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Abstract 
An examination of the importance of the local implementation of the Collective Agreement 
2013 for teacher motivation in Danish upper secondary education 

The dissertation examines the headmasters’ view on the Collective Agreement 2013, its local 
implementation, and the impact this of on the teachers’ work motivation, with particular reference 
to timekeeping and the staff interviews about the task portfolios. The Collective agreement is seen 
as a factor in the extrinsic motivation, and the purpose of this study is to gain an understanding of 
the correlation between this external intervention and the teachers’ intrinsic motivation. The method 
is a case study of two gymnasiums, where interviews were conducted with two headmasters and 
two randomly selected teachers from each school. A questionnaire was also distributed among all 
the teachers of the two schools. The study takes the principal-agent theory as its point of departure, 
but uses Frederick Herzberg’s two-factor theory to distinguish between the extrinsic incentives and 
the intrinsic motivation. Furthermore, the leadership approach is examined, using Bernard Bass’ 
distinction between transactional and transformational leadership. Finally Frey & Jegen’s 
Motivation Crowding Theory is employed to explain how the impact of the leadership approach 
depends on its interpretation by the teachers. The study concludes that the extrinsic motivation is 
somewhat damaged by the terms of the new contract and by the focus on the contract itself, and the 
leaders have found it difficult to exert transformational leadership to win the teachers’ trust. 
However, the intrinsic motivation is relatively intact, as the main motivation factors are not affected 
by the collective agreement. 
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Indledning 
Skoleåret 2013/2014 blev skueplads for et paradigmeskifte på de fleste gymnasier, hvor ”plejer” 
blev begravet dybt i den rektorale skrivebordsskuffe, med travlhed og behov for nytænkning til 
følge, både på ledelsesgangen og hos lærerne.  

Afhandlingens baggrund er, at Gymnasieskolernes Lærerforening den 8. februar 2013 indgik en ny 
overenskomstaftale med Finansministeriet. Aftalen skabte debat fra starten, på grund af både selve 
forhandlingsforløbet og indholdet i aftalen. Som følge af OK13 har den enkelte skoleleder fået en 
større frihed til at tilrettelægge lærernes arbejdsforhold decentralt. Herudover har overenskomstens 
lønforhøjelser og de bebudede taxameterbeskæringer skabt et pres for økonomisk effektivisering på 
mange skoler. Endelig har undervisningsministeriets ønske om effektivisering af den pædagogiske 
indsats skabt et forandringspres på skolerne. Disse forventninger til henholdsvis det økonomiske og 
det pædagogiske styringsrationale, kombineret med afskaffelsen af aftaleretten, har stillet rektorerne 
over for nogle afgørende valg, som kommer til at afspejle deres syn på organisationen og på 
lærerne. 

GL og et stort flertal af lærerne var kritiske over for overenskomsten, som gav mulighed for et 
udvidet ledelsesrum. GLs daværende formand, Gorm Leschly sammenlignede ledernes nye rolle 
med ”en lille mand med en meget stor motorsav” (Leschly, 2013), og var bekymret for 
arbejdsbelastningen og en mulig distancering mellem ledelseslag og lærerlag. 

Det kan være vanskeligt at forstå, at ledelse og lærere er enige om det fælles mål, den bedst 
tænkelige uddannelse for eleverne og den bedst tænkelige arbejdsplads, men så uenige om vejen ad 
hvilken, man når dertil. Konflikten synes ikke at kunne reduceres til, at ledelsen ønsker mest 
uddannelse for færrest midler, og lærerne ønsker mest uddannelse for mindst arbejde. Forsker i 
motivationsteori, Helle Hein, forudsagde i januar 2013, at finansminister Bjarne Corydons diskurs 
om ”normalisering” af lærernes arbejde ville skabe mistillid, demotivering og hvad der teoretisk kan 
beskrives som agentadfærd hos lærerne. Men hvad er det egentlig, der motiverer gymnasielærere, 
der som citatet i afhandlingens titel antyder, ofte føler arbejdet som en stor del af deres identitet1? 
Og hvordan kan ledelsen bruge sine nye beføjelser, så den både i de valgte styringstiltag og i sin 
ledelsesstil fastholder denne motivation? 

Min hypotese er, at OK13 har påvirket lærernes motivation i negativ retning, idet lærerne føler de 
har fået mindre klarhed over egne arbejdsforhold, og ledelsen har en udfordring i at styrke 
motivation og arbejdsglæde. Til gengæld var intentionen med OK13, at lederne skulle have større 
råderum til at skabe bedre betingelser for undervisningen, og at de skulle i en tættere dialog med 
lærerne omkring undervisningen, en dialog, som man må forvente kan virke som en 
motivationsfaktor.  

 Min problemformulering lyder:  

Hvilken betydning har rektorernes opfattelse og implementering af OK13 for lærernes 
motivation, med særlig fokus på tidsregistrering og porteføljesamtaler?  

1 Citatet er fra G2L2, se informantkodning i metodeafsnittet. 
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Opbygning og teorivalg 
Afhandlingen består således af to sammenhængende analytiske greb, dels at afdække ledelsens 
opfattelse af OK13, dels at undersøge dennes betydning for medarbejdermotivationen.  

Først vil jeg undersøge rektorernes opfattelse af OK13, og den sammenhæng denne opfattelse 
udspringer af, og efterfølgende vil jeg redegøre for implementeringen på skolen og de 
styringsmæssige overvejelser, der ligger bag denne. Herunder vil jeg undersøge rektorernes 
ledelsesstil, ved brug af Bernard Bass’ teori om transaktionsledelse og transformationsledelse. 
Herefter vil jeg undersøge sammenhængen mellem de ydre påvirkninger som overenskomsten 
udgør, og den indre motivation. Den ydre påvirkning undersøges ved brug af principal-agentteorien. 
I denne optik handler OK13 om kontraktdannelse som en, hovedsageligt ydre, motivationsfaktor, 
eller mere præcist, en regulering af principal og agents, ofte modsatrettede, ydre og indre 
motivation. Jeg mener, at man kan forstå det divergerende syn på OK13 fra henholdsvis 
ledelsesside og lærerside ud fra opfattelsen af outputkontrakter og adfærdskontrakter. I analysen af 
empirien er der sat særlig fokus på tidsregistrering og de dertil hørende porteføljesamtaler, som er 
de mest tydeligt observerbare forandringer på de fleste skoler. Til gengæld har jeg valgt at udelade 
at behandle incitamentsstyring i form af løntillæg, dels af pladshensyn, dels fordi rektorerne i casen 
endnu ikke er nået så langt i udviklingen af en ny lønstruktur, og endelig fordi Herzberg ser dette 
som af mindre væsentlig betydning i forhold til den indre motivation.  

Jeg vil derefter undersøge forholdet mellem ydre og indre motivationsfaktorer ved hjælp af 
Frederick Herzbergs to-faktor teori, som påpeger vanskeligheden ved at skabe ægte (indre) 
motivation hos medarbejderen ved hjælp af ydre motivationsfaktorer. Jeg vil afprøve Herzbergs to-
faktor teori på gymnasielærerne, ved brug af ”critical incident”-metoden, som er blevet 
problematiseret af nogle forskere (Hein, 2009, 127), men som forbliver en af de mest hyppigt 
gentagne undersøgelser på området (Herzberg, 2008, 91). Det vil være alt for omfattende at 
undersøge alle faktorers betydning, som Herzberg har gjort, og hovedvægten ligger her på at 
identificere motivationsfaktorer, som fører til henholdsvis jobtilfredshed og jobutilfredshed, og 
undersøge sammenhængen mellem ydre og indre motivation, og OK13s rolle heri. Endelig vil jeg 
undersøge om den ydre påvirkning ikke, på trods af Herzbergs teori, kan have en positiv betydning 
for den indre motivation. Hertil benyttes Bruno S. Frey og Reto Jegens ”motivation crowding”-teori 
til at vise, at motivationen i høj grad afhænger af lærerens opfattelse af ledelsesstilen som 
henholdsvis understøttende eller kontrollerende. I modsætning til agent-teorien, svarer disse 
forskeres udgangspunkt til Peter Henrik Raaes analyse af OK13, der benytter sig af den ny-
institutionelle teori, som ”antager, at funktionalitet og målrationalitet sjældent er enerådende 
principper for menneskers handlinger”. (Raae, 2013, 2).  

Afhandlingen ser skoleledelsen med OK13 som styringsperspektiv, og ledelsesperspektivet er den 
social-konstruktivistiske teori. Målet er ikke at finde den objektivt bedste motivationsledelse, idet 
det er vanskeligt at måle motivation, og effekten på produktet kan ikke måles endnu, men at opnå 
en forståelse af den de involveredes opfattelse af sammenhængen mellem ledelse, styring, og 
motivation under ydre påvirkning. 
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Empiri og metode 
Undersøgelsesdesignet består af en caseundersøgelse af to gymnasier, der ses som typiske for 
gymnasierne efter OK13, idet de er udvalgt, fordi de ikke har indgået nogen form for 
arbejdstidsaftale eller ”forståelse”, men benytter sig af tidsregistrering og porteføljesamtaler, og 
ikke har tilstedeværelsesforpligtelse. Der er således tale om et tematisk fænomenologisk studie, 
mere end et komparativt studie af de to skoler, og deres ledelsestilgang til 
overenskomstimplementeringen er da heller ikke afgørende forskellig. Begge skoler er mellemstore 
provinsgymnasier uden nævneværdig konkurrence fra andre skoler, og således hvad Hjort og Raae 
vil kategorisere som ”selvfede underskudsgymnasier” (Raae & Hjort, 2012).  

OK13 er for mange et politisk emne, som vækker store følelser og lige så stor retorik, hvilket kan 
siges at udgøre et etisk problem, idet det ingen hemmelighed er, at jeg selv er tilhænger af åbenhed i 
forhold til opgavefordelingen, og at jeg er ansat på en skole, der har været relativt ærlig omkring 
etablering af en ny ”forståelse” om arbejdstid, hvilket kan lede til et etisk problem i ”hvor 
dybtgående og kritisk interviewene kan analyseres” (Kvale, 1997, 117). Problemformuleringen 
bunder dog i en oprigtig interesse i at forstå de styringsmæssige muligheder og ledelsesmæssige 
udfordringer, som overenskomsten medfører.  

Fordelen ved det kvalitative forskningsinterview er muligheden for ”indhentning af kvalitative 
beskrivelser af interviewpersonens livsverden, med henblik på fortolkning af betydningen af de 
beskrevne fænomener” (Kvale, 1997, 19), og ud fra den socialkonstruktivistiske teori bliver det 
netop afgørende at forsøge at indfange interviewpersonernes egen samlede fortolkning af den ydre 
påvirkning, som OK13 udgør, for i samspillet mellem ledelse og lærere konstrueres den lokale 
virkelighed som OK13 kommer til at udgøre. Interviewene er foregået som semistrukturerede 
interviews, dog er den første del om critical incident og motivationsfaktorer i højere grad 
struktureret for at opnå sammenlignelige svar fra lærerne. Der er foretaget interviews med 2 
rektorer og 4 lærere fra de to gymnasier, med forudgående pilotinterviews på egen skole. En rektor 
ønskede ikke at deltage pga. travlhed. De to lærere fra hver skole kan på ingen måde forventes at 
være repræsentative, og er i øvrigt så forskellige, at det er umuligt at generalisere ud fra dem, men 
de bidrager hver med deres personlige nuancerede opfattelse. Det, at både rektor og lærere er blevet 
interviewet styrker til gengæld udsagnenes validitet. Det er tydeligt, at rektorerne er bevidste om, at 
deres svar vil blive holdt op mod lærernes udsagn, og de tegner bestemt ikke noget idylliseret 
billede af overenskomstprocessen og den ledelsesmæssige håndtering af denne. For eksempel siger 
G2R, adspurgt om han fokuserer mest på rammer eller visioner i ledelsesstilen ved formidlingen af 
OK13 til lærerne: ”hm, ja, det er jo interessant, hvad de ville sige om det” med henvisning til 
lærerne. For at sikre reliabiliteten i informanternes udsagn, har det været af afgørende betydning at 
sikre især lærernes anonymitet, og flere af dem har pointeret vigtigheden af dette i forbindelse med 
afviklingen af interviewet. For at sikre at rektor ikke kendte deres identitet, bad jeg, efter aftale med 
rektor, sekretæren på hver skole udvælge to lærere, én af hver køn, som ikke havde samme fakultet. 
Sekretærerne meldte, at de ikke havde særlige problemer med at finde informanter, og at de tog 
nogle, der ”lige var på gangen”. Interviewdeltagerne var før interviewet blevet tilsendt 
interviewguiden, for at skabe et reelt informeret samtykke, og deres svar var derfor velovervejede. 
Ved de nævnte tiltag blev fortrolighedshensynet betænkt mest muligt i interviewsituationen. Dette 
hensyn bliver dog også vigtig i transskriptionssituationen: Da jeg vurderer at sikring af de 
interviewedes anonymitet er af stor betydning, har jeg ladet dette veje tungere end skolens lokalitet 
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og deltagernes identitet som parameter i analysen. Alle informanter kodes som hankøn, og 
baggrundsvariable så som fag, anciennitet m.v. indgår ikke i analysen af lærerinterviewene, men 
dette har unægteligt været en vanskelig afvejning. Informanterne fremgår i analysen som ”skole, 
funktion, informant nr.”, så G1L2 er gymnasium 1, lærer 2, og G1R er rektor for gymnasium 1. Der 
er foretaget en fuld transskription for at sikre en loyal gengivelse af de interviewedes synspunkter2.  
Efter en kodningsproces er foretaget en meningskondensering af lærernes udsagn, som ses i bilag 2. 
Denne skaber et godt overblik, men den nuancerede analyse er naturligvis baseret på interviewene i 
deres helhed.  For alligevel at kunne kontrollere baggrundsvariables betydning3 uden at 
kompromittere fortroligheden, og for at skabe en triangulering af empirien, er en 
spørgeskemaundersøgelse udført på de to case skoler, hvilket samtidig giver en mulighed for, i 
nogen grad, at generalisere lærernes udsagn i forhold til deres kolleger på egen skole. Svarprocenten 
var dog for G1 33% og for G2 28%, og repræsentativiteten er således begrænset. Desuden 
inddrages data fra Gymnasieskolens undersøgelse af lærernes arbejdsforhold i januar 2014 for at 
sammenligne case skolernes opfattelse af OK13 med andre skoler.  

  

2 Interviewcitater er i afhandlingen gengivet i skriftlig stil; for den præcise formulering henvises til transskriptionen, 
som medbringes til det mundtlige forsvar. 
3 Lærernes holdninger er dog meget forskellige, og selv hvis man krydstabulerer baggrundsdata, er det vanskeligt at se 
noget mønster for anciennitet, køn, fag eller lignende. Men det kunne være interessant at undersøge betydningen af 
forskellige personaletyper i denne forbindelse, f.eks. ved brug af Helle Heins arketypemodel (Hein, 2009, 197). 
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Redegørelse for OK13 
For at forstå den ramme gymnasiernes ledelse modtager OK13 i, er en kort redegørelse for 
overenskomsten og dens historiske kontekst nødvendig.  

