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Western societies have seen an increased usage of new forms of public governance such as Performance Management and interdisciplinary and participatory collaboration. In Denmark, parts of these
recent trends have been implemented in the Danish public school (primary and lower secondary education). A public school reform has resulted in new working conditions and new tasks for public
school teachers. Among these are goal-oriented teaching, political objectives with measurable targets,
collaboration with pedagogues and the open school (integrating local sports clubs/cultural life etc. in
the lessons), which are of primary interest in this study. At the same time, public school teachers are
considered one of the most stressed labour groups in Denmark.
This paper examines whether and how four of the new working conditions influence stress through a
perceived illegitimacy of their related tasks. This assumption about the illegitimacy of tasks leading
-As-Offence-to-Self-model (the SOS-model). The model ascribes
stress to the tasks of an employee, which the employee does not find legitimate. This perceived illegitimacy can be seen when
because the employee feels that the task should not be done at all. This feeling of illegitimacy threattity of the employee, therefore causing stress.
This study answers the research question by use of a sequential mixed methods study, which hitherto
is not a commonly used approach in research on the SOS-model. A quantitative survey is conducted
which is analyzed by mediation and moderated mediation analysis using the bootstrap procedure. The
results of these analyses are that only goal-oriented teaching causes stress due to the perceived illegitimacy of the tasks. This indirect effect is strongest for teachers with a high professional identity.
Professional identity is also a significant moderator of the indirect effects of political goals and collaboration with pedagogues, which are otherwise insignificant. Social capital, the characteristics and
quality of the collaboration, has proven not to be a significant moderator. The quantitative analysis
leaves a considerable amount of the variation in stress unexplained.
To investigate why goal-oriented teaching stands out a more in depth qualitative analysis is conducted
based on interviews and analyzed through coding and displays. The results show that teachers use
more coping mechanisms working with goal-oriented teaching, that goal-oriented teaching is more

controlled and is influencing the core task more, and that the specific teacher easier can be held responsible for the results of goal-oriented teaching, compared to the other three working conditions.
Because of these factors the teachers focus primarily on goal-oriented teaching, meaning that the
other working conditions do not influence the daily tasks as much. Due to the amount of unexplained
stress in the quantitative analysis, the qualitative analysis also addresses other factors influencing
stress. The main ones being local school leadership, inclusion of challenged pupils in normal classes
and the new (local) law on working hours, which is in accordance to previous findings.
Further both the quantitative and qualitative analysis indicate an adaption phase to new tasks, which
so far has not been a main focus for studies using the SOS-model. It seems that an employee accepts
and adapts to a new work tasks after some time, which means that the perceived illegitimacy (and
stress) is likely to decrease as time passes. This finding also means that the results from studies built
on the SOS-model is likely to be dynamic and subject to change, depending on the amount of time
since implementation. Time series analysis is needed to investigate this further.
This new dynamic perspective to the SOS-model is one of the main theoretical implications of this
stress caused by the four working conditions and their related work tasks they could focus on goaloriented teaching and try to speed up the adaption phase.
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Den offentlige sektor har såvel i Danmark som internationalt været præget af forandringer. Skiftende
regeringer lover en bedre og mere effektiv offentlig sektor, og de internationale trends er med til at
påvirke, hvordan man ønsker at nå disse politiske mål. Med en effektiv offentlig sektor kan man
forbedre landets økonomi og dermed placere sig optimalt i globaliseringens kapløb. Tidligere handlede styringen af den offentlige sektor om, at forbedre den offentlige sektor indenfor en bestemt økonomisk ramme. Nu drejer det sig i højere grad om at bevare serviceniveauet for færre penge. Med
andre ord skal medarbejdere i den offentlige sektor være mere effektive for at kunne levere samme
serviceniveau for færre penge. I tre årtier har regering efter regering implementeret deres egen version
af en modernisering af den offentlige sektor (Greve & Ejersbo, 2013).
Dette studie ser på folkeskolen som et område i den offentlige sektor, hvor der lige nu sker ændringer,
som skal øge effektiviteten, blandt andet gennem to nyere offentlige styringstendenser. Det sker som
resultat af folkeskolereformen, som blev vedtaget i 2013. Formålet er et fagligt løft af folkeskolen.
En af de større effektiviseringstrends er den såkaldte Performance Management, som kort fortalt effektiviserer gennem målinger og evalueringer. Der er en forventning om en løbende effektivisering
af den offentlige service (Dahler-Larsen, 2014a, p., 2014b). Performance Management-trenden udgør
det ene teoretiske ben i dette studie. Performance Management udmønter sig meget konkret i to nye
arbejdsforhold for folkeskolelærere: Folkeskolereformens nye mål med konkrete måltal og den målstyrede undervisning.
Det første Performance Management-element er de politiske nationale mål med deres konkrete måltal. De nye politiske mål skal være med til at forbedre folkeskolen år for år. Der er listet nogle konkrete mål op, som skal opfyldes:
1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden
og praksis. (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013)
Det er umiddelbart nogle bløde mål, men går man længere ned i aftaleteksten bliver det udmøntet i
få kvantificerbare mål og indsatsområder. Man kan derfor argumentere for, at der er en anderledes
tilgang til folkeskolerne end tidligere, idet der i dag er et fokus på øget opfølgning af skolerne. Den

andet arbejdsforhold, som bærer præg af Performance Management, er den såkaldte målstyrede undervisning. Her skal læreren for den enkelte elev vælge præciserede og forenklede mål, som skal
tilknyttes undervisningen. Det skal øge læringsudbyttet for eleverne og understøtte lærerens evaluering af undervisningen.
Folkeskolereformen kan også ses som udtryk for mindst én anden styringstendens, som angår det
øgede fokus på de tværgående samarbejdsformer. Lærerne skal til at samarbejde med andre (fag)grupper for at styrke kerneopgaven, som er centreret omkring eleverne. Samarbejdet kan både være internt
og eksternt og går som styringstendens under navne som relationel koordinering (Gittell, 2016; Gittell
et al., 2013), New Public Governance (Osborne, 2010), samskabelse (Sorensen & Torfing, 2016;
Pedersen-Ulrich, 2016), kommune 3.0 (Pedersen-Ulrich, 2016) m.v., afhængigt af om der er fokus på
det interne eller eksterne tværgående samarbejde. Dette tværgående samarbejde udgør det andet teoretiske ben i opgaven.
Det øgede fokus på nye samarbejdsformer kommer især til udtryk i to nye arbejdsforhold: Øget samarbejde med pædagoger samt øget samarbejde om den åbne skole. Den åbne skole dækker over samarbejde med det lokale kultur-, idræts- eller foreningsliv, som inddrages i undervisningen. Der er i
begge samarbejdsformer tale om samarbejdsrelationer med andre faggrupper, som forventes at styrke
kerneopgaven.
Når nye arbejdsforhold implementeres, afhænger det i sidste ende af de medarbejdere, som reelt skal
ændre arbejdsadfærd og begynde at håndtere nye arbejdsopgaver, eller alternativt håndtere vante arbejdsopgaver på en ny måde. Der kan opstå modstand fra medarbejderne, og indførslen af folkeskolereformen har da heller ikke gået en modstand forbi. Indførslen og implementeringen har ikke just
været en gnidningsfri proces, og flere lærere er nu ramt af stress. Analyser viser, at stressen er steget
markant blandt folkeskolelærerne efter folkeskolereformen, og at meget af denne stress er forårsaget
af arbejdsrelaterede årsager (Scharling Research, 2015; Scharling Research 2016). Folkeskolelærerne
er samtidig begyndt oftere at skifte arbejde efter folkeskolereformen (Ritzau, 2016).
Den stigende personaleturnover og det høje niveau af stress gør det interessant at pille reformen lidt
fra hinanden og fokusere på nogle enkelte dele. Dermed tydeliggøres betydningen af de enkelte arbejdsforhold for det samlede stressniveau. Det kunne eksempelvis tænkes, at nogle af arbejdsforholdene bidrager positivt til lærernes trivsel. Dette billede af enkelte arbejdsforholds positive påvirkning
på det psykiske arbejdsmiljø ville normalt ikke blive set, fordi den positive påvirkning i det samlede
billede overskygges af en generel øget stress blandt lærerne efter folkeskolereformen og den nye

arbejdstidsaftale. Det er derfor interessant at se på de fire arbejdsforhold og klarlægge hvorvidt de er
en del af forklaringen på lærernes øgede stressniveau.
Studiets problemformulering bliver således:
Hvordan påvirker folkereformens elementer af Performance Management og ændrede samarbejdsformer folkeskolelærernes stress?

Folkeskolereformen har altså på papiret medført nye arbejdsforhold og nye arbejdsopgaver, men det
er ikke sikkert, at disse nye arbejdsforhold rent faktisk fylder i folkeskolelærerens bevidsthed. Som
en indledende undersøgelse er der derfor foretaget en elektronisk ordoptælling af de fire nye arbejdsforhold i fagbladet

(for en mere uddybende beskrivelse af ordoptællingen, henvises til

metodeafsnit 3.3 og bilag 8.1). Fagbladet Folkeskolen er et medie, som blandt andet ejes af Danmarks
Lærerforening. I ordoptællingen registreres antallet af artikler, der indeholder ord, der vedrører et af
de fire arbejdsforhold. Ordoptællingen dækker både to år før og to år efter implementeringen af folkeskolereformen. Derved kan man se, hvor meget det enkelte arbejdsforhold fyldte i debatten, før det
blev implementeret (intentionerne) og efter (i praksis). Dette studie vil fremover fokusere på de fire
arbejdsforhold i praksis, altså efter implementeringen.

Saliensanalysen viser, at alle fire emner er blevet mere omtalte efter indførslen. Målstyret undervisning er for eksempel et af de forhold, som ofte bliver omtalt, og ligesom de andre emner bliver det
mere omtalt efter implementeringen. Med andre ord fylder studiets fire arbejdsforhold i lærermiljøet
og er genstand for debat blandt lærerne.

Det er klart, at en følge af dette studies valg er dets fravalg. Ved at fokusere på fire arbejdsforhold,
der hører under to styringsmekanismer, frasorteres en række andre arbejdsforhold og dertilhørende
arbejdsopgaver. Yderligere er der også fravalgt et fokus på arbejdstidsaftalen under lov 409, som også
fyldte meget under de politiske og fagforeningsmæssige forhandlinger (Højholt, 2013). Arbejdstidsaftalen er ikke en del af reformen, men er blevet introduceret samtidig med denne. Dette studie vil
ikke så tvivl om, at arbejdstidsaftalen kan have haft betydning for lærernes psykisk arbejdsmiljø, men
vælger at sætte fokus på fire konkrete arbejdsforhold. Studiet skal dermed blotlægge, hvilken betydning nogle konkrete dele af reformen har på lærernes arbejdsmiljø. Det er klart, at de fire udvalgte
arbejdsforhold vil spille sammen med lærernes øvrige arbejdsforhold, herunder andre arbejdsopgaver
og arbejdstidsaftaler, men argumentet i dette studie er, at det har en værdi i sig selv at se på de enkelte
arbejdsforhold og arbejdsopgaver.

Som tidligere pointeret er der valgt to teoretiske ben til at beskrive de to styringstendenser bag de fire
arbejdsforhold. De fire arbejdsforhold udgør analysens uafhængige variable. For at beskrive de fire
arbejdsforhold påvirkning af lærernes stressniveau,
fence-to-

-as-Of-

-modellen (SOS-modellen, Semmer et al. (2007)). Denne model er en af de nyere mo-

deller i stresslitteraturen og omhandler oplevet illegitimitet i arbejdet. Af denne model fremgår det,
at stress opstår som en trussel mod selvværdet. Dette kan opstå, når en medarbejder eksempelvis har
arbejdsopgaver, som denne mener ikke burde udføres af vedkommende eller ikke burde udføres i det
hele taget. Modellen har altså fokus på medarbejderens indre reaktioner, som bliver påvirket af ydre
forhold. Det vil senere blive beskrevet, at flere folkeskolelærere mener, at de udvalgte arbejdsforhold
er illegitime. SOS-modellen er derfor oplagt til studiet af hvordan arbejdsforholdene påvirker stressniveauet hos lærerne, hvis de oplever illegitimitet af arbejdsopgaver tilknyttet de fire nye arbejdsforhold.
Som forskerne bag meget af forskningen over SOS-modellen selv mener, kan der tænkes at være
forskellige betingede effekter på spil (Semmer et al., 2010). Hermed menes altså, at selvom to medarbejdere har de samme arbejdsopgaver, er det ikke sikkert, at de tilskriver dem den samme illegitimitet. Dette kommer dels af, at SOS-modellen fokuserer på medarbejderens individuelle reaktion,
men der kan også være mere generelle mekanismer på spil. For eksempel kunne faglig identitet have
betydning for, hvordan oplevet illegitimitet påvirker en medarbejders stress. En medarbejder med høj
faglig identitet kan tænkes at føle en større trussel mod sit selvværd, hvis selvværdet er tæt knyttet
sammen med personens fagidentitet.

Udover den faglige identitet kan det være relevant at se på karakteristika og kvalitet i det samarbejde,
som folkeskolelærerne har med eksterne grupper. Derfor kan social kapital inddrages som ekstra element i analysen . Man kunne forvente, at et dårligt fungerende samarbejde med en ekstern gruppe,
og dermed en lav social kapital, vil øge folkeskolelærerens opfattelse af illegitimitet.

Et studie som dette kan bidrage med viden til debatten om de stressede lærere. Det kan ikke give svar
på alt i debatten, men det kan skabe en afklaring omkring de fire valgte arbejdsforhold og kan være
med til at nuancere debatten på flere niveauer. På et mere strukturelt plan er det interessant at se,
hvordan styringsmekanismerne, som ligger bag de valgte arbejdsforhold påvirker lærernes trivsel og
stress. På et mere individorienteret plan er det interessant at undersøge det forhold, at lærerne generelt
er mere stressede og hvad dette kan skyldes. Indtil nu har det oftest været en generel kritik at reformen, men det er interessant at tage enkelte arbejdsforhold ud og se på, hvordan de påvirker lærernes
stress.
Ligeledes kan studiet bidrage teoretisk til forskningen over SOS-modellen ved blandt andet at kombinere både kvalitative og kvantitative metode (et mixed methods studie). Forskningen har hidtil primært været præget af kvantitative analyser, hvilket litteraturgennemgangen viser.
Studiet starter således ud med at beskrive den teoretiske baggrund. Konkret uddybes styringsmekanismerne, Performance Management og det tværgående samarbejde, samt de fire udvalgte arbejdsforhold. SOS-modellen forklares særligt med fokus på illegitime arbejdsopgaver, og fagidentitet og
social kapital inddrages, da de som nævnt forventes at spille ind på de kausale mekanismer omkring
de fire arbejdsforhold.
Herefter følger metodeafsnittet, der begrunder mixed methods tilgangen, beskriver de metodiske valg
og diskuterer kvalitetskriterier til grund for analysen. Den kvantitative analyse bygger primært på
mediationsanalyser, samt betingende udgaver af disse. Dermed undersøges indirekte effekter. Mere
specifikt undersøges, hvordan de fire udvalgte arbejdsforhold påvirker lærerens oplevede illegitimitet
af vedkommendes arbejdsopgaver, og hvordan denne oplevede illegitimitet efterfølgende påvirker

stress. Den kvantitative analyse viser resultater, der ikke kan forklares teoretisk, men som vil blive
behandlet gennem interviews med et udpluk af respondenterne fra den kvantitative analyse.
I den efterfølgende sektion vil resultaterne og deres praktiske og teoretiske implikationer blive diskuteret. Endeligt konkluderes der med en kort perspektivering. Overordnet set finder dette studie, at
målstyret undervisning er det arbejdsforhold, der primært påvirker stress gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne. Dette kan blandt andet forklares med potentiel kontrol over lærerens arbejde, et større dokumentationskrav og en målfiksering fra folkeskolelærerens side. Målfikseringen
er med til at minimere fokus på arbejdsopgaverne tilknyttet de andre arbejdsforhold.

Som problemformuleringen beskriver, undersøger dette studie fire arbejdsforhold afledt af folkeskolereformen og den effekt arbejdsforholdene har på folkeskolelærernes stress. For at kunne forstå den
teoretiske ramme omkring de fire arbejdsforhold præsenteres først en generel introduktion til styringstendenser i den offentlige sektor. Herefter præsenteres den teoretiske forståelsesramme for Performance Management og de tværgående samarbejder, samt et analytisk apparat til at beskrive karakteren af disse tværgående samarbejder. Det diskuteres, hvordan de fire arbejdsforhold ses som
udtryk for en af disse to styringstendenser. Efterfølgende præsenteres arbejdsrelateret stress som begreb og modellen over stress som trussel mod selvværdet (SOS-modellen). Det diskuteres, hvordan
de fire arbejdsforhold og deres tilknyttede arbejdsopgaver kan resultere i stress hos folkeskolelærere,
fordi de oplever arbejdsopgaverne som illegitime.

