritering af medarbejdernes 

kompetenceudvikling, lave en handleplan og iværksætte de mangfoldige uddannelsesaktiviteter, 

som implementeringen af reformen vil kræve. Kompetenceregnskabet vil ligeledes være gavnligt 

ved både den løbende rekruttering og den omfattende rekruttering i forbindelse med 

generationsskiftet, så det sikres, at lærerkollegiets og de enkelte faggruppers samlede viden og 

kompetence bliver så alsidig som muligt. Endelig kan kompetenceregnskabet være et nyttigt 

redskab i forbindelse med team-sammensætning.  

 

Andre analysemodeller og redskaber sigter specifikt på tiltrækning af ny arbejdskraft (og dennes 

indslusning i organisationskulturen200) og fastholdelse af arbejdskraft201. Begge dele må siges at 

være relevante i lyset af det forestående generationsskifte og en forventet fremtidig lærermangel. 

Den nye type unge lærere betragter ikke en fastansættelse som en livstidsstilling, hvis de ikke 

finder jobbet tilstrækkeligt udfordrende/tilfredsstillende. Det kan derfor være nødvendigt med 

særlige tiltag for at tiltrække og fastholde de unge medarbejdere202, både fordi de er en knap 

ressource, og fordi de besidder de kompetencer, som reformen nødvendiggør (jvf. ny 

pædagogikumsordning). Såvel jobanalyse som øvrige motivations- og incitamentsmodeller er 

HRMs ledelsesredskaber i denne forbindelse. 

 

4.2.2. Medarbejderudviklingssamtalen 

 

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) skal fungere som brobygger mellem strategiudmøntning 

og –udvikling og motivere medarbejderne til udvikling. Tendensen er, at MUS gøres obligatorisk 

som et personaleledelsesværktøj203 sådan som det er sket i den statslige personalepolitik. 

Forud for MUS anbefaler HRM, at der laves stillings- og personaleanalyser (og tilbyder også 

værktøjer hertil)204, da HRMs ambition jo er at lave den bedst mulige ”match” mellem person og 

job/funktion.  

                                                 
199 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 292 
200 Larsen 2001 b: 53 og Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 162-3 og 179-85  
201 Nordhaug m.fl. 1990: 37 
202 Jespersen i Larsen 2001 a: 25 
203 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 76 
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Endvidere anbefales det, at der i samarbejde med personalet på forhånd er udarbejdet 

nogenlunde standardiserede samtaleskemaer. Dels for at formål og indhold er kendt og 

accepteret af parterne på forhånd205, dels for at kunne anvende resultatet af samtalerne 

(information) i planlægningsøjemed206. Man skal dog gøre sig klart, at sådanne skemaer skal 

tilpasses hvert år i takt med at organisationen udvikler sig207. 

På gymnasierne har MUS været obligatoriske siden den seneste overenskomst mellem GL og 

amtsrådsforeningen. Det rejser på de enkelte skoler spørgsmålet om, hvem i ledelsen, der skal 

gennemføre samtalerne, så de har autencitet for medarbejderne208. Som tommelfingerregel 

anbefaler HRM et maximum på 15 samtaler209 for den enkelte leder, da det ellers ikke vil være 

muligt at følge ordentligt op på dem. På et gymnasium vil der ofte være over 100 medarbejdere! 

Indførelse af MUS har tilsyneladende heller ikke været en ubetinget succes, som det fremgår af 

GL’s arbejdsmiljøundersøgelse: ”…ledelserne mangler basale ledelsesværktøjer. Det drejer sig 

om forskellige værktøjer til at håndtere personalemæssige udfordringer, som en mere 

systematisk anvendelse af MUS”210. Den begrænsede succes kan dog – udover mængden af 

samtaler - også skyldes, at ikke alle skoler lokalt har fastsat mål og værdier, hvilket nødvendigvis 

må medføre manglende systematik i gennemførelsen og opfølgningen af MUS.  

 

MUS skal føres som en åben og ligeværdig dialog mellem de to parter211 og skal som sådan 

skabe en dialog-præget samarbejdsform, der sikrer løbende måltilpasning212. Derfor skal de 

indeholde drøftelse af samarbejdsrelationerne mellem leder og medarbejder for at afklare, 

hvordan de gensidigt kan støtte hinanden213. Et sådan krav om gensidigt feedback vil tvinge 

medarbejderne til at konkretisere både en evt. utilfredshed og forslag til ændring af situationen. 

Det vil formodentligt kunne reducere den beskrevne ”role distance” adfærd, da det vil kræve 

refleksion over og diagnosticering af den faktiske situation. Det vil desuden dække det af lærerne 

udtalte behov for feedback214. Som åben dialog åbner MUS således op for at både leder og 

medarbejder får blik for egen uhensigtsmæssig adfærd og er dermed problemløsende snarere end 

rollefastlåsende.  

 
                                                                                                                                                             
204 Nordhaug m. fl.: 1990: 43 
205 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 20 
206 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 76 
207 Kommunernes Landsforening 1993: 9 
208 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 20 
209 Kommunernes Landsforening 1993: 9 
210 GL 2001 b: 30 
211 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 23 
212 Ibid.: 145 
213 Ibid.: 35 
214 GL 2001 b: 31 
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Formålet med MUS er en gensidig diagnose af den nuværende situation215 og gensidig 

information m.h.p. planlægning, udvikling og tilpasning216. Samtalen fører til indgåelse af det, 

HRM betegner som den psykologiske kontrakt, der omhandler, hvad ”den ene part skal yde til 

gengæld for en modydelse fra den anden part”217 – også kaldet den ”udvidede byttehandel”218. 

Ifølge dens logik giver kontrakten eller byttehandelen organisationen en kvalitativt bedre 

udvikling og den ansatte et bedre og mere indholdsrigt arbejdsliv219, fordi den skaber gensidig, 

personlig forpligtelse og dermed større involvering. I gymnasiets aktuelle situation ville det mest 

presserende bytteforhold typisk angå forholdet mellem den ønskede lærerpræstation og 

nødvendig eller ønsket kompetenceudvikling/efteruddannelse. Dette forhold vil afspejle 

medarbejderens tilegnelse af de nye mål, hvorfor der også her kan arbejdes med den enkeltes 

motivation. Ved at tale om den enkeltes evne til omstilling til de nye tider (=robusthed), 

engagement i denne omstilling (= identifikation) og styrker og svagheder i den forbindelse 

(=indsigt) får lederen et samlet billede af motivationen og dens retning220 og samtalen kan 

dermed også omhandle barrierer for motivation og udvikling. Sådanne barrierer vil, som 

analysen af gymnasiet viser, ofte kunne identifices som ønsket om fastholdelse af autonomi og 

fag-faglighed.  I forhold til den ledelsesfremmede og måske rolledistancerende 

gymnasiemedarbejder vil motivationsarbejdet være en vanskelig, men afgørende udfordring.  