Som led i en øget opmærksomhed på en effektivisering af uddannelsessektoren udformede 
Rigsrevisionen i april 2012, efter anmodning fra Statsrevisorerne, en undersøgelse af 
gymnasielærernes arbejdstid med henblik på, om gymnasiernes lærerresurser bruges effektivt4. 
Statsrevisorerne konkluderede på baggrund af undersøgelsen, at gymnasielærere bruger væsentlig 
mindre tid på undervisning end gennemsnittet i OECD lande (22% mod gennemsnittet på 41%), og 
skrev: 

Statsrevisorerne konstaterer, at der er få muligheder for ledelsesmæssige prioriterin-
ger, idet gymnasielærernes arbejdstid primært er bestemt af lovgivning og 
overenskomster. Således er lærernes tid til forberedelse alene udtryk for et 
forhandlingsresultat, selv om det ville være rimeligt at differentiere 
forberedelsestiden, fx med hensyn til lærernes erfaring, kravene i forskellige fag, 
klassestørrelse og elevsammensætning. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, 
at gymnasierne ikke har en effektiv og mere målrettet styring af lærerresurserne. 
Ministerierne bør derfor arbejde målrettet på at give gymnasiernes ledelser bedre 
mulighed for prioritering af lærerresurserne.5 

Der var således lagt op til en omfattende omlægning af styringsstrukturen på gymnasierne, og på 
trods af voldsom modstand fra Gymnasiernes Lærerforening og en urafstemning, hvor 85 procent af 
medlemmerne stemte nej til overenskomsten6, blev denne en realitet, i modsætning til situationen 
hos folkeskolelærerne, som ikke ville indgå i en aftale, med efterfølgende lockout og 
regeringsindgreb. 

OK13 giver rektorerne mulighed for et større råderum i forhold til struktureringen af den enkelte 
lærers arbejde, idet der ikke længere er krav om en arbejdstidsaftale. Tidligere overenskomster 
baserede lærerens arbejde på en række akkorder, som enten var centralt fastsatte eller lokalt aftalte. 
F.eks. var 70% af forberedelsestiden centralt fastlagt, mens de sidste 30 % blev aftalt lokalt. Disse 
akkorder, og den relaterede lønstruktur bortfalder med OK13. Rektor kan fordele opgaverne, som 
han finder det mest hensigtsmæssigt. Den nye aftale indeholder en årsnorm på 1924 timer inkl. ferie 
og helligdage, hvilket svarer til en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Dette svarer til de 
traditionelle 1680 timer plus fem ugers ferie og helligedage. Men nu ses arbejdet i højere grad som 
et traditionelt arbejdsår, hvor man skal optjene ekstra ferie, og hvor den daglige arbejdstid på 
arbejdspladsen skal foregå i sammenhæng, med løbende registrering af arbejdstiden, og hvor 
merarbejde skal godtgøres skriftligt og være aftalt på forhånd. Endelig medførte overenskomsten en 
generel lønstigning på området, hvorimod en centralt fastsat aldersreduktion udfases.  

4 http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2012/112011/ 
5 http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2012/112011/statsrevisorernes-bemaerkning-til-beretningen/ 
6 http://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK13/Sider/GLs-medlemmer-markerer-–-85-procent-har-stemt-nej-.aspx 
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Fig 1: Model for lærernes arbejdstid før og efter OK137 

Et vigtigt omdrejningspunkt i debatten har dog været, at rektorerne fortsat kan indgå lokale 
arbejdstidsaftaler. Men dette blev frarådet på det kraftigste af Undervisningsministeriet og 
Moderniseringsstyrelsen, og der blev lagt et betragteligt pres på de rektorer, som ønskede at indgå 
sådanne aftaler. Rektorer, som mere eller mindre åbent bebudede, at de ønskede at forsætte med en 
aftale, blev inviteret til samtale i ministeriet, og der er bebudet endnu en runde af sådanne samtaler i 
skoleåret 2014/2015. Ifølge Gymnasieskolen har 12 skoler en arbejdstidsaftale og 20 har en såkaldt 
”forståelse”8.   

Der var således tale om et forandringspres udefra og oppefra på skolerne, og flere, som for 
eksempel Jens Boe Nielsen (Nielsen, 2014) og Peter Henrik Raae (Raae, 2013), betegner OK13 
som en ”tredje reform”, med henvisning til Gymnasiereformen fra 2005 og strukturreformen fra 
2007. Dette pres vil jeg kort forsøge at beskrive. 

Gymnasiereformen i 2005 afspejler tidens offentlige dagsorden for uddannelse og opfattelsen af 
skolerne fra centralt hold. Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen (2014) beskriver en 
gradvis udvikling i opfattelsen af lærerstanden fra 1960’erne, hvor stor autoritet og 
fagprofessionalitet var fremherskende i opfattelsen, og til 1993, hvor der er fokus på 
kvalitetsudvikling, og hvor den centraliserede, akkordbaserede arbejdstidsaftale fødes. 

7 http://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK13-haandbog/Documents/Powerpointpræsentation%20af%20OK13.pdf 

8 http://gymnasieskolen.dk/undervisningsministeriet-indkalder-igen-skoler-til-samtaler   
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Gymnasiereformen i 2005 fokuserer på en styrkelse af videnssamfundet som internationalt 
konkurrenceparameter, og kan ses som led i hvad Raae kalder en ”kompetencedagsorden” (Raae, 
2008, 28). Studieretningsgymnasiet giver øget profilering og øget brugerorientering, og hermed 
også øget konkurrence mellem gymnasierne, som medfører et øget strategisk pres på gymnasierne. 
Samtidig ser Raae et forøget fokus på mål og kontrol, hvor ledelsen i højere grad skal sikre en 
præcis målopfyldelse, igennem tre styringslag: studieplanen, evalueringsplanen, og bekendtgørelsen 
om kvalitetsvurdering og resultatvurdering. Konsekvensen af denne udvikling er dels en bevægelse 
væk fra det fagstyrede gymnasium hen imod det politisk styrede gymnasium (Raae, 2008, 44), dels 
en organisation med tættere koblinger mellem undervisning og ledelse.  

Med Strukturreformen i 2007 indføres taxameterstyring, som for alvor placerer gymnasierne i en 
markedssituation med en aktivitetsafhængig finansiering. Skolerne er på sin vis frisatte selvejende 
institutioner, men der følger styringsmæssige forventninger med: Bestyrelsen får øgede beføjelser, 
ministeriet får øget tilsynspligt, og skolerne skal offentliggøre centrale oplysninger som f.eks. 
frafaldsprocent. Raae ser disse reformer som led i en overordnede trend, han kalder 
”organisationalisering” for at betegne ”det ny fokus på den målorienterede organisation, der er en 
følge af den såkaldte tight-loose-tight struktur: De præcise mål, den decentraliserede håndtering af 
målkravene, kombineret med resultat- eller outputkontrol” (Raae, 2008, 40). Raae ser i forlængelse 
af dette et behov for et øget råderum for ledelsen for at kunne håndtere mål, ressourcer og resultat, 
som bliver centralt for udformningen af den ”tredje reform”, OK13.  

Dorte Pedersen og Camilla Sløk omtaler også denne styringsmæssige dobbelthed, som de ser som 
udtryk for ”et postbureaukratisk regime […], hvor central styring kobles med selvevaluering og 
selvstyring på en sådan måde, at de enkelte aktørers frivillige involvering er en forudsætning for at 
styringen lykkes” (Juelskjær, 2011,110). Frem for at styre på formelle rettigheder og pligter, styres 
gennem ”formning af rammer, forventninger, gensidige forpligtelser, evaluering og selvudvikling” 
(Pedersen, 2013, 3), altså en slags governmentality, hvor ”institutionerne ”pålægges” friheden til at 
beskrive sig selv på nye måder, og udvikle ny praksis, som netop ikke kan dikteres eller forudsiges 
fra centralt hold” (Pedersen, 2013, 7). Dette medfører stor frihed for den enkelte skoles ledelse, 
men også et udviklingspres, som igen medfører en differentieringsproces. Denne vil sandsynligvis 
kun forøges med OK13, hvor gymnasierne, i forsøget på at definere sig selv, udvikler sig i 
forskellige retninger. Samtidig vil den økonomiske situation, med bebudede reduktioner i 
taxametertilskuddene gøre, at dette udviklingspres vil være kombineret med et effektiviseringspres, 
som ikke bliver mindre i en tiltagende presset markedssituation på grund af mindre 
ungdomsårgange. Disse tendenser har også en betydning for lærerrollen, idet læreren i højere grad 
bliver organisationsmedarbejder, som har medansvar for organisationens overlevelse. På mange 
måder kan fjernelsen af akkorderne ses som en mulighed for selvledelse, som for eksempel når Jens 
Boe Nielsen (2014) lægger op til, at den enkelte lærer har fået mere frihed til at iværksætte projekter 
og deltage i kompetenceudvikling, fordi han ikke længere skal søge timer til det. Dette billede vil 
jeg forsøge at nuancere nærmere i den følgende analyse. 

Overordnet set så lærerne dog OK13 som en spareøvelse, og som en afgivelse af magt til rektor. 
Andersen & Holm skriver således at regeringen ønskede at gennemføre ”en tillidsreform, fordi man 
viste tillid til, at arbejdstiden kunne fordeles bedst decentralt på skolerne. Det svarede ikke til 
lærernes opfattelse af styringen, hvilket skal ses i lyset af, at arbejdstiden skulle styres af 
skolelederne, ikke af lærerne”, som derimod så overenskomsten som ”et udtryk for mistillid til deres 
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arbejde og profession” (Andersen & Holm 2014, 38). Forskere, som for eksempel Peter Henrik 
Raae (2013) har da også udtrykt bekymring for tillidsforholdet som afgørende for overenskomstens 
succes, og Helle Hein mener klart, at den mistillid der ligger i OK13, med dens krav om 
”normalisering”, vil få langtrækkende negative konsekvenser for lærernes motivation. (Rasmussen, 
Tina, 2013). 
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Teoretisk grundlag 
 

Motivationsbegrebet 
Ordet motivation kommer af det latinske ”movere”, der betyder at bevæge eller flytte (Hein, 2005, 
9). Begrebet er ikke entydigt, men en alment anerkendt definition er ifølge Helle Hein ”motivation 
er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer, og vedligeholder adfærd i retning mod et mål” 
(2005, 16). Denne kan suppleres med Herzbergs emotionelt/psykologisk fokuserede definition, hvor 
det bliver centralt, at motivationen er fuldt internaliseret: ”it is only when one has a generator of 
one’s own that we can talk about motivation. One then needs no outside stimulation. One wants to 
do it” (Herzberg, 2008, 88). Det mål man arbejder imod kan selvfølgelig befinde sig i mange dele 
af tilværelsen og for overskuelighedens skyld, defineres motivation i denne opgave som 
arbejdsmotivation, altså lysten, ”drivet”, til at udføre sit arbejde som gymnasielærer. Distinktionen 
er dog vigtig, idet blandt andet principal-agent teoriens udgangspunkt er, at arbejdsgiveren og den 
ansatte ikke nødvendigvis har samme grundlæggende mål, hvilket jeg vil komme nærmere ind på 
senere.  

Motivation opdeles klassisk i indre og ydre motivation. Herzberg spørger helt basalt: ”What do 
people want from their jobs?” (1959, 109), og svaret falder i to dele. Den første udspringer af 
traditionel liberalistisk-økonomisk teori, som anskuer motivation ud fra en instrumentel tilgang, der 
ser arbejderen som en homo economicus, ”man works for the almighty dollar” (Herzberg, 1959, 
109), men udbredes til en mere generel ydre motivation, som både kan være positiv og negativ, og 
som har at gøre med ydre forhold i ansættelsen, som den ansatte sjældent har særlig indflydelse på. 
For Herzberg repræsenterer dette dog ikke, jævnfør hans definition ovenfor, egentlig motivation, 
men blot det, han senere definerer som KITA, ”kick in the ….” (Herzberg, 2003). Den anden, som 
udspringer af en, da Herzberg skriver i 1959, mere moderne human relations tilgang, svarer at ”The 
basic need of the worker is to be treated with dignity and with an awareness of his unique 
personality” (Herzberg, 1959, 108), hvilket repræsenterer den indre motivation, hvor udførelsen af 
arbejdet er tilfredsstillende i sig selv. Med begrebet motivation i problemformuleringen menes 
motivation i Herzbergsk forstand, det vil sige indre motivation, men samtidig er OK13 og dennes 
implementering på skolerne en ydre faktor, og fokus bliver således på forholdet mellem ydre 
motivationsfaktorer og indre motivation. 

Peter Holdt Christensen pointerer, at netop vidensarbejdere, som gymnasielærerne tilhører, i høj 
grad burde være nemme at motivere, idet arbejdet, med autonomi, udfordringer, samarbejde og 
afveksling rummer en høj grad af indbygget motivation. Arbejdet er med andre ord så spændende i 
sig selv, at den ydre motivation bliver af mindre betydning. Christensen erkender dog, at dette 
billede i praksis ikke er så simpelt (2007, 10). Hvis de ydre omstændigheder omkring arbejdet, for 
eksempel opgavernes mængde, ikke stemmer overens med vidensarbejderens forventninger til 
arbejdets kvalitet, kan resultatet enten være at den kaldsprægede motivation kan manipuleres, med 
det grænseløse arbejde som konsekvens, eller at der er divergens mellem arbejdsgiver og ansattes 
interesser, så det, der motiverer vidensarbejderen, ikke stemmer overens med virksomhedens mål 
(Christensen, 2007, 14), f.eks. at lave spændende nye forløb i forhold til at begrænse tidsforbruget. 
Dette dilemma bliver centralt i anlysen af casegymnasierne. 

En overordnet fremstilling af motivationsfaktorer ses hos Larsen et al. (2005, 6):  
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Figur 2: Forskellige måder at forklare motivation på (Larsen et al., 2005, 6). 

Figuren afspejler divergerende opfattelser af motivationens oprindelse, men i praksis vil 
medarbejderens motivation sandsynligvis være betinget af et komplekst samspil af flere af (og 
måske alle) disse faktorer. Den forskning, jeg har konsulteret, viser, at motivation ikke alene 
handler om medarbejdernes velbefindende, men i høj grad også har betydning for selve 
produktiviteten. Latham stiller det ligefrem op som en ligning, hvor ”Job performance = ability x 
motivation” (Christensen, 2007, 4). Herzberg konkluderer ligeledes, at motivation har stor 
betydning for selve præstationen på arbejdet, både hvad angår kvalitet og kvantitet, og derudover 
for medarbejderfastholdelse, holdningen til organisationen, psykisk velbefindende, interpersonelle 
forhold mv. (Herzberg, 1959, 87-96).  

Men motivation kan også ses som en hypotetisk konstruktion, fordi den er vanskelig at måle og 
evaluere, idet den baserer sig på en række psykologiske processer. Christensen giver et eksempel 
med tilfredshedsundersøgelser, som ofte er uforholdsmæssigt positive, fordi de ansatte nødig vil 
erkende en motivationsmangel, som kan komme til at true deres selvrespekt. (Christensen, 2007, 
49). Dette spørgsmål er i høj grad også relevant for nærværende undersøgelse, idet man kan spørge, 
om man så kan stole på lærernes udsagn? Det mener jeg dog godt, man kan, dels fordi lærernes 
besvarelser ikke er uforholdsmæssigt positive, dels fordi den store opmærksomhed på OK13 i 
branchen har gjort det legalt at føle sig om ikke demotiveret, så i hvert fald frustreret, og endelig 
fordi jeg har en forventning om, at lærerne skelner mellem den helt opgavebundne motivation (fig. 
2, kasse 2.1) og den motivation, der er forbundet med ledelse og arbejdsbetingelser (fig. 2, kasse 
2.2), og at førstnævnte faktisk kun i begrænset grad lader sig påvirke af OK13. 

 

Principal-agent teorien 
Selv om der ligger nogle uddannelsespolitiske mål om kvalitetsudvikling bag OK13, ligger dens 
betydning, når den præsenteres for gymnasielærerne, hovedsageligt i afskaffelsen af 
arbejdstidsaftalen. Der gøres op med det hidtidige kontraktforhold, og det vil derfor være relevant at 

10 
 



inddrage principal-agent teorien, for at opnå en forståelse for den ret forskellige modtagelse af 
overenskomsten hos henholdsvis lærere og ledelse. Principal-agent-teorien har sit udspring i 
klassisk økonomisk incitamentsteori og hører dermed til i kategorien ydre motivation. Her er fokus 
på styringsrelationerne mellem rektor som principal og læreren som agent, men det er vigtigt at 
bemærke, at rektor også er agent for ministeriet, og således kan føle et vist krydspres i dette spænd 
af relationer. 

