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Indledning
Folkeskolen er en del af den offentlige sektor, som har været udsat for store forandringer.
I 2013 blev der, fra politisk hold, vedtaget nye arbejdstidsregler, som betød at lærerne i folkeskolen skulle til at undervise mere samt fysisk befinde sig længere tid på skolen (JyllandsPosten, 2013). Disse ændringer blev ikke taget godt imod af lærerne, specielt fordi lærerne
endte med ikke at have nogen indflydelse på deres nye arbejdstider. Der var forhandlinger
mellem DLF1 og KL2 omkring lærernes nye vilkår, men disse forhandlinger brød sammen, og
det førte til en lockout af omkring 50.000 folkeskolelærere i næsten en måned (Ritzau,
Eksminister i ny bog: Lærerlockout var aftalt spil, 2017). Dette gjorde, at et politisk flertal i
Folketinget vedtog lærernes nye arbejdsvilkår (Lærerforening, 2017).
Derudover trådte en ny folkeskolereform i kraft i sommeren 2014, hvilket eksempelvis betød længere skoledage samt inklusion af børn fra specialklasserne (Jyllands-Posten, 2013).

Et væsentligt problem affødt af de to reformer er, at det menes, at lærerne har fået vanskeligere vilkår at arbejde under og har fået sværere ved at løfte de arbejdsopgaver, som
reformen kræver. “Selv de dygtigste og mest opmærksomme og viljestærke lærere oplever i
stigende grad, at deres undervisning ikke er god nok. ” (Hedegaard-Sørensen & Grumløse,
2016). Der er således en holdning om, at jobbet som folkeskolelærer er blevet mere krævende.

Avisen.dk skrev i maj 2014, at der er øget risiko for, at de ældre lærere flygter fra folkeskolen for at gå tidligt på pension, fordi de ikke sidst i deres karriere er klar til at skulle forholde sig til både en ny folkeskolereform og længere arbejdstider (Lauth & Lange, 2014).
Også blandt de nyuddannede lærere er folkeskolen som arbejdsplads blevet mindre attraktiv (Jonassen, 2016). En artikel bragt i Politiken august 2016 nævner således, at hver sjette
nyuddannede lærer dropper folkeskolen inden for det første ansættelses-år. Derfor har
Danmarks Lærerforening i 2016 lavet en arbejdsgruppe i samarbejde med Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Skolelederfor-

1
2

Danmarks Lærerforening
Kommunernes Landsforening
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eningen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Danske Professionshøjskoler (VIA). En arbejdsgruppe, som skal komme med konkrete initiativer og forslag til, hvordan man kan
støtte de nyuddannede lærere og få dem til at blive i folkeskolen (Jonassen, 2016).

Grundet ovenstående finder vi det interessant at dykke ned i skoleområdet efter folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler er trådt i kraft. Ligeledes har dette emne de sidste
fire år manifesteret sig i de danske medier. Det er således to af de helt store reformer, som
er blevet implementeret i nyere tid. Dette har vakt vores interesse på området.
Utilfredse skolelærere giver dårligere kvalitet i folkeskolen, hvilket kan have en negativ effekt for Danmark, fordi lærerne underviser Danmarks fremtidige medarbejdere. Derfor er
det essentielt, at folkeskolen er velfungerende, så vi kan sikre den fremtidige kvalitet.
Da lærerne udfylder så vigtig en rolle i vores samfund, så er det relevant at undersøge,
hvordan der er på deres arbejdsplads. På baggrund af dette er man nødt til at undersøge
hvilken organisationskultur, der eksisterer i folkeskolen.

Problemformulering
Folkeskolen er som tidligere nævnt et område af den offentlige sektor, som har gennemgået væsentlige forandringer. Politikerne har vedtaget love, som har haft stor betydning
for lærerne, eksempelvis en lov om ændrede arbejdsvilkår. Som følge af dette så er lærere
flygtet fra folkeskolen, og jobbet ses ikke længere som værende attraktivt.
Vi ønsker at undersøge emnet organisationskultur i folkeskolen. Nærmere bestemt tages
der udgangspunkt i en enkelt skole for at undersøge dens organisationskultur. Vi har valgt
Nordskovskolen, som ligger i Faxe Kommune.
Vores arbejdsspørgsmål lyder derfor som følger:

Hvad karakteriserer organisationskulturen på Nordskovskolen?
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Videnskabsteoretiske overvejelser
I tilgangen til undersøgelsen vil vi benytte os af det videnskabsteoretiske paradigme, der
hedder kritisk realisme. Kritiske realister har fokus på at belyse praksis frem for at forsøge
at ændre praksis, som eksempelvis er tilfældet ved paradigmet ‘kritisk teori’ (Juul, et al.,
2012, s. 22). Undersøgelsen sigter derfor mod at opnå en helhedsorienteret forståelse af
begrebet ‘organisationskultur’ i praksis, og ikke at komme med bud på, hvordan en organisationskultur på en folkeskole bør være.

Metode
Dette afsnit beskriver, hvordan den metodiske tilrettelæggelse er forløbet for at kunne
svare på vores problemformulering, som går på, hvad der karakteriserer organisationskulturen på Nordskovskolen. I afsnittet kommes der ydermere ind på undersøgelsesdesignets
gyldighed og pålidelighed, samt hvilke metodiske fravalg, der er foretaget undervejs. Til
sidst fokuseres der på, hvordan metoden understøtter den valgte videnskabsteoretiske retning.

I undersøgelsen arbejdes der med en kvalitativ tilgang, da det er interessant at gå i dybden
med en enkelt folkeskole og få specifik viden om, hvordan organisationskulturen er på stedet (Bøgh Andersen, Møller Hansen, & Klemmensen, 2012, s. 38).
Den valgte folkeskole er Nordskovskolen i Faxe Kommune. Nordskovskolen er en af tre afdelinger, som organisatorisk hører under Vestskolen (Vestskolen, Vestskolen - vi skaber
gode læringsmiljøer, u.d.).
Interviews - enkeltcasestudie
Empirien skal indhentes ved hjælp af interviews. Dette fordi det ønskes at forstå den dagligdag og den verden lærerne på Nordskovskolen oplever. Kvale siger, at interviewet;

“... især er velegnet, når man ønsker at opnå indsigt i menneskers livsverden - dvs.
deres dagligdagsverden, som de oplever den forud for enhver form for forklaring. ”
(Bøgh Andersen, Møller Hansen, & Klemmensen, 2012, s. 145).
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Organisationskulturen er en stor del af den livsverden lærerne oplever på jobbet, og ved at
bruge interview som metode kan der opnås indsigt i den dagligdag det ønskes at undersøge.
Da undersøgelsen omhandler lærernes organisationskultur og hvad de ændrede arbejdsvilkår betyder, har vi valgt at afgrænse os metodisk fra skolens elever og ledere. Vi interviewer således kun lærere. Dette gøres for at give projektet den nødvendige tyngde og for
at kunne målrette interviewene.

Undersøgelsen er bygget op som et enkeltcasestudie (Madsen, 2017). Skolen er den case,
der skal undersøges i henhold til problemformuleringen. I stedet for at sige noget om flere
cases, altså flere skoler, er målet at komme i dybden og undersøge, hvordan organisationskulturen er på Nordskovskolen.
Undersøgelsestype
Tilgangen til undersøgelsen vil være induktiv (Bøgh Andersen, Møller Hansen, &
Klemmensen, 2012, s. 73). Tilgangen er induktiv i den forstand, at vi er åbne omkring vores
empiriske data. Der er på forhånd ikke opstillet hypoteser omkring skolens organisationskultur, som skal be- eller afkræftes, før vi påbegynder vores interviews. Det er først, når
empirien er indsamlet, vi begynder at lede efter mønstre og sammenhænge i forhold til
den valgte teori om organisationskultur.

Vi er først eksplorative, da vi ikke på forhånd har viden om organisationskulturen på Nordskovskolen. Dette er for at afdække, hvordan virkeligheden forholder sig, altså hvordan
kulturen på Nordskovskolen er. I den forbindelse er det vigtigt at stræbe efter at være så
neutral og objektiv som muligt. Gennem hele processen arbejdes der dog ikke med en eksplorativ tilgang, da der skal beskrives, hvad vi er kommet frem til gennem vores interviews. Herefter anvendes den deskriptive undersøgelsestype, hvor der beskrives, hvad der
karakteriserer organisationskulturen på Nordskovskolen (Bøgh Andersen, Møller Hansen, &
Klemmensen, 2012, s. 72).

Side 6 af 43

Lasse E. Olsen og Philippa A. A. Didriksen
Administrationsbachelorstuderende
Professionshøjskolen Absalon

05-01-2018

Før interviewet
Inden afholdelsen af vores interviews, skal der på forhånd udarbejdes en spørgeguide3.
Spørgeguiden skal være semistruktureret, fordi at denne interviewform tillader os at fokusere på mere dialogbaseret kommunikation, hvor der er plads til at afvige fra den opstillede rækkefølge på spørgsmålene (Bøgh Andersen, Møller Hansen, & Klemmensen, 2012, s.
149). Vi vil gerne undersøge organisationskultur, men udover dette er vi fra start eksplorative, hvorfor det giver mening med et semistruktureret interview. Ved det semistrukturerede interview deles spørgeguiden op i temaer, og under hvert tema hører der en række
interviewspørgsmål. Spørgeguiden opdeles i en række temaer for at give et overblik over
det, vi gerne vil undersøge (Bøgh Andersen, Møller Hansen, & Klemmensen, 2012, s. 150).
Det skal dog understreges, at lærerne er dem, som eksisterer i kulturen. Derfor skal de
have en vis frihed til at afvige fra spørgsmålene og komme med historier fra deres dagligdag (Bøgh Andersen, Møller Hansen, & Klemmensen, 2012, s. 158).
Efter interviewet
Formålet med de planlagte interviews er at undersøge lærernes dagligdag og de problemstillinger, de skal forholde sig til. Da tilgangen til undersøgelsen er så åben, og vi ikke skal
lytte efter få specifikke ting i interviewene, så er det ikke nok at tage noter undervejs. I interviewsituationen kan det ikke vides, hvad der er vigtigst i forhold til undersøgelsen, hvilket betyder at vi skal transskribere4 for at få al information med (Bøgh Andersen, Møller
Hansen, & Klemmensen, 2012, s. 169).
Ved at optage lyd, med henblik på at transskribere vores interviews, har vi under interviewet mere frihed til at fokusere på samtalen med den pågældende skolelærer. I den forbindelse er det vigtigt på forhånd at få tilladelse fra interviewpersonen til at optage lyd
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. Kap. 10).