Der kan derfor være grund til at inddrage den behovs- og motivationsteori, som HRM trækker 

på: indre motivation forstås i HRM som selvbestemmelse. Tre grundelementer af 

selvbestemmelse skal være til stede: adfærdsvalg, informativ (ikke-truende) feed-back og 

empati, dvs. viden om at andre forstår ens perspektiv. Selvom der i gymnasiet ikke er tradition 

for den systematiske feedback eller personliggjorte samtaler om den enkeltes forhold til 

kerneydelsen, vil det være naturlige elementer at inddrage i MUS, ligesom tilstedeværelse af 

adfærdsvalg også må være en forudsætning for den åbne og ligeværdige dialog. 

Motivationsteoriens påstand er, at med selvbestemmelse kombineret med forståelse af de 

eksterne konsekvenser af forskellig adfærd internaliseres behovet for positive konsekvenser, og 

dermed internaliseres også de eksterne mål221.  

Der påhviler derfor lederen et stort pædagogisk arbejde i at kommunikere betydningen af og 

begrundelsen for de nye mål, ligesom det vil være nødvendigt at kunne tilbyde relevant støtte i 

form af f.eks. efteruddannelse eller kollegastøtte. Desuden vil lederens evne til vise, at han kan 

                                                 
215 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 18-9 
216 Kommunernes Landsforening 1993: 5 
217 Jespersen  i Larsen 2001 a: 28 
218 Bévort og Sundby  i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 101 
219 Ibid.: 102 
220 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 302-3 
221 Ibid.: 296 
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”containe”222 medarbejderens usikkerhed, frustration og evt. fiaskoer være afgørende for, om det 

med motivationsarbejdet lykkes at modificere regressive tendenser223 og dermed for, hvilken 

form for psykologisk kontrakt, der kan indgås. 

 

Den psykologiske kontrakt kan også vedrøre den enkeltes karriereplaner og hvordan 

organisationen kan facilitere og imødekomme individuelle ønsker og planer. Med karriere 

refereres der i HRM-konceptet til såvel horisontale som vertikale karriereønsker (f.eks. er der i 

gymnasiet en række jobtyper og funktionsområder mere eller mindre adskilt fra 

undervisningsarbejdet) og arbejdslivsplanlægning (seniorordninger og udslusning) 224. 

Karriereaspektet kan derfor også forbindes med motivationsarbejdet, da det ”…kan have en 

betydelig motivationseffekt. Det at medarbejdere får realistiske forventninger til mulighederne 

for (…) udvikling, og til hvad der kan/bør gøres for at nå egne mål, vil for mange virke 

ansporende på arbejdsindsatsen for faglig og personlig udvikling”225. 

Der påhviler parterne en gensidig forpligtelse til at følge op på samtalerne, forstået som 

overholdelse af den psykologiske kontrakt. For lederen betyder det pligt til både kollektive og 

individuelle tilbagemeldinger. Individuelle tilbagemeldinger vil naturligvis afhænge af indholdet 

af den indgåede psykologiske kontrakt. Kollektivt kan man f.eks. forestille sig en tilbagemelding 

vedrørende forholdet mellem ressourcer til efteruddannelse og det udtrykte, ønskede eller 

oplevede behov, for at delagtiggøre medarbejderne i prioriteringsprincipper og andre 

løsningsmodeller. Man kan også forestille sig en tilbagemelding vedrørende en hovedtendens i 

holdninger til og erfaringer fra f.eks. teamarbejde, og hvilke ledelsesmæssige tiltag, der vil være 

konsekvensen heraf.  

 

Med MUS får lederen altså nyttig information, som kan bruges i planlægningsarbejdet af 

karriereforløb, organiseringn(hvem kan bedst indgå i hvilke teams) og efteruddannelse (hvem 

har mest brug for hvilke kompetencer). 

Den individuelle opmærksomhed i den åbne dialog, samt lederens (ledernes) mulighed for at 

udnytte medarbejderbidragene hertil konstruktivt både i og ved siden af motivationsarbejdet og i 

personaleplanlægningen, får mig til at vurdere MUS som et hensigtsmæssigt 

personaleledelsesredskab i forbindelse med gymnasiets omstillingsproces. 

 

                                                 
222 Fullan 1992: 7  
223 Ibid.: 13 
224 Nordhaug m.fl. 1990: 74 
225 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 203 
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4.2.3.  Kompetenceudvikling 

 

Ifølge finansministeriet har ”…den effektive institution opbygget kapacitet for 

udviklingsarbejdet og skabt sammenhæng mellem ændring i institutionen og udvikling af de 

menneskelige ressourcer på et strategisk niveau. Resultatet bliver en institution, der udnytter og 

udvikler sine ressourcer optimalt og opnår den tilpasning og forandringsparathed, som er 

afgørende”226. En organisation skal betragte og prioritere medarbejdernes kvalificering som den 

vitale del i realiseringen af organisationens mål for at leve op til HRM-tankegangen227. Der er to 

forskellige holdninger til kompetenceudvikling: enten kan den ses ud fra dens strategiske 

betydning og tilrettelægges strengt mål-rationelt, eller lederen kan skabe incitament til fælles 

udforskning af mål og midler m.h.p. nye, utraditionelle problemløsninger228. I forbindelse med 

en reform, hvis vellykkede implementering i sig selv vil kunne karakteriseres som et 

organisatorisk double-loop, vil det mest hensigtsmæssige være en forholdsvis mål-rationel 

tilrettelæggelse i forhold til reformens krav: lærernes udvikling skal forankres i gymnasiets 

fremtidige opgaveløsning, så der bliver overensstemmelse mellem mål, opgaver og lærernes 

forudsætninger: ”Efteruddannelsesmidler kan ikke, som det ofte sker nu, fordeles efter 

retfærdighedsprincippet (…) og den enkeltes lystbetonede valg af faglige kurser. Det betyder 

også at ledelsen evt. må afskære nogen og tilbyde andre deltagelse i kurser”229. Det sidste er ikke 

mindst vigtigt for at få fat i den gruppe, der er sværest at motivere til omstilling, for at undgå at 

lærerstaben opsplittes i, hvad Ole Thyssen kalder A og B medarbejdere: udviklingsAgenter og 

Banalarbejdere230. Med kompetence følger i flg. HRM både opgaveglæde og personlig glæde. 

Arbejdet udføres derfor med større engagement og dermed større kvalitet231.  

Den strategiske kompetenceudvikling gælder naturligvis også i høj grad den gruppe lærere, hvis 

fag med reformen afskaffes, ændres eller reduceres i timetal, samt i forhold til at have 

kompetente undervisere i nye fag (naturgeografi, valgfag)232. For at have troværdighed som leder 

af skoleudviklingen må ledelsen naturligvis også selv deltage i kompetenceudviklingen233. 