Nygaard (2010, 104-105) fremfører agentteoriens forudsætninger:  

o Principalen og agenten er begge nyttemaksimerende. 
o Der eksisterer målkonflikt mellem principalen og agenten. 
o Der er asymmetrisk information mellem principalen og agenten. 
o Agenten er opportunistisk. 
o Agenten handler begrænset rationelt. 
o Agenten er risikosky. 

Nygaard bruger teorien til at vise, hvordan begge parter i en organisation ”strategizer” for at opnå 
deres mål. Løsningen ligger i kontraktdannelse, og agent-teorien er således en præskriptiv teori om, 
hvordan kontrakter skal udformes, så principalens og agents mål i videst mulige omfang bliver 
overensstemmende. I agent-teorien skelnes mellem to forskellige typer kontrakter: 
Outputkontrakten, hvor agentens belønning afhænger af et konkret målbart output, og 
adfærdskontrakten, hvor agenten inden for et aftalt tidsrum skal præstere et overordnet defineret 
stykke arbejde. I den forstand at gymnasielærere, hvad enten der foreligger en arbejdstidsaftale eller 
ej, er ansat i et arbejdstidsafgrænset forhold, hvor deres aflønning er uafhængig af deres 
produktivitet, opererer begge skoler med en adfærdskontrakt, i form af en lønkontrakt. Jeg vil dog i 
denne sammenhæng argumentere for, at man med fordel kan se arbejdstidsaftalen som en type 
adfærdsbaseret outputkontrakt. En arbejdstidsaftale er en kontrakt, hvor alle lærernes handlinger er 
beskrevet, helt ned til f.eks. en times festoprydning. Outputtet er således klart defineret, og 
principalen ved, hvad han betaler for, samt hvor længe opgaven forventes at tage. Kontrakten kan 
efter aftale løbende justeres med flere opgaver, men disse vil medføre en højere løn, og kontrakten 
er dermed forbundet med en lav risiko for agenten, hvis ellers de angivne timetal er realistiske for 
opgavens udførelse. Den asymmetriske information består i, at principalen ikke ved, præcist hvor 
lang tid arbejdet faktisk tager, f.eks. i forhold til forberedelse og opgaveretning, og der er derfor 
alligevel tale om en vis mulighed for amoralsk adfærd.  

Efter OK13 er de fleste skoler med Moderniseringsstyrelsens ord blevet ”normaliseret” til en 
adfærdskontrakt. Lærerne får også her en opgaveportefølje, men man får ikke at vide, hvor mange 
timer de forskellige aktiviteter takseres til. Også med denne kontraktform kan lærerne bedrive 
amoralsk adfærd ved at gøre sig færdige hurtigt og undlade at gøre ledelsen opmærksom på, at de 
har tid til overs. Men her har rektor ledelsesretten til løbende at give lærerne flere opgaver. Det er 
dog vigtigt at pointere, at agenten i praksis af forskellige grunde ikke nødvendigvis udfører 
amoralsk adfærd, selv med uformelle eller uspecificerede kontrakter (Nygaard, 120). For eksempel 
kan agenten være nødt til at agere moralsk for at opnå accept i medarbejdergruppen, men mere 
interessant vil være, hvis den indre motivation også i sig selv kan virke som en begrænsende faktor 
for amoralsk adfærd. 

 

11 
 



Et af kerneproblemerne ved kontraktdannelsen er således asymmetrien i principalens og agentens 
informationsgrundlag, som betegnes ”støj”. Rektor handler begrænset rationelt, uden sikker viden 
om konsekvenserne af kontraktens indgåelse. Støjen kan dog reduceres, for rektor ved 
adfærdsregulering i form af ”overvågning”, for eksempel et ledelsesmæssigt krav om 
tidsregistrering i Lectio, for lærerne ved ”binding”, hvor disse sikrer sig selv ved at underlægge sig 
en form for overvågning, for eksempel en GL-/medarbejderinitieret tidsregistrering i Lectio.  

Netop denne usikkerhed betyder, at begrebet tillid bliver afgørende for en vellykket implementering 
af overenskomsten. Peter Henrik Raae ser de tidligere overenskomster siden OK99 som led i en 
styringstradition, præget af New Public Management og udformet i en principal-agentinspireret 
kontraktstyring med kvantificerbare og sammenlignelige output. Styringspolitisk kan denne struktur 
opfattes som “low trust”: Kontraktens detaljerede akkorder ”udgør på én gang kontrolsystem og 
incitamentsstruktur. Ledelse sker ved den aftalte incitament- og kontrolstruktur og derfor indirekte, 
på afstand af processen, med effektivitetsfremmende sigte.” (Raae, 2013, 5) 

Raae forholder sig til, hvordan en New Public Management- inspireret, deltaljeret kontraktstyring, 
som har været den hidtidige praksis, ikke passer i det ”dynamiserede” gymnasium, hvor der hele 
tiden opstår nye opgaver. I stedet dominerer New Public Governance: ”I OK 13 tænkes ledelse ved, 
at styringsmekanismen føres helt ind i relationen mellem leder og medarbejder baseret på 
relationer og gensidige og gensidigt afklarende forventninger til hinanden. Som sådan kunne man 
sige, at kontrol og incitamenter subjektiveres eller inderliggøres” (Raae, 2013,6). Dette har en 
betydning for ledelsesrummet, idet kvalitetsudvikling og effektivisering bliver et fælles anliggende, 
som drøftes løbende mellem lederen og den ansatte, og lederen udøver således aktiv intervention i 
lærerens arbejde. I disse samtaler kan man sige at kontrakten fortløbende konstrueres, og tanken er, 
at dette sker med et fælles blik for organisationens samlede strategiske perspektiv (Raae, 2013,6). 
Men det er selvfølgelig interessant at undersøge, om denne internalisering af kontrakten også har en 
betydning for medarbejdermotivationen. For at gøre dette, er en dybere forståelse for ydre og indre 
motivation dog vigtig, og her bliver Herzberg central. 

  

Herzbergs to-faktor teori 
Frederick Herzbergs bidrag til motivationsteorien består i en omfattende kortlægning af, hvilke 
konkrete faktorer, der skaber motivation hos en medarbejder. Herzbergs teori kategoriseres som 
kontekstteori, fordi hans udgangspunkt er, at motivationen afhænger af den måde jobbet er 
konstrueret på af konteksten arbejdet foregår i. Teorien er således valgt, fordi OK13 netop udgør en 
ændring i konteksten for arbejdet, og Herzberg kan bidrage med en forståelse af dennes betydning 
for motivationen. 

Herzberg ønskede som nævnt at undersøge, hvilke faktorer ved arbejdet, der påvirker motivationen. 
Han valgte ”Critical incident”-metoden, som udføres ved strukturerede interviews, hvor man 
spørger til særlige oplevelser, tidspunkter eller perioder med enten forhøjet eller formindsket 
motivation, som derefter kvantificeres. Derefter spørges til, hvilke følelser eller holdninger disse 
oplevelser har givet medarbejderen, og endelig hvilken effekt eller hvilken betydning oplevelsen 
har haft. Dermed når Herzberg frem til et overblik over Faktorer-Attituder-Effekter (F-A-E) som 
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har betydning for motivation, og som bliver grundlag for hans videre analyse. 

 
Figur 3: Herzbergs samlede F-A-E model (Hein, 2009, 135) 

I behandlingen af de kvantificerede data konkluderer Herzberg, at relativt få faktorer giver 
motivation og medfører varige følelser af jobtilfredshed, nemlig dem der drejer sig om selve 
arbejdets udførelse (Herzberg 1959, 70). En analyse af second-level faktorer, dvs. attituderne, viser 
at personlig vækst og selvaktualisering er centrale for forståelsen af de positive følelser omkring 
jobbet (Herzberg 1959, 70). Fraværet af disse fører dog ikke nødvendigvis til jobutilfredshed. Her i 
”lows”, altså historier om demotivering, er det andre faktorer, der oftest nævnes, nemlig 
firmapolitik og ledelse. Resultaterne er dog generelt ikke helt entydige, f.eks. gav selve arbejdet i 
14% af tilfældene grund til negative holdninger. Men Herzberg konkluderer tydeligt, at positive 
effekter af god motivation er stærkere end negative effekter i lows, og har længere varighed 
(Herzberg, 1959, 96). Og helt generelt er de faktorer, som, når de er til stede, fører til jobtilfredshed, 
ikke de samme som, når de ikke er til stede, fører til jobutilfredshed. Dette leder til Herzbergs 
berømte opdeling i hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer: 

Hygiejnefaktorer Motivationsfaktorer 
Firmapolitik, ledelse, løn, 
interpersonelle relationer, 
arbejdsforhold, vækstmulighed, private 
faktorer, status, jobsikkerhed. 

Præstation, anerkendelse, selve arbejdet, 
ansvar, forfremmelse  

Mangel på disse forbindes med 
jobutilfredshed 

Opnåelse af disse forbindes med 
jobtilfredshed 

 Figur 4: Herzbergs to-faktor model (Herzberg, 1959, 59-76) 
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Motivationen opstår altså, ifølge Herzberg, fra udførelsen af selve jobbet, men demotivering 
skyldes ydre omstændigheder i ansættelsesforholdet. For Herzberg er det som nævnt vigtigt at 
pointere, at der er forskel på ”motivation”, som er en indre generator og ”bevægelse”, som bare får 
folk til at gøre noget. Man kan således godt få folk til at arbejde ved at ændre de ydre 
omstændigheder, altså positive KITA. Her nævner han selv en række tiltag som at nedbringe 
arbejdstiden, lønforhøjelse, frynsegoder, dialog, medarbejdersamtaler mv. (Herzberg, 2003). Disse 
styrker dog ikke den ægte motivation, ligesom en horisontal ændring af arbejdsbetingelserne, som 
for eksempel at få færre/flere opgaver eller større krav ikke giver mere motivation. For at skabe 
ægte motivation kræves i stedet ”interesting work, challenge, and increasing responsibility. These 
intrinsic factors answer people’s deep-seated need for growth and achievement.”(Herzberg, 2003, 
87). 

To-faktormodellen bygger på en antagelse om to helt adskilte grundlæggende behov i den 
menneskelige natur. Hygiejnefaktorer kan ses som en videreførelse af basale biologiske behov, så 
som at undgå smerte eller sult. Fravær af disse følelser bringer sjældent i sig selv tilfredshed, 
ligesom Herzberg ser det med de ydre faktorer, og betydningen af disse ligger således i at forebygge 
utilfredshed ved at tilfredsstille de basale behov. Motivationsfaktorer, derimod, stammer fra 
dybtliggende psykologiske behov hos individet i form af selvaktualiseringsbehov og vækstbehov, 
som gør at mennesket kan udvikle sig inden for sit potentiale (Herzberg, 1959, 114). Dette blik på 
motivationsfaktorerne kan ses i sammenhæng med Maslows behovspyramide, og Herzberg 
pointerer da også, at nogle ledelsespersoner har konkluderet ud fra Maslow, at arbejdere aldrig 
bliver tilfredse, idet der bare dukker et nyt behov op, når et behov er tilfredsstillet (Herzberg, 1959, 
110). Dette er Herzberg dog helt uenig i, lige som han ikke mener, at man kan konkludere et 
hierarki af behov ud fra hans studie, men at begge behovstyper skal tilfredsstilles for at opnå de 
optimale arbejdsbetingelser. Den psykologiske behovsteori er således central for at forstå 
motivationsfaktorerne, og dette gælder også på det moderne arbejdsmarked. Min antagelse er, at 
Herzbergs teori kan være særdeles anvendelig til forstå vidensarbejdere, som for eksempel 
gymnasielærere, hvor selve arbejdet i høj grad kan være kilde til indre motivation. I sådanne 
erhverv kunne man forvente, at hygiejnefaktorer generelt ikke betyder så meget. I en OK13 
sammenhæng bliver spørgsmålet da, om ledelsen i implementeringen af overenskomsten formår at 
påvirke den indre motivation i positiv grad, om ændringer i hygiejnefaktorerne kommer til at virke 
demotiverende, eller om skellet mellem ydre hygiejnefaktorer og indre motivation overhovedet er 
så klart som Herzbergs forskning viser. For at undersøge dette er det relevant at se på Frey og 
Jegens teori om motivation crowding. 

 

Frey and Jegens Motivation Crowding Theory 
Jeg har nu beskrevet agentteoriens stringente tilgang til ydre motivation og Herzbergs teori om 
adskillelsen af indre og ydre motivationsfaktorer. Herzberg mener overordnet set ikke, man kan 
styrke den indre motivation ved at ændre arbejdskonteksten, og man kan således få den opfattelse, 
at hvis OK13 har en betydning for motivationen, kan det kun være i negativ retning. Nyere 
motivationsteori har dog forsøgt at nuancere sammenhængen mellem ydre og indre motivation, og 
her er det relevant at inddrage Bruno S. Frey og Reto Jegens Motivation Crowding Theory, som 
”tries to mediate between the standard economic model and the psychological theories by 
stipulating a systematic interaction between extrinsic and intrinsic motivation” (Frey & Jegen, 
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2001, 591). Frey og Jegen beskæftiger sig hovedsageligt med økonomisk teori, og de ydre faktorer 
som påvirker motivationen er hovedsageligt penge som incitament. De viser, ud fra empirisk 
materiale fra mange forskellige principal-agent forhold, at der findes anomalier i den traditionelle 
økonomiske incitamentsteori. Agenten gør ikke altid som de ydre motivatorer peger på, fordi andre 
indre motivatorer er stærkere. Hvis økonomiske incitamenter bringes i spil i et forhold, der ellers er 
baseret på indre motivation, gør fokus på den ydre motivation at den indre motivation formindskes, 
og den forventede reaktion mangler. “Motivation may be negatively affected when a previously non-
monetary relationship is transformed into an explicitly monetary one” (Frey & Jegen, 2001, 590). 
Det klassiske eksempel er et schweizisk hospital, hvor man, for at øge antallet af bloddonorer 
besluttede at give et mindre beløb som betaling. Overraskende nok faldt tilgangen af donorer 
drastisk ved dette tiltag, og teorien går ud på, at donorernes fokus skiftede fra en indre, humanitær 
motivation til et ydre økonomisk incitament, og i dette lys var donationen ikke længere besværet 
værd (Frey & Jegen, 2001, 601). Den indre motivation fortrænges (crowding out) således af den 
ydre motivations rationalitet. 

Det interessante i denne sammenhæng vil være, om denne teori også har relevans for 
gymnasielærerne, som i løbet af OK99 perioden ikke har haft synderligt fokus på kontraktforholdet. 
Det, at forholdet nu bringes i fokus, og der indføres et ydre incitament i form af en lønstigning, kan 
måske have haft betydning for lærernes indre motivation, og dermed forklare det manglende ydre 
incitaments effekt. Dette vil jeg undersøge nærmere i analyseafsnittet. 

Ifølge Frey og Jegen kan crowding foregå med både tiltagende (crowding in) og vigende (crowding 
out) motivation, som følge af ydre motivationsfaktorer, omend sidstnævnte er mest velbeskrevet. 
Spørgsmålet er så, hvad der afgør, om en ydre intervention resulterer i det ene eller det andet. Ifølge 
crowding teorien afhænger det af den måde, individet opfatter interventionen på. Her er to 
grundlæggende behov afgørende: Selvbestemmelse (self-determination) og selvværd (self-esteem). 
Hvis en handling ses som begrænsende for individets autonomi, og hvis man føler at ens 
engagement og personlige betydning ikke anerkendes, vil det resultere i crowding out, kort sagt,  
“..intrinsic motivation is undermined if the externally applied rewards are perceived to be 
controlling by the recipients” (Frey & Jegen, 2001, 597). Omvendt vil en crowding in effekt opstå, 
hvis interventionen opfattes som understøttende: “External interventions crowd in intrinsic 
motivation if the individuals concerned perceive it as supportive. In that case, self-esteem is 
fostered, and individuals feel that they are given more freedom to act, thus enlarging self-
determination”. (Frey& Jegen, 2001, 595).  