Efterfølgende kodes der på de transskriberede interviews. Dette gøres for at få overblik
over vores indsamlede empiri. Kodningen skal foregå således, at undervejs som vi læser de
nedskrevne interviews finder forskellige mønstre og sammenhænge, som er relevante, og

3

4

Se bilag 1 – Spørgeguide
Transskriptionerne indgår ikke i bilagene. Hvis det ønskes at se disse, så kontakt os på mail.
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markerer dem i teksten (Bøgh Andersen, Møller Hansen, & Klemmensen, 2012, s. 175). Når
der oprettes koder, skal der samtidig laves en samlet liste over dem. Denne liste skal indeholde kodens navn og en præcis beskrivelse af, hvad koden indeholder. Dette giver overblik over den empiri, der skal analyseres på, og gør det nemmere at finde frem til de mønstre og sammenhænge, som er vigtige i kulturanalysen.
Undersøgelsens validitet og reliabilitet
Validitet
Validitet omhandler undersøgelsens gyldighed, og om man undersøger det man gerne vil
(Hansen, Validitet, 2017).
Vi har i problemformuleringen skrevet, at det undersøges, “hvad der karakteriserer organisationskulturen på Nordskovskolen”. Dette er gjort, da vi i vores kulturanalyse er kommet
frem til en organisationskultur. Undersøgelsen har således en høj validitet.

Reliabilitet
Reliabilitet handler om pålideligheden og reproducerbarheden af en undersøgelse
(Hansen, Reliabilitet, 2017).
Vi fik tildelt tre lærere af en afdelingsleder på Nordskovskolen, som vi måtte interviewe.
Følgende lærere er interviewet:



Bente: Hun har været ansat på Nordskovskolen siden første februar 2017 og har
været lærer i 18 år.



Caja: Hun har været ansat på Nordskovskolen siden første august 2017 og har været lærer i 15 år.



Paw: Han blev færdiguddannet for to år siden og er skolelærer på andet år.

Alle tre lærere er således ret nye på Nordskovskolen, hvilket gør undersøgelsens reliabilitet
lav. Hvis tre andre lærere blev interviewet, er der således mulighed for at komme frem til
en anderledes organisationskultur.

Side 8 af 43

Lasse E. Olsen og Philippa A. A. Didriksen
Administrationsbachelorstuderende
Professionshøjskolen Absalon

05-01-2018

Metodiske fravalg
Der indsamles ikke data kvantitativt i denne opgave, fordi den kvantitative metode i højere
grad lægger op til generaliserbare undersøgelser og bruges til at sige noget generelt om en
stor population eller dele af befolkningen (Bøgh Andersen, Møller Hansen, & Klemmensen,
2012, s. 287). Vi er i stedet interesserede i at gå i dybden med Nordskovskolen og dens organisationskultur. Det er ydermere svært at kvantificere begreber som motivation og organisationskultur, så det vil ikke give mening at undersøge dette ved hjælp af et spørgeskema. Spørgsmål som; “Hvordan vil du vurdere skolens organisationskultur? ” og “Hvad
motiverer dig? ”, vil man oftest lave, så besvarelsen skal udfyldes i fritekst. Når dette gøres,
så kan man ikke lave statistik på dem og behandle dem kvantitativt. Derfor er disse emner
bedre at undersøge i et interview, altså kvalitativt.

Vi overvejede, om vi efter vores kulturanalyse skulle undersøge, hvad der motiverer lærerne. Dette fravalgte vi dog, da vi tidligt i processen fandt frem til en række problematikker i organisationskulturen, som var mere interessante. Baseret på vores indsamlede empiri gav det mere mening at holde fokus på fænomenet organisationskultur, frem for også
at inddrage motivationsteori.

Videnskabsteoretiske overvejelser
Som kritiske realister antages det, at der eksisterer en objektiv virkelighed. Denne virkelighed er dog ikke umiddelbart tilgængelig, hvorfor det gælder om at komme ‘bag sproget’.
“Realisterne vil derimod hævde, at vi kan komme “bag sproget”, at vi kan rense ordene for
deres ideologiske indhold og komme frem til de objektive sandheder, der gemmer sig i det
virkelige” (Pedersen & Bitsch Olsen, 2015, s. 141). I interviewene skal det derfor forsøges at
finde meningen af interviewpersonernes samlede udsagn og finde frem til en objektiv
sandhed omkring Nordskovskolens organisationskultur.
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Teori
I dette afsnit redegøres der for de vigtigste elementer i den valgte teori om organisationskultur. Ydermere kommes der ind på, hvordan teorien bruges i analysen. Til sidst i afsnittet
forklares der hvordan teorien understøtter den valgte videnskabsteoretiske retning.
Edgar Scheins kulturanalyse
Begrebet organisationskultur kan være svært at definere. I rapporten tages der udgangspunkt i Edgar Scheins definition af organisationskultur. Undersøgelsen handler om at finde
frem til Nordskovskolens organisationskultur, og denne teori giver nogle redskaber til at
finde frem til dette.

Schein definerer organisationskultur på følgende måde:
“Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig, medens den løste
sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok
til at blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den
korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer. ” (H. Schein, 1994,
s. 20). Schein har i dette citat fokus på de grundlæggende antagelser, som er indlejret dybt
i kulturen.

Ifølge Schein, så hænger organisationskultur tæt sammen med ledelse (H. Schein, 1994, s.
10). Det er således en leders opgave at skabe og lede kulturen. Hvis en leder oplever, at der
eksisterer en kultur med uoverensstemmelser og uhensigtsmæssigheder for organisationen, så skal lederen være i stand til at forandre organisationskulturen. Organisationskultur
handler således også, ifølge Schein, om forandringer (H. Schein, 1994, s. 10).

I undersøgelsen fokuseres der på Scheins tre kulturniveauer samt hvordan de hænger sammen, og vil på baggrund af vores interviews analysere os frem til karakteristika omkring
Nordskovskolens kulturniveauer.
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Scheins tre kulturniveauer er følgende:

Figur 1 Scheins tre kulturniveauer

Artefakter
Artefakter er det øverste kulturniveau, og dette niveau indeholder det man ser, hører og
føler. Det indeholder også organisationens synlige adfærd, dens rutiner og traditioner. Eksempler på artefakter er den fysiske indretning, det sprog, der tales i organisationen samt
påklædningen. Artefakterne er således det letteste af de tre kulturniveauer at observere.
Det er dog svært at udlede noget omkring organisationskulturen alene ud fra artefakterne,
da man som kulturanalytiker som udgangspunkt er subjektiv i sin opfattelse af det, man
ser, hører og føler (H. Schein, 1994, s. 25).
Skueværdier
Skueværdier er det midterste niveau i Scheins kulturanalyse. Ifølge Schein indeholder skueværdierne én eller flere personers opfattelse af, hvordan forholdene er i forhold til, hvordan de bør være (H. Schein, 1994, s. 26). Niveauet indeholder de nedskrevne værdier, som
er offentlige samt gruppens værdier, normer, strategier og målsætninger, og afspejler den
måde organisationen ønsker at blive set udadtil. Hvis der er en fælles værdi i kulturen, og
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denne værdi bliver implementeret og bliver en succes, så kan den være med til at skabe
nye grundlæggende antagelser i organisationen.
Grundlæggende antagelser
De grundlæggende antagelser er ifølge Schein det dybeste niveau i en organisationskultur.
De er usynlige og ligger implicit i organisationen, hvor de styrer, hvordan medlemmerne
tænker og føler, hvilket betyder, at de er meget svære for en leder at ændre. De grundlæggende antagelser er så dybt rodfæstet i en kultur, at enhver adfærd, der ikke stemmer
overens med disse, vil fremstå som uforståelig (H. Schein, 1994, s. 29).
Schein siger ydermere, at en organisations grundlæggende antagelser afspejler, hvordan
en gruppe håndterer sine eksterne omgivelser og sin interne integration (H. Schein, 1994,
s. 54). Når man analyserer organisationskulturen med henblik på at finde frem til de grundlæggende antagelser, skal man derfor være opmærksomme de eksterne omgivelser og den
interne integration.

For at finde frem til de grundlæggende antagelser, som ifølge Schein er organisationskulturens kerne, så skal man først undersøge artefakterne og skueværdierne. Det er svært at
sige noget om antagelserne, hvis man eksempelvis kun har analyseret organisationens artefakter (H. Schein, 1994, s. 24-26). Det er derfor vigtigt at undersøge alle tre niveauer,
samt hvordan de hænger sammen, når man analyserer organisationskulturen.