Den offentlige sektor er blevet styret forskelligt gennem tiden, og moderne styringsidéer har medført
reformbølger

en været en forbedring af servicen

i den offentlige sektor, mens det i dag i højere grad er at bevare det nuværende serviceniveau, ofte
for færre ressourcer. Inden årtusindskiftet har dette især været forsøgt med New Public Management,
altså at lede den offentlige sektor mod en mere markedsbaseret struktur og få den offentlige ledelse
til at imitere ledelsespraksis fra den private sektor. En af styringsmekanismerne, der er udsprunget i
relation til New Public Management, er Performance Management (Greve & Ejersbo, 2013; Lerborg,
2013; Pollitt, 2012). En anden nyere styringstendens er det tværgående samarbejde, som også for
nyligt har tiltrukket sig mere opmærksomhed i både teori og praksis (se blandt andet Gittell, 2016;
Gittell et al., 2013; Greve &

& Wanna, 2008; Osborne, 2010; Pedersen-

Ulrich, 2016; Sorensen & Torfing, 2016).
Begge styringsredskaber har relation til New Public Management: Hvor Performance Management
kan ses som en udvikling af New Public Management med fokus på resultatmålinger og produktivitet,
er det tværgående samarbejde opstået i kølvandet på en af styringsudfordringerne med New Public
Management. Den offentlige sektors organisering blev mere opdelt og fragmenteret, nogle af de traditionelle måder at arbejde sammen på blev nedbrudt, og der fulgte et større behov for koordinering
til at matche de nye arbejdsmåder. Fokus blev derfor at finde fælles løsninger og samarbejde på tværs
(Greve & Ejersbo, 2013).

De følgende afsnit i teorien stiller skarpt på den teoretiske forståelse af Performance Management
(afsnit 2.2) og det tværgående samarbejde (afsnit 2.3). I slutningen af hvert afsnit argumenteres der
for, hvordan målstyret undervisning og de politiske mål i reformen er udtryk for Performance Management, og hvordan det øgede samarbejde med pædagoger og den åbne skole er udtryk for tværgående samarbejder om kerneopgaven. Til vurderingen af de fire nye arbejdsforhold bruges aftaleteksten mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) samt Venstre og Dansk Folkeparti (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). Det bemærkes, at implementeringen af de fire arbejdsforhold sker i forskellige tempi på forskellige skoler
(også forud for reformen). For eksempel har nogle folkeskolelærere har haft pædagoger med i undervisningen inden reformen. Studiets analyser tager højde for dette.

Performance Management er et redskab til at effektivisere gennem styring efter resultater. Styringen
beror på ideen om at man kan sætte objektive mål op, gerne kvantitative, som medarbejderen skal
opfylde, og herefter kan evalueres på. Ved at sammenligne institutioner kan man se hvilke, der klarer
sig særligt godt. De opsatte mål skal have betydning for borgerne, så aktiviteterne i processen kan
ikke være et mål i sig selv. Grundtanken er, at man kan blive ved med at effektivisere og optimere
efter disse brugerorienterede mål, og at det er nødvendigt som samfund at agere på denne måde i
kapløb med resten af verdenen (Dahler-Larsen, 2014b).
Der bliver brugt mange ressourcer på at måle, sammenligne og evaluere i den offentlige sektor, hvilket skal sikre effektivitet og forbedringer af den offentlige sektor (Thiel and Leeuw, 2002). Det særlige er ikke, at den offentlige sektor skal forbedres, men at forbedringen af den offentlige sektor sker
ved at styre efter mål. Det betyder, at værktøjer som evaluering, dokumentation, resultatmåling,
benchmarking, monitorering og styring efter mål bliver en del af værktøjskassen i den offentlige sektor. Med inspiration fra det private forretningsliv får man, som i en kontrakt, konkrete mål og en
tidshorisont at arbejde under. Målene skal derfor være eksplicitte, så de kan måles, og det i sidste
ende kan evalueres om aftalen er overholdt.

Kravene om brugerorienterede, eksplicitte og målbare mål kan begrænse målenes omfang. Med et
begrænset antal mål får medarbejderne prioriteret i vigtigheden af arbejdsopgaverne, selvom prioriteringen ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med medarbejderens opfattelse af kerneopgaverne
eller brugernes behov (Dahler-Larsen, 2014a).
Der er mange bevæggrunde for og mange grader af Performance Management. Dette er også kaldet
for orienteringer af Performance Management. En af disse orienteringer ser Performance Management som en mission. Performance Management kan være medvirkende til at minde medarbejderen
om de ønskede mål. På den måde repræsenterer Performance Management en retning og kan betyde
en mentalitetsændring i arbejdet, hvis den udstukne retning er en anden end medarbejderens opfattelse
af kerneopgaven.
En anden grad af Performance Management beskrives som blød effektivitet, hvor der ligger et indirekte skub af medarbejderne i forventningen om, at de bliver mere effektive, når de bliver målt og
evalueret. Det kaldes blød effektivitet, da medarbejderne ikke oplever nogle direkte konsekvenser
ved ikke at leve op til målene. Dette er modsat Performance Management som hård effektivitet, hvor
resultater sammenkobles med økonomiske gevinster og sanktioner (ibid: 21-25).
Performance Management i den offentlige sektor indebærer udfordringer og her fokuseres på tre af
disse. For det første er det vanskeligt at opgøre produktiviteten. Den offentlige sektor skal levere et
komplekst produkt og opnå mange brede samfundsmål, og samtidig kan produktet fra det offentlige
ofte ikke prissættes. For det andet kræver Performance Management god ledelse, og man er derfor
gået over til strategisk ledelse flere steder (Greve & Ejersbo, 2013: 38 & 63). For det tredje skal
medarbejderne med på idéen. Der kan dog opstå problemer i denne del af processen, et såkaldt Performance Paradox, hvor konsekvensen af de nedsatte mål går imod de oprindelige formål med institutionen (Thiel and Leeuw, 2002). Dette sker igennem forskellige typer af processer (eksempelvis
Moynihan et al., 2012; Thiel and Leeuw, 2002), og her skitseres kort processerne i Thiel and Leeuw
(2002): Ved positiv læring er medarbejderne blevet så gode, at målene ikke kan måle dårlig performance længere. De udstukne mål er derfor overflødige. Pervers læring sker, når målingerne medvirker til, at medarbejderne kun fokuserer på det, de bliver målt på. Det kan føre til, at performance er
kunstigt høj. Den tredje proces, selektion, erstatter dårlig performance med god performance. På den

måde undgår man de svære og langsommelige opgaver og vælger de arbejdsopgaver, som øger måltallet. I den fjerde og sidste proces, undertrykkelse, ignorerer medarbejderne målene eller handler
symbolsk. På den måde bliver forskellen mellem målene og performance ikke et problem, fordi målene ikke betyder noget for medarbejderen (Thiel and Leeuw, 2002: 271).
Med et fortsat blik på medarbejderniveauet, er det tidligere fundet, at Performance Management har
en lille påvirkning på stress. Performance Management giver direkte kun lidt stress, men indirekte er
der tale om en stærkere påvirkning. Resultatmålingen påvirker indirekte ved at påvirke indholdet i
arbejdet, hvilket kan være i konflikt med medarbejderens opfattelse af kerneopgaven (Dahler-Larsen,
2014c, 2014d: 210-211). Det ses altså, at Performance Management kan føre til stress, og studiets
første forskningsspørgsmål er derfor:
Forskningsspørgsmål 1: Fører folkeskolereformens elementer af Performance Management isoleret
set til stress?

Performance Management

jdsforhold i folkeskolereformen. Den målstyrede undervisning

og de politiske målsætninger har begge øget fokus på konkrete mål og evalueringer, og ses derfor
som elementer af Performance Management.
Det første nye arbejdsforhold er altså den målstyrede undervisning. Målene for undervisningen skal
præciseres og forenkles, da det giver eleverne bedre mulighed for at vide, hvilken læring de skal opnå
med faget. Disse læringsmål anses som en væsentlig faktor ift. at øge det faglige niveau (Regeringen,
Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). Målstyret undervisning er et godt eksempel på grundidéen i
Performance Management om klare og enkle mål, som der kan evalueres på baggrund af. De konkrete
mål skal endvidere digitaliseres og understøttes med digitale platforme, hvor man også kan få inspiration til, hvordan den målstyrede undervisning kan tilrettelægges. De digitale platforme skal bidrage
til at skabe generaliserbar viden (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). At en digital platform spiller ind i Performance Management er ikke overraskende, da digitalisering er endnu et styringsredskab, som ofte præger den offentlige dagsorden i samspil med Performance Management.
Samspillet skal være med til at sikre centraliserede og dokumenterede løsninger, som bidrager til
effektivitet (Greve & Ejersbo, 2013: 7).

Det andet nye arbejdsforhold omhandler de politiske målsætninger. Selvom politiske mål og visioner
for folkeskolen i sig selv sikkert altid har været der, har de politiske målsætninger for folkeskolen
skiftet karakter: Fra at have sat brede rammer for folkeskolen som en mere dannende institution til at
sætte konkrete nationale mål for fagene og skolen generelt. Der er tidligere taget skridt i denne retning. Det ses for eksempel i 2001

Fælles

de enkelte

undervisningsfag defineret, dog defineret mere bredt end i dag (Undervisningsministeriet, 2015). I
2006 bliver det endvidere vedtaget, at folkeskoleeleverne skal udføre nationale tests (Folketinget,
2006). Folkeskolen har aldrig haft så konkrete mål, som der blev indført med folkeskolereformen
2014. De nye mål skiller sig ud, fordi de går så konkret på elevernes faglige kunnen, mindskelsen af
den sociale arvs betydning og elevernes trivsel. Samtidig har målene specifikke måltal, der skal opgøres på skole- og kommuneniveau og efterfølgende være et springbræt for udviklingen af folkeskolen (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). Alle disse elementer peger i retning af Performance Management, hvor man ønsker at skabe og styre efter synlige resultatmål.

Som det blev beskrevet i afsnit 2.1 om styringstendenser i det offentlige, var en af konsekvenserne af
New Public Management på nogle serviceområder en mere opdelt offentlig sektor og dermed også et
brud med gamle arbejdsgange. En reaktion har været, at man har forsøgt at skabe nye samarbejdsformer i det offentlige. Det gælder både for tværgående samarbejdsformer internt, hvor faggrupper skal
arbejde mere sammen, og for tværgående samarbejdsformer eksternt, hvor især det civile samfund i
samspil med det offentlige skal bidrage til at skabe bedre og mere innovative løsninger i det offentlige
(Gittell, 2016; Gittell et al., 2013; Greve &

& Wanna, 2008; Osborne, 2010;

Pedersen-Ulrich, 2016; Sorensen & Torfing, 2016). Det tværgående samarbejde kan altså både være
internt og eksternt og har derfor også været præget af en lang række nye begreber inden for offentlig
styring, såsom relationel koordinering (Gittell, 2016; Gittell et al., 2013), New Public Governance
(Osborne
Torfing, 2016; Pedersen-Ulrich, 2016), netværksstyring (Pedersen-Ulrich, 2016), kommune 3.0 (Pedersen-Ulrich, 2016) osv. I princippet kunne de forskellige teoretiske udlægninger af det tværgående
samarbejde blive uddybet, men udbyttet heraf vurderes begrænset i forhold til et alternativt fokus på
kvaliteten af det tværgående samarbejde. Med et nyt arbejdsvilkår i det offentlige, der betyder, at man

skal arbejde sammen på nye måder internt og eksternt, bliver det relevant at få klarlagt, hvordan man
kan karakterisere sådanne nye samarbejdsformer og deres kvalitet.
Man kan anvende flere teoretiske briller på det tværgående samarbejde, og dette studie fokuserer på
social kapital. Social kapital kan udover at beskrive de tværgående samarbejdsformer internt og eksternt, også bruges som analyseredskab til samarbejdet med ledelsen og samarbejdet internt i ens faggruppe.
Begrebet om social kapital bliver oprindeligt introduceret af Bourdieu (Bourdieu, 1986) og bliver
videreudviklet af blandt andre Putnam. Putnam beskriver social kapital som kvaliteten af relationer
mellem aktørerne indenfor et netværk i samfundet (Putnam, 1995). Denne forståelse er senere i litteraturen udviklet til at passe i en arbejdsmæssig kontekst. Social kapital beskriver her kvaliteten af de
relationer, der findes på en arbejdsplads (Gylling Olesen et al., 2008).
På en arbejdsplads med en høj social kapital oplever medarbejdere et tillidsfuldt samarbejde, en retfærdighed i arbejdsdelingen og fælles normer for arbejdet. Samarbejdet skal fordre en kultur, hvor
medarbejderne koordinerer deres handlinger og orienterer sig mod et langvarigt fælles gode i arbejdet.
Produktivitet og social kapital hænger altså tæt sammen (Gylling Olesen et al., 2008: 61-65).
For at den sociale kapital ikke bliver en diffus størrelse, opdeles den typisk i forskellige typer af
relationer. Organisationslitteraturen har taget udgangspunkt i Putnams to begreber bonding og
bridging, der beskriver karakteren af forholdet mellem hierarkisk lige relationer. Bonding beskriver
de relationer, som binder en gruppe sammen internt, mens bridging beskriver, hvordan grupper forbindes med andre eksterne grupper (Putnam, 1995). Bridging er med andre ord særligt centralt i forhold til de nye tværgående samarbejdsformer. Woolcook (1998) og Szreter (2002) har efterfølgende
introduceret et tredje begreb, linking, som beskriver en mere lodret relation mellem forskellige lag.
På en arbejdsplads repræsenterer linking relationen mellem medarbejdere og ledelsen.
For alle tre former for relationer består den sociale kapital af samarbejde, tillid og retfærdighed.
Samarbejde, og herunder selve samarbejdsevnen, forudsætter faciliteter til samarbejdet, samarbejdsnormer og gensidige forpligtigelser. Som i Putnams originale strukturelle tankegang er det ikke et
spørgsmål om samarbejde på individniveau. Fokus er ikke på den enkeltes evner til at samarbejde,

men på arbejdspladsens strukturer, og hvorvidt de understøtter et samarbejde. Strukturen spiller sammen med normerne for samarbejdet (kulturen), som er blevet udviklet på arbejdspladsen. Medarbejderne er med til at udvikle normerne og bidrager også til, at normerne giver mening i arbejdssammenhænge (Gylling Olesen et al., 2008: 45).
For at der kan være et godt samarbejde er tillid også en forudsætning. Tillid er især vigtig i situationer,
hvor arbejdspladsen gennemgår forandringer. Det er ydermere vigtigt, at alle vil bidrage i indsatsen
mod målet. Endelig er retfærdighed en vigtig brik i et samarbejde, så medarbejderne føler, at arbejdsrammerne er retfærdige. En følelse af retfærdighed kan øge medarbejderens lyst til at samarbejde for
arbejdspladsens mål. Desuden har forskning vist, at manglende retfærdighed kan føre til helbredsproblemer, herunder stress (ibid: 47-53).
Ser man selve styringstendensen med de nye tværgående samarbejdsformer i forhold til medarbejdernes stress, er der ikke et stort udbud af forskning i den eksisterende arbejdsmiljølitteratur. Litteraturen hægter oftest et samarbejde op på social kapital eller et andet begreb, der måler kvaliteten af
samarbejdet. Det er overordnet set fundet, at høj social kapital er vigtigt for et godt arbejdsmiljø. De
gode relationer kan reducere antallet af konflikter og yderligere medvirke til, at man hjælper sine
medarbejdere, fordi man nærer tillid til dem i andre situationer. Især retfærdigheden i samarbejdet
har betydning for stress hos medarbejderne, der ved uretfærdighed bliver usikre i deres arbejde. Ligeledes ses det med hensyn til tillid, at en høj grad af tillid gør medarbejderne mindre stressede. Dette
gælder også selvom der stilles højere krav (ibid: 65-67).
Social kapital påvirker altså medarbejdernes stress, hvilket er interessant i forhold til de nye samarbejdsformer. Såfremt lærerne i de nye tværgående samarbejdsformer i folkeskolen oplever forskellige
grader af social kapital i samarbejdet, kan der altså være en sammenhæng mellem det tværgående
samarbejde og stressen (også jævnfør forskningsspørgsmål 7):
Forskningsspørgsmål 2: Fører folkeskolereformens nye samarbejdsformer isoleret set til stress?