Crowding teorien ligger i forlængelse af Herzbergs teori, idet de begge har en social-psykologisk 
vinkel på motivation og ser denne som et spørgsmål om behovsopfyldelse hos individet i en socialt 
tolkende kontekst. Man kan måske sige, at hvordan man går fra Herzbergs ”faktor” til ”attitude” 
afhænger netop af, hvordan interventionen fortolkes, og i denne afhandlings fokus, får rektor her en 
vigtig rolle som fortolker eller ”sensemaker”, som skal skabe en gensidig tillid for at tiltagene ses 
som understøttende og ikke kontrollerende.  

Frey & Jegen og Herzberg er tilsyneladende grundlæggende uenige om, hvorvidt ydre incitamenter 
kan føre til indre motivation. Men det er værd at bemærke, at Herzberg klart erkender at 
hygiejnefaktorer kan virke demotiverende, blot ikke motiverende, og at Frey & Jegen hovedsageligt 
fokuserer på økonomisk belønning, når de siger at et ydre incitament kan medføre indre motivation. 
Jeg vil dog forsøge at anvende crowding teorien mere generelt på de implementerede forandringer 
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med OK13, der med hele diskussionen om tidsopgørelse jo dybest set også kan ses som et 
økonomisk spørgsmål. 

 

Bernhard Bass: Ledelsesstil og motivation 
Det første led i undersøgelsen er som nævnt, hvordan ledelsen opfatter, og efterfølgende 
implementerer, OK13. Hvor implementeringen er ret ligetil på et helt deskriptivt plan, er selve 
opfattelsen og den ledelsesstil, den afspejler, vanskeligt målbar og vanskeligt konceptualiserbar, 
idet den dybest set handler om, hvordan og hvor vidt rektorerne formår at skabe den tillid, der skal 
til for at motivere lærerne til at arbejde under de nye betingelser. Dette kan både anskues ud fra den 
strukturelle frame, hvor spørgsmålet bliver, om ledelsesstilen er en klassisk administrativ form for 
ledelse inden for en fagbureaukratisk organisering eller alternative former for ledelse, og ud fra den 
kulturelle frame, hvor spørgsmålet bliver, hvordan rektor bedst faciliterer den kulturforandring, som 
overenskomsten udgør. Jeg vil dog hovedsageligt fokusere på den strukturelle vinkel. 

I den strukturelle frame vil det være relevant at undersøge de to ledelsestyper, transaktionsledelse 
og transformationsledelse, som Bernard Bass introducerer i organisationsforskningen, som fortaler 
for øget brug af transformationsledelse (Bass, 1990), og som Peter Henrik Raae benytter som 
analytiske, og mere værdineutrale begreber i en analyse af rektorers ledelsesstile (Raae, 2011, 172). 

Transaktionsledelse ser Bass som en traditionel ledelsesform, med fokus på klare krav til 
medarbejderen, og belønning når disse krav indfries. Transaktionsledelse kan ifølge Bass (1990) 
have følgende karakteristika:  

o Betinget belønning: Belønning, ofte kontraktsligt fastsat, og ros ved veludført arbejde. 
o Undtagelsesvis ledelse (aktiv): Ledelsen superviserer aktivt overholdelse af regler og 

strukturer, og korrigerer afvigelser. 
o Undtagelsesvis ledelse (passiv): Ledelsen intervenerer kun når der er klare afvigelser. 
o Laissez-faire: Ledelsen afstår fra ansvar og beslutningstagen 

For Bass er transaktionsledelse ”in many cases…a prescription for mediocrity” (Bass, 1990, 20), 
som aldrig rigtig formår at skabe indre motivation hos medarbejderne, og som nødvendigvis må 
følges op af elementer af transformationsledelse. Peter Henrik Raae benytter som nævnt begreberne 
mere værdineutralt, og fokuserer på transaktionsledelse som afklaring i struktur og opgavefordeling, 
transparens i målsætning og opfølgning, formalisering af roller og relationer, og autoritet baseret på 
formel magt (Raae, 2011, 173). Organisationen skal skabe stabilitet og forudsigelighed, og i lighed 
med Bass, knyttes intervention til belønnings- og kontrolmekanismer. 

Transformationsledelse, derimod, er for Bass vejen til ”superior leadeship performance” (Bass, 
1990, 21), fordi lederen fokuserer på at udvide den enkelte medarbejders horisont til en bevidsthed 
om gruppens mål, og ser ud over egne interesser. Bass ser følgende karakteristika ved 
transformationslederen:  

o Karisma: Lederen er rollemodel og kommunikerer vision, og stolthed, respekt og tillid 
o Inspiration: Lederen kommunikerer høje forventninger, og bruger symboler til at fokusere 

indsatsen. 
o Intellektuel stimulation: Lederen fokuserer på intelligens, rationalitet og problemløsning. 
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o Individuel opmærksomhed: Lederen tager individuelle hensyn, og coacher den enkelte 
medarbejder. 

Bass ser en øget fokus på disse ledelsestiltag som afgørende for organisationers succes og pointerer 
at disse kan tillæres. For Raae bliver transformationsledelse, igen uden Bass’ værdiladning, et blik 
på organisationen som et handlenetværk, en mental konstruktion hos aktørerne, som lederskabet 
søger indflydelse på. Interventionen er i højere grad retningsgivende, og målet er at facilitere 
meningsskabende processer, altså en form for sensemaking, hvor magt er mindre formelt begrundet, 
men forstås som indflydelse på medarbejderen og arbejdsprocesserne (Raae, 2011, 174).  

Christa Dall har i et speciale om ledelse og medarbejdermotivation undersøgt forholdet mellem 
Bass’ ledelsesstile og medarbejdermotivation (Dall, 2011). Ifølge Bass bør transformationsledelse 
føre til en større grad af motivation hos medarbejderne, mens transaktionsledelse ingen betydning 
har for motivation. Dall har afprøvet denne teori og finder, at den ikke kan bevises. I hendes 
undersøgelse forholdt det sig nærmest omvendt, idet lærerne hos transformationslederen faktisk har 
en større grad af indre motivation end hos transformationslederen. Dette kunne tyde på, at ydre 
motivationsfaktorer i form af rammer, strukturer og ledelse har en positiv betydning for indre 
motivation, hvilket ikke synes at stemme overens med Herzbergs resultater. Dalls studie synes at 
betyde, at den indre motivation som fundament kræver, at den ydre motivation er på plads, hvilket 
peger mere i retning af Maslows behovspyramide. Jeg vil i det følgende undersøge hvordan 
henholdsvis transaktionsledelse og transformationsledelse afspejles i de to rektorers ledelsesstil, 
samt disse to tilganges betydning for motivationen.  

En anden vinkel man kunne undersøge, er den kulturelle frame, der handler om, hvordan rektor får 
implementeret og internaliseret forandringerne i den kultur, der hersker på gymnasierne. Dette vil 
jeg kort diskutere i afsnittet om porteføljesamtaler. 
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Analyse af empiri 
 

Ledelsens opfattelse af OK13 
Dette afsnit undersøger, hvordan rektorernes ledelsesstil kommer til udtryk i deres opfattelse og 
implementering af OK13. Begge de interviewede rektorer var og er grundlæggende positive over 
for OK13 og ophævelsen af aftaleretten. Begge har oplevet frustrationer over de begrænsninger, der 
lå i den gamle overenskomst, som G1R betegner som ”voldsomt bindende”. Han ser denne 
overenskomst som den endelige totale frigivelse af ledelsesretten, som blev indstiftet med 
Septemberforliget i 1899 og ser der som frisættende, at man ”ikke skal sidde med den bagkant hele 
tiden, der hed timetælleri og forhandlinger”. Begge ledere oplevede timetildelingsdiskussionen som 
hæmmende for den pædagogiske udvikling, og begge meldte straks ud, at de ikke havde i sinde at 
indgå en arbejdstidsaftale, og at de dermed ønskede at gøre brug af den udvidelse af 
ledelsesrummet, som lå i overenskomsten. Man kan sige, at denne beslutning, baseret på formel 
magt, i sig selv peger i retning af transaktionsledelse, hvor ledelsen positioneres på en ny måde i 
forhold til medarbejderne, med en styrkelse af det øverste hierarkiske lag. Omvendt kan man også 
anskue den traditionelle arbejdstidsaftale som baseret på forudsigelige strukturer, hvilket peger i 
retning af transaktionsledelse, og Bass ville nok mene, at lederne i valget af, hvad man har kaldt en 
tillidsoverenskomst (Raae & Jørgensen, 2013) i høj grad ville få brug for transformationsledelse for 
at motivere medarbejderne.  

G1R introducerede OK13 for medarbejderne ved at tale om tillid og kulturforandring i synet på 
arbejdsnormen og følte, at det blev vel modtaget. Men han oplevede også, at ledelsen hurtigt blev 
presset ud i spørgsmål om den konkrete udfoldelse af tidsregistreringssystemet, og fandt, at jo mere 
ledelsen forsøgte at informere gennem en FAQ og tre forskellige møder, jo mere steg frustrationen 
hos lærerne. Derfor fortryder han, at de gik så meget i detaljer med at forklare tidsregistreringen, 
fordi det blev så teknisk, og ikke fokuserede ved de positive aspekter af OK13. 

I spørgsmålet om at motivere medarbejderne, taler G1R mest som transaktionsleder, han fokuserer 
meget på rammer, og ser sin rolle som den, der skaber de rette rammer for lærernes arbejde. I svaret 
på, om han tænker over, hvordan han motiverer sine lærere, bruger han ordet ”ramme(r)” seks 
gange. G1R ser ikke sig selv som en rollemodel i den forstand, at han ikke håber han motiverer med 
sine mange arbejdstimer. Til gengæld giver lærerinterviewene indtryk af, at ledelsen er god til 
individuel opmærksomhed og individuelle hensyn, hvilket mere peger i retning af 
transformationsledelse.   

Også G2R forsøgte at fokusere på visioner og at fortælle den gode historie i præsentationen af 
overenskomsten for medarbejderne. Han betegnede den som ”frisættende”, hvilket dog ikke faldt i 
særlig god jord i lærerkollegiet. G2R ser sin rolle som én, der understøtter motivation, og taler om 
potentialitetsledelse, altså som leder at ”få alle til at yde deres bedste og udvikle sig i den retning 
der er hensigtsmæssig både for dem selv og skolen”. Selv når han nævner rammesættelse, handler 
det om tæt, tydelig personaleledelse, hvilket alt i alt peger i retning af transformationsledelse. Til 
gengæld fortryder G2R, at de ikke kommunikerede noget mere med resten af huset.  

Man kan altså konkludere, at rektorerne nok har haft et ønske om at udøve transformationel ledelse, 
men at dette i praksis har været vanskeliggjort af manglende tillid i lærerkollegiet, og at 
implementeringssituationen, med den store fokusering på kontraktforhold og arbejdsforhold tvinger 
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dem til at fokusere meget på rammer og strukturer. Samtidig er det tydeligt, at OK13 har medført 
mere arbejde for ledelsen, og muligvis også en ændring i ledelsesrollen. Arbejdet med timetælleri 
og forhandling afløses ikke nødvendigvis af pædagogisk og strategisk ledelse, men derimod af 
tidskrævende porteføljesamtaler, og altså mere, ikke mindre administrativt arbejde. G2 har 
håndteret dette ved at ansætte to pædagogisk-faglige koordinatorer, en stillingskategori, der også 
opstod med overenskomsten og skaber dermed et nyt organisatorisk lag for at aflaste 
uddannelseslederne i det administrative arbejde. 

 

Motivation i agentforholdet 
Den lokale implementering af OK13 afspejler rektorernes holdninger og ledelsesstil. Dette afsnit 
undersøger implementeringen som ydre motivationsfaktor og modtagelsen af denne på lærersiden.  

Begge rektorer ser klart et effektiviseringspres i OK13. På G1 har lønstigningen kostet 2,5 
millioner. 2 millioner er blevet sparet på reduktion i overarbejdsudbetaling. Desuden er der sparet 
5% af forberedelsen, som dog til dels er blevet brugt til at finansiere forskellige pædagogiske 
projekter og således ført tilbage til undervisningen. På G2 har man sparet 6 % på henholdsvis 
forberedelse og rettetid. Disse besparelser har selvfølgelig en betydning for kontraktforholdet, som 
kan være med til at vanskeliggøre en afklaring af betydningen af selve konstruktionen i 
overenskomsten for motivationen, idet udgangspunktet er, at der måtte ske en vis 
arbejdsintensivering i dette skoleår. 

Tidsregistrering 
Ud over dette er den store forskel som nævnt skiftet fra en adfærdsbaseret outputkontrakt til en ren 
adfærdskontrakt med tidsregistrering. Af de interviewede lærere er to fra hver skole meget negative 
over for det nye system, mens to er mere neutrale, hældende mod det positive. 
Spørgeskemaundersøgelsen viser et klart flertal af lærere, som er utilfredse med afskaffelsen af 
arbejdstidsaftalen, om end ingen af skolerne når op på de 85 %, der stemte nej ved GL 
afstemningen.  

 (Meget +) enig i at skolen bør 
indføre en form for arbejdstidsaftale, 
så jeg kan se, hvor mange timer de 
forskellige opgaver forventes at tage 

(Meget+) tilfreds med afskaffelsen af 
arbejdstidsaftalen, idet tidsregistreringen sikrer 
mig mod merarbejde 

G1  70,3 % 5,4 % 
G2 78,3 % 12,5 % 
Figur 5: Opfattelse af arbejdstidsaftalen på G1 og G2 

Utilfredsheden vil, ifølge agentteorien, bunde i et usikkert kontraktforhold. For den risikosky agent 
vil det være ufordelagtigt at indgå en kontrakt, hvor der ikke er tydelighed omkring opgavernes 
mængde og forventede tidsforbrug. Det er uvant for lærerne at fokusere på tidsforbruget, men hvis 
ikke de gør det, bliver de kaldt til samtale, og får at vide, at de ikke skal regne med at få løn for den 
ekstra arbejdstid ved årets afslutning. Dette er sket for både G2L2 og G1L1. Sidstnævnte har 
allerede ved interviewet medio maj brugt sin årsnorm, og regner således med at skulle arbejde gratis 
resten af året: ”vi lander på det der dumme sted mellem at være timelønnet, og så en akkord. Vi har 
mistet akkordens sikkerhed, men vi har ikke fået timelønnen i stedet for” (G1L1).  
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Hvor den asymmetriske information tidligere har bestået i at principalen ikke har vidst, hvor lang 
tid opgaverne reelt tog, er denne nu udvidet, idet agenten ikke længere ved, hvor lang tid 
principalen regner med de tager. G1R erkender, at lærerne har mistet lidt af tilliden, fordi de ved, at 
ledelsen sidder med et regnskab for den enkelte lærers aktiviteter, men ikke vil delagtiggøre lærerne 
i det. Denne ”skjulte” kontrakt skaber usikkerhed hos agenten: 

…der har tidligere været nogen konflikter i lærerkollegiet, sådan mellem især nogen af lærerne og 
så ledelsen, og den mistillid er bare blevet dybere, fordi vi kan ikke rigtig gennemskue om vi bliver 
snydt, altså, for eksempel man lægger jo en timepulje til ”andet”, og vi synes bare der bliver fyldt 
og fyldt og fyldt i den timepulje, jeg synes der er meget gratis arbejde. Og det har vi sikkert lagt 
tidligere også, garanteret, men jeg synes ikke det er blevet mindre. Der er i hvert fald klart en 
fornemmelse af, at nu, nu snyder de os. Og det er ikke produktivt (G1L1). 