Videnskabsteoretiske overvejelser
Som kritiske realister skal man, når det forsøges at forklare, hvordan virkeligheden hænger
sammen, ikke blot gøres ved hjælp af empiriske observationer, som eksempelvis er tilfældet hos positivisterne (Juul, et al., 2012, s. 19). Der skal i stedet tages udgangspunkt i teori
og begreber (Juul, et al., 2012, s. 21). I undersøgelsen er det således ved hjælp af Scheins
teori og begreber om organisationskultur, at der bliver analyseret frem til Nordskovskolens
virkelighed.
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Kulturanalyse
I dette afsnit analyseres Nordskovskolens organisationskultur med udgangspunkt i Scheins
kulturanalyse-model. Dette gøres på baggrund af de tre interviews. Afsnittet er bygget op
på den måde, at der først analyseres frem til, hvad der karakteriserer artefakterne, dernæst skueværdierne og til sidst de grundlæggende antagelser. Ved at gøre dette kommes
der frem til, hvad der karakteriserer organisationskulturen på Nordskovskolen, jævnfør problemformuleringen.

Artefakter
Artefakterne er let at observere, men vanskeligt at tyde, da ens tolkning vil bære præg af
egne fordomme. En artefakt kan være symbol for flere ting i organisationskulturen, hvilket
betyder, at man ikke kan konkludere noget om denne kultur ud fra artefakterne alene (H.
Schein, 1994, s. 25). Det er nødvendigt at læse og forstå sammenhængen mellem de forskellige niveauer. I kulturanalysen, som bygger på interviews, handler det derfor om at forstå sammenhængen mellem alle de forskellige udsagn for at forstå organisationskulturen.
Fysisk indretning af skolen
En organisations fysiske indretning er en artefakt i en organisation og kan afspejle kulturens skueværdier og dybereliggende antagelser (H. Schein, 1994, s. 117). Den fysiske indretning på Nordskovskolen er interessant at undersøge, da den vidner om kulturelle forhold, som handler om utilfredshed med arbejdsforholdene samt en afstand mellem lærere
og ledelse.

På Nordskovskolen har lærerne et fælles kontor, hvor alle har deres eget skrivebord. Da vi
spurgte lærerne ind til arbejdsforholdene og de fysiske rammer omkring deres kontor, udtrykte de umiddelbart en tilfredshed:

“Jeg synes vi har nogle gode fysiske rammer generelt, øh både når jeg ser på hvad
der er mit rum, når jeg kigger på mit arbejdsrum. Øhm, man kan altid bruge et skab
og en skuffe mere, men lad nu det ligge” (Caja).
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Og
“De er fine, de opfylder øhh, mere eller mindre det man kan forvente” (Paw).

Lærerne siger, at deres krav til de fysiske rammer overordnet bliver opfyldt. Det bliver dog
nævnt, at det kan være svært at koncentrere sig, når man deler kontor med så mange andre.

“[...]når vi sidder sådan seks mennesker rundt om hinanden, så kan det godt være
svært nogen gange. Men for det meste, så respekterer vi hinandens [...] at nu ser
det ud som om at du virkelig sidder og knokler, ikke” (Bente).
Og
“[...] lige nu ligger der hjemme på mit spisebord [...] en stak matematikprøver som
jeg skal have rettet. Det har jeg ikke ro til at gøre her. [...] der har jeg brug for ro i
mere, i længerevarende tid, både omkring mig og øhm, mit hoved, så der er det
nemmere for mig at lave det derhjemme” (Caja).

Det bliver sagt, at der er fokus på ikke at forstyrre hinanden på lærerværelset, men for
nogle så giver et fælles kontor ikke den nødvendige ro til det forberedelsesarbejde, som
skal laves. Det bliver også nævnt i flere af interviewene, at lærerne ikke har plads til alle
deres ting.

“[...] forskellige undervisningsmaterialer, dem har jeg ikke plads til at have stående
nogle steder, så jeg har fire eller fem flyttekasser stående derhjemme med ting og
sager, fordi der ikke fysisk plads her” (Bente).

På trods af, at lærerne siger, at de er overordnet tilfredse med de fysiske rammer, så er der
alligevel ting, som mangler. Der er således ikke den nødvendige ro, på trods af, at det fortælles, at man har respekt for dem, der ‘sidder og knokler’. Der er heller ikke plads nok,
hvilket betyder, at undervisningsmaterialer og flyttekasser må stå hjemme hos læreren.
Der eksisterer altså en utilfredshed med de fysiske rammer. En utilfredshed, som måske
handler om mere end det, lærerne giver udtryk for i forbindelse med de fysiske rammer.
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Et andet aspekt, som gør den fysiske indretning særlig interessant på Nordskovskolen, er
lærernes placering i forhold til ledelsen. Nordskovskolen er opdelt på den måde, at det administrative personale og ledelsen sidder i kontorer tæt ved hovedindgangen, hvor lærernes kontor er placeret i den anden ende. Selvom lederne sammen med resten af det administrative personale er placeret i den anden ende af skolen end lærerne, så forsøger de
ifølge lærerne at gøre sig synlige i dagligdagen.

“[...] selvom de har nogle travle dage, så synes jeg faktisk de er gode til at komme
ned og så sidder de og spiser frokost, når de ved vi alle sammen sidder nede i personalerummet. Så kommer de der ned og spiser frokost, i stedet for at blive heroppe i
førerbunkeren. Så kommer de ned til os andre, det synes jeg faktisk er rart. At man
ser dem. Fordi ellers har vi jo ikke så meget med dem at gøre” (Caja).

Kulturen på Nordskovskolen er et sted, hvor ledere og lærere som udgangspunkt ikke
umiddelbart har så meget med hinanden at gøre. Dette er ledelsen tilsyneladende opmærksomme på, hvorfor de i frokostpausen forsøger at tilbringe tid sammen med lærerne.
Det er dog tydeligt, at der er en adskillelse mellem lærere og ledelse, og de fysiske rammer
er med til at manifestere et hierarki. Ledelsens kontorer bliver i interviewet omtalt som ‘førerbunkeren’, hvilket vidner om en klar adskillelse mellem lærere og ledelse, en ‘dem og os
’-kultur. Førerbunkeren bliver ydermere nævnt i sammenhængen ’heroppe i førerbunkeren’, mens det er ‘nede på lærerværelset’. Skolens fysiske indretning fortæller således om
en klar hierarkisk opdeling og en fysisk afstand mellem lærerne og ledelsen.
Samarbejde
Samarbejde mellem lærerne er en artefakt i organisationskulturen, fordi det fortæller noget om, hvilke synlige arbejdsprocesser, der er på skolen (H. Schein, 1994, s. 24). Samarbejde på Nordskovskolen er særlig interessant, da det er overvejende ustruktureret, og
fordi det bliver italesat som tidsbesparelse.
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Samarbejdet mellem lærerne er ikke lige så struktureret som den gang, hvor der eksisterede fagnetværk, som var beregnet til faglig udvikling.

“[...] tidligere har vi fået timer specifik til det, naturfagligt fagnetværk, hvor vi har
fået 12-21 timer til at sætte os ned over flere gange og hvad hedder det, udarbejde
forløb i ro og mag og ikke imens vi lige har 10 minutter eller, eller vi har fået en hurtig idé, vi gennemarbejdede, gennemarbejde det, så vi kunne udvikle os og idé udvikle der” (Paw).

Dette tiltag har lærerne således ikke længere til rådighed.

“[...] men det er ikke fordi vi har fået tid til det, det er noget man gør i frikvarteret
eller hvis man lige har lidt overskud” (Paw).

Det, at der ikke længere eksisterer opstillede rammer for samarbejdet gør, at det i høj grad
er op til den enkelte lærer at samarbejde med sine kollegaer, hvis de kan finde tid og har
‘overskud’ til det. Når der som udgangspunkt ikke er tid til samarbejde, så kommer dette
samarbejde til at have fokus på at spare tid.

“Ja, altså alle dem som har samme fag som mig har vi et rigtig godt samarbejde
med, øhm, det er tror jeg, i kraft af med vi har så mange klasser, jo har jo fem ottende klasser, såe der har idræt i en ottende klasse, så kører vi det, det samme på
alle tingene, på den måde så, som lærergruppe besluttede vi os for at så har alle
dans i denne her uge, eller [...] så vi er ens over det, det gør at vi ikke alle skal genopfinde den dybe tallerken hver gang” (Paw).

Dette interne samarbejde gør, at lærerne får mindsket deres arbejdsbyrde ved at dele og
genbruge undervisningsforløbene. Når de planlægger et fælles forløb for flere klasser, så
skal de således ikke ‘genopfinde den dybe tallerken hver gang’. Herved ses det, at lærernes
samarbejde bliver formuleret som noget, hvor man finder en fælles måde at gøre tingene
på og således får mindsket sin arbejdsbyrde og skabt en tidsbesparelse.
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Mentorordning
Som tidligere nævnt er de tre interviewede lærere relativt nye på Nordskovskolen, selvom
ikke alle er nye i lærerfaget. Skolen har en mentorordning for de nyansatte, hvor en udvalgt lærer hjælper den nye med at finde sig til rette på skolen. Mentorordningen er en
standardiseret proces, altså noget alle nyansatte lærere får tildelt, hvorfor den her nævnes
som en artefakt i Nordskovskolens organisationskultur (H. Schein, 1994, s. 25). Alle tre lærere nævner, at de havde og stadig har en mentor. De mener dog ikke, at mentoren er særlig vigtig for dem.

“Jeg har en mentor […] jo, jeg har nok spurgt hende om én ting. Men det jo, der jo
også rigtig meget forskel på, at jeg har været lærer i en del år. Der meget forskel på
at komme ud, jeg er jo bare flyttet arbejdsplads [...] så komme direkte fra seminariet af. Der jo rigtig mange ting som de har brug for at få at vide som jeg ikke har
brug for at få at vide, fordi det ved jeg godt og det er sådan man gør” (Caja).