2.3.2 Samarbejde med pædagoger og åben skole
I dette afsnit karakteriseres folkeskolereformens krav om samarbejde med pædagoger og samarbejde
med det omgivende fritids-, kultur- og erhvervsliv (den åbne skole) som nye tværgående samarbejdsformer i folkeskolen. Det øgede fokus på samarbejdet mellem faggrupper relateres til den beskrevne
styringstendens i den offentlige sektor, som øger koordinering mellem faggrupper ved at fordre mere

tværgående samarbejde. I reformen lægges der op til, at flere faggrupper skal samarbejde om elevernes læring, så flere professioner kan bidrage i undervisningen (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). Som beskrevet er det en forudsætning for en høj social kapital på arbejdspladsen, at
medarbejderne på tværs af grupper indgår i et tillidsfuldt samarbejde, hvor alle arbejder for arbejdspladsens kerneopgave.
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger ses som en form for bridging mellem grupper, fordi der er
tale om to forskellige faggrupper, som i princippet arbejder på to arbejdspladser, henholdsvis på skolen og på fritidshjemmet. Pædagogerne inddrages nu i indskolingen, men stadig som en anden faglig
profession: Samarbejdet med pædagoger er tænkt som en mulighed for at styrke elevernes faglighed
gennem en støttende og supplerende funktion til læreren (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti,
2013).
Den anden samarbejdsrelation i folkeskolereformen er det tværgående samarbejde mellem lærere og
det omkringliggende samfund, også kaldet den åbne skole. Overordnet set bliver dette samarbejde
beskrevet som en opgave, der skal øge elevernes faglighed (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti,
2013). Det rummer derfor elementer af ideerne bag social kapital, da det øgede samarbejde på tværs
af grupper (lærerne og en ekstern samarbejdspartner) øger kvaliteten af kerneopgaven, altså elevernes
faglighed. Samarbejdet om den åbne skole er mere løst defineret end de øvrige beskrevne arbejdsforhold, og det er op til skoleledelsen at sætte rammerne for dette samarbejde (Regeringen, Venstre og
Dansk Folkeparti, 2013).

De ovenstående to afsnit har givet en teoretisk forståelse af studiets udvalgte dele af folkeskolereformen, de uafhængige variable. Det er nu nærliggende at etablere et teoretisk afsæt for studiets afhængige variabel, folkeskolelærernes stressniveau. Ved efterfølgende at sætte forståelsen af de uafhængige variable ind i en teoretisk model for stress, bliver det muligt at beskrive de kausale mekanismer, som studiet vil undersøge empirisk.

Folkeskolen.dk har fået udarbejdet analyser, der viser, at 90 % af folkeskolelærerne føler sig mere
stressede et år efter folkeskolereformen og arbejdstidsaftalen i forhold til året inden. 60 % svarer, at
de samlet set føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsager (Scharling Research, 2015). Året efter,
altså to år efter folkeskolereformen og arbejdstidsaftalens ikrafttræden, føler 59 % af lærerne sig
stressede af arbejdsrelaterede årsager (Scharling Research, 2016). Det tyder på, at folkeskolelærerne

føler sig stressede, men de er ikke de eneste. 15 % af danskerne føler sig ofte stressede, og den primære årsag til dette er arbejdet. Også i denne analyse er lærere signifikant mere stressede end mange
andre grupper på arbejdsmarkedet (Videncenter for Arbejdsmiljø, 2014). Imod denne bølge af stress
i Danmark kan man anfægte,
is any diff

(Cooper et al., 2001). Stress er kritiseret for at være blevet
(Shipley and Orlans, 1988: 111). For at undgå at stress bliver

en catch-all betegnelse for alt i det psykiske arbejdsmiljø vil dette studies forståelse af stress blive
gennemgået i det følgende. Stress-betegnelsen inkluderer ofte motivation, flow i arbejdet, mening i
arbejdet, self-efficacy m.m., hvilket ikke er relevant i denne sammenhæng.
Der tages udgangspunkt i den kognitive aktiveringsteori om stress (CATS). Denne teori kombinerer
nemlig individets kognitive aktiveringer og reaktioner med dets omgivelser på samme måde, som
nyere stressforskning også gør det (Cooper et al., 2001, 1988; Fletcher, 1988; Ursin & Eriksen, 2004).
Den kognitive aktiveringsteori om stress forstår stress som en reaktion på et ydre element. Når en
person opfatter det ydre element, igangsættes en vekselvirkning mellem kognitive aktiveringer og
fysiologiske reaktioner i personen. Teorien tager dermed udgangspunkt i en ydre faktor, der kaldes
stressstimuli. Visse stimuli kan man have en positiv forventning til at kunne løse, mens andre kan
skabe en negativ følelse hos personen, der oplever denne stressstimulus. Personens opfattelse vil afhænge af tidligere erfaringer og forventninger. Hjernen reagerer kognitivt på den ydre stimuli, og
personen kan opleve at føle sig presset og stresset. Denne kognitive reaktion vil aktivere fysiske reaktioner i kroppen, så kroppen er bedre i stand til at håndtere den ydre faktor. Endelig vil denne
fysiske reaktion sende et feedback-loop tilbage til hjernen, hvilket kan øge følelsen af at være presset
og stresset, især hvis personen har en negativ forventning til den ydre faktor. I denne forståelse defineres stress altså som en proces, der går igennem disse fire led hos en person: Et ydre element, som
hjernen forholder sig til, som kroppen herefter kan reagere på, som igen kan spille tilbage på den
kognitive oplevelse af stress (Ursin & Eriksen, 2004).
En person kan også forsøge at ændre de ydre omstændigheder eller dennes egen reaktion på de ydre
omstændigheder, hvilket beskrives i afsnit 2.4.6.
I sig selv er en stressreaktion ikke sundhedsskadelig på kort sigt. Tværtimod kan det skabe øget klarhed i en presset situation. Den stress, der opstår som en kortvarig fase og herefter forsvinder, sker
typisk, hvis personen på forhånd har en positiv forventning til den ydre faktor. Den usunde stress

opstår, når stressen ikke aftager, men er vedvarende. Det kan skabe uønskede psykiske og fysiologiske effekter hos den stressede (ibid). I dette studie anvendes et gængs mål for stress, der måler opfattelse af stress og fysiologiske reaktioner over de sidste fire uger, hvorfor der er tale om en sundhedsskadelig udgave af stress. Måling af stressbelastning vil blive beskrevet nærmere i metodeafsnittet.
Forståelsen af stress som kognitiv aktivering sætter en retning for resten af projektet: For det første
viser det, at stress er et subjektivt erfaret og vurderet fænomen, og at de samme ydre faktorer derfor
ikke nødvendigvis påvirker alle ens. For det andet viser det, at stress kan måles både ved selvrapporterede data og fysiologiske målinger, hvilket vil blive gjort til genstand for yderligere diskussion i
metodeafsnittet.

Med denne forståelse af stress følger spørgsmålet om hvilke ydre elementer, medarbejderen kan reagere på, og hvordan medarbejderen kan reagere. I dette afsnit ses der derfor på modeller inden for
forskningsfeltet om arbejdsrelateret stress.
Dette forskningsfelt om stress i arbejdsmæssige sammenhænge har tidligere været kritiseret for at
være domineret af enkelte store teorier (Semmer et al., 2007: 44). To af disse teorier på stressområdet
er henholdsvist Karaseks krav-kontrol-model, der er videnskabeligt citeret over 9.000 gange, og Siegrists imbalance-model, der er citeret næsten 4.000 gange (ifølge scholar.google.dk). Krav-kontrolmodellen forklarer arbejdsrelateret stress som mismatch mellem medarbejderens krav i arbejdet og
egen kontrol i arbejdet. Møder man som medarbejder store krav i sit arbejde uden at have kontrol og
autonomi nok til at kunne leve op til disse krav, virker det belastende og kan med tiden give stress
(Karasek, 1979). Generelt fokuserer krav-kontrol-modellen altså primært på få, ydre faktorer i arbejdet. Derfor er det svært at forklare forskellen i stressniveau mellem to personer med samme arbejdsvilkår. Selv en udvidet teoretisk model med social støtte fra kollegaer og ledelse (Karasek & Theorell,
1999) kan vanskeligt forklare, hvordan vidensarbejdere kan opleve stress, hvis de har høj kontrol i
arbejdet.
I stil med tankegangen om et rigtigt match mellem to variable, anskuer imbalance-modellen stress
som en ubalance mellem medarbejderens indsats og medarbejderens belønning. Overstiger medarbejderens indsats gennem længere tid medarbejderens belønning, kan det ifølge teorien resultere i
stress (Siegrist, 2012, 1996). Ligesom for krav-kontrol-modellen er der altså et stort fokus på ydre
faktorer i forklaringen af stress, om end imbalance-modellen i højere grad inddrager subjektive faktorer, såsom medarbejderens commitment til arbejdet: En overcommitted medarbejder vil på længere

sigt blive mere påvirket af en ubalance mellem indsats og belønning, da medarbejderen kan have
svært ved at gennemskue indsats og belønning realistisk (ibid).
I dette studie er disse mere velkendte modeller fravalgt til fordel for en nyere og mindre kendt stressmodel, der fokuserer mere på indre faktorer: Stress-som-en-trussel-mod-selvværdet/Stress-as-Offence-to-Self, også kendt som SOS-modellen. Kort fortalt forklarer SOS-modellen stress ud fra medarbejderens oplevelse af illegitim adfærd, illegitime stressorer og illegitime opgaver på arbejdspladsen. Ud fra denne teori vil en medarbejder eksempelvis blive mere stresset af at arbejde over med en
opgave, de betragter som unødvendig, end af at arbejde over med en opgave, de føler lægger sig op
ad deres kerneopgave (Semmer et al., 2015, 2007). SOS-modellen beskrives mere uddybende i de
følgende teoriafsnit 2.4.2, 2.4.3 samt 2.4.4.
Begrundelsen for valget af SOS-modellen over de to mere udbredte stressmodeller er trefoldig: Den
første begrundelse ligger i det teoretiske fokus på indre faktorer: SOS-modellen fokuserer på medarbejdernes indre reaktion på de ydre arbejdsforhold. De ydre arbejdsforhold giver ikke i sig selv stress.
Stress opstår i mødet med medarbejderens kognitive reaktion, der er afhængig af medarbejderens
opfattelse af, hvordan arbejdet burde være. Dermed passer SOS-modellen ind i forståelsen af stress
som kognitiv aktivering (Ursin & Eriksen, 2004). Når medarbejderen møder et ydre element i arbejdet, såsom en arbejdsopgave, kan det udløse en reaktion hos medarbejderen, for eksempel fordi medarbejderen føler, at arbejdsopgaven er illegitim. Inden for denne forståelse aktiverer det en oplevelse
af stress hos medarbejderen, der efterfølgende oplever fysiologiske reaktioner, der spiller tilbage på
oplevelsen af stress og medarbejderens måde at håndtere situationen på. Især krav-kontrol-modellen,
og til dels imbalance-modellen (der dog har visse indre faktorer med), kan have svært ved at passe
ind i det teoretiske framework om stress som kognitiv aktivering, eftersom disse modeller ikke i
samme grad fokuserer på de indre processer i medarbejderen.
Den anden begrundelse findes i feltets empiriske karakter: Flere undersøgelser har allerede peget på
en utilfredshed blandt lærerne over de nye arbejdsforhold og de dertilhørende arbejdsopgaver. Eksempelvis mener 9 ud af 10 lærere, at målstyret undervisning fylder for meget (Bangild, 2016). Nogle
lærere oplever, at den åbne skole, altså samarbejdet med eksterne aktører, ofte blot er en ekstra arbejdsopgave med dårlige økonomiske forudsætninger (Nationalt netværk af skoletjenester, 2016).
Samarbejdet med pædagoger bliver også af nogle lærere set som en arbejdsopgave, der ikke er tid til,
samtidig med at folkeskolelærerne også oplever at have ansvaret for pædagogernes undervisning

(Bjerrum et al., 2016). Derudover bliver inddragelsen af pædagoger af nogle lærere set som løndumping, fordi pædagoger er billigere at indsætte i undervisningen (Lauritsen & Christensen, 2016; Scharling Research, 2016). I forhold til de politiske mål angiver Danmarks Lærerforening i et høringssvar,
at målene ikke i sig selv er illegitime. Derimod opfattes den øgede styring efter de konkrete resultatmål som "stærkt bekymrende" (Danmarks Lærerforening, 2014). Samlet set peger dette på, at de
udvalgte elementer i folkeskolereformen i varierende grad allerede bliver set som illegitime af folkeskolelærerne. Derfor synes det nærliggende at bruge en forklaringsramme, som inddrager de konkrete
arbejdsforhold og lærernes opfattelse af legitimiteten af de tilknyttede arbejdsopgaver.
Den tredje begrundelse bunder i projektets fokus: Det synes uundgåeligt, at folkeskolereformen og
arbejdstidsaftalen hænger sammen. Projektets påstand er da heller ikke, at arbejdstidsaftalen ikke kan
have indflydelse på lærernes stressniveau. Der er dog valgt et fokus på folkeskolereformens konkrete
arbejdsopgaver, hvorfor SOS-modellen igen synes oplagt med dens fokus på arbejdsopgaver. Havde
projektet brugt krav-kontrol-modellen som analytisk ramme, ville det være meget svært ikke analytisk at koble arbejdsopgaverne til et spørgsmål om kontrol og autonomi i arbejdet, da krav-kontrolmodellen direkte fokuserer på disse begreber. Kontrol og autonomi i arbejdet er i langt højere grad
en del af arbejdstidsaftalen og ikke folkeskolereformen. På denne måde ville det være sværere at se
effekterne af de enkelte arbejdsopgaver. I stedet kunne man risikere et mere mudret billede, fordi
kontrol og autonomi (og dermed arbejdstidsaftalen) ville få en meget dominerende plads i analyseapparatet.
Imod den sidste begrundelse kan man hævde, at studiet kan risikere at overse arbejdstidsaftalens effekt på folkeskolelærernes stress. Som nævnt er studiets påstand ikke, at arbejdstidsaftalen og eksempelvis autonomi i arbejdet ikke kan have betydning for lærernes stressniveau. Afgrænsningen er primært for at påpege, at der kan ligge vigtig viden om, hvordan selve arbejdsopgaverne og de politiske
mål i folkeskolereformen påvirker lærernes psykiske arbejdsmiljø. Er der ingen væsentlig påvirkning,
og skyldes lærernes stressniveau primært andre ting, vil studiets statistiske modeller have en lav forklaringskraft. Dermed vil forklaringen af lærernes stressniveau skulle findes i andre forhold i lærernes
arbejde. Metodisk set vil de kvalitative interviews kunne afdække, om lærerne automatisk taler om
arbejdstidsaftalen i forbindelse med de konkrete arbejdsopgaver, eller om arbejdstidsaftalen og de
konkrete arbejdsopgaver meningsfuldt kan adskilles ligesom dette projekts udgangspunkt.

Dette afsnit beskriver først SOS-modellens forståelse af illegitime opgaver og deres relation til stress.
Der fokuseres primært på den del af SOS-modellen, der omhandler illegitime opgaver (og dermed
ikke illegitim adfærd eller illegitime stressorer). Selvom dette valg afskærer dele af SOS-modellen,
betyder det ikke, at fokus på én del af modellen ikke kan være bærende i sig selv. Som en senere kort
diskussion af litteraturen på området viser, har flere studier fokuseret udelukkende på opgavedelen af
SOS-modellen.
SOS-modellen har som nævnt et andet udgangspunkt end den øvrige stressforskning. Stress kommer
ikke nødvendigvis af en stor arbejdsmængde eller høje krav, men kan derimod opstå i et arbejde, hvor
medarbejderen bliver udsat for illegitim adfærd, illegitime stressorer eller illegitime opgaver. Dermed
er udgangspunktet i langt højere grad indre faktorer og medarbejderens fortolkning af de ydre omstændigheder. De faktorer, som medarbejderen oplever som illegitime, vil udgøre en trussel mod
medarbejderens selvværd. Dermed bygger teorien på, at de fleste mennesker vil kæmpe for at bibeholde en positiv forståelse og fortælling om sig selv. Når ens selvværd trues, vil det resultere i stressfulde oplevelser (Semmer et al., 2007). Det er altså ikke nødvendigvis arbejdsmængden, høje krav i
arbejdet eller lignende, der udløser stress, men derimod at medarbejderen opfatter forskellige faktorer
i sit arbejdsliv som illegitime. Eksempler på illegitim adfærd er bagtalende kollegaer og urimelig
feedback. Illegitime stressorer har en mindre tydelig social karakter og kan eksempelvis være dårlig
planlægning og glemsomme kollegaer (Sørensen, 2008). Modsat disse to faktorer (adfærd og stressorer) har folkeskolereformen primært ændret arbejdsopgaverne, hvorfor det er mest nærliggende
fremadrettet at fokusere på illegitime opgaver.
Illegitime opgaver er karakteriseret ved, at medarbejderen ikke mener, at det er vedkommendes pligt
at udføre en given arbejdsopgave. Illegitime opgaver er dermed ikke universelt illegitime. Først når
de placeres i medarbejderens kontekst kan oplevelsen af illegitimitet opstå. Det kan eksempelvis være
opgaver, som medarbejderen føler sig under- eller overkvalificeret til at løse, opgaver medarbejderen
ikke mener bør udføres af denne type fagperson, opgaver som ikke giver mening at løse for medarbejderen m.v. (Semmer et al., 2015). Mere konkret kan der eksempelvis være tale om dokumentationskrav og møder, der virker overflødige for medarbejderen (Sørensen, 2008: 83).
Ud fra disse eksempler på illegitime opgaver kan der udledes flere pointer: For det første omhandler
illegitime opgaver både nødvendigheden af opgaven og rimelighed i placeringen af opgaven (Semmer
et al., 2007: 51).