Tilliden bliver således helt central for kontraktens overholdelse, og det må derfor ses som et 
problem, at kun henholdsvis 43,2 % (G1) og 33,3 % (G2) af lærersvarene angiver, at de har tillid til 
at ledelsen fordeler opgaver retfærdigt og giver dem en passende arbejdsbyrde. Sidste del af 
udsagnet ovenfor antyder endda klart, at dette har betydning for motivation. Kontrakten har altså, 
ud over den helt konkrete betydning, også en metaforisk betydning som social kontrakt, som 
Levacic siger: ”Implicit contracting is dependent on shared cultural values and expectations, which 
contribute to and rely on trust between the parties”(Levacic, 2009). Jeg kommer tilbage til 
spørgsmålet om kulturforandring i afsnittet om porteføljesamtaler.  

Den asymmetriske information søges som nævnt nedbragt ved tidsregistrering. På G1 er 
tidsregistrering ikke et krav fra ledelsen, om end rektor mener, det er blevet opfattet sådan af 
lærerne, og alle gør det i praksis i år. På G2 ville GL-siden gerne have tidsregistrering, så derfor 
blev det et krav, men det bliver det ikke næste skoleår. Ledelserne føler altså ikke, at de har brug for 
tidsregistrering som overvågning for at reducere den asymmetriske information. Man kunne ellers 
mene, at denne kunne udgøre en effektiviseringsfaktor, idet rektor nu kan pludselig monitorere 
agentens tidsforbrug og dermed minimere støj. Men ledelserne må jo også erkende, at dette ikke i 
sig selv hindrer den opportunistiske agent i at udøve amoralsk adfærd ved at udfylde timeregnskabet 
til sin fordel, eller simpelthen bruge den tid, han ønsker på opgaverne. I rektorernes øjne er målet 
netop at undgå at skifte en form for timetælleri ud med en anden, og i stedet fokusere på opgavernes 
løsning, en holdning, der deles af Jens Boe Nielsen (Rasmussen, april 2013) der var formand for 
rektorforeningen ved overenskomstens indgåelse. 

Blandt lærerne er holdningerne til registreringen delte. Nogen ”hader det som pesten” og skriver 
konsekvent 7,4 timer på (ifølge G1R), de interviewede synes det er besværligt, og nogen opfatter 
det som udtryk for kontrol og en umyndiggørelse af den akademiske arbejder (Engstrøm, 2013). 
Andre, herunder GL, ser registreringen som en vigtig sikring mod overarbejde. Den bliver da i 
stedet en binding, hvor agenten tager initiativ til overvågningen, fordi det er i dennes interesse, da 
den sikrer lærere i en omskiftelig og stadig mere krævende branche mod ”det grænseløse arbejde”. 
G2L1 har eksempelvis brugt den helt konsekvent til regulere sin arbejdsindsats så den passer med 
kontrakten. Men GL-siden må erkende, at bindingen ikke helt sikrer agenten, idet registrering ikke i 
sig selv udløser merbetaling, og principalen i øvrigt ser en del fleksibilitet i systemet, som G2R 
udtrykker det: ”tidsregistrering er ikke en eksakt videnskab, men GL bryder sig ikke om den måde 
at sige det på, det er klart”. 
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Ekstraopgaver – det sorte hul 
Som lærerudsagnet på forrige side antyder, handler en særlig udfordring i at gå fra en 
adfærdsbaseret outputkontrakt til en ren adfærdskontrakt om tildelingen af ekstra opgaver. En fordel 
ved adfærdskontrakten skulle være den fleksibilitet, der ligger i løbende at kunne påtage sig ekstra 
opgaver som opstår i løbet af året. Men ifølge agentteorien vil agenten handle opportunistisk og vil 
ikke frivilligt påtage sig ekstra arbejde, med mindre særlige incitamenter gør sig gældende. Man 
kan derfor frygte, at lærerne bundet af adfærdskontrakten ikke er motiveret til melde sig til diverse 
udvalg eller pædagogiske udviklingstiltag, når de blot udløser merarbejde som skal udføres inden 
for den eksisterende tidsramme. Her er ledelsen så nødt til at spille en mere aktiv rolle i 
opgavefordelingen, hvilket igen giver en ny ledelsesrolle med en højere grad af top-down styring. 
På G1 får lærerne et diagram, som viser hold, andre aktiviteter, samt en vurdering af, om porteføljen 
er fyldt op eller i hvor høj grad der er plads til flere opgaver. På G2 fremgår det ikke af kontrakten, 
hvor meget plads man har til ekstra opgaver, hvilket rektor erkender kan have bidraget til 
usikkerheden, og lærerne har således døbt pladsen til ekstra opgaver i porteføljen ”det sorte hul” 
(G2R). Begge rektorer erkender, at lysten til påtage sig ekstra opgaver er klart reduceret i år, og 
G2R har været nødt til at bruge et økonomisk incitament i form af honorar for deltagelse i et 
pædagogisk udviklingsprojekt. De interviewede lærere melder da også samstemmende, at de ikke i 
så høj grad påtager sig ekstra opgaver. Alligevel gennemføres projekter på skolerne også uden 
meraflønning, og nogle af lærerne indrømmer at de har svært ved at ”holde igen” (G1L1) når det 
kommer til spændende faglige projekter. Her ses altså en konflikt mellem den interne motivation, 
båret af faglig eller pædagogisk interesse og ekstern motivation, som taler for at holde sig til i 
kontrakten angivne arbejdstid. 

Stress 
Én af de ting, der overraskede ved interviewene var, at 3 ud af de 4 lærere fortalte at de havde været 
tæt på stress eller udbrændthed inden for de seneste par år (bilag 2). For Herzberg er 
medarbejderens helbred og mentalhygiejniske tilstand en af de vigtigste effekter i F-A-E modellen, 
og dermed en central indikator for motivation. Udsagnene afspejler en udvikling mod en generel 
effektivisering og arbejdsintensivering, og i OK13s første år er denne udvikling intensiveret: GL 
melder, at 60 procent flere gymnasielærere end sidste år har søgt psykologhjælp i årets fire første 
måneder (Rasmussen, maj, 2014). På casegymnasierne, som vel at mærke ikke er stressramte mere 
end landsgennemsnittet, synes tre grunde at være tydelige til at lærerne kan mærke, at de nærmer 
sig grænsen mellem travlhed og stress. For det første et klart forøget arbejdstempo. På G1 er 
gennemført en trivselsundersøgelse i efteråret 2013, som viser dette. Denne er dog til dels forbundet 
med ændring af lektionslængden fra 90 til 75 minutter, blandt andet af effektiviseringshensyn, som 
gjorde at lærerne fik flere lektioner på en uge, og dermed også følte sig mere belastet. Ordningen 
blev så dårligt modtaget blandt lærerne, at man har valgt at gå tilbage til den gamle lektionslængde 
fra næste skoleår. Men også på G2 melder lærerne om øget travlhed, selv den eneste der ikke har 
været tæt på stress, G2L1 siger at ”der er da sket en gradvist stigning [i arbejdsbyrden], faktisk i 
alle de år jeg har været her, synes jeg”. Ifølge målsætningsteorien kan det være fordelagtigt for 
produktiviteten at sætte høje mål for arbejdet, til gengæld siger teorien, at hvis man føler man ikke 
kan nå målene, virker det demotiverende, og så overdriver agenten faktisk sin indsats, og 
rapporterer flere timer, end der er blevet brugt. (Christensen, 2007, 101).  

Dette leder til den anden årsag, nemlig selve medarbejderens opfattelse af kontrakten. G1R fortæller 
om en lærer, der nærmest brød sammen, fordi vedkommende følte at hun havde fået mange flere 
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opgaver end de foregående år, selv om ledelsen kunne dokumentere, at det modsatte var tilfældet, 
og denne opfattelse er udbredt blandt flere lærere. G1R forklarer det som ”et psykologisk fænomen, 
der sker inde i hovedet på dem”, når tallene fjernes. Ekstraopgaver ses som mere invasive, og folk 
føler de laver mere, når de ikke kender kontrakten. I det hele taget stemmer det overens med 
agentteorien, at hvis agenten føler kontrakten er uklar, vil denne forsøge at gardere sig ved at 
arbejde mindre eller at genforhandle kontrakten. Som agent har man dog også en interesse i at 
fremstå positivt i principalens opfattelse, og G1 nævner, at nogle lærerne er bange for at indrømme 
det, hvis de har for travlt: ”en medarbejder vil helst ikke indrømme sine svage sider over for 
ledelsen, og er lidt bange for om man så kan blive fyringstruet en dag”. Dette er et problem, idet 
lærerne også har et ansvar for at skabe en ansvarlig kontrakt.  

Den tredje og sidste grund til tegn på stress som følge af OK13 er ifølge min undersøgelse faglig 
stolthed, og følelsen af at gå på kompromis, som igen hænger sammen med en rationalisering som 
konsekvens af arbejdsintensiveringen. G2R siger, ”mange lærere jo føler, at der er sket et 
kvalitetsfald med overenskomsten”, og G2L2 siger ”jeg får at vide at jeg skal skynde mig… at jeg 
ikke skal have så høje ambitioner på mine elevers vegne…at jeg ikke skal rette så intensivt. Det er 
jo bare luft. Det er jo ikke anvisninger. Jeg kan jo ikke bruge det til noget”. Denne sidste grund 
bevæger i nogen grad sig ud af agentforholdet, der ikke som sådan tager højde for, at agenten sætter 
faglige mål for sig selv, som er højere end principalens. Her er i højere grad tale om en påvirkning 
af den indre motivation, jf. Herzbergs teori om at indre motivation skabes af de forhold, der har med 
selve arbejdet at gøre. Men det får en betydning for agentforholdet, at rektor tager beslutninger om 
selve arbejdets karakter, når han for eksempel kræver fælles forløb i grundforløbet og giver faglige 
anvisninger ved porteføljesamtaler eller udarbejdelse af eksamensspørgsmål, hvor GL anviser: ”Det 
kan være, at rektor ønsker ressourcerne prioriteret således, at hun kan acceptere mindre 
gennemarbejdede spørgsmål og bilagsmateriale end læreren egentlig synes, men da det er rektors 
beslutning, skal hun have mulighed for at tage beslutningen”9. Læreren kan opfatte disse forhold 
som en indtræden på den fagprofessionelles enemærker, og dette skaber fokus på lærerens status 
som agent, samtidig med at diskussionen om forholdet mellem tid og kvalitet, og de ydre 
arbejdsforhold igen sætter fokus på kontraktforholdet. 

En enkelt informant, G2L1 mener dog, at den af ledelsen påbudte rationalisering af rettearbejdet har 
haft en vis positiv betydning for hans motivation, idet han nu helt legalt kan bruge mindre tid på den 
del af sit arbejde, som han bryder sig mindst om, samtidig med at han egentlig ikke synes produktet 
bliver dårligere. Han affinder sig i højere grad med sin status som agent, måske også fordi 
principalens intervention ikke angår de dele af hans arbejde, hvor han finder sin motivation, nemlig 
i samværet med eleverne. Det er tydeligt at de fire lærere har en ret forskellig opfattelse af, hvor tæt 
ledelsen må gå på, fra G1L2, for hvem hans autonomi er helt central, til G2L1, som efterspørger 
ledelsesoverværelse af undervisning. De vil derfor påvirkes forskelligt af en ledelsesmæssig 
intervention i det faglige arbejde. For de to lærere, der føler, de har mest travlt, G1L1 og G2L2, er 
konflikten mellem ønsket om at arbejde med spændende og udfordrende opgaver, som f.eks. at 
sætte sig ind i nyt stof, og de begrænsede ressourcer og rammer en demotiverende faktor, som 
påvirker dem mentalt.  

9 http://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK13-haandbog/Sider/Eksamen-og-aarsafslutning.aspx 
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Man kan altså konkludere at hensigten om at have mindre fokus på tid og timetælleri ikke er blevet 
opfyldt i dette skoleår. OK13 kan som tidligere nævnt ses som et opgør med den NPM-prægede 
tendens til øget manualisering, dvs. tidsopdeling og nøje fastlæggelse af arbejdsfunktioner, som 
psykologen Nadja Prætorius ser som en ledelsesstil, der driver rovdrift på medarbejderne 
(Christensen, 2007, 12). OK13 fjerner manualiseringen i et tiltag, der er beskrevet som 
normalisering, men som det er lige nu, sætter tidsregistreringen fokus på kontraktforholdet, og 
skaber dermed en bevidsthed i medarbejderen om at man er på arbejde, altså en 
lønarbejdermentalitet, som, for flertallet, har en negativ betydning for den ydre motivation. Denne 
øges af en usikkerhed hos agenten om kontraktens indhold, for eksempel i forhold til ekstra opgaver 
og årsafslutning, hvor det nu påhviler agenten at tilpasse sin præstation til aflønningen, ikke 
omvendt, som det var før.  

Selvledelse  
For Herzberg er faktorer som ansvar og præstation centrale for motivationen, og adfærdskontrakten 
kan i den forbindelse ses som motiverende, idet den giver lærerne større frihed i arbejdets 
tilrettelæggelse, fordi det ikke fastlægges hvor mange timer der skal bruges til de enkelte aktiviteter. 
Jens Boe Nielsen lægger da også i kronikken ” Et år efter gymnasiereformen” (Nielsen, 2014) op til, 
at den enkelte lærer har fået mere frihed til at iværksætte projekter og deltage i 
kompetenceudvikling, fordi han ikke længere skal søge timer til det. G1R er dog noget skeptisk 
over for dette positive billede. Hans opfattelse er, at lærerne har iværksat færre projekter på egen 
hånd og taget færre kurser i år end tidligere. Men det vil være interessant at se, om tendensen til 
opblødning i definitionen af ens egne arbejdsopgaver bliver tydeligere, når lærerne vænner sig til 
det nye kontraktforhold. G2L1 nævner faktisk, at han føler der er en ”lidt større fællesskabsfront” i 
opgaveløsningen, også uden at ledelsen er inde over, så kollegerne nu i højere grad hjælper 
hinanden, fordi man ikke behøver at føle, at man laver noget som en anden har fået timer for. Hvis 
rektorerne i deres ledelsesstil kan komme til at italesætte og facilitere dette, kunne det få stor 
betydning for motivationen. Dorte Pedersen og Camilla Sløk ser således, i forlængelse af 
reformerne, et brud med den traditionelle professionsforståelse, hvor lærerens loyalitet alene lå ved 
faget og elevens relation til faget.  Der kræves nu en loyalitet over for organisationen og dens 
ydelse, ”lærerne forventes at ” tage organisationen på sig” på mange nye måder” (Juelskjær, 2011, 
130), og altså i højere grad bidrage til en fælles løsning af opgaverne. Pedersen og Sløk ser ligefrem 
et ”samarbejdspres” som det sidste af tre reformpres, og dette må siges at være forøget med OK13 
og rammeforsøgenes forventninger om studiefællesskaber. Det er i øvrigt interessant, at lærerne i 
undersøgelsen i flere tilfælde ser rammeforsøgene som en del af overenskomsten. De skelner ikke 
mellem for eksempel fælles forberedelse og overenskomsten (G2L2), så her ses ministeriets 
governmentality, hvor blandt andet SIP (skoleudvikling i praksis) kursernes fokus på 
implementering af studiefællesskaber internaliseres i lærerne i forbindelse med OK13. 

 

Porteføljesamtaler 
Et område hvor forholdet mellem agent og principal bliver tydeligt, og hvor ledelsen har mulighed 
for at promovere synet på OK13, er i porteføljesamtalerne. Begge gymnasier har fra dette skoleår 
afholdt to faste samtaler om året, med mulighed for flere ved behov, den ene af disse slås dog oftest 
sammen med MUS. På G1 begyndte ledelsen for to år siden at overvære et undervisningsmodul før 
MUS, og G2 påbegynder en sådan ordning fra næste skoleår. Hvor MUS har et bredere formål 
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omkring medarbejderens samlede arbejdsmæssige velbefindende og kompetenceudvikling, er 
porteføljesamtalernes formål specifikt at monitorere den enkelte lærers tidsforbrug løbende, med 
henblik på at undgå merarbejde. Alligel er det oplagt at undersøge, i hvilken grad disse 
medarbejdersamtaler kan virke motiverende.  