Caja nævner, at fordi hun er en erfaren lærer, så har mentorordningen ikke været vigtig for
hende. Hun ser dog, at den kan være brugbar for en nyuddannet lærer.
Paw, som blev uddannet for to år siden og ansat på Nordskovskolen lige bagefter, lægger
heller ikke så meget vægt på mentorordningens betydning for hans start på Nordskovskolen.

“Øhm, jeg fik jo også en der ikke havde mine fag [.] han var dansklærer, så selvfølgelig ganske fin men, kunne ikke komme med nogle faglige ting, men der fandt jeg
jo hurtigt de andre som kunne. Øh, når jeg har alle de her fire forskellige fag, så er
det heller ikke den samme lærer jeg spørger” (Paw).

Han har således ikke kunne få faglig hjælp fra sin mentor. I denne forbindelse nævnes de
faglige netværk, som ikke er der længere.

“[.] vi havde tidligere hvor vi havde nogle timer hvor vi havde, os alle naturfagslærere. Hvor vi kunne sidde og udvikle forskellige forløb og øh, ja, faglig udvikle og
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gøre forskellige ting, men det er blevet budgetteret væk. Så nu er det egentligt bare
hver mand for sig selv” (Paw).

Det, at de faglige netværk er blevet sparet væk gør, at det ifølge Paw nu er mere op til den
enkelte lærer at klare sig selv.

For at opsummere, så bruger lærerne på Nordskovskolen ikke mentorordningen. Caja fordi,
at hun har erfaring fra sine tidligere jobs som skolelærer og Paw fordi, at hans mentor ikke
kan hjælpe ham med det faglige. Mentorordningen er ikke relevant for interviewpersonerne, da den ikke kan effektivisere lærernes dagligdag og give dem en tidsbesparelse, som
er det samarbejde ellers skal kunne.
Sociale arrangementer
På Nordskovskolen er lærerne ofte sammen uden for arbejdstiden. De sociale arrangementer er en artefakt i organisationskulturen, da de vidner om en bestemt måde at mødes og
være sammen på (H. Schein, 1994, s. 25). Grunden til, at sociale arrangementer på Nordskovskolen er interessante er fordi, at de vidner om en autonomi blandt lærerne i måden
at mødes og være sammen på.

Lærerne skelner mellem formelle arrangementer arrangeret af ledelsen, og spontane arrangementer som lærerne selv står for. Lærerne går op i selv at planlægge arrangementer.

“[...] jeg oplever her på stedet, at også, der er også noget autonomt øhm [.] socialt
der foregår. Vi er nogle stykker der mødes en gang imellem om torsdagen og lige
drikker en fyraftensøl” (Caja).

Det, at lærerne har fokus på selv at planlægge deres arrangementer og eksempelvis lige får
en fyraftensøl, inden de går hjem, vidner om, at lærerne har fokus på at mødes uden for
arbejdstiden. Det nævnes, at der holdes flere spontane arrangementer end formelle arrangementer.
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“Jeg vil sige, der er flere af de spontane ting, end der er af de formelle ting. Der
skulle have været en fest for os her i, lige før efterårsferien, men den blev aflyst fordi
skolen har ikke nogen økonomi. Men så var der nogen der sagde. Den skal vi da
holde alligevel, så vi indkøber, så må folk bare betale for maden i stedet for. Så der
blev også lidt holdt noget, selvom […] skolen egentlig ikke havde råd til det alligevel” (Bente).

Selvom en formel efterårsfest bliver aflyst, så planlægger lærerne alligevel en fest og gør
det dermed til et spontant arrangement. Det vidner om, at der i organisationen er autonomi i forhold til planlægningen af arrangementer, og at der i kulturen eksisterer en lyst til
at omgås socialt.

Skueværdier
Dette næste niveau i Scheins kulturanalyse er skueværdierne. Dette niveau er det strategiske kulturniveau. I en analyse af skueværdierne undersøges det hvilke holdninger, der eksisterer i organisationen, og det undersøges hvordan disse holdninger burde være i forhold
til de offentliggjorte værditilkendegivelser. Skueværdierne kan, sammen med artefakterne,
hjælpe med at skabe en forståelse for de grundlæggende antagelser i en organisation (H.
Schein, 1994, s. 26).
Skolens værdigrundlag og vision
Inde på Vestskolens hjemmeside, som Nordskovskolen hører under, findes skolens overordnede værdigrundlag, som alle ansatte samt eleverne skal forsøge at efterleve
(Vestskolen, Værdier Vestskolen). I dette værdigrundlag er der opstillet fem overordnede
værdier:

1. Ansvar: “At du udviser ansvarlighed for fællesskabet, dig selv, dine kammerater og
dine lærere”.
2. Respekt: “At du udviser respekt for skolens værdier, dig selv og andre”.
3. Omsorg: “At vi i tanke, ord og handling udviser respekt og hensynsfuldhed for det
hele menneske”.
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4. Fællesskab: “At vi er i et forpligtende samvær. Et samvær mellem dig og dine kammerater og skolens medarbejdere”.
5. Mangfoldighed: “At vi møder den globaliserede verden med et åbent sind”.

Disse værdier er meget menneskelige og ikke ret faglige, og de har et tydeligt fokus på eleverne. Værdierne har i høj grad fokus på eleverne dannelse, frem for den faglige uddannelse. Udover værdigrundlaget har Vestskolens skolebestyrelse udarbejdet en vision for arbejdet med eleverne (Vestskolen, SKB fokuspunkter).

’Vores vision er, at vores børn bliver klædt på til en fremtid, hvor uddannelse og globalisering er en hjørnesten. ’

Der er ydermere udarbejdet fire mål, som skal understøtte visionen (Vestskolen, SKB
fokuspunkter).

1. Ro i klassen
2. Mere undervisningstid
3. Bedre karakterer
4. Alle kommer videre i en ungdomsuddannelse

I visionen er der, ligesom i værdigrundlaget, et tydeligt fokus på eleverne, da det er dem,
der skal ‘klædes på til fremtiden’. Det er lærernes opgave at hjælpe eleverne med at opnå
disse mål og på den måde føre skolens vision ud i livet.

Nordskovskolens værdigrundlag og vision er altså skueværdier, og de er særligt interessante at undersøge, fordi de er så forskellige. Hvor værdigrundlaget i høj grad har fokus på
de menneskelige værdier og processer, så har skolebestyrelsens vision, og især de fire meget målbare mål, fokus på faglighed og resultater. De fire mål er egentlige krav og regler,
som skal overholdes. Folkeskolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler beskriver, at
der skal være mere undervisningstid. Dette gælder både for lærerne og eleverne (Villy
Olsen & Becher Trier, 2013). Målet om, at alle skal videre i en ungdomsuddannelse hænger
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sammen med, at regeringen i 2015 havde en målsætning om, at mindst 95% af de unge
skal gennemføre en ungdomsuddannelse. (Undervisningsministeriet, 2017). Disse målsætninger, der fremstår som krav og regler, er således markant forskellige fra skolens værdigrundlag, som har fokus på de mere bløde og menneskelige værdier.

Der er på nogle punkter også uoverensstemmelser mellem skolens artefakter og skolens
skueværdier. Værdien ‘fællesskab’ taler imod, at lærerne og ledelsen fysisk har kontor i
hver sin ende af skolen. Afstanden mellem lærere og ledelse ses blandt andet i sprogbruget, hvor ledelsens kontor omtales som ‘førerbunkeren’, og lærerværelset er ‘nede på lærerværelset’. I forbindelse med, at de ikke bruger mentorordningen, siger Paw ligeledes, at
det er ‘hver mand for sig selv’. Dette vidner om, at tværfagligt samarbejde ikke bliver prioriteret, og det taler også imod en værdi om fællesskab. Det faktum, at det faglige samarbejde ikke er der længere, går imod værdien ansvarlighed, hvor der skal udvises ‘ansvarlighed for fællesskabet’. Målet om mere undervisningstid vidner om mindre forberedelsestid
for lærerne, hvilket ses ved, at lærernes faglige samarbejde er blevet budgetteret væk. Der
er nu mere fokus på effektivisering, hvilket eventuelt kan få betydning for eleverne og deres læring og i sidste ende deres karakter og muligheden for at komme videre i en ungdomsuddannelse. På denne måde går artefakterne også imod vision og mål.

Der er således en række uoverensstemmelser mellem Nordskovskolens artefakter og skueværdier samt en intern uoverensstemmelse i skolens skueværdier. Skueværdierne synes at
være rettet mod elevernes sociale færdigheder, mens visionen og de fire mål synes at være
rettet mod elevernes faglige færdigheder. Lærerne har imidlertid mere fokus på at effektivisere deres tid. Ydermere er mange af skolens værdier ikke handlingsanvisende, hvilket
gør det svært for lærerne at overholde dem, og der er større chance for uoverensstemmelser i kulturen. Dette er et problem, da en homogen kultur, hvor der er sammenhæng mellem niveauerne, er en stærk kultur.
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Lærerne forventer ledelsens opbakning
På Nordskovskolen har lærerne bestemte forventninger til ledelsen. Der er bestemte forventninger til, hvordan ledelsen ‘bør agere’ i visse situationer, hvorfor disse hører under
skueværdier i Scheins kulturniveauer (H. Schein, 1994, s. 26). Når der spørges ind til, hvad
lærernes forventninger til ledelsen er, nævner de, at de overordnet kun ønsker deres opbakning, når der er brug for det. Dette ses blandt andet ved, at lærerne ønsker en fælles
front udadtil overfor deres samarbejdspartnere.