For det andet ligger det illegitime i medarbejderens egen vurdering og opfattelse. At det illegitime er
placeret i medarbejderens egen vurdering, snarere end i forskerens, kan tage en del ud af begrebets
politiske karakter, der ellers tidligere har været diskuteret som en udfordring ved at bruge teorien.
Spørgsmål er tidligere blevet stillet om hvorvidt det er forskerens opgave at vurdere om noget er
illegitimt eller ej (Sørensen, 2008). Ved at holde fokus på, at det er medarbejderens oplevelse af
illegitimitet, argumenteres dog her for, at det samlede begreb ikke er politisk ladet. Med andre ord
bedømmer dette studie ikke hvilke opgaver, der er illegitime at løse for folkeskolelærere, og hvilke
arbejdsopgaver, der ikke er. Derimod er det lærernes egen vurdering af hver enkel arbejdsopgave og
den oplevede grad af legitimitet af hver arbejdsopgave, som bliver testet og analyseret.
For det tredje kan illegitime opgaver både forekomme på faggruppeniveau og på individniveau. Således kan man forestille sig, at en nyuddannet medarbejder, der kun bliver sat til at kopiere i sit nye
arbejde, vil opleve dette som illegitimt. Denne arbejdsopgave vil være knyttet til den enkelte medarbejder og vil som en logisk konsekvens heraf også kun kunne udløse stress hos denne medarbejder.
Man kan dog også forestille sig en situation, hvor en (eventuelt politisk) ledelse vælger, at en hel
faggruppe skal varetage nogle nye arbejdsopgaver, som flere i denne gruppe vil opleve som illegitime.
Her er det ikke den enkelte medarbejder, der bliver ramt, men derimod hele faggruppen. Heraf er
-

(Sabo, 1990) opstået, som dækker over aktiviteter, som sygeple-

jersker betragter som illegitime, idet de mener, at dette ikke er en opgave, som en sygeplejerske skal
løse.
Med denne klarlæggelse af begrebet om illegitime opgaver og relationen til stress, er det relevant kort
at se nærmere på den empiriske forskning om illegitime opgaver i SOS-modellens forståelse.
Forskningen over illegitime opgaver er kendetegnet ved et primært fokus på medarbejdere i offentlige
organisationer (eksempelvis Björk et al., 2013; Kottwitz et al., 2013; Madsen et al., 2014), men også
medarbejdere i private organisationer (eksempelvis Pereira et al., 2014) og frivillige organisationer
(eksempelvis van Schie et al., 2014) har været undersøgt. Mange studier stammer fra Schweiz, hvor
teorien har sin oprindelse, men der findes også studier fra Norden med relevante fund (eksempelvis
Björk et al., 2013; Madsen et al., 2014; Opstrup & Pihl-Thingvad, 2016).
SOS-modellens teoretiske antagelse er som nævnt, at selvværdet bliver truet ved oplevelsen af illegitime opgaver. Sammenhængen er fastlagt empirisk, så oplevelsen af illegitime arbejdsopgaver sænker
medarbejderens selvværd (Eatough et al., 2016; Semmer et al., 2015). Effekten på medarbejderens
selvværd er ikke nødvendigvis vedvarende over tid, men truslen mod selvværdet kan resultere i andre

påvirkninger af det psykiske arbejdsmiljø, heraf depressive følelser den følgende morgen. En forventet (men ikke testet) forklaring er, at den forrige dags lave selvværd kognitivt aktiverer processer, der
fører til depressive følelser (Eatough et al., 2016).
Ses der på det psykiske arbejdsmiljø generelt, finder studier, at oplevelsen af illegitime arbejdsopgaver kan være med til at sænke medarbejderens motivation, øge vrede på kort sigt, øge risiko for
burnout, sænke lysten til at blive i organisationen og endda skabe modproduktiv adfærd (Eatough et
al., 2016; Madsen et al., 2014; Semmer et al., 2015; van Schie et al., 2014). Den negative motivationseffekt fra oplevelsen af illegitime opgaver har især vist sig gældende for ældre medarbejdere og
medarbejdere med et generelt dårligt helbred (Madsen et al., 2014). Dermed synes især medarbejdere
med høj anciennitet eller mindre overskud i hverdagen grundet deres helbred at opleve et belastet
psykisk arbejdsmiljø, når de oplever illegitime opgaver i arbejdet.
Disse fund viser, at medarbejderens psykiske arbejdsmiljø generelt bliver påvirket af oplevelsen af
illegitime opgaver. Det er dog ikke kun medarbejderens generelle psykiske arbejdsmiljø, der bliver
påvirket. Studier har også fundet en direkte relation mellem illegitime arbejdsopgaver og stress. Med
true selvværdet og ende med at give stress. Denne stress er i nogle studier målt som selvrapporteret
stress (eksempelvis Björk et al., 2013), der efterfølgende finder korrelationer mellem oplevelsen af
illegitime opgaver og stress hos medarbejderen. Der findes også studier, der kombinerer selvrapporteret oplevet illegitimitet i arbejdsopgaver med fysiologiske mål, såsom søvnmålinger (Pereira et al.,
2014) og målinger af kortisolniveau (stresshormon) (Kottwitz et al., 2013). Sidstnævnte studie finder,
at mænds kortisolniveau steg ved oplevelsen af illegitime opgaver, hvis medarbejderens selvrapporterede helbred var relativt lav (ibid). Med forståelsen af stress som kognitiv aktivering anses både de
selvrapporterede og de fysiologiske målinger som valide: De fysiologiske reaktioner fremtræder typisk efter, og spiller også senere ind på, en oplevet stressfornemmelse. Det er tidligere påpeget, at de
selvrapporterede data og fysiologiske målinger med fordel kan supplere hinanden i forståelsen af
stress (Ivancevich & Matteson, 1988).

not already contained in other stressor constructs. Rather they explain unique variance over and above
other stressors in indicators of well-

(Semmer et al., 2007: 51).

Ud fra denne teoretiske ramme står det altså klart, at folkeskolelærernes eventuelle stress vil kunne
tilskrives folkeskolereformens nye tværgående samarbejdsformer og den øgede brug af Performance

Management, såfremt lærerne oplever disse nye arbejdsopgaver som illegitime. Som det tidligere er
beskrevet, peger et studie på, at 9 ud af 10 folkeskolelærere føler, at målstyret undervisning fylder for
meget (Bangild, 2016). For de politiske mål anses selve målene ikke som illegitime, men derimod
styringen efter de konkrete resultatmål (Danmarks Lærerforening, 2014). Ligeledes er der tidligere
argumenteret for, at samarbejdet med pædagogerne i lærernes øjne kan skyldes en sparerunde (Lauritsen & Christensen, 2016; Scharling Research, 2016), og at samarbejdet indebærer arbejdsopgaver,
der ikke er tid til (Bjerrum et al., 2016). Samarbejdet med det omgivende samfund hos lærerne kan
også opfattes som en ekstra arbejdsopgave, der mangler de nødvendige økonomiske ressourcer (Nationalt netværk af skoletjenester, 2016).
Studiets tredje og fjerde forskningsspørgsmål bliver således:
Forskningsspørgsmål 3: Fører folkeskolereformens elementer af Performance Management til stress
gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne?
Forskningsspørgsmål 4: Fører folkeskolereformens nye samarbejdsformer til stress gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne?

Fagidentitet har ifølge SOS-modellen stor indvirkning på om en arbejdsopgave opleves som illegitim
(Semmer et al., 2007). Arbejdsopgaver kan virke særligt illegitime, og dermed være et belastende
element i arbejdsmiljøet, hvis medarbejderen føler, at de går imod vedkommendes faglige normer i
arbejdet og dermed også imod medarbejderens faglige identitet.
Den faglige identitet er nødvendigvis centreret omkring et fag. Faget kan forstås både som de fagprofessionelles handlinger og som de omkringliggende sociale strukturer (såsom uddannelser, normer,
lovgivning m.v.) (Smistrup, 2004). Faget er afgrænset fra den almindelige borgers deltagelse gennem
professionalismen, der kan beskrives som
(Freidson, 2001: 17).
Dette afgrænsede fag med sociale strukturer og fagprofessionelle normer er grundlaget for en faglig
identitet. Fagidentiteten er tidligere beskrevet som et dynamisk samspil, hvor individet optager den
kollektive forståelse, og den kollektive forståelse kan blive påvirket af individet. Som ny medarbejder
bliver man hurtigt socialiseret ind i grænserne for den acceptable faglige adfærd (Smistrup, 2004).
Når individer kan påvirke den kollektive forståelse af fagidentiteten, må det indbefatte, at fagidentiteten kan skifte karakter. Ses der på lærernes specifikke fagidentitet, er der da heller ikke tale om en

statisk læreridentitet (Day, 2002). Forandringerne i lærernes faglige identitet hænger i høj grad sammen med den generelle udvikling i samfundet. På tværs af vestlige lande er skolelovgivningen gået i
retning af flere nationale mål, tests, benchmarking m.v.

altså typiske Performance Management-

elementer, som beskrevet tidligere i teoriafsnittet. Dette udfordrer og forandrer lærernes fagidentitet
og har medført en ny type af lærere, der eksisterer side om side med en ældre fagidentitet. Den nye
læreridentitet forsøger at leve op til eksterne standardiserede mål på den mest effektive måde. Den
ældre læreridentitet har et mere udforskende læringsfokus centreret om brede samfundsmæssige værdier snarere end de specifikke fastsatte mål fra national side (Day, 2002; Sachs, 2003). Der er altså to
idealtyper af lærernes fagidentitet. Dette studies kvantitative del spørger ind til
den kvalitative del kan være med til at undersøge, hvordan de idealtypiske fagidentiteter spiller sammen med de illegitime opgaver og stress.
De fleste af studierne omkring illegitime opgaver tester ikke medarbejderens fagidentitet som sådan.
Studierne har i stedet et udgangspunkt i anden tidligere forskning, der siger, at fagprofessionelle roller
kan ende med at blive en del af ens identitet

og dermed også påvirke ens selvværd. Det samlede

argument er derfor, at når medarbejderen oplever illegitime opgaver, går det udover vedkommendes
fagidentitet og truer dermed selvværdet, hvilket kan give stress (Pereira et al., 2014; Semmer et al.,
2007). Hermed testes fagidentitet altså ikke i sig selv, om end fremtidig forskning opfordres til netop
at udforske potentielle betingende led (Semmer et al., 2010: 92).
Det er derfor oplagt at undersøge den kausale mekanisme mellem arbejdsopgaverne og stress nærmere. Fagidentitet kan vise sig at betinge effekten af illegitime opgavers effekt på stress, således at
medarbejdere med en stærk fagidentitet vil opleve en højere grad af stress af samme mængde oplevede illegitime opgaver. Dette skyldes, at lærernes fagidentitet er truet i højere grad, og de derfor er
udsat for en større trussel mod deres selvværd, hvilket virker stressende. Er medarbejderens selvværd
og identitet derimod ikke knyttet op på faglige normer, forventes medarbejderen ud fra teorien i langt
lavere grad at få stress af oplevede illegitime opgaver, eftersom opgaverne ikke truer medarbejderens
selvværd. Denne betingelse på forholdet mellem oplevelsen af illegitime opgaver og stress fører til
projektets næste forskningsspørgsmål:
Forskningsspørgsmål 5: Fører folkeskolereformens elementer af Performance Management særligt
til stress gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne, hvis lærernes fagidentitet er stærk?
Forskningsspørgsmål 6: Fører folkeskolereformens nye samarbejdsformer særligt til stress gennem
en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne, hvis lærernes fagidentitet er stærk?

Hermed er studiets seks forskningsspørgsmål udledt. Et sidste forskningsspørgsmål, der melder sig i
forlængelse af det tidligere teoriafsnit om social kapital, gælder kun for de nye samarbejdsformer i
folkeskolereformen. Det er tænkeligt, at de lærere, der oplever en lav social kapital i deres samarbejde
med enten det omgivende samfund eller pædagogerne, vil opleve en højere grad af illegitimitet i
arbejdsopgaverne, end lærere, der oplever en høj social kapital i samarbejdet. Således bliver studiets
sidste forskningsspørgsmål:
Forskningsspørgsmål 7: Fører folkeskolereformens nye samarbejdsformer særligt til stress gennem
en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne, hvis den sociale kapital i samarbejdet er lav?

Med projektets syv forskningsspørgsmål udledt, diskuteres kort et muligt fænomen, som kan påvirke
de kausale mekanismers udfoldelse i konteksten. Indtil videre har teoriafsnittet fokuseret meget på
medarbejderens reaktion på omstændigheder, som andre har indflydelse på. Medarbejderen har dog
også selv mulighed for at mindske stressen, enten ved at forsøge at ændre sin opfattelse af den ydre
stimulus eller forsøge at ændre selve stimulus (Ursin & Eriksen, 2004). Måden man håndterer stressende elementer på kaldes ofte for coping i stresslitteraturen. Den kognitive aktiveringsteori om stress
forstår imidlertid primært coping som forventningen til, at man kan håndtere det stressende element
og minder således meget om self-efficacy (ibid: 576-580). Dette studie benytter ikke distinktionen
mellem coping som forventning eller coping som et forsøg på at håndtere stressende elementer. Som
, hvorfor der må være et vist overlap mellem de to definitioner af coping. Ligeledes forventes det, at en folkeskolelærer, der fortæller om håndtering af stressende arbejdsopgaver i
hverdagen, primært fortæller om de måder, som vedkommende har gode erfaringer med at håndtere
opgaverne på. Således forventes medarbejderen oftest at have en positiv forventning til at kunne ændre situationen.
Coping-strategier er diskuteret i stressforskningen og bliver til tider opdelt efter om de er problemfokuseret eller følelsesfokuseret. Der er dog ikke konsensus i forskningen om opdelingen, ligesom
grænserne mellem idealtyperne kan være flydende. Idealtypisk kan medarbejderen forsøge at ændre
de ydre omstændigheder ved at bruge de problemfokuserede strategier. Ved de følelsesfokuserede
coping-strategier forsøger medarbejderen eksempelvis at ændre sin egen opfattelse af virkeligheden
eller følelsesmæssigt distancere sig selv fra de stressende elementer (Folkman & Lazarus, 1988; Lazarus & Folkman, 1984).

Medarbejderens værktøjskasse er ikke begrænset til coping-strategier relateret direkte til oplevelsen
af stress. Medarbejderen kan blandt andet anvende de tidligere beskrevne forskellige former for Performance Management coping (Moynihan et al., 2012; Thiel & Leeuw, 2002) til at håndtere en arbejdsopgave, som skaber stressreaktioner. Som folkeskolelærer kan man ikke ændre folkeskolereformen, men man kan forsøge at ændre indholdet af ens arbejdsopgaver, for eksempel ved symbolske
handlinger. I forlængelse heraf er en vigtig pointe, at i og med at folkeskolereformen har ændret
arbejdsopgaverne, kan en coping-strategi blandt medarbejderne være at udøve forskellige former for
modstand mod forandring. Dette kunne være at handle tilbagetrukkent og ikke ville acceptere de nye
arbejdsvilkår. Alternative tilgange til de nye arbejdsopgaver er ikke ukendte i litteraturen om illegih behavior that may
active, but in the wrong direction

(Semmer et al., 2010: 70).

Samlet set har medarbejderen potentielt en række muligheder til at håndtere sit stressniveau. Tabel
2.1 viser et samlet overblik over de coping-strategier, der undersøges i dette studie. Det må bemærkes,
at coping i forbindelse med Performance Management og forandringer er særlige, da de kan anvendes,
selv hvis arbejdsopgaven eller forandringen ikke anses som stressende.

Med forskningsspørgsmålene på plads, er det naturligt at se på, hvordan der bedst svares på disse
spørgsmål og den samlede problemformulering. For at gøre dette vil studiets vilkår blive diskuteret
som det første i metodeafsnittet: Forskningsfeltet af psykisk arbejdsmiljø er præget af kompleksitet.
Dernæst forklares, hvordan dette studie vil forsøge at håndtere denne kompleksitet, nemlig ved at
anvende et mixed methods-design, der som alle andre forskningsdesigns har opmærksomhedspunkter, man må holde sig for øje. Efterfølgende redegøres der for og diskuteres de konkrete metodiske
valg for de anvendte analyser. Til sidst adresseres en af hovedudfordringerne med mixed methodsdesign, nemlig at der ikke er faste standarder for kvalitetskriterier i forskningen.
For at kende til forskningsdesignets grundlag, diskuteres som nævnt først karakteristika for forskningsfeltet af psykisk arbejdsmiljø.