Både spørgeskemaundersøgelsen og interviewudsagn tyder på, at ledelserne ikke helt har fundet 
formen for samtalerne, ud over det helt instrumentelle at oplyse lærerne om, hvordan antallet af 
registrerede timer stemmer overens med kontrakten. På G1 angiver 21,6 % af lærersvarene at 
porteføljesamtalerne giver god sparring med henblik på at justere arbejdsopgaver i forhold til 
tidsforbrug, mens 46,0 % er uenige i dette udsagn. Endnu mindre er begejstringen på G2, hvor kun 
4,2 % af lærerne svarer at porteføljesamtalerne giver god sparring med henblik på at justere 
arbejdsopgaver i forhold til tidsforbrug, mens 70,8 % er uenige.  

I lærerinterviewene ses det tydeligt, at opfattelsen af samtalerne afhænger af, om læreren ligger højt 
eller passende i forhold til normeringen. De to, der ikke har de store problemer med at holde sig 
inden for den aftalte tid, G1L2 og G2L1, ser ikke at samtalerne har den store betydning, om end 
G1L2 i interviewsituationen, efter at have kaldt samtalerne ligegyldige, reflekterer over, at 
”ubevidst er det måske en meget rar samtale, fordi den viser, at jeg går derfra og tænker, nå, det 
går da meget godt”. De to lærere, der registrerer mange timer, og som samtalerne således egentligt 
er rettet mod, viser en større frustration over dem. G1L1 beskriver, hvordan disse i den kollektive 
udmeldelse fra ledelsen fremstod som ”en kammeratlig samtale… Udgangspunktet var, at vi var 
nogle dovne medarbejdere, der sjuskede med vores tid. Så skulle ledelsen nok lære os at blive mere 
effektive. Selve tanken om, at vi kunne have for meget arbejde, var ude af horisonten. Og det synes 
jeg nu var dybt ubehageligt”. Til gengæld er han egentlig glad for samtalerne på tomandshånd, hvor 
han føler, der er lydhørhed for hans konkrete problemer. Alligevel siger han, at en klar 
tilkendegiven om det vanskelige ved at nå sine opgaver blot ville betyde et forslag om at gå ned i 
tid. G2L2 ser samtalerne som helt ubrugelige, fordi han ikke synes han får anvendelige redskaber til 
at nedbringe arbejdstiden, og selv en henvendelse til ledelsen om en oplevet stor arbejdsbyrde 
gjorde ingen forskel.  

De to rektorer beskriver også porteføljesamtalernes negative modtagelse i lærerkollegiet. På G1 er 
ledelsen blevet kritiseret for ikke at tage tidsregistreringssamtalerne alvorligt, selv om G1R mener 
de i allerhøjeste grad har gjort dette. G2R erkender, at det kan virke demotiverende og direkte 
vredesskabende at skulle tale om at man arbejder for meget, hvilket jo dybest set i 
kontrakthenseende betyder for langsomt og ineffektivt. Han føler han bliver tvunget ud i en 
effektiviseringsdiskurs: ”jeg kan ikke holde ud at sige work smarter og alt det der, for det er også 
sådan en desavouering af alt det, man gjorde før”. Samtalerne kan således opfattes som en 
begrænsning i den ansattes autonomi, når lederen for eksempel påpeger, at man ikke kan pålægge 
sig selv merarbejde, og som en indblanding i det faglige arbejde. G1R erkender, at det er vanskeligt 
for ledelsen at samtale med læreren om, hvad de kan gøre anderledes og bedre i undervisningen, 
”det skal jeg ikke kloge mig for meget på”. Her ses tydelige linjer til Raaes fagstyrede gymnasium 
(Raae, 2008, 44), hvor læreren har autonomi i forhold til undervisningens afvikling, og i dette 
skoleperspektiv eksisterer en grundlæggende antagelse om faglærerrollen og ledelsesrollen som 
skarpt adskilte domæner. På den anden side kan man opfatte den traditionelle ledelsesrolle i 
dannelsesgymnasiet som en lærer med ledelseskompetencer i et fladt hierarki. Samtalerne synes her 
at have den effekt, at de polariserer henholdsvis lærerrolle og lederrolle som agent og principal, 
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hvilket igen viser en bevægelse væk fra det dannelsesstyrede gymnasiums lederrolle som ”primus 
inter pares” mod markedsgymnasiets lederrolle som chef, eller som G2R siger, ”man er jo altså 
leder, man er ikke kollega”. 

Men er det realistisk at bringe ledelsen tættere på det konkrete arbejde uden at støde imod 
fagprofessionaliteten? Christensen viser, at vidensarbejderen ofte hellere vil have feedback fra 
fagfællesskabet end af ledelsen (Christensen, 2007, 141), og i udgangspunktet er samtalen jo heller 
ikke egentlig faglig sparring, men sparring ud fra et klart effektiviseringsrationale. Lederen blander 
sig ikke, fordi han mener der er noget i vejen med lærerens undervisning, men kun som kontrol af, 
at den er tilstrækkelig cost-effective. Men det kommer jo i praksis alligevel til at hænge sammen, 
når løsningsforslagene er at genbruge forløb eller at rette mere overfladisk, og det er særligt her, 
lærernes frustration bliver tydelig.  

Samtalerne har måske ikke i dette skoleår nået deres fulde potentiale, fordi de ses i sammenhæng 
med generelt overvejende upopulær overenskomst og selve tidsregistreringen. Men på sigt vil de 
muligvis give organisationen en tættere kobling. Som G1R siger, ”der blev lagt op til at ledelsen 
skulle være tættere på den enkelte medarbejder, det prøver vi at være”. Man kunne selvfølgelig 
også indvende, at der her er tale om transaktionsledelsens ”aktiv undtagelsesvis ledelse”, hvor 
lederen griber ind, når man opdager, at noget er galt, og altså indkalder ansatte, som bruger for 
meget tid, til ekstra samtale, så det vil jo i høj grad være et spørgsmål om, hvordan de italesættes, 
men alt i alt må den øgede kontakt skabe en tættere kobling. Dette hænger sammen med det, jeg 
tidligere nævnte om at læreren tager organisationen på sig og forventes at have blik for den samlede 
ydelse, både pædagogisk og økonomisk set. GR2 konkluderer, at overenskomsten på en gang har 
bragt lederne tættere på lærerne og skabt en distancering mellem dem. Denne betydning af 
udviklingen i organisationsopfattelse og dermed lærer- og ledelsesroller for forholdet mellem rektor 
og den enkelte lærer er forsøgt illustreret i nedenstående model:  

 A: Det fagstyrede/ 
dannelsesstyrede 
gymnasium 

Bevægelsen fra A 
til B medfører 

B: Gymnasiet som 
virksomhed/ Det politisk 
styrede gymnasium 

Rektor Primus inter pares DISTANCERING Chef, implementerende 
Lærer Den autonome lærer, 

faglærer 
TILNÆRMELSE Organisationsmedarbejder 

Figur 6: Dobbeltrettet bevægelse af distancering og tilnærmelse mellem rektor og lærer i gymnasiet i dag. 

Hvilken betydning dette har for motivationen, vil jeg komme nærmere ind på i forbindelse med 
crowding teorien. Men det er tydeligt, at rektorerne agerer i et komplekst spændingsfelt mellem et 
behov for anerkendelse og ønske om ikke at føle sig kontrolleret. På G1 havde lærerne italesat at 
man ikke blev belønnet nok for sin daglige undervisning, derfor blev undervisningsoverværelse i 
forbindelse med MUS indført, men ”nu føler de sig så kontrollerede og mangler tillid” (G1R), 
samtidig med at de angiver i trivselsundersøgelsen at de har fået et større nærvær med ledelsen. 
Samtalerne er altså både en blottelse af læreren, hvor ledelsen får indsigt i arbejdsmetoder, 
forberedelse, og tidsforbrug, men kan give mulighed for anerkendelse af, at det kører som det skal.  

Samtalerne synes dog at fungere bedre, når de kombineres med MUS, hvor der også er tid til at tale 
om medarbejderens generelle situation. Hvorvidt ledelsesoverværet undervisning, som det sker på 
G1, styrker kvaliteten af ledelsessamtalerne, og dermed motivationen, er vanskeligt at vurdere. 
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G1L1 synes det er lidt dyrt i ledertimer og får ikke nok pædagogisk sparring ud af det, men har 
brugt det til at vise ledelsen en vanskelig klasse. G1L2 var gerne fri, og søger hellere pædagogisk 
sparring hos kolleger. Man fornemmer, at lærerne opfatter besøgene mere som overvågning i agent-
teoretisk forstand, end som oprigtig interesse i deres arbejde. Dette forstærkes muligvis af, at 
læreren bliver bedt om at medbringe eksempler fra undervisningsevaluering til MUS på G1, hvilket 
igen mindsker støj, og ideelt set kan danne grundlag for en god dialog om undervisningen, men 
også kan opfattes som overvågning af agenten.  

G2L1 angiver på eget initiativ, at han gerne så ledelsen overvære undervisning, og G2 vil indføre 
dette fra næste år. Men G2R erkender, at det er utryghedsskabende for nogen, og kulturfremmed på 
mange måder. Begreberne kulturforandring og kulturfremmedhed går igen i rektorernes udsagn, og 
uviljen mod OK13 kan således i nogen grad forklares ud fra en kulturanalyse. Da jeg har valgt 
agentteorien, og dermed en mere individ-orienteret vinkel, vil en udfoldet kulturanalyse ikke være 
mulig her, og overenskomstkritikere har da også udtalt, at det er for nemt at sige at uviljen hos 
lærerne blot skyldes forandringsuvillighed, f.eks. siger Lone Kalstrup i kronikken ”Vi må sikre 
arbejdsmiljøet”, at ”Bekymringerne for arbejdslivet med OK13 kan ikke bortforklares med en 
irrationel frygt for kulturforandring” (Kalstrup, 2014). Men man fornemmer alligevel, at visse 
grundlæggende antagelser forhindrer at tiltagene i OK13 kan fortolkes på en måde af lærerne, som 
styrker den indre motivation. Disse synes at have rod i det fagstyrede/dannelsesstyrede 
skoleperspektiv. En grundlæggende antagelse i lærerkollegiet er som tidligere nævnt, at ledelsen 
ikke bør blande sig for meget i den enkelte lærers forvaltning af undervisningen, altså en generel 
uvilje mod styring og en forfægtelse af lærerens autonomi. Christensen ser det ligefrem som et 
karakteristika for vidensarbejdere, at de er ledelses-resistente (Christensen, 2007, 126). Derfor 
bliver lærernes ”attituder” i Herzbergsk forstand måske særligt påvirket af ydre faktorer på dette 
område, også selv om ledelsen har værdier omkring tæt personaleledelse. En anden grundlæggende 
antagelse ligger i uviljen mod det økonomiske styringsrationale. Lærerne har været vant til at 
skolens økonomi ikke var en del af deres hverdag, men efter OK13 er økonomien blevet italesat på 
en ny måde, hvor de ikke kan undgå at skulle forholde sig til den, om ikke andet så i den oplevede 
besparelse. G2 har formuleret tre værdier for skolen i processen: kvalitet i undervisningen, 
retfærdighed i opgavefordelingen, og økonomisk ansvarlighed. Lærerne må således erkende at en 
kombination af økonomiske og pædagogiske styringsrationaler er en del af en fælles diskurs på 
skolen.  

  

Betydningen af OK13 for den indre motivation 
Jeg har i det foregående beskæftiget mig med OK13 som ydre faktor i forhold til lærernes arbejde. 
Jeg vil nu undersøge hvilken indflydelse disse faktorer har på den indre motivation. 

Som tidligere nævnt er motivationen hos én af de to interviewede lærere fra hver skole (G1L2 og 
G2L1) ret upåvirket af OK13, og de er generelt ganske tilfredse med deres arbejde, dvs. 4 på en 
skala fra 1-5, hvor fem er højest. Kun G1L1 nævner specifikt at hans motivation er dalet fra mindst 
4 før OK13 fra til 3½ nu, mens G2L2 nægter at give sin arbejdsglæde en samlet score og giver løn 
og arbejdsbyrde 2, men personligt udbytte 5. Dette udsagn i sig selv peger i retning af, at denne 
lærers indre motivation er upåvirket af hans utilfredshed med arbejdsforholdene, og han udtrykker 
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således tydeligt Herzbergs hovedpointe om, at hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer ikke kan 
måles på samme skala.  

Sammenligner man spørgeskemasvarene fra de to skoler, er disse ret enslydende, idet ingen lærere 
svarer 1-2, mens præcis 25 % svarer 5, altså alt i alt en ret stor arbejdsglæde, med et væsentligt 
flertal over middel, en smule større på G1 end G2. Dette er især interessant, når man sammenligner 
med svarene på, om OK13 har betydet et motivationstab for dem i forhold til deres arbejde. Her er 
37,8 % på G1 er enige eller meget enige i dette, mens 29,2 % er enige eller meget enige på G2. 
Sammenligner man med Gymnasieskolens undersøgelse fra januar i år, er motivationstabet lavere 
end landsgennemsnittet, hvilket enten kan skyldes spørgsmålets anderledes opbygning, en bedre 
implementering på case-skolerne eller at opfattelsen af motivationstab er blevet mindre som en del 
af tilvænningsprocessen i løbet af året.  

 
Figur 7: Har OK 13 haft betydning for din arbejdsglæde? (Gymnasieskolen, 28. januar, 2014) 

Arbejdsglæden, og dermed motivationen er altså høj på de to skoler, samtidig med at sammenlagt 
omkring en tredjedel af lærerne føler et motivationstab efter OK13. Dette kunne igen pege i retning 
af, at der, som Herzberg mener, ikke er et kontinuum for positiv og negativ motivation, men 
derimod to separate ”regnskaber” (Herzberg, 1959, 111), så en del lærere på den ene side er 
frustrerede over ændringerne i kontrakten, men alligevel formår at bibeholde begejstringen for selve 
undervisningen.  

G1R mener selv lærergruppen er lige så motiverede og engagerede, som de altid har været, når det 
handler om projekter i forhold til undervisningen, ”det kan jeg da mærke er en motivationsfaktor 
hos mange lærere, det synes de da er kanonspændende, fordi de oplever elever, der er dybt 
engagerede”, hvorimod han erkender, at det er vanskeligt at få lærere til at tage ekstra opgaver i 
forbindelse med disse, til at genforhandle kontrakten, så at sige, og problemet ligger således i de 
ydre motivationsfaktorer. 

I lærerinterviewene er brugt en forsimplet version af critical- incident-metoden, hvor der spørges til 
faktor, men ikke direkte til attitude og effekt. Disse kan selvfølgelig ikke bruges kvantitativt, som 
Herzberg gjorde, men de giver alligel et godt indblik i motivationsfaktorernes betydning.  
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I de positive historier er motivationsfaktorerne, helt i overensstemmelse med to-faktor teorien, 
koblet til selve arbejdets udførelse, idet de alle handler succesoplevelser i undervisningen, og 
dermed, hvad Herzberg vil kalde præstation/selve arbejdet. I de negative historier handler G1L2 og 
G2L1s historier stadig om selve undervisningen med uengagerede elever som læreren ikke formår 
at rykke. De to andre historier er i højere grad om arbejdets tilrettelæggelse, G1L1 fortæller om et, 
fra oven, dårligt organiseret AT forløb med efterfølgende mangel på anerkendelse fra eleverne, og 
G2L2 fortæller om porteføljesamtalen, hvor han følte, han blev beskyldt for at bruge for meget tid. 
Her stemmer lærerinterviewene altså ikke i så høj grad overens med to-faktor teorien, idet to af 
situationerne som føltes demotiverende stadig handler specifikt om arbejdets udførelse.  