“Jeg kunne aldrig drømme om at stå i en sammenhæng og modsige Pia5 med noget
hun sagde og jeg forventer hun ikke gør det samme med mig. [.] Det er super vigtigt. Og hvis jeg oplever det, så er jeg ikke bleg for at skifte skole, fordi det er rigtig
rigtig vigtigt for mig” (Caja).

Det er specielt i forbindelse med utilfredse forældre, at lærerne ønsker støtte fra ledelsen.

“[...] jeg har haft en forælder der brokkede sig voldsomt meget over jeg kun havde
givet hans søn syv i matematik. Øhm og den far han blev ved med at skrive til mig,
så gik jeg ned til ledelsen og sagde; nu bliver I nødt til at overtage, og det gjorde de
så også [.] så der var ikke nogen panik i det. Så jeg føler jeg har opbakningen fra
dem” (Bente).

Hvis ledelsen ikke bakker op om læreren overfor forældrene, så bliver lærerne meget utilfredse. En anden måde, hvor lærernes ønske om opbakning fra ledelsen kan ses, er ved
personlige kriser og stress. Her forventer lærerne, at de kan få hjælp og støtte fra ledelsen.
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“[...] altså der har været en ja, jeg havde kun været her i en tre uger, så havde jeg en
personlig krise som slet ikke havde noget som helst med skolen at gøre overhovedetog øh og der fik jeg en snak med Jacob6 og han var; når men, du går hjem og vi finder en vikar til dine timer, så helt klart en idé om, at jeg skal nok få den opbakning”
(Bente).

Lærernes forventning om ledelsens opbakning handler således ikke kun om de udfordringer, de oplever i forbindelse med deres arbejde. Forventningen om opbakning gælder for
alle de udfordringer lærerne har, som kan have indvirkning på deres arbejdsindsats.
Det, at lærernes primære forventning til ledelsen er at få opbakning, når det er nødvendigt,
vidner om, at lærerne ikke så ofte har behov for at have kontakt med ledelsen. Dette afspejles i artefakterne i skolens indretning, hvor der er en fysisk afstand mellem de to. I forbindelse med de sociale arrangementer ses der også en afstand mellem lærere og ledelse,
da lærerne selv står for planlægningen, fordi skolen ikke har økonomi til det. Det, at lærerne kun har denne forventning om en gang imellem at få støtte, vidner ydermere om en
kultur, hvor de ikke ønsker at blive ledet i dagligdagen, men hellere vil bestemme selv.
Lærernes omsorg
I Vestskolens overordnede værdigrundlag står omsorg som én af fem værdier. Ifølge lærerne på Nordskovskolen er det vigtigt, at de udviser omsorg over for hinanden. I vores interviews blev den indbyrdes omsorg lærerne har for hinanden især fremhævet. Denne
skueværdi er særlig interessant, da lærernes omsorg afspejler en modstand, og fordi den
kun omhandler lærerne og ikke inkluderer eleverne.

Da lærerne blev spurgt ind til, hvordan de blev taget imod af deres nye kollegaer, dengang
de startede, sagde de følgende:
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“[...] jeg har følt nærmest fra dag et at jeg har været her i ti år, sådan kollegamæssigt. Altså bare den første dag var der jo rigtig mange der kom sagde velkommen til
og spurgte ind til hvem man var og hvad man var og sådan noget det har jo har oplevet” (Bente).

Bente føler, at hun blev taget godt imod og at de andre lærere havde fokus på at lære
hende at kende som person. Denne interesse for hinandens privatliv ses også på artefaktniveau, hvor lærerne ofte drikker fyraftensøl med hinanden og generelt er sammen med hinanden uden for arbejdstiden. På Nordskovskolen er kulturen karakteriseret ved, at lærerne
har en personlig interesse i hinanden.

Det interessante ved den måde lærerne fortæller de udviser omsorg for hinanden er, at de
formulerer det på en måde, hvor det handler om, at kollegaen skal passe på med at arbejde for meget.

“Nu skal du holde op, nu skal du gå hjem, du skal ikke sidde her mere. Din tid er opbrugt, altså. Og vi synes [.] og det er også den der omsorg vi har for hinanden. Lad
nu være, hold nu op. [.] Det går nok alligevel, altså. Øhm. Det synes jeg man er god
til” (Caja).

De opfordrer altså hinanden til at gå hjem. Det vidner om, at på trods af de nye arbejdstidsregler, så er lærerne optagede af ikke at arbejde for meget. Denne opfattelse stammer
fra de gamle arbejdstidsregler, som de stadig tænker tilbage på.

“Vi taler rigtig tit om, at det var rart før reformen at øhm, så slutter ens undervisning klokken tolv. Så kunne man køre hjem. [...] når børnene så var puttet, så kunne
man sætte sig og lave to tre timers arbejde” (Caja).

Når de snakker om, hvor rart de havde det før folkeskolereformen, så eksisterer der altså
en modstand mod deres nye arbejdstidsregler. En modstand, som afspejles i lærernes omsorg for hinanden.
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“[...] der er nogle der siger; jeg skal lægge de her timer and thats it. Vi arbejder ikke
gratis mere” (Caja).

Når det formuleres som, at lærerne ikke arbejder gratis mere, så er det tydeligt, at der er
modstand mod at arbejde for meget. På trods af det er der dog ikke en holdning om at lærerne arbejder mere nu, end de gjorde før.

“Vi arbejder jo ikke længere, vi arbejder bare [.] vi arbejder stadigvæk det samme,
men nu er den bare [.] fastlåst på et tidspunkt. Altså, vi har fået øh [.] vi har fået fabrikslignende arbejdsvilkår, ikke, hvor [.] vores arbejdstid går fra det til det. Vi arbejder ikke længere. Jeg tror faktisk vi arbejdede mere før. For der talte vi ikke timerne"
(Caja).

Hun mener ikke de arbejder mere end de gjorde før. Det er arbejdsvilkårene, der er blevet
værre og mere ‘fabrikslignende’, og det er derfor arbejdsvilkårene, som lærernes modstand omhandler.

Det, at lærerne opfordrer hinanden til at gå hjem og ikke arbejde for meget både bruges,
når der bliver udvist omsorg og når der bliver protesteret mod de nye arbejdstidsregler,
gør det svært at tyde den reelle mening, når en lærer opfordrer den anden lærer til at
holde fri. For bekymrer læreren sig reelt over den anden, eller bliver disse ting sagt i forbindelse med en utilfredshed over sin egen situation og altså i protest mod arbejdstidsreglerne? Det er svært at skelne mellem de to, og det sætter spørgsmålstegn ved skolens
værdi om, at man udviser omsorg over for hinanden.
I forhold til artefaktniveauet udtrykkes utilfredsheden med de nye arbejdstidsregler ved, at
lærerne ikke bryder sig om at arbejde på deres fælles kontor. Lærernes nye arbejdstidsregler betyder, at lærernes forberedelsestid foregår på arbejdspladsen og ikke derhjemme
(Damløv, 2013). Kulturen er karakteriseret ved, at lærerne hellere vil lave visse arbejdsopgaver derhjemme, da de på den måde kan få mere ro og mere selvbestemmelse. Ydermere
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vidner kulturen om, at lærerne er optaget af ikke at arbejde for meget, og at de ikke prioriterer samarbejde og tværfaglighed.

Grundlæggende antagelser
De grundlæggende antagelser er det dybeste niveau i Scheins kulturanalyse og er kilden til
organisationens handlinger og værdier (H. Schein, 1994, s. 24). De grundlæggende antagelser er ikke noget organisationens medlemmer tænker over i dagligdagen, og de er heller
ikke umiddelbart synlige for udefrakommende. Organisationens grundlæggende antagelser
er ifølge Schein afspejlet i artefakterne og skueværdierne. Det er således på baggrund af en
analyse af disse niveauer, at man skal finde frem til de grundlæggende antagelser.
Lærerne vil selv bestemme
Lærerne på Nordskovskolen vil gerne selv bestemme. De bryder sig således ikke om at blive
kontrolleret, hverken af staten eller af ledelsen.

Lærerne har som tidligere nævnt været vant til at kunne sprede deres arbejde ud over dagen, så de kunne gå hjem, når deres undervisning var slut og forberede sig derhjemme. Det
så de som en frihed, og denne frihed har de ikke længere.

“[...] den frihed vi har haft fordi vi er jo selvstændige arbejdende mennesker, den er
jo igen blevet taget fra os, så nu skal du, være her og gør tingene, du kan ikke længere selv administrere dine kreative områder” (Paw).

Staten har taget lærernes frihed fra dem, hvilket lærerne er utilfredse med. Det italesættes
som om, at lærerne nu “har fået fabrikslignende arbejdsvilkår” (Caja). Staten har ifølge lærerne gjort dette, fordi de ikke har tillid til dem.

“[...] under konflikten der var vi jo dumme, dovne og uduelige per definition og udråbstegn og alt muligt andet vi kunne jo ikke gøre noget som helst uden at vi havde
gjort det forkert” (Bente).
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Der er således en klar uoverensstemmelse mellem lærernes tanker om selvstændighed og
de regler, de er pålagt fra statsligt hold, som har nedsat friheden og dermed øget kontrollen af lærerne.