Forskningen om psykisk arbejdsmiljø er gået fra en bestræbelse efter at finde objektive faktorer i
arbejdet til en mere individorienteret tilgang, hvor der fokuseres på indre værdier. På denne måde er
forskningen for eksempel gået fra at kortlægge generelle erhvervsspecifikke risikofaktorer til forskning, der beskæftiger sig med mening i arbejdet og arbejdsidentitet. Fokus er dermed flyttet fra de
ydre omstændigheder til, hvordan individer reagerer på og agerer i de ydre omstændigheder (Agervold, 1998; Cooper et al., 1988; Fletcher, 1988; Payne, 1988). Skiftet fra det ydre til det indre virker
ikke specielt overraskende, når man har udviklingen i stressforskningen for øje: Teoriafsnittet beskrev, hvordan den nyere SOS-model fokuserer på individets kognitive aktivering i mødet med de
ydre omstændigheder i arbejdet, mens de ældre modeller i højere grad fokuserer på de ydre omstændigheder i sig selv.
Når fokus er gået i retning af samspillet mellem medarbejderen og omgivelserne medfører det, at der
er åbnet op for en vis kompleksitet i forskningsfeltet. Det er væsentligt sværere at studere medarbejderens reaktioner på og ageren i de ydre omstændigheder end blot at måle effekten af de ydre omstændigheder. Ville man måle effekten af de ydre omstændigheder, kunne man eksempelvis måle,
hvorvidt medarbejderen blev stresset af at arbejde over. Som det blev beskrevet i teoriafsnittet, tilsiger
SOS-modellens logik derimod, at medarbejderens stress ved overarbejde vil afhænge af, om medarbejderen føler, at overarbejdet bunder i kerneopgaven eller er noget, der anskues som en illegitim

arbejdsopgave. Medarbejderens stressniveau afhænger altså udover af selve arbejdsopgaven også af
medarbejderens opfattelse af arbejdsopgaven, og eventuelt også de strategier, som medarbejderen
bruger til at håndtere den oplevede illegitime opgave, og som kan spille tilbage på udførelsen af arbejdsopgaven.
Der er dermed ikke blot tale om klassiske enkle envejs-kausalforhold, men derimod kan de undersøgte
fænomener være gensidigt afhængige. Med andre ord kan det forklares
each variable never exists in isolation its effect is dependent
(Pervin & Lewis, 1978: 14). Et andet eksempel på kompleksiteten blev beskrevet i teoriafsnittet, hvor
stress, ifølge forståelsen af stress som kognitiv aktivering, hos nogle medarbejdere kan forstærke sig
selv gennem indre fysiologiske reaktioner.
Disse betragtninger om kausalitet går godt i spænd med en kritisk realistisk tilgang, der kort fortalt
forklarer, at den lokale kontekst og de iboende mekanismer og strukturer i konteksten påvirker, hvordan de konkrete fænomener udspiller sig. Med andre ord er en funden kausal mekanisme ikke en
ubetinget naturlov, der altid manifesteres. En sådan tilgang vil være mere typisk positivistisk. Manifestationen af fænomener afhænger af den konkrete kontekst (Bhaskar, 1998; Nygaard, 2012), og i
dette tilfælde også af medarbejderens reaktioner på omverdenen. Da studiets afhængige variabel er et
indre fænomen, er det også klart, at det er nødvendigt med et fortolkende element i forskningsprocessen for at kortlægge stressen og dens årsager, selvom stress og dens årsager findes objektivt set fra
respondenternes synsvinkel. Dette er igen i stil med den kritiske realismes udgangspunkt om en objektiv verden med flere lag (herunder et socialt), men at videnskaben om verden er socialt frembragt
(ibid).
Komplekse forskningsfelter er ikke afgrænset til psykologien og det psykiske arbejdsmiljøfelt. Også
andre forskningsområder i samfundsvidenskaben har lignende udfordringer blandt andet grundet
kompleksiteten i menneskelige fænomener og kontekstens påvirkning (Greene, 2012: 758-763).
Kompleksiteten er dermed ikke enestående for dette felt og betragtes da også her som et grundvilkår,
snarere end som et problem for undersøgelsen. Med dette grundvilkår bliver det oplagte metodiske
spørgsmål: Givet kompleksiteten i forskningsfeltet; hvordan undersøges problemformuleringen og de
opstillede forskningsspørgsmål på den mest hensigtsmæssige måde?
Typisk skelner man inden for samfundsvidenskaberne mellem kvalitative og kvantitative tilgange,
der er beskrevet som henholdsvis proces- og variansorienterede (Maxwell, 2004). Dermed forstås

kort fortalt, at en kvantitativ tilgang fokuserer på, hvordan den afhængige variabel varierer givet variansen i den uafhængige variabel. Den kvalitative tilgang bruger ikke på samme måde variansen i
variable som dens udgangspunkt, men orienterer sig imod processer og mekanismer mellem og omkring de undersøgte fænomener. Som Miles og Huberman skriver:

They

are a source of well-grounded, rich descriptions and explanations of processes in identifiable local
(Miles & Huberman, 1994: 1). Den kvalitative tilgang med dens dybe, kontekstnære og
procesorienterede fokus kunne således være én måde at forsøge at håndtere kompleksiteten på.
Udfordringen for en kvalitativ analyse ligger primært i for det første, at der ikke er faste standarder
for metoden og for det andet at den af natur er ressourcetung (ibid: 1-2). Eftersom den kvalitative
analyse har en stor dybde, er det ofte ikke muligt at lave en undersøgelse, der er stor nok til at kunne
udbredes til en større population (dette er da heller ikke formålet for alle kvalitative analyser). Udbredelsen beror derfor ofte på kvalificerede formodninger, hvilket også kaldes analytisk generaliserbarhed (Bøgh Andersen, 2010).
En kvantitativ tilgang kan derimod i højere grad udbredes og generaliseres efter. Dette skyldes blandt
andet, at den kræver færre ressourcer pr. respondent og at
gangen, er mere fastlagte end for den kvalitative tilgang: Den kvantitative undersøgelse kan i langt
højere grad koges ned til tal og tommelfingerregler om gængs forskning, mens der ikke er enighed
om kvalitetskriterierne i kvalitativ forskning (ibid). Et eksempel herpå er det typiske signifikansniveau på 0,05, som er én i forskningen valgt grænseværdi for, hvornår en sammenhæng oftest kan
siges at være signifikant (afhængigt af antallet af undersøgte enheder). Tommelfingerreglerne er mulige, da den kvantitative tilgang som nævnt har en mere variansorienteret og simplere tilgang. Det
interessante i undersøgelsen er, hvordan den afhængige variabel varierer givet variansen i den uafhængige variabel (Maxwell, 2004). Dermed er der også tale om en relativ simpel forståelse. Mere
avancerede statistiske metoder, såsom Structured Equation Modelling og Conditional Process Analysis (Hayes, 2013) åbner op for en mere kompleks forståelse af de undersøgte variables sammenhænge. Forståelsen beror fortsat på variansen i de målte variable og en forventet teoretisk kausal
retning, men modellerne er mere avancerede end simple binære modeller. Således undersøger dette
studie eksempelvis variansen i den afhængige variabel givet variansen i en mellemliggende variabel,
der samtidig afhænger af variansen i den uafhængige variabel, og dette led er betinget af variansen i
en fjerde betingende variabel. Det samlede kausale led er derudover kontrolleret for variansen og
sammenhængene i de øvrige kausale led i modellen. Med denne såkaldte modererede mediationsanalyse (som både indeholder mellemliggende og betingende led) synes det klart, at der er tale om en

relativ kompleks sammenhængsforståelse. Forståelsen er naturligvis stadig mere forsimplet end i en
kvalitativ tilgang og beror som nævnt stadig på variansen i variablene og en teoretisk forventet kausal
retning.
En løsning til at kunne svare på studiets forskningsspørgsmål kunne derfor være at kombinere den
kvantitative tilgang, der kan dække en større bredde, med den kvalitative tilgang. Den kvalitative
tilgang kan åbne for kompleksiteten de steder, hvor den kvantitative tilgang finder resultater, der ikke
umiddelbart kan forklares teoretisk. Inden for den generelle samfundsvidenskab er en position i forskningen, at man med fordel kan overveje at kombinere metoder, når der er ressourcer til det og tale om
et komplekst forskningsfelt (Greene, 2012). Følgende afsnit gennemgår studiets såkaldte mixed methods design, også kaldet kombinationsdesign på dansk (Pihl-Thingvad, 2014a), og diskuterer også
yderligere fordele og udfordringer ved at kombinere de to forskningstilgange.

Som ovenstående afsnit konkluderer, kan der være fordele ved at kombinere den kvantitative variansforståelse med den kvalitative procesforståelse, når forskningsfeltet er præget af en vis kompleksitet. Dette studie anvender derfor et mixed methods-design. Det anvendte design er typen, der kaldes
which theories or concepts are tested, to be followed by a qualitative method involving detailed ex(Baran et al., 2016: 75). Der er altså tale om en metode, der tager udgangspunkt i, at den
kvantitative del tester en række hypoteser eller forskningsspørgsmål, hvorefter den kvalitative del kan
åbne op for en dybere undersøgelse af det fundne. Designet med de kombinerede metoder giver dermed mulighed for synergieffekter, så metoderne kombineret er stærkere end metoderne hver for sig.
Med andre ord tilbagelægger en tandemcykel med begge metoder en længere distance mod forskningsspørgsmålet, end hvis metoderne cyklede på hver sin cykel uden at bidrage til hinandens undersøgelser og resultater.
En konkret synergieffekt i dette design er, at den kvantitative del kan skærpe den kvalitative analyses
fokus mod det, der ikke kan forklares, i stedet for at den kvalitative del endnu en gang skal undersøge
alle de teoretiske parametre. På denne måde kan den kvalitative analyse rette sit fokus mod det mest
interessante og dermed komme mere i dybden, end det ellers ville være muligt, hvis den kvalitative
del skulle have samme bredde som den kvantitative undersøgelse. Den kvalitative analyse kan også
kvalificere diskussionen af, om den formodede primære kausale retning er som den bliver opstillet i
den kvantitative analyse. Endnu en synenergieffekt er, at studiets samplingsmetode giver mulighed

for at vurdere, om der er overensstemmelse mellem det interviewpersonerne siger og det, de har svaret
i spørgeskemaet. Dette er relevant, da spørgeskemaet nødvendigvis må spørge på en mere simpel
måde end interviewene. En overensstemmelse kan derfor pege i retning af en god målingsvaliditet i
den kvantitative del.
Derudover er der lavet to foranalyser til studiets reelle analyser for at kvalificere studiets relevans og
spørgeskemaets udformning.
Hermed ender studiet altså med en samlet undersøgelse, der indeholder følgende elementer:

Studiets primære fokus er de to kombinerede metoder i selve mixed methods-designet. Den klare
fordel ved denne kombination af metoder er som beskrevet, at den kvantitative del kan sikre en større
udbredelse, mens den kvalitative kan nuancere, kvalificere og åbne op for kompleksiteten de steder,
der ikke stemmer overens med de teoretiske forventninger.
Endnu en fordel ved denne kombination af metoder på forskningsområdet med illegitime opgaver er,
at forskningen indtil videre synes at være præget primært af kvantitative studier (Björk et al., 2013;
Eatough et al., 2016; Kottwitz et al., 2013; Madsen et al., 2014; Opstrup & Pihl-Thingvad, 2016;
Pereira et al., 2014; Schmitt et al., 2015; Semmer et al., 2015, 2010; van Schie et al., 2014). Det synes
derfor meget relevant at få åbnet forskningsfeltet mod en mere kvalitativ tilgang (som hos Sørensen,
2008). Mixed methods-design synes at være en farbar vej mod det mål, da resultaterne kan holdes op
mod de kvantitative resultater i studiet. En anden metodisk fordel ved at bruge mixed methods til
denne problemstilling er, at det jævnfør teoriafsnittet er forventeligt, at lærerne bruger coping-strategier til at håndtere deres stress og arbejdsopgaver. I kvantitative analyser er der ikke konsensus om
én måde at spørge ind til coping-strategier ligesom den efterfølgende kvantitative databehandling står
over for flere udfordringer (Cooper et al., 2001: 176-180). Det er derfor en fordel at kunne supplere
de kvantitative resultater om stress med en kvalitativ analyse, hvor der spørges ind til, hvordan forskellige arbejdsopgaver kommer til udtryk i respondentens hverdag. Ved at spørge åbent ind til en
arbejdsopgave, får respondenten mulighed for at nævne forskellige situationer, hvorefter man analytisk kan klassificere om respondenten anvender coping-strategier. På denne måde bliver respondenten

ikke direkte spurgt om, hvilke strategier de anvender for at håndtere arbejdspresset. Denne fremgangsmåde er i stil med tidligere forskning og tidligere tilkendegivelser om, at coping-strategier er
bedst analyseret indirekte (Erera-Weatherley, 1996; Lazarus & Folkman, 1984: 317).
Som bekendt er der dog ingen roser uden torne, og det gælder også for mixed methods-design. Torne
anses dog ikke her som et problem, hvis man blot er bevidst om, hvordan man håndterer dem. Tidligere er der i forskningslitteraturen rejst spørgsmål om, man overhovedet meningsfuldt kan kombinere
tilgange med så forskellig kausalitetsopfattelse og antagelser (Cooper et al., 2001: 216-217; Greene,
2008: 12). Hvis kausalitet på den ene side forstås som sammenhænge i variansmønstre, mens det på
den anden side forstås som processer og mekanismers indbyrdes samspil, rejser det spørgsmålet om,
hvilken af de to kausaliteter, man eventuel
punkt stammer fra en opfattelse af de metodiske tilgange som konkurrerende, eller endda inkommensurable/uforenelige. Dette studie vælger i stedet at anskue de to tilgange som komplementære: De
kan forklare forskellige dele af virkeligheden, og har begge fordele og ulemper. Ved at benytte begge
metoder bliver det muligt at belyse problemstillingen mere fyldestgørende fra flere vinkler (ibid):
thinking legitimizes and respects multiple stances and encourages dialogue among them, in service
(Greene, 2012: 770).
Det er klart, at store uoverensstemmelser i de to tilganges resultater vil give anledning til diskussioner,
om der reelt undersøges de samme fænomener, eller om der kan være alternative årsager til modsatrettede resultater. Dette diskuteres yderligere under 3.6 om kvalitetskriterier. Kvalitetskriterierne er
nemlig endnu en central overvejelse ved brugen af mixed methods-design, da forskningen er relativt
ny, og der derfor ikke er givet nogle standard kvalitetskriterier (Pihl-Thingvad, 2014a). Inden denne
diskussion vil de næste tre afsnit præsentere og diskutere de konkrete metodiske valg i studiets analyser.

Studiet støtter sig op af to foranalyser. Den ene er en saliensanalyse (præsenteret i problemstillingen
og uddybet i bilag 8.1). Saliensanalysen kvantificerer omtalen af de fire udvalgte arbejdsforhold ved
at tælle, hvor mange gange hvert arbejdsforhold er omtalt i fagbladet Folkeskolen to år før og to år
efter folkeskolereformen trådte i kraft. Således afdækkes den samfundsmæssige relevans i form af
lærernes dagsorden, både hvad der fylder op til reformens implementering, og hvad der reelt endte
med at fylde efter den trådte i kraft. Infomedia er brugt til at måle saliensen af de fire arbejdsforhold

(og grammatiske variationer heraf, således at saliensen for den åbne skole også indeholder åbne skoler, de åbne skoler, en åben skole osv.).
Den anden foranalyse spiller direkte ind i analysernes udformning og diskussion af resultater, idet der
er foretaget samtaler med forskellige typer af relevante aktører, herunder folkeskolelærere, folkeskoleledere, personale på folkeskolen.dk, en formand for en lokal lærerforening og en områdeleder på
skoleområdet i en kommune. Samtalerne er foregået i et relativt uformelt regi og er derfor ikke lavet
som deciderede (semistrukturede) interviews, men derimod som eksplorative samtaler, der prøver at
forstå konteksten for undersøgelsen bedre. Med en bedre forståelse af konteksten var det eksempelvis
muligt at tilpasse spørgsmålene i spørgeskemaet, som diskuteret i afsnit 3.4.1. Derudover giver det
mulighed for at teste om respondenternes opfattelse af virkeligheden er i tråd med de endelige resultater fra analyserne og dermed øge kvaliteten af studiets resultater, jævnfør konklusionernes kvalitet
i afsnit 3.6. De vigtigste pointer fra de indledende samtaler kan ses i bilag 8.2.