Går vi til motivationsfaktorerne, er det da også, i overensstemmelse med Herzberg, tydeligt, at det 
er i selve arbejdet med fagene og mødet med eleverne, at lærerne henter deres motivation, som 
G2L2 siger ”jeg er jo lærer. Før jeg er så meget andet, er jeg lærer…det er en stor del af min 
identitet”. OK13 rykker, i hvert fald i første omgang, kun i meget begrænset omfang ved selve 
undervisningssituationen. Men yderligere besparelser på forberedelsen eller nye former for 
strukturering af lærerbemandingen ville kunne få stor betydning for motivationen. 

Selvbestemmelse er vigtig i forhold til valg af undervisningens konkrete forløb og tilrettelæggelse, 
men lærerne er tydeligvis helt på det rene med, at de agerer i nogle rammer, som er udstukket 
oppefra, her ses den positive side af transaktionelt lederskab i betydningen afklaring af strukturer og 
rollefordeling. Men lederen kan også udøve transformationel ledelse i forbindelse med 
selvbestemmelse, som for eksempel når G2R indkalder til et ”sofamøde” i forbindelse med mulige 
skoleudviklingsprojekter, her ser han sig selv som en slags katalysator for at lærerne selv kan 
udvikle idéer hellere end, at han selv får dem. 

Anerkendelse er, som tidligere nævnt, en kompleks faktor i netop denne branche, på grund af den 
asymmetriske information, og et par af lærerne angiver da også, at anerkendelse fra eleverne, der jo 
også er principaler, er mindst lige så vigtig som anerkendelse fra ledelsen. Anerkendelse fra 
ledelsen ”koster” så at sige en større involvering fra lederen i lærerens arbejde, G2L1 antyder her 
den transaktionelle ledelsesstils undtagelsesvis passiv ledelse, når han på spørgsmålet om 
anderkendelse siger ”de har jo ikke ret stor indsigt i, hvad vi går og laver. Det er kun hvis der er 
noget grelt i vejen, de kommer og blander sig i det”. Der synes som nævnt at være individuelle 
forskelle i, hvor villige lærerne er til at ”betale” denne pris for at opnå anerkendelse hos lederen. 
Det er i øvrigt interessant, at Herzberg blot ser medarbejdersamtaler som en KITA (Herzberg, 2003, 
91), ikke som ægte motiverende. Men det stemmer godt overens med, at lærerne ikke føler nogen 
særlig motivationsforøgelse ved porteføljesamtalerne. 
 
Lønnen har ikke nogen særlig betydning, på nær for G2L2, der betegner sig selv som ”meget 
lønmotiveret”. Men her ses det, at motivationsfaktorer i nogen grad kan kompensere for 
utilstrækkelige vedligeholdelsesfaktorer, idet G2L2 erkender, at han ikke søger væk, selv om han er 
utilfreds med lønnen og arbejdsfordelingen. Herzbergs undersøgelser viser, at hvor ledelse og 
firmapolitik nævnes, indgår lønnen i mere end en fjerdedel af sekvenserne som en faktor (Herzberg, 
1959, 73). Lønnen er i det hele taget vanskelig at placere, idet den nævnes lige så ofte positivt som 
negativt. Men den giver oftere grundlag til varige følelser af utilfredshed, hvorfor Herzberg placerer 
den som hygiejnefaktor, og han kalder således lønforhøjelse et KITA. I hver fald synes 
lønforhøjelsen som følge af OK13 ikke at have haft en positiv betydning for motivationen, hvilket 
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jeg vil diskutere nærmere i næste afsnit. Som led i overenskomsten ophæves den eksisterende 
lønstruktur, og der er derfor mulighed for at genoverveje muligheden for incitamentsstyring i form 
af løntillæg for at effektivisere de pædagogiske ressourcer. G2 giver tillæg til nye og til ældre 
lærere, og har som nævnt i år brugt engangstillæg til ekstraopgaver. G1 har givet engangstillæg som 
belønning for en ekstra indsats, hvilket igen hører under transaktionsledelse, og fremadrettet 
overvejes funktionsløn for udviklingsarbejde, og evt. kvalifikationsløn for lærere, som arbejder så 
meget, at de kan tage et ekstra hold. Holdningerne til sådanne tiltag er delte hos lærerne, G2L1 ser 
det som en god mulighed for at få løst opgaver, mens G2L2 frygter, at det ville føre til 
opportunistisk adfærd, hvor man tager flere hold, end man kan magte.  

Endelig nævner rektorerne hygiejnefaktorer i form af frokostbuffet og gode arbejdspladser (G2R), 
og gode fysiske faciliteter, it-udstyr og kurser (G1R) som de rammer, der kan være med til at skabe 
motivation. Herzberg vil sige at de kun kan være med til at forebygge utilfredshed, men som 
incitament eller KITA til specifik adfærd, for eksempel at lægge mere af sin arbejdstid på skolen, 
vil de have en konkret betydning. Lærerne nævner ikke sådanne faktorer, hvilket ifølge teorien kan 
betyde, at deres tilstedeværelse ikke direkte motiverer, men heller ikke er kilde til utilfredshed, som 
hæmmer motivationen. 

Lærerinterviewene understøtter altså Herzbergs resultater om at de centrale motivationsfaktorer 
skaber arbejdsglæde, mens hygiejnefaktorer, som OK13 i udgangspunktet hører under, skaber 
utilfredshed hos to af informanterne og cirka en tredjedel af lærerkollegierne. Men man kan ikke 
konkludere ud fra interviewene, at motivationsfaktorerne ikke kan begrænse motivationen, og det 
bliver derfor yderst vigtigt at fokusere på disse for at skabe en god og produktiv arbejdsplads. 

Herzbergs teori er i højere grad en indholdsteori end en procesteori, så han fokuserer mere på hvad 
der motiverer, end hvordan man motiverer. Alligevel konkluderer han, at arbejdsmarkedet vil stå 
sig godt ved en mere positiv tilgang til medarbejdermotivation, end den industri-økonomiske, som 
også afspejles i agent-teoriens syn på agenten som opportunistisk og egennyttemaksimerende, 
måske inspireret af McGregors Teori X og Y (Hein, 2009). At forhindre utilfredshed giver ikke i sig 
selv øget tilfredshed, ”hygiene is not enough” (Herzberg, 1959, 132), og man bør i stedet fokusere 
på såkaldte vertikale ændringer (Herzberg, 2003, 95), nemlig at restrukturere selve jobbet og 
fordelingen af arbejdsopgaver, så de bliver maksimalt meningsskabende for medarbejderen, blandt 
andet ved at give øget ansvar og mindske kontrollen. I overensstemmelse med dette, anbefaler Helle 
Hein i undersøgelsen ”10 bud på fremtidens attraktive gymnasiale arbejdspladser fra 2011” at 
styrke lærernes professionsidentitet som vidensarbejdere, blandt andet ved øget fokus på kreativitet, 
karrieremuligheder og at undgå administrativt arbejde (Hein, 2011).  

Spørgsmålet bliver så, hvilken ledelsesstil, der bedst understøtter den indre motivation. Bass 
forfægter transformationsledelsen som motivationsledelse, mens Nanna Dall ikke kan påvise denne 
sammenhæng, og Raae ser de to ledelsesstile som komplementerende. Det er nærliggende at se 
hygiejnefaktorer og transaktionsledelse som ydre faktorer, og motivationsfaktorer og 
transformationsledelse som indre faktorer, men en direkte kobling af disse som ledelsesfokus synes 
at være en urimelig forsimpling af begge teorier, og Herzberg ville sandsynligvis stille sig tvivlende 
over for Bass’ promovering af transformationsledelse. Selv om anerkendelse, der kan placeres 
under transformationsledelse, er en motivationsfaktor, argumenterer Herzberg, at anerkendelse med 
langvarig effekt kun virker som en del af flere tiltag, og han konkluderer, at ”the most important job 
of the supervisor is his organization and planning function” (Herzberg, 1959, 135), hvilket peger 
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mere i retning af transaktionsledelse. I forbindelse med OK13, er det vel også vigtigt at pointere, at 
”den tredje reform” ikke nødvendigvis kun får betydning som hygiejnefaktor, men også på sigt kan 
ændre i principperne for undervisningen og få betydning for arbejdets sammensætning og udførelse, 
i forhold til studiefællesskaber, ensretning af forløb mv. 

I opgavens sidste afsnit, vil jeg diskutere, om Frey og Jegens motivation crowding-teori kan bidrage 
til en fortolkning af lærernes opfattelse af overenskomsten, og hvorvidt denne afspejler ledelsens 
opfattelse.  

 

Motivation crowding – ledelsens betydning 
Med OK13 fulgte, noget uventet i en økonomisk krisetid, en lønforhøjelse til lærerne. Som tidligere 
nævnt burde dette, ifølge traditionel økonomisk incitamentsteori, skabe en øget motivation. Men 
Frey og Jegen viser med crowding teorien, at alene det faktum, at kontraktforholdet bringes i fokus, 
bevirker, at der skabes en øget bevidsthed om det monetære forhold mellem principal og agent, som 
fortrænger motivationen, hvilket kan forklare den crowding out effekt, der ses hos to af lærerne og i 
spørgeskemaundersøgelsen. Lærerne tænker altså i højere grad som agenter, og søger at gardere sig 
under de nye betingelser.  

Frey og Jegen viser ydermere, at motivationsfortrængningen afhænger af, om interventionen 
opfattes som kontrollerende, hvilket vil begrænse motivationen, eller understøttende, hvilket vil 
forøge den. Lønstigningen kunne opfattes som et signal om anerkendelse af lærernes indsats og 
særligt deres identitet som højtuddannede fagprofessionelle, idet den lønmæssigt distancerede dem 
fra folkeskolelærerne. Som denne undersøgelse viser, har lønnen dog for de fleste ikke så stor 
betydning, og lønstigningen kunne også opfattes som et led i en gennemtvingelse af markante 
forandringer i lærernes arbejdsvilkår. Det samme gør sig gældende med de øvrige tiltag i 
overenskomsten: Det afhænger af, hvordan de fortolkes af agenten. Når man ser på lærernes udsagn 
om den gamle overenskomst, vidner de om, om ikke en kaldstanke, så i hvert fald om en vis 
stolthed som højt specialiserede vidensarbejdere. De fremhæver en fleksibel arbejdstid, der bygger 
på et tillidsforhold, idet arbejde og fritid i høj grad gled sammen, og de færreste bekymrede sig 
særligt om, hvorvidt akkorderne faktisk passede med den krævede tid til at løse opgaven. 
Arbejdstidsaftalen har således givet en tryghed i, at man ikke blev snydt, og skulle der være 
uretfærdigheder indbygget i systemet, som G1R påpeger, var de ikke værd at tage op, af hensyn til 
kollegerne. De nye tiltag bliver fortolket i dette lys. De kan ud fra et økonomisk styringsrationale 
anskues som et effektiviseringstiltag i form af besparelse og ubetalt merarbejde, og her bliver 
tidsregistrering og porteføljesamtaler set som kontrollerende topstyring. De kunne også, ud fra et 
pædagogisk styringsrationale, ses som en normalisering væk fra gamle dages timetælleri, med 
frihed og ansvar i forhold til at strukturere sit eget arbejde og afprøve nye strukturer for 
lærerbemandingen. De interviewede lærere synes dog at have svært ved at følge sidstnævnte 
synsvinkel, og de af dem, der er positive, er det enten fordi de ikke har interesseret sig så meget for 
OK processen, og ikke kan mærke den store forskel i belastning (G1L2), eller fordi den helt 
instrumentelt sikrer dem mod merarbejde (G2L1). At lærerne ser de individuelle porteføljesamtaler 
som mere kontrollerende end understøttende, hænger som nævnt muligvis sammen med ledelsens 
overordnede dialog med lærerne, og igen kan man sammenligne med andre gymnasier, idet en GL-
undersøgelse i februar 2014 viste, at 56 procent af gymnasielærerne mener, at dialogen mellem ledelse 
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og lærere er blevet dårligere efter OK 1310. Det skal dog i en sidebemærkning noteres, at selv om de 
gør det, kan supervisionen godt have en vigtig funktion, som Herzberg siger ”Even though this was 
not reported by our respondents, it is likely that a successful supervisor was often instrumental in 
structuring the work, so that his subordinates could realize their ability for creative achievement” 
(Herzberg, 1959,135). Selv om de ikke direkte skaber motivation, giver samtalerne lederen vigtig 
viden i forhold til at strukturere arbejdsfordelingen mest hensigtsmæssigt.  

Ledelsen har således ikke rigtig kunne overføre sin positive opfattelse af OK13 til lærersiden. Dette 
kan forklares agent-teoretisk, med at agent og principal grundlæggende har forskellige mål, og at 
overenskomsten, med det udvidede ledelsesrum i højere grad imødekommer principalens interesser. 
Men det kan, som tidligere nævnt, også forklares med at rektorerne ikke har været i stand til, eller 
haft mulighed for, at udøve transformationsledelse. For meget fokus på tidsregistreringens 
spidsfindigheder hos agenten, som har ønsket at gardere sig i den nye kontrakt, har gjort det 
nødvendigt at afklare det transaktionelle forhold først og har måske ikke givet plads til at 
konkretisere, hvordan overenskomsten kan bidrage til bedre undervisning. Dette forhold synes at 
gælde mange skoler; allerede fra skoleårets start, rapporterede Gymnasieskolen, at lærerne generelt 
savnede visioner fra ledelsen11, og Gorm Leschly sagde i sin formandsberetning i november 2013, 
”Jeg er dybt bekymret for, at man på mange skoler lige nu er på vej ud i en mistillidskrise. Ledelsen 
på disse skoler har ikke været dygtig til at forklare, hvad der er formålet med det, de gør” (Leschly, 
2013). 

Tillid er andet ord, der dukker op igen og igen, både i interviewene og i debatten på landsplan. Peter 
Henrik Raae konkluderer i sin artikel om OK 13, at de forskellige tolkningsmuligheder gør den til 
”en flertydig sag, som på sæt og vis viser hen til et paradoksalt træk i New Public Governance-
kritikken af New Public Management: Et helt bærende element er tillid. Er det virkelig muligt 
centralt at implementere tillid?” (Raae, 2013, 8). Og hvordan konsolideres denne tillid lokalt? I 
indledningen til bogen Ledelse af Uddannelse, slår Lars Qvortrup et slag for, at en vigtig funktion 
for ledelse af uddannelse i dag er, at ”skærme af, skabe tillid og afstemme forventninger” (Juelskjær 
m.fl, 2011, 9), snarere end at frisætte lærerne og skabe konstant forandring. Kun således oplever 
læreren den mulighed for selvledelse, som kan give motivation til udvikling. Men dette kræver jo 
netop, at der skabes den afklaring om kontraktforholdet, som det meste af skoleåret er blevet brugt 
på. Annette Nordstrøm Hansen, Gorm Leschlys afløser som GL-formand siger, ”Vi skal have dialog, 
dialog, dialog. Der er brug for en bedre dialog på alle niveauer på skolen. Vi har set en kraftig 
individualisering i dette skoleår. Hvis vi skal stoppe den negative udvikling, skal vi have samarbejde, 
tillid og retfærdighed i fokus” (Rasmussen, maj 2014). Begge case-rektorer har forsøgt at gå i dialog, 
men udgangspunktet var, at der ikke var tale om nogen forhandling, hvilket har fået nogen lærere til at 
opfatte dialogen som ”vanvittigt topstyret” (G2L2), og noget de ”ikke har været heldige med” (G1L1). 
Endelig kunne en helt konkret måde at skabe tillid for rektorerne være at erkende, at 2013/2014 har 
været et prøveår og derfor have en ret lempelig tilgang til overtimebetaling efter dette første år. Med 
den tillid, dette ville skabe i ryggen, ville man muligvis have mere held med at formidle det 
forøgede ledelsesansvar med en mere transformationel ledelsesstil.  