 

Det er altså ledelsens opgave at identificere og planlægge kompetenceudvikling og 

efteruddannelse. Viden om den enkeltes behov, robusthed og faktiske præstationer (altså den 

                                                 
226 Finansministeriet:Værktøj til velfærd. Her fra Andersen og Born 2001: 233 
227 Nielsen i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 76 
228 Ibsen og Christensen 2001: 70 
229 Bak m.fl. i Gymnasieskolen nr. 6, 15.3.2001: 23 
230 Hjort 2002: 24 
231 Rerup i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 294-5 
232 Aftale af 28. maj 2003: 8 
233 Uddannelseskontoret, Fyns Amt 2001: 11; Undervisningsministeriet 2003 a: 4 og Dale 1998: 39 
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individuelle kompetenceprofil) vil derfor være særdeles vigtigt for at kunne planlægge arten af 

kompetenceudviklingsaktiviteterne. Reformforslaget afsætter 90 millioner årligt til disse 

aktiviteter234, hvorfor det synes realistisk at behovet for reformrelevant udvikling kan tilgodeses i 

løbet af implementeringsperioden (en DIG repræsentant, Jens Dolin, har efter evalueringen af 

udviklingsprogrammet peget på et trecifret millionbeløb235). HRM peger på et samspil af individ- 

og organisationsorientede modeller som vej til kompetenceudvikling, hvis der er behov for en 

hurtig effekt: individuelle udviklingsprogrammer med forventet ”spin-off” effekt på 

organisationen236, brug af eksterne konsulenter, interne kurser afholdt af medarbejdere for 

medarbejdere237, og team-læring238. Samtidig peges der på vigtigheden af at skabe rum til 

refleksion og feedback i forhold til kompetenceudviklingen: ”Det er vigtigt at lederen er med til 

at skabe rum for refleksion, for gennem den tætte kobling mellem hverdagens aktiviteter og 

evaluering af disse, kan der skabes rammer for læring, som ingen ekstern konsulent kan 

levere”239. Hermed accentueres igen betydningen af rektors rolle som sprogskaber, da sproget er 

refleksionens forudsætning240. Fælles refleksion ud fra en fælles begrebsramme kan også 

medvirke til at fjerne barrierer mod udvikling: ”Teaching people how to reason about their 

behaviour in new and more effective ways breaks down the defences that block learning”241. 

Summen af de forhold, der har betydning for den enkelte medarbejders og de enkelte teams’ 

muligheder for at tilegne sig og udveksle viden og færdigheder af betydning for 

arbejdsudførelsen, angiver kvaliteten af organisationens læringsmiljø242. Det synes indenfor det 

muliges rammer at skabe et godt læringsmiljø v.hj.a. de nævnte HRM-værktøjer, de 

reformspecifikke midler, og gymnasiets pædagogiske dage, PR og fælles forberedelsestid som 

mulige refleksionsfora.  

 

At etablere rammer for feedback og vidensdeling vil dog også stille krav til den interne 

organisering. Integrering af den nye fagforståelse, den tværfaglige didaktik, det fælles 

pædagogiske sprog, begreber og teori, den organisatoriske helhedstænkning og 

omstillingsparatheden i kulturen og undervisningsprocesserne stiller ud fra HRM-konceptet 

dermed også krav til gymnasiets struktur. 

 
                                                 
234 Aftale af 28. maj 2003: 16   
235 Jens Dolin (DIG) i Politikken 22.4.2003: 6 
236 Larsen 2001 a: 14 
237 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 420 
238 Bager, Obel og Søgaard 2001: 183 
239 Svabs i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 112 
240 Dale 1998: 215 
241 Argyris 1991: 100 
242 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 337 
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Hermed er vist, at HRM relateret til gymnasiets processer vil kunne støtte gymnasiets omstilling 

ved at 

- stille analyseredskaber til rådighed m.h.p. personaleplanlægning 

- gøre kompetenceudvikling til den vitale del af realiseringen af organisationens mål, 

og anvise modeller herfor 

og ved at gøre MUS til omdrejningspunkt for 

- indgåelse af psykologisk kontrakt resulterende i øget involvering 

- indsamling af information om den enkeltes involvering, udviklingsbehov og –ønsker 

- motivation og feedback 

 

 

4.3. HRM og gymnasiets struktur (organisering)  

 

HRM betragter ikke ledelse som en adskilt funktion, men som noget, der har at gøre med 

struktureringen af hele organisationen243. Målstyring, uddannelsesprogrammer, ændrede 

kommunikationsformer og evaluering muliggør en høj grad af ansvarsuddelegering og 

selvforvaltning i det adhocrati, der tegner sig for gymnasiet. Målet er en større organisatorisk 

funktionel fleksibilitet, og den ledelsesmæssige kompleksitet skal reduceres ved uddelegering af 

ledelses- og ansvarsområder244. Det sidste – at kunne være en leder, der kan finde ud af ikke at 

lede245 - er en forudsætning for at kunne udøve HRM-ledelse i gymnasiet. Der er i dag mange 

muligheder for uddelegering via uddiffentiering. Med uddelegering generelt tilgodeses både 

respekten for den professionelle faglighed og HRM-synspunktet, at participation fører til 

involvering246, samtidig med at der frigøres ledelsesressourcer til personaleledelse. Den valgte 

ledelsesstruktur har derfor stor betydning for organisationskulturen og dermed mulighederne for 

organisationsudvikling. 

 

Med reformens stærke betoning af samspil mellem fagene vil den fremtidige organisering være 

præget af den enkelte medarbejders løsere kobling til faggruppe men tættere kobling til teamet. 

Det bør også afspejles i kommunikationsstrømme og feedback-processer. Til gengæld kan og bør 

en relativ løs kobling mellem teams opretholdes, hvis også HRMs principper om kreativitet, 

initiativ og selvforvaltning skal opretholdes. Det vil i implementeringsfasen tilgodese, at den 

                                                 
243 Storey 1995: 23 
244 Ibsen og Christensen 2001: 33 
245 Svabs i Larsen 2001 a: 117 
246 Jeppesen i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 256 

 34



enkelte organisation ikke binder sig til én løsningsmodel, men lader eksperimentering, 

evaluering og refleksion angive fremtidige veje. Selvforvaltende teams muliggør m.a.o. double-

loop udvikling indenfor målbeskrivelsen ved ”balanceret autonomi”247. Til gengæld skal ledelsen 

ved reformimplementeringen sikre en tæt kobling mellem de eksterne krav og organisationens 

aktiviteter (interne mål, kompetenceudvikling og undervisningens tilrettelæggelse) for at opnå et 

samlet organisatorisk double-loop. 

 

HRMs ambition om effektiv ressourceudnyttelse betyder samtidig, at der med reformen er behov 

for organisationsovervejelser indenfor hhv. koordinering af teamsammensætning og planlægning 

af en organisationsform, der fremmer vidensdeling og – spredning kombineret med et effektivt 

feedbacksystem. 