Den kvantitative analyse bygger på resultater fra et spørgeskema. I dette afsnit begrundes spørgsmålene i spørgeskemaet samt den anvendte samplingsmetode.
De indledende spørgsmål i spørgeskemaet har handlet om respondentens baggrund. Det er vigtigt for
analysen at inddrage, og det er også en god måde at få respondenten til at være komfortabel med
nogle simple spørgsmål. På den måde sikrer man, at respondenten ikke bliver afskrækket fra at deltage
(Møller Hansen, 2010a). Derefter bliver respondenten spurgt ind til faglig stolthed i sit arbejde, hvilket skal måle respondentens fagidentitet. Det er vigtigt, at spørgeskemaet ikke indeholder for mange
spørgsmål, så der skal løbende være en afvejning af, om et enkelt spørgsmål eller et helt indeks af
flere spørgsmål skal måle et fænomen i forhold til at sikre flest mulige respondenter gennemfører.
Dernæst bliver der spurgt ind til arbejdsforholdene og deres arbejdsopgaver. Det ene spørgsmål går
på i hvor høj grad respondentens arbejdsopgaver er præget af de fire valgte arbejdsforhold, mens det
andet spørgsmål går på i hvor høj grad respondenten mener, at arbejdsopgaverne burde være præget
af de fire arbejdsforhold. På den måde kommer det frem, om de fire arbejdsforhold i praksis præger
arbejdet, og for det andet om respondenterne mener, at det er sådan det skal være. Dermed er det

muligt at måle om respondenten oplever arbejdsforholdet som illegitimt
Semmer beskriver, at det giver dårlige retlig ikke vil karakterisere
deres arbejde som unødvendigt (Semmer et al., 2007: 51).
Derefter bliver der spurgt til, om de fire arbejdsforhold er nye efter reformen. Respondenten kan sætte
kryds ved de arbejdsforhold, som er nye efter reformen. Respondenten kan også svare, at ingen af
forholdene er nye efter reformen eller at vedkommende ikke var ansat før reformen. Det er relevant i
forhold til om de pågældende arbejdsforhold er nye og ikke blot noget, som respondenten altid har
arbejdet med. Til sidst bliver respondenten præsenteret for et batteri af fire spørgsmål, som vedrører
stress, og dette udgør den afhængige variabel. Spørgebatteriet er også anvendt i Resultatmålinger og
Stress (Dahler-Larsen & Pihl-Thingvad, 2014). Der er udvalgt fire ud af seks spørgsmål, så det igen
sikres, at spørgeskemaet ikke bliver for langt. Til sidst i spørgeskemaet får respondenten mulighed
for at skrive sine kontaktoplysninger i tilfælde af, at respondenten vil deltage i et opfølgende interview.
For at minimere fejl på dataindsamlingsstadiet, er der taget udgangspunkt i en velfunderet teoretisk
baggrund. Det sikrer, at spørgsmålene rammer de forhold, som bliver undersøgt. Det bliver endvidere
understøttet af, at der er blevet gjort brug af tidligere brugte spørgsmål. Ud over at spørgsmålene er
tilpasset efter klassisk teori og anvendt i andre undersøgelser, har der forud for spørgeskemaets dannelse været samtaler med flere fagpersoner. Det skal sikre, at spørgsmålene passer ind i den hverdag,
som lærerne oplever. Hvis spørgsmålene er for teoretisk funderet og ikke passer til lærerfeltet kan det
føre til fejl, fordi lærerne ikke oplever, at kunne svare ordentligt på spørgsmålene.
Forsamtalerne (bilag 8.2) bidrager til en højere målingsvaliditet i spørgsmålene. Der blev taget kontakt til både en lokalafdeling af Danmarks Lærerforening og fagbladet
var det især reformens tekst, som blev diskuteret, og de ord der bruges omkring de enkelte arbejdsforhold og arbejdsopgaver i reformen. De ord, som umiddelbart fylder i aftaleteksten om reformen,
er ikke nødvendigvis de arbejdsforhold, som fylder i praksis. Det har blandt andet ført til en skarpere
opstilling af definitionen på den målstyrede undervisning, fordi begrebet i sig selv er meget bredt, og
det bliver brugt meget forskelligt. Efter at spørgsmålene er formuleret, er to folkeskolelærere blevet
bedt om at pilotteste spørgeskemaet og samtidig beskrive deres umiddelbare tanker omkring de en-

kelte spørgsmål. Det skal sikre, at spørgsmålene relaterer sig til læringsfeltet i praksis. Pilotundersøgelsen bidrager desuden til at teste sammenhængen mellem de variable, der er udvalgt. Det sikrer, at
den teoretiske formodning også er relevant i praksis.
Der findes flere diskussioner af længden på en svarskala, og om der skal være en neutral kategori i
midten (Alwin, 1997; Kieruj & Moors, 2013). I denne undersøgelse er der valgt en femtrinsskala og
vedkommende ikke har en holdning til, eller har mulighed for at svare at forholdet ikke er noget, som
vedkommende arbejder med. Da der er grænser for, hvor mange grader af tilfredshed/utilfredshed en
respondent kan vurdere omkring sine arbejdsforhold og trivsel, er der netop valgt en skala på fem.
Derudover bliver der brugt spørgsmål fra Resultatmålinger og stress (Dahler-Larsen & Pihl-Thingvad, 2014) som har svarkategorier på fem. For at skabe et flow i spørgeskemaet, er det naturligt at
fortsætte med den samme mængde svarkategorier.
Der kan opstå bias, hvis stressspørgsmålene er placeret før spørgsmålene om arbejdsopgaverne (Siminski, 2008). Hvis respondenten vurderer sig selv til at være stresset og derefter skal vurdere deres
holdning til de nye arbejdsforhold, kan det ske, at respondenten vurderer sig mere utilfreds efter en
eventuel høj vurdering af stress og omvendt ved en lav vurdering af stress. Derfor er stressindeksspørgsmålene det sidste man som respondent svarer på. Det forventes at være et mindre problem, hvis
holdningen til opgaverne går ind og påvirker trivselsspørgsmålene, eftersom det er den kausale sammenhæng, som ønskes undersøgt. Selve introduktionsteksten er også formuleret meget neutral, så det
ikke påvirker respondenten i en bestemt retning. Derfor bliver undersøgelsens tema beskrevet som
i og med, at
flere som har oplevet en ændring i arbejdsmiljøet i højere grad vil deltage. Dette skal der tages højde
for i diskussionen af analysens fund.
Det ville være nærliggende at bruge BITS (Battery of Illegitimate Tasks Scale) (eksempelvis Semmer
et al., 2015, 2007) til at måle den oplevede illegitimitet af arbejdsopgaver. Problemet med BITS er
dog, at det spørger meget bredt ind til, om respondenten generelt oplever at have illegitime opgaver.
Derved mister man holdningen til de arbejdsopgaver, som er valgt som de uafhængige variable i
denne undersøgelse. Der kan være øvrige forhold end de fire udvalgte, som påvirker respondenternes
oplevelse af generel illegitimitet af arbejdsopgaver, hvorfor BITS ikke bruges, men der i stedet stilles
ét spørgsmål til hvert konkret arbejdsforholds arbejdsopgaver.

Det ville være oplagt at have spørgsmål til respondentens selvværd, eftersom det er en del af Semmers
SOS-model. Men det vurderes, at det er for personligt til, at respondenterne vil svare på det i en
internetsurvey. Det kan tilmed føre til, at respondenten afbryder spørgeskemaet, fordi det er for nærgående. Som beskrevet i teorien, er der dog tidligere vist stærke korrelationer mellem selvværd og
stress.
Spørgeskemaet blev uddelt elektronisk på to måder. For det første blev det lagt op på folkeskolen.dk,
hvor det blev oprettet som et debatindlæg. Efter aftale med medarbejdere på bladet, blev indlægget
lagt på forsiden af hjemmesiden. Det medførte eksponering på en platform, som er forbeholdt folkeskolelærere. Til spørgeskemaet var der knyttet en kort beskrivelse af fokus. Desuden var der også en
beskrivelse af hvilket formål, spørgeskemaet skal tjene. Dermed gives undersøgelsen en vis autoritet.
Det bliver også gjort klart, at undersøgelsen er anonym, hvilket forventes at give flere lyst til at deltage
(Van Selm & Jankowski, 2006). Samtidig blev et link til debatindlægget på folkeskolen.dk s hjemmeside delt på Facebook i et opslag med et billede af en tavle, hvorpå der med kridt står, at folkeskolelærere søges til en kort undersøgelse. På den måde blev flere gjort opmærksomme på undersøgelsen,
og den blev flittigt delt med folkeskolelærere (omkring 400 delinger). Af introteksten fremgår det, at
man er kvalificeret til at deltage, hvis man er folkeskolelærer. Snowballeffekten, hvor respondenter
henviser til nye respondenter (for eksempel ved at tagge personen i Facebook-opslaget) sikrer en høj
deltagelse. Der skal dog tages højde for denne proces i analysen og diskussionen, idet at det ikke
nødvendigvis ender ud som et repræsentativt sample. De samtaler, der blev foretaget med fagfolk
inden undersøgelsen handlede især om, at folkeskolelærerne har meget travlt og det er meget svært
at få udleveret mailadresser fra både kommunen og skoleledelsen. Derfor er det vurderet, at det mest
effektive netop er et debatindlæg på folkeskolen.dk og snowballsampling på Facebook.
Indsamlingsperioden var 21. september 2016 28. september 2016. Spørgeskemaet blev åbnet af 766
personer, hvoraf 111 personer kun har besvaret en del af spørgeskemaet, mens 596 personer (78 % af
total) har gennemført hele spørgeskemaet. Af disse 596 personer gav cirka 100 personer kontaktinformation til efterfølgende telefoninterview.

For at kunne have så valide mål som muligt i den kvantitative analyse, konstrueres indeks for nogle
af studiets komplekse og vigtige variable. I spørgeskemaet er der ved tre fænomener stillet mere end
ét spørgsmål, eksempelvis ved stress. Svarene til alle spørgsmål om stress lægges sammen, så man
med én variabel kan fange mere af kompleksiteten i et bagvedliggende fænomen (Møller Jensen og

Knudsen, 2009: 202). Fire spørgsmål i spørgeskemaet spørger ind til stress, mens andre spørgsmål
har omhandlet social kapital for de to forskellige samarbejdsformer. Faktor- og reliabilitetsanalyser
viser, at de fire stressspørgsmål loader højt (de måler altså samme fænomen) og sammenlagt har
stressindekset en Cronbachs alpha-værdi på 0,90 (indekset er altså i høj grad reliabelt) (se bilag 8.5,
tabel 8.1). Det samme gør sig gældende for de to skaler for social kapital, der har Cronbachs alphaværdier på hhv. 0,84 (samarbejde om åbne skole) og 0,75 (samarbejde med pædagoger). Det vil altså
sige, at målet for stress og de to mål for social kapital er målingsvalide og reliable. Med andre ord har
målene fravær af tilfældige og systematiske målefejl.
I forhold til studiets egentlige analyser bygger de indledende analyser på simple lineære regressioner
(tabel 4.1.2) og multiple lineære regressioner ved sammenligning af svarene om de fire arbejdsforhold
(tabel 4.1.1).
Det vurderes imidlertid ikke holdbart kun at anvende disse typiske statistiske metoder, hvorfor der
anvendes mediationsanalyser og modererede mediationsanalyser. Disse analyser udvider den kausale
sti til at indeholde mellemliggende og betingende led. Sådanne analyser kan virke overvældende, men
det vurderes fordelagtigt at udvide den kausale sti, når der er tale om et relativt komplekst forskningsfelt som feltet af psykisk arbejdsmiljø.
Den uafhængige variabel påvirker i mediationsanalyser den afhængige variabel gennem en tredje
variabel, der kaldes for den mellemliggende variabel. I dette studie ses det eksempelvis at et nyt
arbejdsforhold som målstyret undervisning (den uafhængige variabel) kan påvirke en lærers stress
(den afhængige variabel), fordi personen oplever, at arbejdsopgaverne tilknyttet målstyret undervisning er illegitime (den mellemliggende variabel). Målstyret undervisnings effekt på stress gennem
oplevet illegitimitet kaldes for en indirekte effekt. En indirekte effekt er modsat en direkte effekt,
hvor målstyret undervisning påvirker stress udenom mellemliggende variable . Én fremgangsmåde i
forskningen er at lave delvis stianalyse og undersøge om X på M er signifikant og om M på Y er

signifikant. En anden metode er at bruge Structured Equation Modelling (SEM), der opsætter hele
den kausale model samlet.
En stor udfordring er dog, at den samlede indirekte effekt kan være signifikant, selvom et af leddene
på stien ikke er det (Hayes, 2013: 201). I tilknytning hertil er der ved de nævnte metoder et indbygget
brud på antagelsen om normalfordeling. Derfor anvendes her bootstrap-metoden, der ikke bygger på
denne antagelse. Bootstrap producerer en række resamples (typisk 5.000 eller flere), der er randomiserede nye samples, dannet på baggrund af det oprindelige sample. Ved denne metode undgås at
bygge resultater på antagelsen om normalfordeling. Hermed opnås et mere biasfrit mål. Bootstrap
rapporterer korrigerede standardfejl og dertilhørende bootstrap-korrigerede konfidensintervaller. De
bootstrap-korrigerede konfidensintervaller viser om en indirekte effekt samlet set er signifikant (hvilket den er, hvis værdien 0 ikke indgår i konfidensintervallet) (ibid: 138-140). De to centrale forudsætninger, som bootstrap bygger på, er linearitet mellem hver enkel undersøgt sammenhæng, og at
respondenterne er uafhængige af hinanden (Preacher et al., 2007). Der findes ikke væsentlige store
brud på linearitetsantagelserne, ligesom der ikke er grund til at tro at respondenternes svar i stor stil
skulle afhængige af hinanden.
I samfundsvidenskaberne ser man ofte, at effekter er betinget af andre variable, og det samme kan
være tilfældet for indirekte effekter. Hvor meget et nyt arbejdsforhold som for eksempel målstyret
undervisning giver stress, fordi en lærer oplever arbejdsopgaver tilknyttet målstyret undervisning som
illegitime, kan afhænge af en fjerde variabel. Som det blev nævnt i teoriafsnittet kan fagidentitet spille
en rolle for, hvordan den indirekte effekt på stress er. Lærere med en høj faglig identitet vil i højere
grad kunne føle sig ramt på deres selvforståelse, hvis de føler, at en arbejdsopgave er illegitim. De vil
derfor i højere grad få stress af arbejdsopgaven. Mediationsanalysen udvides derfor og bliver modereret/betinget af fagidentitet og i den efterfølgende analyse betinget af social kapital, for at undersøge
den rolle, som social kapital kan spille for de to nye samarbejdsformer.
Den modererede mediationsanalyse undersøger dermed om en indirekte effekt er betinget af en fjerde
variabel. Typisk vil man måle den indirekte effekt på flere niveauer af den fjerde variabel: Eksempelvis måles styrken på den indirekte effekt for lærere med lav fagidentitet, mellem fagidentitet og
høj fagidentitet. Det er dog ikke helt simpelt at undersøge om der er signifikante forskelle i disse
indirekte effekter for forskellige niveauer af en fjerde variabel. Forskningen er da heller ikke afklaret
på dette område (Hayes, 2015; Preacher et al., 2007). Én fremgangsmåde er at se om konfidensinter-

vallerne for niveauerne overlapper. Dette er dog ikke uden problemer, i tilfælde af at konfidensintervallerne overlapper. Modsat gængs logik og en typisk misforståelse, kan der i tilfældet med overlappende konfidensintervaller ikke med sikkerhed konkluderes, om de indirekte effekter er signifikant
forskellige eller ej (Knezevic, 2008).
Et nyt bud i forskningen på signifikansudfordringen
af Hayes (2015). Indekset er lidt teknisk, men kort fortalt er indekset et udtryk for hældningen af en
lineær funktion, der relaterer den indirekte effekt til den betingende variabel. Med andre ord beskriver
Index of Moderated Mediation, hvordan fjerdevariablen betinger den indirekte effekt. Fordelen ved
at inddrage indekset er, at det giver ét samlet konfidensinterval på betingelsen af den indirekte effekt
(som netop er beskrevet som én lineær funktion). Er 0 ikke en del af dette konfidensinterval, er der
tale om en signifikant betinget indirekte effekt. Denne statistiske fremgangsmåde er ikke fuldt ud
implementeret i alle statistiske programmer, herunder det ellers anvendte Stata. I stedet anvendes
SPSS, der dog kræver, at man anvender et trick

(Hayes, 2013) til at opbygge de fulde

modeller i SPSS.