Antagelsen om selv at ville bestemme ses i organisationskulturen ved, at der er en modstand mod lærerværelset, hvor lærerne skal opholde sig hele tiden, når de ikke har undervisning. Lærerværelset er blevet et symbol på den kontrol, der nu er over lærerne, og en
modstand mod lærerværelset er altså en modstand mod kontrol. På trods af reglen om, at
arbejdet skal foregå på skolen, så har lærerne stadig materialer til forberedelse og matematikopgaver, som skal rettes, liggende derhjemme. De affinder sig altså ikke med de nye
regler.
Den grundlæggende antagelse ses også i lærernes forventninger til ledelsen. Deres primære forventning til dem er således, at de skal bakke op og støtte dem udadtil, når lærerne har behov for det. Dette indikerer, at lærerne ser sig selv som meget selvstændige og
ikke har brug for at blive kontrolleret. Det nævnes, at det er rart en gang imellem at se ledelsen til frokost, da man ellers ikke ser dem så tit, men derudover skal de kun være der,
når der er brug for dem. Der bliver i den forbindelse heller ikke italesat en utilfredshed
med den fysiske afstand, som eksisterer mellem lærerne og ledelsen. Lærerne har det
grundlæggende fint med, at lederne sidder ‘oppe i førerbunkeren’. Hvis ledelsen sidder
langt væk fra lærerne, så er det sværere for ledelsen at kontrollere lærerne, hvilket giver
lærerne bedre vilkår for selv at bestemme.

For at opsummere, så yder lærerne modstand mod de forhold, der er med til at give dem
mindre frihed. Der bliver ikke set positivt på, at staten blander sig i lærernes arbejdsvilkår,
ligesom ledelsen helst ikke skal for meget ind over lærernes dagligdag. De har således ikke
noget imod den afstand, der er mellem dem og ledelsen, da denne afstand giver dem mere
frihed i deres arbejde. Lærerne vil generelt gerne bestemme så meget over deres eget arbejde som muligt.
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Hver mand for sig
Der er en grundlæggende antagelse om, at det er ‘hver mand for sig’. Der er en opfattelse
af, at det er den enkelte lærers eget ansvar at stå for sin egne arbejdsopgaver.

Den måde lærerne tænker samarbejde på vidner om en kultur, hvor det gælder om at klare
sig selv. Samarbejdet handler om effektivisering og om at genbruge undervisningsforløb og
er kun noget, der gøres i frikvarteret, hvis man har tid og overskud. Dermed er fokus ikke
på faglige fællesskaber og bedre kvalitet, men i stedet på, at den enkelte lærer skal spare
så meget tid som muligt og klare sig selv.
I forbindelse med lærernes forhold til ledelsen, så eksisterer der ikke umiddelbart en samarbejdskultur. Ledelsen er nogle man bruger, hvis man har en udfordring, og ellers ser man
dem kun til frokost. Der bliver således ikke samarbejdet med ledelsen, udover ved håndtering af udfordringer. Dette understreger ligeledes, at der ikke er en faglig samarbejdskultur, og at det er op til hver lærer at klare sig selv.
Grundet denne manglende faglige samarbejdskultur, så giver det mening, at lærerne er
utilfredse med deres fælleskontor. De siger, at det handler om manglende ro og manglende plads, men grundlæggende så afspejler det antagelsen om, at det er hver mand for
sig. Et fælleskontor giver gode muligheder for samarbejde, hvilket også nævnes i et interview.

“Så jeg får også talt med nogle fra andre teams. [...] Det giver mere samarbejde og
på tværs ikke, så man ikke kun holder sig inden for sin egen lille gruppe, men at man
også kan samarbejde med de andre grupper” (Caja).

Caja kan godt se logikken i, at et fælleskontor kan skabe grobund for noget samarbejde,
men da samarbejde ikke prioriteres, så er fælleskontoret derfor en hæmsko for lærerne.

I forbindelse med mentorordningen ses det også, at der er en antagelse om, at det er hver
mand for sig. Caja er skolelærer på femtende år, derfor synes hun ikke at en mentor er relevant for hende. Fordi Caja er en erfaren lærer, så har hun grundlæggende ikke behov for
at få ny viden og informationer fra hendes kollegaer, da hun allerede ved, at ‘det er sådan
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man gør’. I dette ligger der, at en masse i lærernes arbejde er ting, man bare plejer at gøre.
Det vidner om, at der er bestemte måder at gøre tingene på, og at der derfor hverken er
behov eller ønske om at få nye input fra sine kollegaer.
Der er også et andet aspekt omkring mentorordningen, som afspejler den grundlæggende
antagelse. Paw nævner som tidligere skrevet, at han kun vil få et fagligt udbytte, hvis hans
mentor har de samme fag som ham. Dette vidner om et snævert syn på begrebet ‘faglighed’. Man ser det således ikke som en mulighed at få hjælp til noget fagligt af en lærer,
som ikke underviser i de samme fag som en selv. Dette viser, at der ikke er en faglig samarbejdskultur, og at det i kulturen er hver mand for sig.

For at opsummere, så handler samarbejdskulturen på Nordskovskolen om effektivisering.
Der bliver ikke samarbejdet for at løse deres arbejdsopgaver, men for at spare tid. Hele kulturen omkring samarbejde indikerer således, at det er op til den enkelte lærer at klare sig
selv.
Det gælder om at arbejde så lidt som muligt
På Nordskovskolen er der en grundlæggende antagelse om, at det gælder om at arbejde så
lidt som muligt. Dette ses blandt andet ved, at lærerne ikke bryder sig om at være på skolen. Lærerne vil hellere sidde og forberede sig derhjemme, ligesom de gjorde under de
gamle arbejdstidsregler.

I organisationskulturen ses det, at lærerne ikke kan lide at forberede sig på skolen i forbindelse med den utilfredshed, der er med de fysiske rammer. Lærerne siger, at de mangler ro
til at rette opgaver, og at der ikke er nok plads til alle deres ting. De laver således noget af
deres arbejde derhjemme, fordi forholdene ikke er til det på skolen.
Det ses også i artefakterne i forbindelse med lærernes indbyrdes samarbejde. Når lærerne
samarbejder med hinanden, så handler det om at være effektiv og spare tid, da de ikke
længere har tid til at sparre og lave faglig udvikling med hinanden. Samarbejde er i stedet
blevet noget, der skal foregå i pausen, hvis man har overskud til det, og det er ikke en vigtig
del af arbejdet for lærerne i dagligdagen. Dette taler ind i, at det generelt ikke er så vigtigt
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at opholde sig på skolens lærerværelse, da man lige så godt kan sidde derhjemme og forberede sig, hvor der både er mere ro og plads til det.
Afstanden mellem lærerne og ledelsen vidner om, at lærerne ikke ser et behov for at have
kontakt med lederne i det daglige. Deres forventninger, som kun er at få ledernes opbakning, når det er nødvendigt, og som egentligt indikerer et ønske om meget lidt kontakt
med ledelsen, er med til at afspejle, at lærerne ikke bryder sig om at lave deres arbejde på
skolen.
Modstanden mod de nye arbejdstidsregler viser ligeledes, at lærerne ikke har lyst til at befinde sig fysisk på skolen, når de skal forberede sig. Når lærerne opfordrer hinanden til at
gå hjem, når de udviser omsorg over for hinanden, så ligger det dybt i dem, at det ikke er
godt for dem at sidde på deres kontor hele dagen. Når lærerne tænker tilbage på de gamle
arbejdstidsregler og synes, at ‘det var rart før reformen at kunne gå hjem klokken tolv’, så
er det klart, at den grundlæggende antagelse er, at lærerne ikke har lyst til at være på skolen, når de forbereder sig, og at det gælder om at arbejde så lidt som muligt.

En anden måde, hvorpå kulturen afspejler, at det gælder om at arbejde så lidt som muligt
er det fokus, der er på balancen mellem arbejdstid og fritid. Når lærerne snakker om, hvor
rart det var før reformen, så handler det om, at de dengang bedre kunne tilpasse deres arbejde efter det, de lavede i deres fritid.

“[...] når børnene så var puttet, så kunne man sætte sig og lave to tre timers arbejde. Og det var der rigtig mange af os, der havde glæde af [.] at vi havde tid til at
være forældre, øhm, man havde også tid til at være træner i den lokale fodboldklub
eller gymnastikhold eller hvor man var [.] fordi man kunne starte relativt tidligt på
eftermiddagen” (Caja).

Det var dengang rart at kunne gå hjem klokken tolv, så man kunne være fodboldtræner i
den lokale klub, hvilket man som lærer ikke kan længere. Der eksisterer en utilfredshed
med, at man ikke længere har lige så meget fritid.
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“Den energi er svær at finde nu, hvis man først skal køre fra sit arbejde klokken fire
halv fem om eftermiddagen. Så det svært at fastholde den energi [.] i forhold til at
man kan lave frivilligt arbejde i sin fritid” (Caja).

Deres kritikpunkter omkring deres nye arbejdstidsregler går altså på, at de ikke har lige så
meget fritid, hvilket samtidig betyder en utilfredshed med at skulle arbejde mere.
Når lærerne samtidig fortæller, at de også kan se positivt på deres nye arbejdstidsregler, så
er fokus igen på balancen mellem fritid og arbejde. Det positive er nemlig, at de føler de
bedre kan slappe af i weekenden, da de skal lave alt deres arbejde oppe på skolen. De nyder, at de slet ikke skal tænke på skole før mandag morgen. Fritid fylder altså meget hos
lærerne, og man skal helst kunne tilpasse sit arbejde efter sin fritid.

Det sociale bliver i det hele taget prioriteret højere end det faglige. Det bliver nævnt omkring de sociale arrangementer, at fester aflyses, fordi skolen ikke har nogen økonomi. På
trods af dette, så bliver det arrangement stadig afholdt, da der er en lyst til det. Udfordringen omkring den manglende tid til fagligt samarbejde bliver ikke løst på samme måde, og
der bliver således ikke nævnt alternative måder til at få samarbejdet til at fungere bedre. I
forbindelse med at være ny lærer på skolen blev der også kun nævnt, at kollegaerne udviste en personlig interesse og dermed ikke nogen faglig interesse. Det, at det sociale prioriteres højere end det faglige, afspejler derfor ligeledes en kultur, hvor det gælder om at arbejde så lidt som muligt.