Diskussionen har på mange gymnasier gået på, om man kan påtvinges teamsamarbejde med 

enhver kollega, eller om teams skal opstå omkring medarbejdere, der har 

lyst til at samarbejde (kærlighedsteams)248. Kærlighedsteams vurderes gode for dem, der deltager 

i dem, men de har det problem, at de ofte forener den samme kompetence i et team og henviser 

andre uden den kompetence til at samarbejde. Et offentligt gymnasium er forpligtet på, at alle 

elever principielt får samme kvalitet i undervisningen, og reformens bindinger mellem fagene 

udelukker i nogen grad kærlighedsteams. Derfor må også andre overvejelser spille ind. Med 

obligatorisk tværfagligt teamarbejde skal det sikres, at den fornødne kompetence overhovedet er 

til stede i teamet. Et effektivt team karakteriseres ved både samarbejdskompetence, gensidig 

respekt, ”forstyrrelse” (i form af, at man anfægter hinandens fastlåste forestillinger) og 

selvrefleksivitet249.  Derfor skal der ofres mange kræfter på ”team-building”250: ”Forudsætningen 

for organisatorisk læring er (…)at medarbejderne kan bruge hinanden som ressourcepersoner”251 

for at opnå ”…optimalt samspill av individuell kompetanse”252 i forhold til opgavens karakter, 

som i gymnasiet vil variere alt efter årgang og fag. Skolens samlede kompetence skal så vidt 

muligt distribueres på samtlige teams. Lederens kompetenceregnskab kombineret med personlig 

viden om medarbejderne er redskaberne253, så det på den ene side sikres, at der er kompetence i 

teamet, på den anden side at destruktive konflikter undgås (selvom HRM også leverer teori og 

modeller til konfliktstyring!)254. På længere sigt vil lærernes kompetenceudvikling medføre en 
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professionalisering af teamarbejdet, men i reformens første år vil sådanne overvejelser være 

vigtige. 

Med den rigtige teamsammensætning er der mulighed for team-læring og for vidensspredning 

ved sammensætningen af teams ved efterfølgende opgaver: ”Integrering af viden er ikke alene et 

spørgsmål om at anvende viden i nutidige aktiviteter, men også om at gøre viden tilgængelig for 

fremtidige aktiviteter”255. Med både tankerne om team-læring og erfaringsformidling herfra til 

organisationen trækker HRM på ideer og teorier fra Den Lærende Organisation. Den fokuserer 

på, hvordan viden og rutiner tilføjes og spredes i organisationer256, ved at: ”…holde så mange 

informationskanaler som muligt åbne i organisationen, skabe tværgående fora for 

erfaringsudveksling og læring, skabe en kultur, hvor fejl kan bearbejdes i åbenhed og 

derigennem fremme individuelle og kollektive læreprocesser”257. Dermed er vi tilbage ved 

HRM-redskaberne for det gode læringsmiljø beskrevet i foregående afsnit.  

Fire faktorer understøtter og fremmer overførsel og deling af viden: teknologi (f.eks. kan intranet 

både give adgang til viden og viden om, hvem der besidder viden), ledelse (inciterer til 

vidensdeling og sikrer ressourcer hertil), kultur (vilje eller modvilje til vidensdeling og 

evaluering) og måling (evaluering og synliggørelse af effekten af vidensdeling)258. Afgørende 

for, om teamlæring fører til vidensintegration og dermed organisatorisk læring er altså, at viden 

er tilgængelig, at de relevante refleksionsrum bliver benyttet systematisk, og at der skabes rum 

for tilbagemeldinger fra individuelle efteruddannelsesforløb. Alt dette sammen med åbne 

evalueringer: ”I den lærende organisation bruges evalueringer instrumentelt til at lære om og 

forbedre selve evaluanden (det evaluerede program), dels oplysende til at ophobe mere generelt 

gavnlig, måske tværgående, viden til gavn for fremtidige handlinger”259 Åbne evalueringer kan 

f.eks. foregå over skolernes intranet med jævnlige, generaliserende opsamlinger herfra i PR, så 

der netop bliver anledning til fælles refleksion, justering – og læring. 

 

Dette vil kunne lade sig gøre i gymnasiet, hvis kulturen er gjort åben og støttende, hvis der 

foregår fælles kompetenceudvikling, og hvis omstillingen prioriteres i forhold til andre 

aktiviteter, så der afsættes den fornødne tid. 

  

Sammenfattende kan man sige, at HRM –teori relateret til struktur og organisationsændring kan 

støtte gymnasiets omstilling ved at 
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- pege på uddifferentiering, uddelegering og selvforvaltende teams som fremtidige 

organisationsformer 

- stille analytiske redskaber til rådighed for ledelsens kompetenceregnskab, så der kan 

etableres effektive teams 

- udnytte teorier om team-læring og vidensspredning 

 

 

5. Kritik af HRM  
 

I det foregående har jeg påvist, hvordan HRM-ledelse vil kunne hjælpe gymnasiet gennem en 

vanskelig omstillingsproces ved samtidig udvikling af struktur, kultur og processer i 

organisationen, så disse sider af organisationen støtter hinanden i udviklingsprocessen frem for at 

være hinandens barrierer mod udvikling. Jeg har således sandsynliggjort, at HRM-ledelse kan 

bidrage og motivere til en personaleudvikling, der vil fremme gymnasiets omstilling og 

udvikling.  

 

Det betyder dog ikke, at HRM-ledelse er uproblematisk. HRM udsættes da også for en 

undertiden meget barsk og følelsesladet kritik. Som ledelseskoncept kan det vurderes ud fra to 

synsvinkler: en kognitiv vinkel, der ser på konsekvensen på hhv. individ og organisationsniveau i 

forhold til at opnå beredskab til at møde eksterne og interne krav om funktionsduelighed, og en 

affektiv vinkel, der vurderer konsekvensen af kulturstyring i forhold til korpsånd, engagement og 

loyalitet260.  

 

 

5.1 Kritik af HRM i kognitivt perspektiv 

 

Kritikken af HRM retter sig i dette perspektiv primært mod de praktiske konsekvenser af 

kulturstyring. Det funktionelle kulturperspektivs mekaniske årsag-virkningsopfattelse af 

motivationsarbejdet anfægtes, fordi den ”virkelige” kultur ses som noget, der er præget af 

individuelle virkelighedsopfattelser og tolkninger261, og som derfor ikke bare kan styres og 

planlægges. HRM litteraturen kritiseres for ikke i tilstrækkelig grad at tage højde for 
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medarbejderes individuelle interesser, magtforhold og positionering i organisationen262. Hertil 

kan indvendes, at netop professionsbureaukratiet med dets ledelsesmodstand og mange løse 

koblinger har behov for påvirkning af kulturen for at kunne gennemføre den samlede fælles 

udvikling, som en reform kræver. Samtidig er HRMs svar på ”uregerlig” kultur det individuelle 

motivationsarbejde, hvorfor denne kritik vil blive yderligere behandlet under den affektive 

synsvinkel.  

Men også selve mål- og værdistyringen samtidig med den håndfaste kulturpåvirkning kritiseres: 

dels fordi for snæver målstyring ikke ruster organisationen til at klare fremtidige, ukendte 

omverdensvilkår263, dels fordi en for stærk, målrettet og konsensuspræget kultur ganske vist vil 

øge beslutningsdygtigheden i organisationen, men den vil samtidig – og dermed - afspejle et lavt 

refleksionsniveau264: ”…i en organisation, hvor der alene findes programmeret management, vil 

der ikke være mulighed for at skabe nyt, ikke engang selvom manageren går ind for 

forandringsledelse, for en mekanisk organisering kan ikke skabe nyt, den kan højst reproducere 

kendt viden”265. Hertil kan man dels indvende, at det mest presserende mål for udviklingen – 

reformen – er kendt, dels at det ”mekaniske” ved samspillet af tiltag i implementeringsfasen i sig 

selv er udtryk for et organisatorisk double-loop. Mere generelt kan man sige, at netop ved også at 

trække på bidrag fra den lærende organisation tillader HRM både kreativitet, eksperimenteren og 

individuel udvikling. Efter implementeringsfasen vil det således være op til ledelsen at forsyne 

organisationen både med fælles identitet og passende bevægelsesfrihed, så den kan leve op til 

flere samtidige rationaler og modstå de ydre pres. 