10 http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rere-dialogen-med-ledelsen-er-b levet-d%C3%A5rligere. 
11 http://gymnasieskolen.dk/l%C3%A6rere-savner-visioner-fra-ledelsen 
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Men det er vigtigt at påpege, at både interviews og spørgeskemaundersøgelse viser, at 
arbejdsglæden stadig er rimelig stor på de to skoler. Den største kilde til arbejdsglæde og 
motivation forbliver selve undervisningen, fagene og samværet med eleverne, og det bliver således 
centralt, at rektorerne i deres ledelsesstil formål at understøtte denne motivation. Man kan sige, at 
hele kernen i den indre motivation i nogen grad modsiger agentteoriens påstand om den 
opportunistiske agent, og de modsatrettede interesser mellem agent og principal, og det bliver 
således afgørende, at rektorerne flytter fokus fra agent-forholdet til de nye muligheder for en øget 
pædagogisk effekt af overenskomsten. 
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Konklusion 
OK 13 har medført et øget ledelsesansvar, og rektorerne i undersøgelsen er positive over for dette, 
idet de føler det giver dem de redskaber, der skal til for at udvikle skolen, men også for at 
effektivisere brugen af lærernes tid. De føler et effektiviseringspres oppefra, både af pædagogisk, 
men måske især, og mere konkret, af økonomisk karakter. Anvendelsen af formel magt til at 
fastlægge rammerne for det nye system, peger i retning af transaktionsledelse, og rektorerne har i 
nogen grad følt sig tvunget ud i en rationaliseringsdiskurs og en fokusering på at afklare 
kontraktforholdet som ikke har levnet plads til at udøve transformationsledelse og formidle visioner 
om øget selvbestemmelse og nye pædagogiske muligheder.  

Lærernes holdning til OK13 er mere blandet, men overvejende negativ. Den lokale implementering 
af overenskomsten har medført et motivationstab hos en del af lærerne, og denne del af hypotesen 
er således delvist bekræftet, om end den kræver en nuancering. Ud fra Herzbergs to-faktor teori 
fremgår det, at som hygiejnefaktor har de ydre forandringer haft en vis negativ betydning for 
motivationen. Ændringer i de ydre incitamenter er, som Frey konkluderer, afhængige af, om de 
opfattes som understøttende eller kontrollerende, men en øget fokus på kontraktforholdet, især hvor 
agenten er i tvivl om dette, vil i sig selv føre til en crowding-out effekt. Det vil altså sige, at selve 
den kendsgerning at OK13 øger lærernes bevidsthed om kontraktforholdet kan virke hæmmende for 
motivationen. Ud over dette, har nogen lærere, men ikke alle, fortolket tidregistrering og især 
porteføljesamtaler mere som kontrollerende end understøttende. Men motivationsfaktorer som 
ansvar og selve undervisningen er ikke blevet påvirket i betydeligt omfang, så den indre motivation 
er relativt upåvirket og lærerne forbliver alt i alt forholdsvis glade for deres arbejde. Man kan 
således mene, at agent-teorien ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den indre motivation. Både 
Herzberg og Frey & Jegen forholder sig da også til dels kritisk til den traditionelle agent-teori, 
Herzberg påpeger, hvor vanskeligt det er at skabe motivation blot ved at ændre i de ydre 
kontraktforhold, mens Frey & Jegen viser at agentens fortolkning af kontrakten har stor betydning 
for motivationsskabelse. Ved anerkende den indre motivation, bliver den opportunistiske agent 
nuanceret til en reflekterende medarbejder, hvor opportunismen til tider kan bestå i at opnå 
personlig tilfredsstillelse i selve arbejdet.  

Men der er ingen tvivl om at selve konflikten omkring OK13 lokalt har skabt et skel mellem 
ledelseslaget og lærergruppen, om end denne ikke er homogen, og altså i nogen grad en polarisering 
i principal-agent forholdet. Lærerne føler utryghed, og i nogle tilfælde mistillid ved, at kontrakten, 
ledelsens timeregnskab, holdes skjult for dem, og bestræbelserne på at holde sig inden for den 
normerede tid i forbindelse med tidsregistreringen er en frustrationsfaktor for en del af lærerne, men 
ikke alle. Det gælder særligt de lærere, hvor den faglige interesse før flød sammen med fritiden, og 
som finder det vanskeligt at reducere tidsforbruget, uden at gå på kompromis med kvaliteten. 
Porteføljesamtalerne, som skulle afhjælpe denne frustration, har endnu ikke fundet formen, ud over 
det rent instrumentelle, og hypotesen om at disse samtaler kan styrke motivationen kan således ikke 
på nuværende tidspunkt bekræftes, selv om lederne er gode til individuel opmærksomhed og 
personaleledelse. Det kan dog ikke afvises at ledelsen får et større indblik i og indflydelse på 
lærerens planlægning og undervisning, og strukturelt er der således kommet en tættere kobling 
mellem ledelseslaget og lærerne. Overordnet kan man altså sige, at overenskomsten på en gang har 
skabt en tilnærmelse og en distancering mellem ledelsen og den enkelte lærer, med en kompleks og 
individuelt forskellig betydning for motivationen. 
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Om lærernes utilfredshed og motivationstab er varigt eller er udtryk for en forventelig, midlertidig 
usikkerhed i forbindelse med gennemgribende systemreformer vil tiden vise, men det kan muligvis 
forudsiges ud fra, hvilken teori man anvender til at forklare den. I en agent-teoretisk synsvinkel 
skyldes utilfredsheden en uklar eller ufordelagtig kontrakt, og tilfredsheden kan således kun øges 
hvis detaljerne i kontrakten afklares eller denne ændres til agentens fordel. Anskues 
motivationstabet i stedet i forhold til ledelsesstil, vil man, ifølge Bass, kunne styrke motivationen, 
ved en øget brug af transformationsledelse, som i højere grad tager højde for medarbejderens 
selvværd og selvbestemmelse.  
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Bilag 1: Interviewguide 
 

Interviewguide for lærere 
Tema Forskningsvinkel Interviewspørgsmål  
Indre motivation Motivationsfaktorer, 

åbningsspørgsmål 
 
Kvantificerbarhed 
 
 
 
Critical incident 

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde? 
Hvad giver dit arbejde dig? 
Hvis du, helt overordnet, skulle placere, 
hvor tilfreds du er med dit arbejde på en 
skala fra 1-5, hvor 1 er mindst tilfreds og 5 
er mest tilfreds, hvor ville du så placere dig 
selv?  
Kan du beskrive en episode hvor du følte at 
du blev særligt motiveret? 
Kan du beskrive en episode hvor du følte 
dig demotiveret i forhold til dit arbejde? 
 

Motivationsfaktorer Motivationsfaktorer, jf. 
Herzberg 

Hvor meget betyder selvbestemmelse/ansvar 
for din arbejdsglæde? 
Tillid fra ledelsen? 
Løn? 
Anerkendelse? Fra hvem? 
OK13? 
 
 

OK13 Kontraktforhold og 
dettes betydning for 
motivation 
 

Hvad var din holdning til OK13, da den var 
under opsejling? Har din holdning ændret 
sig? 
Hvordan har din leder præsenteret OK13? 
Hvad synes du om den måde OK13 er blevet 
implementeret af ledelsen? 
Tidsregistrering 
Har du selv haft indflydelse på din 
opgaveportefølje? 
Har du fået oplyst hvor mange timer 
forskellige opgaver forventes at tage? 
Har du fået oplyst et overordnet princip ved 
tildeling af opgaver? 
Har OK13 haft betydning for din lyst til på 
eget initiativ at påtage dig ekstra opgaver i 
løbet af året? Hvilken? 
Har du fået tildelt overtimer? Hvad sker der 
med dem? 
 

Medarbejdersamtale Samtalens betydning 
for motivation, i forhold 
til crowding-teori. 

Hvornår har du talt med en leder om din 
portefølje? Planmæssig eller ekstraordinær 
samtale? 
Hvordan oplever du samtalerne?  
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Har du talt med din leder om løn? Er det 
vigtig for dig at kunne det? 
 

Betydning for 
undervisningen 

Effekt på ydelsen Tror du OK13 haft betydning for 
”produktet”, selve undervisningen, som 
eleverne kan mærke? 
 

 

Interviewguide for rektorer 
Tema Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  
Motivationens 
betydning 

Begrebsdefinition og 
betydning 

Hvad er motivation for dig? 
Hvordan forsøger du at motivere dine 
medarbejdere? 
Er det vigtigt at medarbejderne er 
motiverede, hvis bare de gør hvad de skal? 

OK13  Implementering 
Valg af styringsmodel 

Hvad var din holdning til OK13, da den var 
under opsejling? Har din holdning ændret 
sig? 
Kan du kort opridse processen med at 
beslutte styringsmodellen, hvordan er I nået 
frem til den model I har valgt?  
Fordele? 
Udfordringer? 
Gjorde I jer overvejelser om 
tilstedeværelsespligt? Begrundelse for dette? 
Betydning for lærernes motivation? 

Formidlingen til 
medarbejderne 

Formidlingens 
betydning for 
motivation, jvf. 
Crowding-teori 

Hvilke overvejelse har du gjort dig, da du 
skulle præsentere modellen for 
medarbejderne? 
Hvordan har lærerne reageret på OK 13? 

Effektiviseringspres 

 

Eksterne økonomiske 
faktorer 

Har I været nødt til at foretage besparelser 
som følge af lønforhøjelserne ved OK 13? 
Har økonomien haft nogen betydning for 
jeres valg af styringsmodel? 

Udformning af OK13 Kontraktforholdet 
 
 
(jf. GL håndbog) 

Hvordan registrerer lærerne deres 
arbejdstid? 
Hvad er jeres princip for tildeling af 
opgaver? Offentliggør I dette for lærerne? 
Har Samarbejdsudvalget lavet en politik for, 
hvordan der følges op på tidsregistrering, 
begyndende stress, opgaveportefølje mv.? 
Hvordan organiseres porteføljesamtaler? 
Hvilken betydning tror du de har for 
lærernes motivation? 

Effektivisering, 
incitamentsstyring og 
kvalitetssikring 

Agentteoriens 
målkonflikt 
 

I forhold til effektiviteten: Ifølge 
agentteorien er der en målkonflikt imellem 
arbejdsgiver og den ansatte. Hvordan 
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Ydre motivation 

oplever du denne konflikt? 
Hvordan sikrer du kvaliteten i den enkelte 
lærers arbejde og undgår ”amoralsk 
adfærd”, at man springer over hvor gærdet 
er lavest?  
Bruger I incitamentsstyring i form af tillæg 
man får for at yde en særlig indsats? 
Funktionstillæg? Kvalifikationstillæg? 

Betydning for 
undervisningen 

Effekt på ydelsen Har OK13 haft nogen betydning for 
”produktet”, selve undervisningen, som 
eleverne kan mærke? 
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Bilag 2: Meningskondensering lærerinterviews  
 G1L1 G1L2 G2L1 G2L2 
Tilfredshed med 
arbejdet 1-5 

3½ 4 4 Løn + 
arbejdsmængde 
2, personligt 
udbytte 5  

Hvad motiverer? Elevkontakten, 
faglig interesse 

Social kontakt, 
selvbestemmelse 
pædagogik 

Afveksling 
Social kontakt 

Faglig 
fordybelse, 
undervisning, 
lærer = identitet 

Critical incident 
positivt 

Succesoplevelse, 
elever opnår 
faglig erkendelse, 
positiv kontakt 

Succesoplevelse i 
elevvejledning 
med brug af 
efteruddannelse 

Succesoplevelse 
med at motivere 
fagligt 
uengagerede 
elever 

Succesoplevelse 
med undervisning 
der rykker 

Critical incident 
negativt 

Dårligt 
organiseret AT 
forløb, negativ 
elevevaluering 

Manglende 
engagement hos 
elever 

Frustration over 
en klasse som 
ikke havde lært 
det gennemgåede 
stof 

Porteføljesamtale, 
beskyldes for at 
bruge for meget 
tid. 

Motivationsfaktor: 
Selvbestemmelse 

Vigtig inden for 
fastlagte rammer 

Helt vildt meget Vigtigt selv at få 
idéerne 

Ok med rammer, 
men vigtigt selv 
at kunne 
bestemme hvad 
man skal læse. 
Ikke vigtigt med 
indflydelse på 
arbejdspladsen 

Motivationsfaktor: 
Tillid fra ledelsen 

Problematisk at 
de ikke 
accepterer 
merarbejde, at 
man ikke må se 
regnskab 

Vigtigt. Jeg 
bliver bakket 
meget op 
 

 

Vigtig. Vi har 
det, men de 
blander sig for 
lidt 

Vigtig, skal tage 
lærerens parti ved 
elevklager  

Motivationsfaktor: 
Løn  

Ikke så vigtig Ikke så vigtig, 
kunne være bedre 

Ikke så vigtig. 
Kun relativt i 
forhold til 
kolleger 

Lønmotiveret, 
Demotiverende, 
føler mig til grin, 
elendig 

Motivationsfaktor: 
Anerkendelse 

Vigtig, men 
kræver indsigt 

Gider ikke 
overvåges i 
undervisningen 

Ikke så vigtig. 
Ledelsen blander 
sig kun hvis der 
er noget i vejen. 

Betyder meget, at 
rektor ”ser” mig. 

Motivationsfaktor: 
OK13 

Har skabt 
mistillid. Meget 
gratis arbejde. 
Usikkerhed 

Betyder ikke så 
meget, kan ikke 
mærke forskel 

Mindre til at tage 
ekstra opg. Mere 
til at hjælpe 
hinanden. 

Utrygt, meget 
gratis arbejde 

Motivationsfaktor: Klare Lidt irriterende, Ingen særlig. Skriver ikke alle 
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Tidsregistrering retningslinjer 
kom for sent. 
Ledelsen 
anerkender ikke 
reelt tidsforbrug. 

glemmer det Trælst at gøre, 
rart at vide. 

arbejdstimer på. 
Arbejder ”for 
meget” 

Motivationsfaktor: 
Fag 

Vigtig. Her har 
man 
hjemmebane-
fordel 

Betyder en del Det er der 
motivationen 
kommer fra 

Det allervigtigste 

OK13 kontrakt Træls, dårligste 
af to verdener 

Kunne måske 
godt se der skulle 
ske noget. Har 
ikke mistet noget 

Reallønsnedgang, 
ellers ok 
 

Fornemmelse af 
at blive taget ved 
næsen 

Ledelsens 
håndtering 

Utilfredsstillende Fin, men burde 
være mere åbne 

Fokus på time-
regnskab, I finder 
selv ud af det. 

Topstyret, 
uigennemskueligt 

Samtaler Ok. Lydhørhed 
på tomandshånd 

Ligegyldige. 
Men viser vel det 
går ok 

Ingen særlig 
betydning 

Ubrugelige, 
mangler 
anvisninger 

Oplevet 
arbejdsbyrde 

Svært at vurdere, 
men klart forøget 

Vildt travlt, men 
også andre 
faktorer. Næste 
år ser fredeligere 
ud 

forøget Voldsomt forøget 
i løbet af året, tæt 
på at blive syg 

Holdning til 
incitamentsstyring 

 Ved ikke Positiv, ville løse 
problem med 
ekstraopgaver 

Negativ, for svært 
at måle. 

Effekt på uv. Nogen gange 
dårligere 
forberedt 
 

Mener at nogle 
har mistet 
arbejdsglæde og 
laver mindre. 
Dem der snød 
før, gør det 
stadig. 

Effektivisering af 
skr. arbejde 

Bliver tydeligere 
næste år, men 
retter mindre nu 

Andet  Tæt på stress i et 
par år 

Har været tæt på 
stress, men ikke i 
år 

Ønske om 
overværelse af 
uv. 
Antyder 
uretfærdighed 

Uretfærdighed 
Tæt på stress i 
dette skoleår 

 

Alle er i en eller anden grad påvirket i forhold til at påtage sig ekstra opgaver. 

 

Bilag 3: Spørgeskemabesvarelser G1 
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Bilag 4: Spørgeskemabesvarelser G2 
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