For at opsummere, så kan lærerne ikke lide at udføre deres arbejde på skolen, hvor de i
den forbindelse nævner, at visse opgaver egner sig bedre til at blive lavet derhjemme.
Samtidig er de glade for den større adskillelse, der er mellem arbejde og fritid, hvor de nyder ikke at tænke på arbejde i weekenden. Dette paradoks viser, at den grundlæggende
antagelse for lærerne er, at det gælder om at arbejde så lidt som muligt.
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Diskussion
I dette afsnit diskuteres resultaterne fra kulturanalysen. Der tages udgangspunkt i, hvordan
skolens ledelse eventuelt kan arbejde med organisationskulturen, jævnfør Scheins teori,
samt hvad de skal være opmærksomme på i den forbindelse.
På Nordskovskolen eksisterer der følgende tre grundlæggende antagelser:



Lærerne vil selv bestemme



Hver mand for sig



Det gælder om at arbejde så lidt som muligt

Lærerne vil selv bestemme og ønsker derfor kun sjældent at have noget at gøre med ledelsen. Ydermere ønsker de ikke at blive kontrolleret, hverken af ledelsen eller af staten. Det
er op til hver enkelt lærer at klare sig selv, da der overvejende ikke opleves at være mulighed for samarbejde med kollegaerne, udover hvis det er for at effektivisere. Der eksisterer
en kultur, hvor det gælder om at arbejde så lidt som muligt, da fritid opleves vigtigere, og
skolen er ikke attraktiv for lærerne at opholde sig på. Disse grundlæggende antagelser fortæller, at skolens organisationskultur ikke er så stærk som den kunne være.
Summen af dette viser, at de grundlæggende antagelser er kontraproduktive i forhold til
skolens mål og værdier, som handler om dannelse, fællesskab og fokus på at gøre eleverne
så dygtige som muligt. Der eksisterer altså en organisationskultur, der er problematisk på
en række punkter, og som ledelsen derfor ikke kan være tilfredse med. Derfor diskuteres
det, hvordan ledelsen på Nordskovskolen kan arbejde med organisationskulturen.
Hvad skal ledelsen have fokus på i arbejdet med organisationskultur?
Ifølge Schein hænger organisationskultur og ledelse tæt sammen, da han ser det som meget vigtigt for en leder at forstå organisationens kultur. Lederen skal ydermere være i stand
til at ændre kulturen ved at indtage rollen som forandringsagent (H. Schein, 1994, s. 275).
Lederen skal forstå de grundlæggende antagelser samt hvilke af disse, der understøtter organisationens mål, og hvilke antagelser, der er skadelige for kulturen og kan forhindre or-
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ganisationen i at nå sine mål (H. Schein, 1994, s. 346). Nordskovskolens grundlæggende antagelser er uhensigtsmæssige og kontraproduktive og understøtter derfor ikke organisationens værdigrundlag, vision og mål. Essensen af dette er, at ledelsen skal have fokus på de
grundlæggende antagelser i deres arbejde med kulturen.
Ledelsen skal være en del af kulturen
Hvis man som leder skal forsøge at ændre kulturen, så skal man være klar over, hvad den
eksisterende kultur er. Dette kan kun lade sig gøre, hvis man er en del af kulturen, hvilket
Schein nævner som en væsentlig udfordring for en leder, som ønsker at ændre kulturen (H.
Schein, 1994, s. 290).
Når det ifølge Schein er vigtigt, at lederen er en del af organisationskulturen, så er den afstand, der er mellem lærere og ledelse på Nordskovskolen ikke særlig hensigtsmæssig. Lærerne har deres egen kultur, som er den vi har fundet frem til i vores analyse. Ledernes opgave skal her være at forsøge at minimere den afstand, der er mellem dem og lærerne.
Dette vil dog være en udfordring, da lærerne selv vil bestemme og ikke ønsker jævnlig kontakt med ledelsen. Når afstanden mellem lærer og ledelse er så stor en del af kulturen, så
er det altså vanskeligt for en leder at ændre kulturen.
Svært for ledelsen at arbejde med kulturen
Mange af de ting, som gør lærerne utilfredse, som for eksempel deres arbejdstidsregler og
følelsen af at blive kontrolleret, er imidlertid ikke noget ledelsen kan ændre, da disse faktorer er affødt af lærernes arbejdstidslov. Det er svært som leder at agere i en organisation
som en offentlig folkeskole, hvor der oppefra i systemet kommer nye krav og regler for arbejdstider, undervisning og lignende. Lederen skal både sørge for, at reglerne bliver overholdt samtidig med, at medarbejderne i organisationen er tilfredse i deres arbejde.
I forhold til at gøre lærerne tilfredse, så er det dels en udfordring for ledelsen på Nordskovskolen, at de ikke har kontrol over alle beslutninger, på grund af den statslige lovgivning,
skolen skal implementere. Det er også en udfordring, at lærerne er både tilfredse og utilfredse med den samme ting.
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I forhold til lærernes fysiske rammer, så udtrykker lærerne i første omgang en tilfredshed
med disse, hvor de efterfølgende nævner, at de både mangler plads og ro til at kunne lave
deres arbejde på lærerværelset. De nye arbejdstidsregler er lærerne også både tilfredse og
utilfredse med. De er tilfredse med at have fået en større adskillelse mellem arbejde og fritid, så de ikke længere skal tænke på skole i weekenden. Samtidig er de grundlæggende
imod den kontrol, der er lagt ned over dem og føler en mistillid ved, at de er tvunget til at
sidde på skolen i hele deres arbejdstid. Der er således en række forhold, som gør det svært
for skoleledelsen at finde frem til lærernes ønsker og efterfølgende opfylde dem.
Skabe grobund for en lærende kultur
En væsentlig del af organisationskulturen på Nordskovskolen udgøres af lærernes modstand. Dette er medvirkende til, at der i kulturen ikke er fokus på læring, hverken for lærere eller for elever. Lærerne prioriterer ikke egen læring, men i stedet tidsbesparelser og
effektivisering. Når der ikke eksisterer en kultur, hvor lærerne udvikler sig fagligt, men i
stedet har fokus på at spare tid, så kan det være kontraproduktivt for skolens mål om at
dygtiggøre eleverne, så de får bedre karakterer og kommer videre i en ungdomsuddannelse. For hvis lærerne ikke udvikler sig fagligt, så er der ringere mulighed for at eleverne
udvikler sig fagligt. Dermed modarbejder organisationskulturen skolens officielle værdier
og mål.

Ledelsen skal derfor have fokus på at skabe en kultur, der er mere læringsorienteret og
åben over for udvikling. På Nordskovskolen går lærernes primære modstand på deres nye
arbejdsvilkår. De vil i bund og grund gerne tilbage til de gamle forhold og de tænker på,
‘hvor rart det var før’. Lærerne har deres fokus rettet tilbage i tiden og vil gerne tilbage til
de gamle forhold, hvilket afspejler en modstand mod forandringer.

Ifølge Schein skal fokus ikke rettes tilbage i tiden, hvis lederen vil skabe en organisation,
hvor der er gode vilkår for læring (H. Schein, 1994, s. 338). Medlemmerne af organisationen skal i stedet være fremtidsorienterede, når organisationen eksisterer i et miljø, hvor
kommer ændringer udefra, hvilket er tilfældet med en folkeskole. Ledelsen på Nordskov-
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skolen skal således være opmærksomme på dette i deres arbejde med organisationskulturen. Det er dog en udfordring at få ændret lærernes tidsopfattelse, da denne hænger sammen med den modstand de føler mod arbejdstidsreglerne. En modstand, som har betydning for de grundlæggende antagelser i organisationskulturen og derfor er dybt indlejret i
denne. Udfordringen for ledelsen går altså på, hvordan de får skolens vision, mål og værdier, som er de officielle skueværdier, integreret i lærernes egne værdier og på den måde
få skabt en organisation, hvor der er fokus på læring og udvikling.
Hvordan kan ledelsen eventuelt arbejde med de grundlæggende antagelser?
Når ledelsen har fastslået, at kulturens grundlæggende antagelser skal ændres for at skabe
en stærkere organisationskultur, så er det vigtigt at få skabt en proces, hvor alle i organisationen er en del af denne forandringsproces. Som tidligere nævnt, så er Nordskovskolens
grundlæggende antagelser kontraproduktive i forhold til skolens værdier, vision og mål og
skal derfor laves om. Når en kultur er dysfunktionel og skal ændres, så kan en leder ifølge
Schein organisere begivenheder og processer, som giver gruppen mulighed for at udvikle
nye grundlæggende antagelser. Hvis dette ikke sker, så vil gruppen ikke være i stand til at
tilpasse sig til skiftende omgivelser (H. Schein, 1994, s. 354).

På Nordskovskolen går lærerne op i de sociale arrangementer og prioriterer dem højere
end det faglige. Ledelsen kan derfor afholde et arrangement, hvor der arbejdes med kulturen og således få skabt et forløb, hvor hele organisationen i fællesskab kan arbejde sig hen
imod nye grundlæggende antagelser, som er produktive og understøtter skolens officielle
skueværdier.
En udfordring i forhold til at sammenkæde de sociale arrangementer med arbejdet med organisationskultur er, at lærerne foretrækker at planlægge og stå for deres arrangementer.
Et arrangement planlagt af ledelsen vil således gå imod kulturen, i forhold til at lærerne
selv vil bestemme.