Kritik fra Credo-skolen rettes også mere specifikt på mål og værdier og deres udmøntning i 

konkrete personale- og virksomhedspolitikker266. Det ses som udtryk for en overfladisk etik, der 

fratager de ansatte personlig ansvarlighed. Dermed mindskes organisationens fleksibilitet og 

beslutningshurtighed. Der henvises i stedet til menneskers iboende, fælles, følte, men 

uartikulerede, etiske normer. En sådan argumentation synes hverken at tage højde for 

overgangen til et multikulturelt samfund, hvor mennesker, der skal fungere og arbejde sammen, 

kan være socialiseret i vidt forskellige kulturer, (hvorfor ”implicit konsensus”267 ikke er givet); ej 

heller tager synspunkterne højde for en ny ungdomstype, der ikke er opvokset med traditionelle 

værdier268. Deres opdragelse/dannelse stiller derfor så meget desto større krav til lærernes evne 
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til eksplicitering af fælles værdier269. Med undtagelse af Erling Lars Dale, der tager forbehold for 

skueværdier270, synes teoretiske bidrag til skoleudvikling da også at tage for givet, at effektiv 

skoleudvikling tager afsæt i formulering og konkretisering af fælles vision, værdier og mål271. 

Ingen af de nævnte kritikpunkter synes således at udgøre forhindringer for en vellykket, HRM-

baseret reformimplementering.  Andre praktiske faktorer skal dog også være opfyldt, primært en 

hensigtsmæssig organisering og uddannelse af den samlede ledelse og tilstrækkelige ressourcer 

(penge og tid) til at gennemføre den nødvendige kompetenceudvikling.  

På individniveau synes der ikke at være meget at kritisere i dette perspektiv. Gymnasielærerne 

vil med efteruddannelse, evt. omskoling, og udvikling opnå større kompetence og dermed bedre 

”employability” internt og eksternt.  

 

 

5.2 Kritik af HRM i affektivt perspektiv 

 

Kritikken er i dette perspektiv massiv, både som direkte kritik af HRM, (specielt når der ikke 

skelnes mellem den hårde og bløde version), og som mere generel problematisering af de 

nutidige tendenser i ledelsesteori og medarbejder/menneskesyn, som HRM skriver sig ind i. 

 

Med humanvidenskabernes indtog i ledelsesteori er der sket en videnskabeliggørelse af moralske 

temaer om, hvordan moderne mennesker kan og bør forstå sig selv. De har formået at gøre 

bestemte forestillinger om den menneskelige natur gældende og bestemte menneskesyn til 

genstand for objektiverende viden272. Dermed sker der en transformation af 

medarbejderbegrebet. Medarbejderne som et knapt ressourceområde er blevet stadig vigtigere for 

organisationerne og har givet behov for strategisk ledelse på personalesiden273. Det handler om 

ikke at lade denne ressource gå til spilde, men kontinuerligt frigøre, udvikle og aktivere endnu 

ikke udnyttede ressourcer274. Indenfor det offentlige kan dette ses i forskydningen fra 

forestillingen om den loyale tjenestemand over den ansvarstagende og forandringsparate 

medarbejder, der arbejder engageret og identificerer sig med organisationen275. Dermed er der 

kommet fokus på medarbejderne som ”hele mennesker” og interesse for, hvilke private, sociale 
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og psykologiske faktorer, der påvirker ydeevnen276. Man er derfor gået væk fra en styring af de 

ydre arbejdsprocesser over til udvikling af metoder til vejledning af den enkelte medarbejders 

ledelse af sit moralske forhold til sig selv og arbejdet. Personligheden og den moralske pligt er 

dermed blevet de nye objekter for ledelse. Ledelsens opgave er at formgive og organisere 

rummet for ledelsesprocessen, da ”…selve det at kunne skabe rammer for den enkelte 

medarbejder og dennes udvikling er blevet en forudsætning for, at vedkommende lærer at 

forholde sig til sig selv som en ansvarlig medarbejder”277. Ledelsesbegrebet er også blevet et 

vejledningsbegreb, udstrakt til også at dække intimsfære og følelser m.h.p. at motivere til den 

udvikling og læring, der skal gøre medarbejderen i stand til at honorere den organisatoriske 

rationalitet. Omgivelsernes forandringshastighed medfører kontinuerligt fokus på udvikling, og 

det er på den baggrund holismetænkningen i ledelsesteori skal forstås: i forandringsprocesserne 

må intet være overset eller uudnyttet, og ledelsesprocesserne får derfor karakter af det, der med 

begreber fra Foucault kaldes disciplineringen af organisationskulturernes livsformer278 og 

”totaliserende procedurer og individualiserende teknikker”279.  

 

Udviklingen medfører altså både et ændret syn på medarbejderen, ledelsesfunktionen og 

relationen mellem leder og medarbejder: ”Vi har en ækvivalenskæde mellem den ansvarstagende 

medarbejder, initiativ og engagement, inddragelse og involvering, fælles ansvar for ledelse og 

medarbejder. (…)…den semantiske forskel mellem leder og medarbejder følger en 

grundlæggende sondring mellem at give på den ene side og at give mulighed for at give på den 

anden. Organisationen og ledelsen skal give medarbejderen mulighed for at give”280.  

Medarbejdersynet, der teoretisk baserer sig på motivationsteorier der ikke kan bevises281, 

kritiseres dels for overdreven optimisme282og ”hæmningsløs harmonitænkning283” og for ikke at 

inkludere konceptets egen grundtanke om at tage individuelle, personlige hensyn: ”Tvangen til 

fornyelse er også en tvang til ungdom. Der lægges pres på ældre om at fastholde ungdommelige 

træk, herunder villighed til at lære”284. Alliancen mellem humanisme og virksomhedsinteresser 

betyder, at den menneskelig ressource både kan fortolkes som en værdifuld og ikke-substituerbar 

faktor eller som en ”afsjælet” produktionsfaktor placeret på linie med andre ressourcer285, og det 
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giver anledning til at mistænkeliggøre det positive medarbejdersyn: ”Hart’s lament is that the 

romantisized version of personnel management as a ’caring profession’ has been so utterly 

displaced by all the talk about sustaining and enhancing market competitiveness”286. Dette 

skisma betyder også, at en moderne organisation på samme tid kan ses som 

effektivitetsfokuserende system og en ressourcegivende livsverden for dens medlemmer287. I den 

sidste tolkning kritiseres moderne ledelsesteorier derfor for at have reduceret livskvalitet til et 

funktionalistisk parameter288 og koloniseret livsverdenen289.  