Den kvalitative analyse lægger sig i forlængelse af den kvantitative og søger at forstå nogle af de
fund, der ikke umiddelbart passer med de teoretiske forventninger. På denne måde er den kvalitative
analyse overvejende struktureret på forhånd. Dette er helt i tråd med en klassisk opfordring, hvis man
har et veldefineret analyseapparat, en forventning til hvad der er interessant at undersøge og ikke
ønsker data-overload (Miles & Huberman, 1994: 17). Den relativt forhåndsstrukturerede tilgang afspejles i spørgeguiden, der er semi-struktureret: Interviewspørgsmålene er skrevet på forhånd, men
respondentens svar forfølges, så der gives et mere helhedsorienteret svar på forskningsspørgsmålene
(Sommer Harrits et al., 2010).
For at undgå en for forudfattet idé og negativ framing om, hvad der giver lærerne stress, er de første
spørgsmål meget åbne. Der spørges ind til hvilke forhold, som virker belastende og befordrende i
folkeskolelærernes arbejde: Det er altså både forhold, der øger stress, og forhold, der er med til at
mindske stress. Efterfølgende konkretiseres spørgsmålene, og der spørges tættere og tættere på de
fire arbejdsforhold i folkeskolereformen, som dette studie undersøger. Interviewet forsøges holdt så
tæt på den enkelte lærers hverdag som muligt for at undgå, at det alene er lærerens egen fortolkning

af andres virkelighed, og ikke lærerens egen dagligdag, der præger resultaterne. I slutningen af interviewet præsenteres nogle af respondenterne for den kvantitative analyses resultater, og de bliver bedt
om at kommentere på, hvorfor de tror, at resultaterne er faldet sådan ud. Dette giver lærerne mulighed
for at tage den fortolkende hat på i slutningen af interviewet. Interviewguiden kan findes i bilag 8.6.
Den kvalitative analyse har som nævnt et mindre antal fænomener, som den prøver at forstå. Derfor
udnyttes studiets kombination
interviews. I slutningen af spørgeskemaet er respondenterne blevet spurgt, om de vil medvirke i et
interview, hvilket omtrent 100 har svaret ja til. Eftersom svarene på alle variable i den kvantitative
undersøgelse kendes på disse 100 respondenter, bruges der formålssampling ud fra kriterier, der kan
besvare forskningsspørgsmålene (Sandelowski, 2000: 248-249). Med andre ord vælges de respondenter, der umiddelbart afspejler de kausale mekanismer, der ønskes nærmere undersøgt. Der er to
opfølgende forskningsspørgsmål i den kvalitative analyse, og seks af respondenterne udvælges således, at deres svar særligt tænkes at kunne svare på det ene forskningsspørgsmål, mens fem respondenter vælges, idet de forventes særligt at kunne besvare det andet forskningsspørgsmål. Som udviklingen i displays viser (bilag 8.8) er der ikke overraskende visse forskelle mellem de to gruppers svar,
men for at mindske kompleksiteten, præsenteres alle respondenternes svar samlet i analysen.
Der er således gennemført i alt 11 interviews på cirka en halv times varighed. Alle interview er foregået over respondenternes privattelefon, da dette dels har gjort det muligt dels at nå bredere rent
geografisk og dels har gjort, at respondenterne ikke har været på arbejde under interviewet. Alle interviewene er anonymiseret og transskriberet, så de herefter var klar til den videre databehandling.
Interviewene er foretaget mellem d. 4. oktober 2016 til d. 15. oktober 2016.

Med dataindsamlingen for det kvalitative materiale beskrevet og diskuteret, følger det naturligt, hvordan dette materiale er blevet behandlet efterfølgende. Der er mange former for kvalitativ databehandling, og her er valgt en systematisk fremgangsmåde i form af kodning af interviews og efterfølgende
løbende opsætning og meningskondensering i displays.
Det kan være svært at lave præcise og rammende koder for et omfattende kvalitativt materiale. For at
sikre de bedste koder til kodningen af de 11 interviews, er det besluttet at danne koderne på forhånd
ud fra de teoretiske koncepter, der relaterer sig til de forskningsspørgsmål, som er behandlet i teorien.

På den måde kan man samle de ellers udefinerede brudstykker fra interviewene og systematisere dem
(Miles & Huberman, 1994: 55-65). Der er dog mulighed for, at der kan opstå nye koder igennem
kodningsprocessen, hvis der dukker relevante forhold op, som ikke relaterer sig til de teoretiske koncepter. Dette sikrer, at mulige afvigelser og hidtil uberørte mekanismer ikke udelukkes. De tilføjes
systematiske kategoriseringer, som gør det lettere at finde rundt i materialet. Der er en række deskriptive koder (ibid), som relaterer sig til konkrete forhold omkring de forskellige arbejdsopgaver og
hvordan de opleves. Der er også en del koder, som er af mere analytisk art, når det kommer til respondenternes mere indirekte beskrivelser af deres reaktioner på arbejdsforholdene. Her gælder det
især koderne for de forskellige coping-mekanismer. Der ligger et stærkt teoretisk apparat bag coping,
og det er derfor muligt at udpege denne coping i de transskriberede interviews.
Efter kodningen er der anvendt displays for at systematisere og meningskondensere data. De i alt tolv
displays er udarbejdet med baggrund i tre principper (Dahler Larsen, 2010: 192-198). For det første
skal data være autentisk. Displayprocessen skal præsentere data i sin autentiske form og det skal være
muligt at spore data tilbage til udgangspunktet. I dette studie betyder det, at displayene udvikles løbende, og der kan være kun små forskelle mellem hvert display, således at det er muligt at gå tilbage
og vurdere de enkelte forhold helt tilbage til det enkelte interview.
For det andet skal alt data, som er relevant for de valgte forhold, inkluderes i displays. I denne analyses kvalitative del, skal interviews blandt andet bidrage til en forståelse af, hvorfor der er forskel på
tre arbejdsforhold på den ene side og et andet arbejdsforhold på den anden side. De tre arbejdsforhold
bliver derfor lagt sammen i et display. For at eventuelle afvigelser eller lignende ikke udelades fra
analysen, bliver de displays, som beskriver hvert af de fire arbejdsforhold kort præsenteret i analysen,
inden de bliver lagt sammen.
For det tredje skal der være transparens med hensyn til, hvordan displays er dannet. I dette studie er
brugt farvekoder og begrebsbokse, som gør det muligt for læseren at sætte sig ind i databehandlingsprocessen sammen med nedenstående punktvise procesbeskrivelse.
De 11 interviews er bearbejdet gennem en displayproces for at kunne præsentere det bedst mulige
overblik over de pointer, som relaterer sig til forskningsspørgsmålene. Kodningen resulterede først i
et display med de enkelte interviews opdelt i kategoriseringerne. Herfra er der udviklet displays med
enkelte ændringer for hvert display. Dette skal som nævnt sikre autenticiteten af data, så man altid
kan gå tilbage og se, hvor den præsenterede data kommer fra. På første displaystadie er de enkelte

interviews stadig opdelt på respondentniveau. Det giver et overblik og en sammenhæng i de relevante
dele fra hvert enkelt interview. Der bliver her tilføjet en ekstra dimension af kodning. En farvekodning
af hvert citat skal vise, om forholdet påvirker respondentens stressniveau eller omhandler illegitimiteten af opgaven. I og med, at de enkelte kodninger stadig er opdelt for hvert interview, kan man
analysere sig frem til, om det drejer sig om stress (lyse farver) eller oplevet illegitimitet (mørke farver)
på hvert enkelt citat. Det kan også kodes, så det relaterer sig til begge dele ved at anvende en farvekombination af mørke og lyse farver. Farvekodningen giver samtidig mulighed for at markere retningen på tendensen (mere/mindre). På den måde bliver farvekoderne:

Det efterfølgende display (display 2) giver et overblik på tværs af respondenterne over, om der er
nogle forhold, der systematisk ikke er blevet talt om, og modsat om der er noget, som der bliver talt
mere om end andet. Dette sker i en tabel med afkrydsninger ud fra hvilke respondenter, der har talt
om hvilke forhold.
Det næste display (display 3) er en fremstilling af alle interviews lagt sammen på kodeniveau. De
citater, som omhandler et bestemt forhold, placeres i samme boks. Displayet giver et overblik over
alt, hvad der er sagt til det enkelte forhold. Det hjælper i analyseprocessen at have studeret de enkelte
koder først i samspillet med hele interviewet, og dernæst i samspil med hvad der generelt er sagt om
forholdet.
Herfra tager processen fart, og de enkelte citater bliver meningskondenseret til korte udtryk ud for
hvert forhold (display 4 og frem). På den måde begynder der at dannes et samlet overblik over de
enkelte forhold. Samtidig lægges respondenterne sammen på tværs (display 5 og frem), så den hidtidige opdeling i respondenterne efter sampling (høj stress eller lav stress og høj illegitimitet) ikke
længere er gyldig. Det viser sig nemlig, at mange forhold går på tværs af de to grupper.
Herfra bliver de fire arbejdsforhold delt op hvert sit display (display 7). Farvekoderne omkring illegitimitet og stress bliver til to bokse, hvor de relevante udtryk bliver sat ind og farvet enten rød eller
grøn, afhængigt af retningen på tendensen. Displayet giver et overblik over holdningen til arbejdsopgaverne, og hvad der konkret er beskrevet. Coping får ligeledes en boks på linje med stress og illegitimitet. Coping medvirker til at svare på det første kvalitative forskningsspørgsmål (som dannes efter

den kvantitative analyse), fordi det viser, hvordan respondenterne har håndteret de nye arbejdsforhold. Det er således vigtigt at se coping i relation til arbejdsforholdet og have med videre i displayprocessen. For at bevare overblikket over hvilke illegitime forhold, der relaterer sig til fagidentitet og
for to af arbejdsforholdene, social kapital, inddrages bokse til dette. Grafisk giver det et godt overblik.
Displays er netop gode til at give en koncentreret visning af komplekse fund. De tre arbejdsforhold,
som ikke giver stress, lægges sammen for at besvare problemstillingen om, hvorfor et af arbejdsforholdene giver stress, når de andre ikke gør (display 8 og 9). Det er her den største meningskondensering er sket. Det skyldes, at de tre arbejdsforhold, som bliver lagt sammen, har givet anledning til
forskelligartede holdninger. Derfor er kunsten at samle dem, så de kan bidrage til en besvarelse af
problemstillingen, uden at det er for uoverskueligt.
Display 10, 11 og 12 besvarer det andet kvalitative forskningsspørgsmål (som igen først dannes ud
fra den kvantitative analyse) og beror ligeledes på meningskondenserende udtryk, der kan spores
tilbage til det oprindelige data.
De beskrevne displays er alle at finde i bilag 8.

En af de store udfordringer ved at kombinere metoder er at vurdere studiets kvalitet. Mixed methods
er en relativ ny gren i forskningen. Derfor står litteraturen fortsat uafklaret omkring hvilke kriterier,
der ligger til grund ved vurderingen af et mixed methods studies kvalitet (Pihl-Thingvad, 2014).
Én holdning i forskningen er at anvende de gængse kvalitetskriterier for både den kvalitative og kvantitative del af analysen. Logikken er, at et dygtigt håndværk i begge dele af en undersøgelse vil føre
til et kvalitetsmæssigt stærkt samlet resultat,

(Greene, 2007; Teddlie &

Tashakkori, 2009). Dette studie anerkender vigtigheden af, at både den kvalitative og den kvantitative
del måles i forhold til kvalitetskriterier. Kvalitetskriterier i kvalitative analyser er dog ikke fastlagt på
samme måde som for kvantitative analyser (Bøgh Andersen, 2010). I et forsøg på at skabe konsistens
mellem den kvalitative og kvantitative analyse bliver der brugt kvalitative kvalitetskriterier, der minder om de kvantitative (Miles et al., 2013).
Kun at måle kvaliteten separat for hver enkel metode efterlader dog uforløste potentialer i diskussionen af studiets samlede kvalitet: Hvad er forklaringen, hvis den kvantitative analyse viser, at en kausal
mekanisme påvirker den afhængige variabel positivt, men den kvalitative analyse viser det modsatte?
Dette har fået nogle forskere inden for mixed methods til at skabe andre kriterier for et studies kvalitet,

(Pihl-Thingvad, 2014a).
Konklusionernes kvalitet dækker blandt andet over om resultaterne er konsistente på tværs af metoder, og om andre fortolkninger kan afvises (Tashakkori & Teddlie, 2003; Teddlie & Tashakkori,
2009). Konklusionernes kvalitet overlapper til dels de gængse kvalitetskriterier , hvorfor der kun inddrages visse aspekter af konceptet, der ikke dækkes af kvalitetskriterierne for hver metode.
At bruge kvalitetskriterier for hver metode, der minder om hinanden, er med til at understøtte synergieffekterne mellem de to metoder i diskussionen af konklusionernes kvalitet. Et eksempel herpå er,
hvis en respondents svar i spørgeskemaet ikke stemmer overens med svaret i et interview. Dette kan
rejse spørgsmål om inkonsistens i konklusionernes kvalitet, målingsvaliditeten i den kvantitative analyse og troværdigheden af den kvalitative analyse: Er der tale om fejl i dataindsamlingen eller kan
der være en god grund til inkonsistensen, for eksempel at respondenten i interviewsituationen er mere
påvirket af social desirability (Møller Hansen, 2010b: 271) og derfor giver mere socialt acceptable
svar.
Nedenstående tabel opsummerer de kvalitetskriterier, som studiet løbende forholder sig til.

Som det kan ses af de opsatte kvalitetskriterier, afhænger en del af kriteriernes opfyldelse af en systematisk fremgang. Metodeafsnittet samt bilag over kodning i statistikprogrammet (bilag 8.4) og
udvikling i displays (bilag 8.8) skulle således gerne være med til sikre, at studiet er let gentageligt
samt replicerbart og transparent på tværs af de to analysetilgange. Ligeledes giver udviklingen i displays også læseren mulighed for at vurdere, om processen er stabil og pålidelig, og dermed også om
det endelige analyseresultat er troværdigt i forhold til udgangspunktet.

Skal man ud på en længere rejse, tager man som regel et grundigt kig på kortet, inden man begiver
sig afsted. Den følgende analyse og diskussion er omkring 75 sider lang, så også her kan det være en
fordel med et indledende indblik af det, der er i vente.
Analysen starter med den kvantitative del, der svarer på de syv forskningsspørgsmål, der er opstillet
med udgangspunkt i SOS-modellen: Alle forskningsspørgsmål centrerer sig derfor i varierende grad
om, hvorvidt de fire undersøgte arbejdsforhold (målstyret undervisning, politiske mål, samarbejde
med pædagoger og samarbejde om den åbne skole) opleves som nye i arbejdet; om dette får respondenterne til at føle, at arbejdsopgaverne er illegitime; og om det i sidste ende giver respondenterne
stress. Den kvantitative analyse opbygges gradvist, så der først ses på karakteristika ved variablene
og simple isolerede kausale sammenhænge. Herefter udvides modellerne til at indeholde flere variable i én samlet model med direkte og indirekte effekter. Endelig betinges de indirekte effekter først
af fagidentitet og efterfølgende af social kapital.
De syv forskningsspørgsmål bliver besvaret af den kvantitative analyse, der dog ikke nødvendigvis
kan forklare, hvorfor nogle resultater går imod de teoretiske forventninger. Derfor opstilles to supplerende forskningsspørgsmål, der kan være med til at kaste lys over, hvorfor resultaterne ser ud, som
de gør. Disse to forskningsspørgsmål bliver besvaret af den kvalitative analyse, der lægger sin primære vægt på det spørgsmål, der er tættest på opgavens problemformulering.
En moderne rejsende vil ofte være udstyret med GPS, der løbende beretter, hvor man er og hvor man
er på vej hen. På samme måde vil de følgende afsnit løbende introducere, opsummere og guide videre
til næste afsnit, så også forskningsspørgsmålene og svarene herpå præsenteres undervejs i forsimplet
tabelform. Resultaterne bliver diskuteret, efterhånden som de præsenteres, og de mest centrale pointer
uddrages og tages med i efterfølgende opsamlende diskussioner.
Indledningsvist er en kort kommentar omkring studiets terminologi på sin plads: Dette studie undersøger som bekendt fire arbejdsforhold, der forventes at præge lærernes konkrete arbejdsopgaver. Man
kan forestille sig, at en respondent synes, at målstyret undervisning i princippet er en rigtig god idé
(arbejdsforholdet), men samtidig føler, at det er illegitimt selv at skulle bruge tid på det i hverdagen
(de konkrete arbejdsopgaver). Det primære omdrejningspunkt i begge analyser er respondenternes
konkrete arbejdsopgaver. Det afspejles i den kvantitative analyses metode ved, at der eksempelvis er
spurgt: I hvor høj grad mener du, at dine nuværende arbejdsopgaver burde være præget af: [et af de

fire arbejdsforhold]

et ar-

bejdsforhold præger lærernes hverdag og arbejdsopgaver. Hermed er det primært den oplevede illegitimitet i de daglige arbejdsopgaver, der spørges ind til, og ikke hvad respondenten eksempelvis
overordnet synes om målstyret undervisning som idé.

Den kvantitative del af analysen har sit udgangspunkt i forskningsspørgsmålene fra teoriafsnittet. De
syv forskningsspørgsmål kan ses samlet i boks 4.1. Boksen viser også, hvilke delafsnit af den kvantitative analyse, der muliggør et svar på spørgsmålene.

Inden studiet introducerer analyserne til besvarelsen af forskningsspørgsmålene, præsenteres først et
par indledende analyser, der tilføjer meget interessante perspektiver, der kan bruges fremadrettet i
analysen. Dette afsnit tester forskelle i de uafhængige og mellemliggende variable på tværs af de
undersøgte arbejdsforhold: Hvilke forhold de fleste betragter som nye i arbejdet , hvor meget arbejdsopgaver er præget af disse forhold, og hvilke opgaver, der betragtes som mest illegitime. Efterfølgende præsenteres den afhængige variabel stress og dens fordeling blandt respondenterne.