For at opsummere, så er det en svær opgave for Nordskovskolens ledelse at ændre på organisationskulturen. De er først og fremmest nødt til at blive en del af den eksisterende
kultur, hvilket de på en række områder ikke er i dag. De grundlæggende antagelser er ikke
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til gavn for en produktiv kultur, og de modarbejder skolens officielle skueværdier. Derfor er
det dem, ledelsen skal fokusere på i deres arbejde med at forbedre organisationskulturen.
Nordskovskolen er en offentlig institution, som skal indordne sig under de regler og love,
som KL og regeringen beslutter. Dette gør det svært for ledelsen at arbejde med kulturen,
da de på den ene side skal overholde reglerne og på den anden side tilgodese lærernes ønsker. Især når lærernes adfærd ikke stemmer overens med de regler reformen har affødt.
Ledelsens opgave er derfor at få skabt en kultur, hvor der er fokus på læring og faglig udvikling for på den måde at indfri de statslige mål om dygtigere elever.
Arbejdet med kulturen skal være en fælles proces, hvor lærerne i samarbejde med ledelsen
udvikler nye grundlæggende antagelser, som stemmer bedre overens med skolens værdier, vision og mål. En måde at gøre dette på kan være ved at afholde et fælles arrangement uden for skoletiden, hvor der er også er plads til noget socialt, da lærerne vægter
dette højt.

Konklusion
I vores kulturanalyse fandt vi frem til tre grundlæggende antagelser:



Lærerne vil selv bestemme



Hver mand for sig



Det gælder om at arbejde så lidt som muligt

Kulturen er karakteriseret ved disse antagelser og er således kontraproduktiv i forhold til
det, skolen gerne vil stå for udadtil. De nye arbejdstidsregler og lærernes modstand mod
disse udgør ydermere en væsentlig del af Nordskovskolens organisationskultur.
Den første grundlæggende antagelse, som handler om, at lærerne selv vil bestemme, vidner om at der i kulturen er en modstand mod at blive kontrolleret, og at der er en opfattelse af, at man som lærer har mindre frihed, end man havde før de nye arbejdstidsregler
og folkeskolereformen. Denne antagelse afspejles også i kulturens andre niveauer, blandt
andet ved, at lærerne ikke bryder sig om deres lærerværelse og ved, at der en afstand mellem lærerne og ledelsen.
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Den anden grundlæggende antagelse som vi analyseret os frem til, er ‘hver mand for sig’.
Den omhandler, at lærerne er ikke ønsker at samarbejde, medmindre det er for at effektivisere deres tid. Ligeledes eksisterer der ikke en faglig samarbejdskultur, hvor der er fokus
på udvikling. Det vidner om, at man i kulturen er alene om sin faglighed, og at der ikke er
behov for nye inputs fra kollegaerne, hvilket betyder, at det gælder om at klare sig selv. Antagelsen ses også i organisationskulturens andre niveauer. Lærerne arbejder sjældent sammen med ledelsen og ønsker kun deres hjælp til at løse udfordringer samt deres opbakning
udadtil. Derudover er mentorordningen for nye lærere ikke noget, der benyttes særlig meget, da den ikke hjælper dem med at effektivisere deres dagligdag.

Endeligt er organisationskulturen karakteriseret ved, at det gælder om at arbejde så lidt
som muligt. Denne antagelse ses i kulturen ved, at lærerne ikke kan lide at være på skolen,
når de skal lave deres arbejdsopgaver. Der er i kulturen en længsel efter at kunne balancere arbejde og fritid og ligefrem kunne tilpasse arbejdet efter ens fritid. I det hele taget
vægtes det sociale højere end det faglige.
Antagelsen om at arbejde så lidt som muligt ses i kulturens andre niveauer ved, at lærernes
indbyrdes samarbejde handler om at spare tid og ved, at lærernes omsorg til hinanden udtrykkes som en opfordring til at holde fri.

Videnskabsteoretiske overvejelser
Vi har i vores undersøgelse forsøgt at være kritiske realister. Fokus var på at belyse emnet
organisationskultur og ikke indtage et normativt standpunkt omkring dette.
Vi har dog, på baggrund af vores forforståelse, alligevel forholdt os til, hvornår en organisationskultur er god og hvornår den er dårlig. Denne tolkning undervejs i undersøgelsen er
svær at undgå, da man hele tiden forholder sig til de resultater man kommer frem til. Der
er dog tilstræbt en objektivitet igennem hele rapporten, ved at læne os op af Scheins teori
om organisationskultur.
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Perspektivering
I dette afsnit perspektiveres vores fundne resultater til mere aktuelle problemstillinger på
folkeskoleområdet. Dernæst kommes der med forslag til, hvordan man kan supplere projektet med yderligere undersøgelser.

På baggrund af resultaterne kan det belyses, at der er en usund og kontraproduktiv organisationskultur. Resultaterne viser også, at der på skolen er en utilfredshed med de nye arbejdstidsregler. Denne utilfredshed er dog ikke unik for Nordskovskolen.

Selvom det er mere end fire år siden, at lærernes arbejdstider blev indført, så er der stadig
meget debat omkring emnet. For nyligt bragte DR nyheden om, at de offentligt ansatte aflyser de kommende overenskomstmøder med arbejdsgiverne i protest mod lærernes arbejdstidsaftale (Ritzau, 2017). Skolelærere i andre dele af landet er også utilfredse med de
nuværende arbejdsvilkår, og nævner blandt andet, at “det øgede antal undervisningstimer
og dokumentationskrav er ved at lægge dem ned”. (Christensen, 2017). I samme artikel
nævnes det, at lærernes samarbejde ikke længere prioriteres så højt, som det før er blevet
gjort. Det, at der stadig er meget fokus på lærernes arbejdstider, hænger godt sammen
med resultaterne fra undersøgelsen på Nordskovskolen, hvor arbejdstidsreglerne udgør en
væsentlig del af organisationskulturen.

Det er imidlertid ikke kun lærerne, der er modstander af statens planer for folkeskolen. I
oktober 2017 kom det frem, at 84 ud af 98 kommuner har gjort brug af en paragraf i folkeskoleloven, som gør det muligt at afkorte skoledagen, således at eleverne ikke skal være i
skole helt så længe, som det oprindeligt var tænkt med folkeskolereformen.

“Muligheden for at korte skoledagen af er beskrevet i folkeskolelovens paragraf 16b
som noget, kommunen kan godkende i ”helt særlige tilfælde. ” Det fungerer i praksis mange steder sådan, at beslutningen er uddelegeret til den enkelte skole, som
træffer beslutningen” (Skaaning, 2017).
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Der kan argumenteres for, at kommunerne har fundet et hul i lovgivningen, som de bruger
til at rulle dele af folkeskolereformen tilbage og dermed vende tilbage til de gamle forhold.
Denne tendens med at ville vende tilbage til det gamle er også en del af organisationskulturen på Nordskovskolen, hvor lærerne savner de gamle forhold og den fleksibilitet der var
i jobbet. Det var således ‘rart før reformen, at ens undervisning sluttede klokken tolv’.
Forslag til yderligere undersøgelser
Undersøgelsen er som sagt af en enkelt folkeskole, hvor tre lærere er blevet interviewet.
Hvis yderligere undersøgelser af emnet ‘organisationskultur i folkeskolen’ skulle foretages,
så kunne der med fordel laves samme undersøgelse på samme skole, men med andre lærere. Der kunne vælges lærere, som har været på Nordskovskolen i længere tid end interviewpersonerne har, og undersøgelsen kunne udvides ved at interviewe flere end tre lærere. Dette ville være en god måde at teste reliabiliteten af vores undersøgelse.
Dernæst kan man undersøge andre folkeskoler, for at se om en lignende organisationskultur eksisterer der, stadig med en kvalitativ tilgang.
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Bilag 1 - Spørgeguide
Baggrundsspørgsmål:


Hvad hedder du?



Hvilke fag underviser du i?



Hvor mange klasser underviser du?



Hvor lang tid har du været ansat på skolen?

Motivation:


Hvordan er skolens arbejdsforhold? (Fysiske rammer)



Er der noget der mangler?



Hvor struktureret er din arbejdsdag/uge?



Hvad motiverer dig i dit arbejde?



Er der noget demotiverende i dit arbejde?



Bliver din arbejdsindsats anerkendt?
Og af hvem?



Er der fokus på faglig udvikling hos jer lærere?



Føler du dig klædt på til at kunne håndtere en klasse, hvor der er mange forskellige
elever på forskellige niveauer? (Inklusion)

Organisationskultur:


Afholder i årlige sociale arrangementer? (F.eks. julefrokost)



Kommer du godt ud af det med din leder?



Hvis du har et problem/udfordring, med din klasse eller kollega, kan du så gå til din
leder?



Hvilke forventninger har du til din leder?



Er det tydeligt, hvad din leder forventer af dig? (Eksempel)



Kommer du godt ud af det med dine kollegaer?



Hvilke forventninger har du til dine kolleger?



Er det tydeligt, hvad dine kolleger forventer af dig?
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Hvornår føler du, at du har succes med dit arbejde?
Er der mulighed for, at du kan have succes i dit arbejde?

Fastholdelse:


Kan du fornemme i det daglige, om skoleledelsen arbejder med fastholdelse af lærere?



På hvilken måde arbejder ledelsen, eller andre med fastholdelse?

Folkeskolereformen: (Til lærere ansat før reformen)
Er der mere fokus på fastholdelse af lærere efter folkeskolereformen?


Hvordan?

Hvordan har du oplevet forløbet med implementeringen af folkeskolereformen?


Hvad har den nye arbejdstidsreform betydet for dig? (OK13)



Har du skulle ændre noget i din måde at arbejde på?



Blev det kommunikeret godt ud hvordan forandringsprocessen skulle håndteres?



Hvordan blev du involveret i processen? Blev du involveret?

Folkeskolereformen: (Til lærere ansat efter reformen)


Da du blev ansat på Nordskovskolen, kunne du mærke at lærerne var påvirket af reformen?



Hvordan har det påvirket dig?
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