Kritikken af menneskesynet synes at rette sig generelt mod vilkårene i den postmoderne verden 

og vilkårene i den moderniserede offentlige sektor, hvor ”…den medarbejder, der ikke er under 

udvikling er under afvikling”290. Effektivitets- og udviklingskrav søges legitimeret ud fra 

behovsteorier, der tillægger mennesket trangen til bestandig selvrealisering gennem udvikling, 

og arbejdsmarkedet stiller sig så til rådighed som den arena, hvor udviklingen kan foregå. På 

denne måde får man – teoretisk - organisationernes effektivitetskrav og menneskets iboende 

behov til at gå op i en højere enhed.  

 

Det er bestemt en fremstilling, der bør give anledning til ransagelse og refleksion i forbindelse 

med ledelse – og den bør skærpe fagforeningens opmærksomhed, når også den gør ”det 

udviklende arbejde” til en mærkesag291! Men da dette menneske-/medarbejdersyn og 

effektivitets- og udviklingskrav er et vilkår, også for nutidens ansatte i gymnasieskolen, er det 

ikke i sig selv en kritik, der taler imod anvendelsen af HRM-ledelse i forbindelse med 

reformimplementering. Hvor HRM kan ses som et ”svar” på nutidige vilkår snarere end som 

skaberen af dem, kan i hvert fald den bløde version af HRM, og personalepolitikkens dobbelte 

formål, også betragtes som en opblødning af barske arbejdsmarkedskrav ved at fokusere på den 

gensidige tilpasning mellem individ, job og organisation292, medarbejdernes trivsel og 

arbejdsforhold293og ved at lægge vægt på individuelle hensyn, herunder den enkelte 

medarbejders livsfase. 

 

Hele HRM konceptet er som tidligere nævnt baseret på, at man kan ændre de organisatoriske 

meningsstrukturer ved i fællesskab at fastsætte mål og værdier for organisationen og motivere de 
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ansatte til internalisering af mål og værdier for at forpligte og involvere dem. Derfor er 

kulturpåvirkning en væsentlig faktor i HRM og svaret på ovenstående kritik, men også her 

rammer kritikken af HRM hårdt. Et synspunkt er, at det er urealistisk at ville styre en kultur, 

fordi sociale systemer og social interaktion er for komplekse til at man kan overskue ikke-

intenderede konsekvenser af målrettet handling294. Dertil kan HRM påpege, at kravet om 

løbende evalueringer til gengæld muliggør at styre refleksivt og lave nødvendig tilpasning, samt 

at det målrettede kollektive og individuelle motivationsarbejde netop opfanger utilsigtede 

konsekvenser og reaktioner. 

Den skarpeste kritik retter sig mod krav om i fællesskab at skulle formulere fælles vision, mål og 

værdier: hermed ansvarliggøres medarbejderen for organisationens mål og kan ikke have 

alternerende omverdenstolkninger uden at true det organisatoriske fællesskab. Derfor bliver 

medarbejderen med sin identitet bundet til organisationen295 og skal kunne stå personligt inde for 

mål og værdier296. Processen forsvares med sin demokratiske natur, men: ”Muligheden for at 

protestere eller være uenig i selve sandhedsregimet synes praktisk og principielt ophævet. Man 

kan naturligvis tage aktivt del i ’den åbne dialog’ internt i virksomhederne, og kan således 

deltage i det fællesskab, der er givet retten til at artikulere, hvilke værdier der aktivt skal gøres 

gældende, men pointen er netop, at man ikke længere kan lade være. Man har pligt til at udsige 

sin personlige holdning om dette og hint, men bliver dermed samtidigt ansvarliggjort i forhold 

til, om ens personlige og private overbevisninger skulle vise sig at være et problem for det 

konkrete kollegafællesskab – og dets evne til at samarbejde”297. Denne kritik er på sin vis en 

kritik af demokratiske vilkår. Man har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende, men må 

også acceptere resultatet. Og i det opdragende arbejde er en vis konsensus nødvendig. Ligesom 

der i en børnehave må være fælles regler som hele personalet er forpligtet på, må der i en 

opdragende og dannende institution som gymnasiet også være fælles ageren i forhold til 

opdragelses- og dannelsesværdier og mål. 

 

Andre kritikere anfører, at en sådan ”påtvungen konsensus” kan resultere i motivtab298, 

subkulturer og modstand299 i stedet for det intenderede engagement og loyalitet. Kritikken 

omfatter også ord som ensretning og manipulation300. Mål og værdifastsættelse er et fælles krav 
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til en løsning, og testen er loyalitet301. Hvor tilhængere af HRM ser medarbejdernes loyalitet og 

involvering som en humanisering af arbejdslivet, taler kritikere om emotionel omklamring302. 

Det er derfor nødvendigt at gå tættere på loyalitetsbegrebet: loyalitet kan bestemmes ud fra tre 

variabler: professionsloyalitet, organisationsloyalitet og interne eller eksterne 

referencegrupper303. Den højeste grad af loyalitet udløses af høj organisationsloyalitet, lav 

professionsloyalitet og interne referencegrupper – svarende præcist til de krav, der stilles til 

gymnasielærere med reformen! Men dette krav er også i kontrast til den traditionelle 

karakteristik af de fagprofessionelle som havende lav organisationsloyalitet, høj 

professionsloyalitet og eksterne referencegrupper. Da intentionen i reformen forudsætter 

bevægelsen fra fagorientering til organisationsorientering, kan der altså være god grund til at 

inkludere motivations- og loyalitetsarbejde i planlægningen af reformimplementeringen.  

 

Organisationsloyaliteten menes at opstå i forhold til, i hvilken grad den ansatte oplever 

retfærdighed og stoler på, at organisationen varetager medarbejderens interesser304, og det er 

præcist her HRM-ledelse i gymnasiet står sin prøve, da hverken for meget eller for lidt 

”omklamring” formentlig vil blive opfattet som interessevaretagelse.  

 

Det hører samtidig med til overvejelser af kritikken af kulturstyring og involveringskrav, at 

loyalitetslitteraturen skelner mellem affektiv loyalitet (subjektivt medlemskab) og adfærds-

loyalitet (objektivt medlemskab)305. Den affektive loyalitet betegner identifikation med 

organisationen og engagement i dens opgave, mål og værdier, mens adfærdsloyaliteten betegner 

den medarbejder, der ikke har internaliseret mål og værdier, men som alligevel efterlever dem, 

fordi det vil være forbundet med for store omkostninger af den ene eller anden art ikke at gøre 

det. Fordelen ved at få medarbejdernes affektive loyalitet er et højt præstationsniveau306, 

organisatorisk stabilitet og individuelle coping-strategier overfor arbejdsbelastninger. 

Ulemperne, som især HRM-kritikere påpeger, er det allerede omtalte lavere refleksionsniveau og 

dermed blindhed overfor organisationens problemer. Desuden kan det betyde, at specielt 

professionelle, der ikke har klar, afgrænset arbejdstid, arbejder for meget, får stress, brænder ud 

og risikerer problemer i privatsfæren, hvilket igen virker negativt tilbage på arbejdsindsatsen307. 
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(Kritikken af HRM suppleres i øvrigt her med, at den individuelle opmærksomhed sker på 

bekostning af den kollektive solidaritet og at fagforeningernes styrke derfor svækkes308.) 

Fordelene ved adfærdsloyaliteten er et professionelt forhold til arbejdsfunktionen og 

medarbejderrollen: ”At være ansat betyder at lade organisationen overtage sine motiver og 

acceptere, at man for et tidsrum må se sin egen vilje sat ud af kraft; man gør, som man skal, og 

påtager sig den maske, som rollen kræver”309, hvilket efterlader rum til kritisk refleksion over de 

organisatoriske mål, værdier, normer og rutiner310. Den personlige identitet udsættes dermed 

ikke for så stor belastning, som hvis man selv står moralsk til ansvar for organisationen311. 

Ulempen er til gengæld et lavere præstationsniveau312, samt risiko for ”crowding out” effekt som 

resultat af, at den adfærdsloyale oplever enten svækket selvbestemmelse, svækket selvfølelse 

eller svækkede udtryksmuligheder313 (altså de modsatte erfaringer end dem der fører til 

motivation314).  

Kritikken af HRM på dette punkt er mere entydig end HRM-litteraturen selv. Nogle HRM-

beskrivelser sker i et retorisk selvsving, hvor man ikke er i tvivl om, at hensigten er affektiv 

loyalitet, f.eks. finansministeriets publikationer. Andre tilgange antyder, at involvering også kan 

betragtes som et bytteforhold mellem organisation og individ315 fastslået via den psykologiske 

kontrakt, f.eks.: ”Det er i stigende grad svært at retfærdiggøre, hvorfor man under en 

medarbejdersamtale ikke må stille spørgsmålet: ’Hvad får jeg i løn for at udvikle mig?’ ”316. Og 

når ordet management forklares som ”at forstå og påvirke relationerne mellem individer, 

arbejdsopgaver og organisationer”317giver det heller ikke anledning til en entydig tolkning i 

retning af forventet affektiv loyalitet. 

Ledelsesudfordringen er altså også her at finde den passende balance. 

 

Men det skal og gør HRM ikke, mener kritikerne. For hvis medarbejderen ikke ”består” 

loyalitetstesten (dvs. udviser uhensigtsmæssig adfærd), træder de individuelle motivationstiltag 

til i forhold til forandringsangst, modstandsstrategier, magtspil, private forhold, eller hvad der nu 

måtte være den enkeltes barriere imod organisatorisk loyalitet. Sådanne forhold kan afdækkes i 

MUS. HRM-idealet for MUS er den åbne, ligeværdige dialog. Heri er en indbygget ambivalens, 

                                                 
308 Hjort 2002: 37 og Nielsen i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 76 
309 Thyssen 1997: 69 
310 Dale 1998: 40 
311 Harste  1997: 109 
312 Rynning I Nordhaug m. fl. 1990: 296 
313 Ibsen og Christensen 2001: 131-2 
314 Nordhaug, Larsen og Øhrstrøm 1997: 296 
315 Jeppesen i Bévort, Jensen og Prahl 1995: 257 
316 Larsen, Nielsen og Helmersen 1995: 250 
317 HRM: 8 

 44



idet den ene er ansat og den anden er chef. Den enkelte medarbejder kan derfor ikke afslå eller 

undslå sig hverken samtale eller samtaletemaer i det, der kritisk beskrevet er ”bekendelses-

kommunikation” eller ”psykologisering af arbejdsforholdet”318 under den ”pastorale” ledelses319 

individualiserende opdragelsesprojekt320. HRM tankegangen er, at kontrakstyringen overtager 

ydre styring og kontrol, og der derfor skal være enighed om, hvad kontrakten består af, og 

hvordan ledelsen kan hjælpe medarbejderen til at opfylde sin del af bytteforholdet: ”Nogle 

medarbejdere vil være dygtige til selv at påtage sig ansvaret for udfyldelsen af rollen, mens der 

vil være større behov for at fastholde andre på de forpligtelser, der følger med arbejdet”321. Det 

lyder jo lidt pænere, men man kommer ikke udenom, at med MUS og individuelle 

motivationsstrategier for at effektivisere organisationerne er grænsen mellem arbejdsliv og 

privatsfære overskredet. I et positivt lys betyder det, at organisationen får mulighed for at tage 

individuelle, personlige hensyn: ”Det er indlysende, at den prioritet læring, uddannelse og 

udvikling tillægges, er afhængig af, hvor den enkelte befinder sig i sit livsforløb, hvilken kulturel 

sammenhæng, den enkelte indgår i, og den familiesituation, den enkelte har. Det udviklende 

arbejde er derfor noget meget forskelligt fra person til person…”322. På den negative side tales 

der om kolonisering af livsverdenen323, hvilket dels har moralske implikationer, dels også 

praktiske i form af stress, manglende kreativitet og effektivitet.  

 

Under alle omstændigheder fører den individualiserede ansvarliggørelse, selvforholdet (at 

forholde sig til sig selv som en kompetence324) og det positive medarbejdersyn til en opdeling i 

arbejdsstyrken. Det sker i forhold til den enkeltes evner til selvfremlæggelse, positionering – og 

udvikling, og dermed også i forhold til incitamentsformerne. Kritikken peger på en ny form for 

inklusion og eksklusion og taler om en ”koncernbundet og ekskluderende 

udgrænsningsstrategi325” i forhold til medarbejdere, der ikke har de fornødne personlige og 

kulturelle ressourcer326, er ”udviklingshæmmede”327 (i en ny betydning af ordet), og/eller ramt 

mere af erfaring end af fremsyn328. Og den nye ansvarliggørelse betyder også, at eksklusionen 
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tager form af selveksklusion: ”Hvis man ikke griber de muligheder, der er i det daglige arbejde, 

så ekskluderer man sig selv fra arbejdsmarkedet”329. 

 

Også denne kritik synes mere generelt rettet mod moderniseringsdiskursen end mod HRM 

specifikt. Den effektive, fleksible organisation330og den ansvarstagende, forandringsparate, 

engagerede, initiativtagende, selvudviklende, holistiske og kompetente medarbejder331 er 

allerede idealet. Det gælder også i gymnasiet og også uden HRM, jf Peter Kuhlman-citatet i 

indledningen. Men problematikken vil naturligvis være til stede i enhver organisation som en 

større eller mindre udfordring og anfægtelse, afhængigt af blandingsforholdet mellem 

humanisme og ”business”, og om humanismen udelukkende er et middel for målet eller også et 

mål i sig selv som f.eks. i følgende udsagn: ”Den største udfordring i lederens personaleansvar er 

i hverdagen. Udfordringen er at sikre medarbejdernes trivsel og engagement, to centrale 

dimensioner for udviklingen af produkter i vidensvirksomheder. I hverdagen er lederens 

personaleansvar at kommunikere godt med medarbejderne, at tage sig af dem og være med til at 

skabe nogle rammer, der giver dem optimale arbejdsforhold”332. 

 

Som sagt bør kritikken tages alvorligt og overvejes nøje, før man tager HRM-strategien til sig 

som ledelsesstrategi. Overvejelserne kunne dels foregå i forhold til  

- hvilken type HRM, man ville inddrage, og dermed hvilket blandingsforhold der skal 

være mellem et strengt forretnings/effektivitetshensyn og almene menneskelige 

hensyn 

- hvilken grad af intimitet (omklamring), det positive medarbejdersyn skal indebære, 

og endelig: 

- hvad er alternativet? 

 

I forhold til at inddrage HRM-strategi for at implementere en gymnasiereform, ville man kunne 

vælge den bløde udgave af HRM, der som påvist betoner det humanistiske islæt og dermed 

muliggør en blanding af nytteorienteret engagement og moralsk identifikation. Hermed ville 

langt de fleste medarbejdere kunne motiveres til som minimum adfærdsloyalitet, hvilket ville 

betyde, at kompetenceudviklingen og omlægningen af undervisningsformerne vil kunne finde 

sted i kollegialt samarbejde. Det sidste spørgsmål berører forholdet inklusion/eksklusion. Stillet 
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overfor reformkravet  er alternativet enten at deltage i beslutningsprocesser, tage imod støtte- og 

udviklingsmuligheder, evt – hvis muligt – at overgå til anden intern funktion eller at acceptere 

udslusningen. Det er hårdt over for den enkelte  

udbrændte lærer, der ikke kan mobilisere flere ressourcer til udvikling. Men det er også 

uacceptabelt, at en udbrændt lærer står i vejen for elevers relevante uddannelse. En håndtering af 

dette etiske dilemma kan ikke løses indenfor den enkelte gymnasieskoles rammer. 

 

Jeg har hermed vist at 

- HRM kritiseres for, at et funktionalistisk kulturperspektiv giver for stram og 

mekanisk en kultur. Kritikken tager ikke højde for at HRM også trækker på teorier fra 

den lærende organisation 

- HRM kritiseres for sit menneskesyn og krav til medarbejderen om udvikling, 

participation og involvering. Disse kritikpunkter synes at referere mere generelt til 

postmoderne vilkår 

- HRM overskrider grænsen til medarbejderes intimsfære, hvilket som negativ 

konsekvens i sidste ende kan føre til udbrændthed, som positiv konsekvens kan 

betyde individuelle hensyn 

- HRM kritiseres for at skærpe problemstillingen inklusion/eksklusion. Også denne 

problemstilling indskriver sig i postmoderniteten, men HRM har en række værktøjer 

der sigter på at undgå eksklusion. 

 

 

6.   Konklusion 

 
Opgaven har på baggrund af en analyse af gymnasiets nuværende situation påvist, at den 

kommende gymnasiereform sigter på en udvikling af primærprocesserne, men at den 

eksisterende kultur og struktur udgør barrierer i forhold hertil. Den har redegjort for HRMs 

mangfoldighed af analyseredskaber og personaleledelsesværktøjer, og ved at ”oversætte” HRM-

teori til gymnasieverdenen sandsynliggjort, at både arten af og samspillet mellem de 

mangfoldige personaleledelsestiltag kan generere den personaleudvikling, der er nødvendig for 

en implementering af reformen. Diskussionen af HRM viser dog, at det er netop de aspekter ved 

dette ledelseskoncept, der er udsat for den stærkeste – og i hvert fald delvist berettigede - kritik 
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(manipulation, omklamring, invasion af privatsfære) der samtidig er med til at sandsynliggøre, at 

HRM kan føre til personale- og dermed organisationsudvikling. 

Kritikken af HRM ud fra et kognitivt perspektiv (for håndfast kulturstyring med følgelig for 

snæver og mekanisk kultur), er ikke relevant i forhold til at vurdere HRMs egnethed til 

reformimplementering, fordi dette er en delvis bundet opgave. Men kritikken synes også at 

undervurdere de teoretiske bidrag fra Den Lærende Organisation, der kan tjene som modvægt til 

for megen ensretning og muliggøre såvel fælles orientering og mål og et vist individuelt 

spillerum.  

Kritikken af HRM ud fra et affektivt perspektiv synes generelt at være mere rettet mod tidsånden 

(engagement- og udviklingskrav) end specifikt mod HRM. Det er ikke desto mindre en kritik, 

der bør give anledning til etiske overvejelser før og under inddragelse af HRM, men det bør 

samtidig overvejes, om engagementskravet ikke kan sammenlignes med tidligere tiders 

kaldstanke, og om engagement/kald ikke er en uomgængelig del af gymnasielærerens arbejdes 

særlige karakter.  

 

Udgangspunktet for opgaven har været den såkaldte bløde version af Human Ressource 

Management, der i særlig grad understreger Human, hvilket bl.a. fremgår af personalepolitikkens 

dobbelte formål. Det er opgavens synspunkt, at den personalestøtte og opmærksomhed, der 

følger heraf, vil kunne åbne den professionelle kultur og generere personaleudvikling. Det rejser 

til gengæld spørgsmålet, om udviklingstræghed er et automatisk karakteristika ved den 

professionelle kultur, eller om det ikke i ligeså høj grad er den ledelsesstruktur og kultur, der 

ikke traditionelt har fokuseret på eller organiseret sig efter hverken vidensspredning, 

opmærksomhed, støtte eller feedback til medarbejderne, der har udviklet en ledelsesfremmed 

kultur og dermed virket blokerende for udvikling. 

 

Det er derfor opgavens endelige konklusion at HRM med sine kollektive og individuelle 

motivationsstrategier, strategier for personaleudvikling, støtte og opmærksomhed samt syn på 

ledelse og ledelsesorganisering vil kunne balancere mellem respekten for den professionelle 

autonomi og overordnede organisatoriske udviklingshensyn. HRM vil dermed være en 

hensigtsmæssigt ledelsesstrategi i forbindelse med implementeringen af den forestående reform i 

gymnasiet. 

 

Anne Helms, 25.6.2003 
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Summary in English 
 
The thesis investigates whether HRM may be an adequate tool to generate the necessary 
development prior to the impending reform of the Danish Gymnasieskole (Upper Secondary 
Education/Junior College). A Reform Bill was presented in May 2003. 
 
The present situation is characterized as a state of “defrosting” as a consequence of a 
Development Programme issued by The Ministry of Education in 2000, inviting pedagogical 
experiments and desiring a.o.t. interdisciplinary and project-oriented work made possible by the 
introduction of a year-norm for the distribution of the annual number of lessons. However, 
internal structure as well as professional culture is seen as impediments to development. 
 
The Scandinavian version of HRM is analyzed and translated into the conditions of reform-
implementation. It makes probable that HRM’s combined analytical tools and methods for 
developing personnel, jobs and organization as an integrated process, especially the involvement 
and participation in vision-, aim-, and value-formulation, and the attention to and facilitation of 
the staff and its necessary in-service training, will render a culture more willing to risk change 
and development.  
 
Criticism of HRM from a cognitive and affective perspective is discussed. It points at those 
aspects of HRM which make its success probable. Only criticism from the affective perspective 
seems relevant in the context of reform-implementation and is seen as a general criticism of 
conditions in the post-modern era. It does, however, point out ethical issues to be considered, 
especially as it is beyond the ability of any one organization to eliminate these effects of post-
modernization and therefore, to a certain extent, no alternative is available. Hence the thesis 
concludes that HRM can support a successful implementation of the reform. 

 
 
 

Anne Helms, 6.25.2003 
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