Der er væsentlige forskelle mellem de fire arbejdsforhold, når det kommer til om, lærerne oplever
arbejdsforholdene som nye i arbejdet, i hvilken grad deres arbejdsopgaver er præget af arbejdsforholdene, og hvorvidt respondenterne føler, at arbejdsopgaverne tilknyttet arbejdsforholdene er illegitime.
Målstyret undervisning er det, som flest respondenter mener er nyt (53 %) og det, der præger arbejdsopgaverne mest (tættes

/svarkategori 4). Samtidig oplever respondenterne også ar-

bejdsopgaverne tilknyttet målstyret undervisning som de mest illegitime. Dette stemmer overens
med, hvad flere af de uformelle samtaler i foranalysen (bilag 8.2) påpegede: Ud af de fire arbejdsforhold, var det primært målstyret undervisning, som prægede folkeskolelærernes nuværende arbejdsopgaver mest, det der primært blev betragtet som nyt, og noget af det, der skabte mest debat. Vedrørende politiske mål for folkeskolen mener hver fjerde respondent, at dette er nyt i arbejdet, hvilket
ikke er signifikant forskelligt fra andelen af respondenter, der mener, at den åbne skole er nyt i arbejdet. På samme måde er respondenternes vurdering af legitimiteten af arbejdsopgaver tilknyttet disse
to arbejdsforhold heller ikke signifikant forskellige. En interessant forskel er dog, at den åbne skole
påvirker respondenternes arbejdsopgaver signifikant mindre end de andre forhold. Dette resultat
stemmer overens med, at langt størstedelen af de danske folkeskoleelever i en SFI-undersøgelse svarer, at de kun i lille grad oplever ekstern undervisning (Nielsen et al., 2016). Endelig er der samarbejdet med pædagogerne, som færrest respondenter oplever som nyt (19 %) og færrest folkeskolelærere
oplever som illegitimt.
Det er interessant, at det nyeste arbejdsforhold samtidig har tilknyttet de arbejdsopgaver, der opleves
som mest illegitime. Det arbejdsforhold, som færrest respondenter oplever som nyt har arbejdsopgaver, der opleves som mindst illegitime. Det kunne indikere, at der sker en tilvænningsproces, hvor
medarbejderne langsomt socialiseres ind i arbejdsopgaverne. Med andre ord kan en tidligere vurderet

illegitim arbejdsopgave blive vurderet som legitim med tiden. Pointen om tilvænningsprocessen understøttes af andre statistiske resultater (jf. bilag 8.5, tabel 8.2 og 8.3). Der er signifikante forskelle i
vurderingen af legitimiteten af et arbejdsforhold afhængigt af, om det er nyt i respondenternes arbejde
eller ej. Omvendt viser det sig, at jo mere et af de fire arbejdsforhold præger en respondents arbejdsopgaver, desto mindre illegitim vurderer denne respondent arbejdsopgaverne til at være. De respondenter, hvis arbejdsopgaver eksempelvis bliver præget mest af målstyret undervisning, er således også
dem, der vurderer arbejdsopgaverne som mindst illegitime.
At forandringer tager tid, før de adopteres af medarbejderne, og at man som leder skal tage højde for
den eventuelle modstand, og den oplevede illegitimitet, er på ingen måder ukendt i forandringslitteraturen (eksempelvis Fernandez & Rainey, 2006; Kanter et al., 1992; Kotter & Schlesinger, 2008).
Tilvænningsprocessen er dog ikke særligt velbelyst i forskningslitteraturen over SOS-modellen. Som
litteraturgennemgangen i teoriafsnittet viste, er tidsperspektivet ofte begrænset. Selv ved et længere
tidsperspektiv er det, der varierer over tid, typisk den samlede vurdering af illegitime opgaver (Semmer et al., 2015). Der måles dermed typisk ikke på de specifikke arbejdsopgaver. Semmer og kollegaer har tidligere medgivet,

fuzzy and

subject to diverging interpretations (Semmer et al., 2010: 73). Disse forskellige fortolkninger er dog
ifølge dette studies resultater ikke kun afvigende mellem personer, men kan også afvige hos denne
samme person over tid. Medarbejderen kan vænne sig til sine nye arbejdsopgaver, så opgaverne med
tiden kan opleves som legitime.
Fundet i dette studie bygger på en tværsnitsundersøgelse og kan med fordel blive udforsket gennem
tidsstudier, så der kan påvises en stærkere funderet kausalitet. Ikke desto mindre indikerer fundet, at
studiets resultater kan være dynamiske og ændre sig over tid: Man kan forestille sig en ændring over
tid, hvor målstyret undervisning
Det bringer et dynamisk perspektiv ind i litteraturen over SOS-modellen, hvor oplevelsen af illegitimiteten af den samme arbejdsopgave ikke nødvendigvis er stabil over længere tid.
Ses der på spredningen af svarene til graden af påvirkning fra de fire arbejdsforhold på arbejdsopgaverne, viser der sig en relativ stor spredning. Dette kunne tyde på, at der er forskel i implementeringen
ude i folkeskolerne. Der kan eventuelt også være forskelle blandt lærerne på den samme skole

i

hvert fald samarbejder respondenterne på mellemtrinet og i udskolingen signifikant mindre med pædagoger (resultater ikke vist her). Også for følelsen af illegitimiteten i opgaverne er der en relativ stor
spredning i besvarelserne, hvilket, udover en varierende mængde af arbejdsopgaverne, blandt andet

må kunne tilskrives den konkrete skole. Et tidligere studie finder i hvert fald, at 10 % af variationen
i opfattelsen af illegitime opgaver kan tilskrives den konkrete organisation, herunder om der er intern
konkurrence om ressourcerne, en obskur beslutningsstruktur og en uretfærdig eller arbitrær ressourcefordeling (Björk et al., 2013).

Figur 4.1 viser spredningen på den afhængige variabel, stressindekset (sammenlagt af fire stressspørgsmål), samt en standard normalfordelingskurve. Det ses, at spredningen er relativt jævn, og i stil
hermed er værdien for medianen (0,11) og værdien for gennemsnittet (centreret til 0) tæt på hinanden.
Nedre kvartil er -0,71, mens øvre kvartil er 0,86. Det indikerer, at indekset er en smule venstreskævt,
hvilket figur 4.1 også viser. Der er dermed tale om en forskudt, men relativ standard normalfordeling.
En lille gruppe af respondenter trækker indekset ned, idét de slet ikke er stressede. At flere læreres
stress ligger forholdsvist højt er ikke nødvendigvis overraskende. Dette stemmer overens med at
grundskolelærere (dermed inklusiv privatskolelærere) i 2014 var signifikant mere stressede end den
gennemsnitlige danske medarbejder (NFA, 2015a) .
Opsamlende viser disse indledende analyser en række pointer, der er vigtige for studiets øvrige resultater. For det første adskiller målstyret undervisning sig fra de øvrige arbejdsforhold på tre måder:
Der er det, som flest respondenter oplever som nyt i arbejdet, det der påvirker arbejdsopgaverne mest,
og det der føles mest illegitimt. For det andet ser der ud til at være forskel i implementeringen af de

undersøgte forhold på de forskellige skoler. For det tredje, og måske vigtigst for forståelsen af studiet,
kan studiets resultater være dynamiske, da der er tegn på, at der sker tilvænningsprocesser, hvor oplevede illegitime arbejdsopgaver langsomt bliver opfattet som legitime.

Ovenstående analyseafsnit har givet en oversigt over de vigtigste variable i studiet, således at dette
afsnit kan undersøge de to første forskningsspørgsmål. Inden studiet giver sig i kast med de fulde
mediationsanalyser undersøges de to første forskningsspørgsmål, om folkeskolereformens Performance Management-elementer og nye samarbejdsformer isoleret set fører til stress. Det testes altså,
om de fire arbejdsforhold isoleret set har en sammenhæng med stress. Som det blev beskrevet i sidste
afsnit er der to sæt af uafhængige variable, der går på, dels om arbejdsforholdet er nyt og dels omfanget af arbejdsforholdene, altså hvor meget arbejdsforholdene påvirker respondentens nuværende arbejdsopgaver. Nedenstående to tabeller viser sammenhængen af arbejdsforholdene med stress. Der
er tale om en simpel lineær sammenhæng, hvilket vil sige, at de mellemliggende led (den oplevede
illegitimitet af arbejdsopgaverne) ikke er med i denne analyse.

Som det fremgår af både tabel 4.2 og 4.3 giver både målstyret undervisning og de politiske mål med
konkrete resultatmål mere stress i begge modeller. Respondenter, som mener, at disse to arbejdsforhold er nye, får således mere stress end respondenter, som ikke oplever arbejdsforholdene som nye.
Samme sammenhæng gælder for respondenter, der oplever, at målstyret undervisning og politiske
mål påvirker deres arbejdsopgaver i højere grad. Jo mere de to arbejdsforhold påvirker arbejdsopgaverne, desto mere stress får respondenten. Det er vigtigt at pointere, at der er tale om direkte og
isolerede sammenhænge. Det vil med andre ord sige, at der ikke er kontrolleret for tredjevariable
endnu. Fremadrettet i analysen vil det være spændende at se, om de to direkte og isolerede sammenhænge stadig gælder, når der kontrolleres for flere variable, de andre arbejdsforhold og de mellemliggende led, i form af den oplevede illegitimitet af arbejdsopgaverne tilknyttet hver enkelt arbejdsforhold.
Ser man på de nye samarbejdsformer, viser det sig umiddelbart, at de oftest giver mindre stress, isoleret set. Disse direkte sammenhænge er dog ikke signifikante. Det kan derfor ikke afvises, at sammenhængene beror på statistiske tilfældigheder.
Tabel 4.2 viser derudover, at de lærere, der ikke mener at have nogen nye arbejdsopgaver efter reformen, oplever signifikant mindre stress, end de lærere, der mener at have nye arbejdsopgaver (standardiseret koefficient = -0,08). Det kunne tyde på, at forandring stresser og kræver tilvænning. Samtidig er der dog også her et vigtigt opmærksomhedspunkt, som gælder det sæt af uafhængige variable,
som omhandler, hvorvidt respondenten mener et givet arbejdsforhold er nyt, altså tabel 4.1 i dette
tilfælde. I det kommende afsnit om den kvalitative analyse tolkes nogle respondenters svar vedrørende at et givet arbejdsforhold ikke er nyt som en coping-mekanisme. Dette kan eksempelvis være

tilfældet, hvis læreren ikke udfører de arbejdsopgaver, som læreren ellers burde ifølge folkeskolereformen med begrundelsen, at arbejdsforholdet ikke er nyt. Det kan ses som en form for passiv modstand. En ting, man som læser bør være opmærksom på er, at den kvantitative analyse ikke kan skelne
coping fra egentlige uændrede arbejdsforhold, når respondenterne giver udtryk for, at et arbejdsforhold ikke er nyt. Nogle af de lærere, der har svaret, at ingen af de fire arbejdsforhold er nye, kunne
altså bruge samme form for passiv modstand som coping, og dette kunne være en del af forklaringen
på, at de er mindre stressede. Dette er for eksempel tilfældet hvis en respondent i så begrænset omfang
som muligt registrere læringsmål på læringsplatforme, fordi personen mener, altid at have styret sin
undervisning efter mål. Det stresser derfor denne person mindre .
Om der er tale om sådanne coping-mekanismer eller at forholdet reelt set ikke er nyt for respondenterne, giver den kvalitative analyse et bedre grundlag for at vurdere, eftersom der i interviewet frembringes en mere kompleks forståelse af respondentens hverdag end gennem spørgeskemaet. Herved
ses igen en af fordelene ved at kombinere metoderne. Den kvalitative analyse kan supplere de formodninger, der kan opstå i den kvantitative analyse, men som ikke kan testes lige så godt som ved
den kvalitative analyses mere dybdegående perspektiv.
Som det fremgår af både tabel 4.2 og 4.3 er forklaringskraften ikke specielt høj. Det betyder altså, at
de isolerede, direkte sammenhænge ikke forklarer en særligt stor del af variation i respondenternes
stress. Dette er ikke nødvendigvis et problem, eftersom der både kan være tale om undertrykte sammenhænge, der først viser sig ved kontrolvariable og endnu vigtigere, at analysen endnu ikke har
inddraget de mellemliggende led, altså den oplevede illegitimitet af arbejdsopgaverne tilknyttet hvert
arbejdsforhold. Er forklaringskraften også lav fremadrettet, kan det give anledning i den kvalitative
analyse til at overveje hvilke andre elementer, der kan være relevante at inddrage for at forklare respondenternes stress.
Opsamlende kan der med de simple lineære sammenhænge svares ja til, at folkeskolereformens elementer af Performance Management fører til stress isoleret set. Samtidig kan der svares nej til, at de
nye samarbejdsformer i folkeskolereformen isoleret set fører til stress. Dette gælder både for målin-

ger, der tager højde for, om arbejdsforholdene er nye samt målinger over hvor meget arbejdsforholdene fylder i hverdagen. Resten af den øvrige kvantitative analyse udbygger analysen med kontrolvariable og mellemliggende led (og senere betingende led i 4.1.4 og 4.1.5). Det er interessant at se,
om de direkte isolerede sammenhænge også viser sig signifikante i de kommende analyser, hvor
sammenhængene ikke er isolerede, og der inddrages indirekte effekter.

Den kvantitative analyse har indtil videre belyst en række pointer, der er vigtige i fortolkningen af de
kommende resultater, herunder at målstyret undervisning ser ud til at skille sig ud fra de øvrige arbejdsforhold; at studiets resultater muligvis kan ændre sig over tid, efterhånden som lærerne vænner
sig til deres nye arbejdsopgaver; at både politiske mål og måstyret undervisning giver et højere stressniveau; og endeligt at den kvantitative analyses forklaringskraft indtil videre er relativ lav.
I dette afsnit besvares studiets tredje og fjerde forskningsspørgsmål om hvorvidt hhv. folkeskolereformens nye elementer af Performance Management og de nye samarbejdsformer fører til stress, fordi
lærerne føler, at deres arbejdsopgaver tilknyttet disse nye forhold i arbejdet er illegitime. Med andre
ord bindes de forrige grundanalyser sammen i én model. Ligesom det var i tilfældet i det forrige afsnit
er der to sæt af uafhængige variable til besvarelsen af analysen: Dels hvorvidt et arbejdsforhold er
nyt i arbejdet og dels hvor meget et arbejdsforhold præger folkeskolelærernes arbejdsopgaver. Der
kan udledes interessante pointer fra begge modeller, men analysen bliver for omfattende og uoverskuelig, hvis begge modeller inddrages i de næste tre delanalyse-afsnit. I stedet rapporteres én af
modellerne, og der inddrages perspektiver fra den anden model relevante steder. Studiets primære
interesse er de forskelle, som folkeskolereformen har medført. Derfor rapporteres kun resultater for
den model med uafhængige variable, der måler, hvorvidt et arbejdsforhold er nyt efter folkeskolereformen. Resultaterne fra den anden model (med uafhængige variable over hvor meget et arbejdsforhold præger folkeskolelærernes arbejdsopgaver) kan ses i bilag 8.2.
Den fulde mediationsmodel kan ses i figur 4.2, mens nedenstående boks 4.2 introducerer den kvantitative terminologi.

Boks 4.2 Forklaring af kvantitativ terminologi og formidling

Nedenstående figur 4.2 viser den kausale model for mediationsanalysen, hvor det ses, at de fire nye
arbejdsforhold potentielt set kan påvirke stress både direkte og indirekte gennem en oplevet illegitimitet af de tilknyttede arbejdsopgaver.

Tabel 4.4 viser resultaterne af mediationsanalysen. Højre kolonne viser resultaterne fra bootstrapkørslen, hvor der er foretaget 5.000 resamples på baggrund af det oprindelige sample. Hermed undgås den ellers indbyggede skævvridning i mediationsanalyse, der skyldes brud på antagelsen om
normalfordeling.

Det første iøjnefaldende resultat for den fulde mediationsmodel er, at de direkte effekter fra nye arbejdsforhold til stress ikke er signifikante. Målstyret undervisning og politiske mål har ikke den signifikante påvirkning, de havde i en simpel lineær regression i afsnit 4.1.2. Således påvirker et nyt
arbejdsforhold ikke respondenternes stressniveau direkte. Denne ændring kan meget vel skyldes udvidelsen af modellen, altså inklusionen af de øvrige arbejdsforhold, kontrolvariablene og de indirekte
effekter.
Anderledes forholder det sig for de indirekte effekter. Respondenter, der har nye arbejdsforhold, er
også dem, der oplever arbejdsopgaverne relateret til disse arbejdsforhold som mest illegitime. Som
det ses i venstre kolonne, er dette stærkt signifikant for alle fire indirekte effekter (den svageste signifikans findes for samarbejdet om den åbne skole, hvor P < 0,05). Er samarbejdet med pædagoger
eksempelvis nyt for én, vurderer man også i højere grad at arbejdsopgaverne tilknyttet dette samarbejde er illegitime. Dette stemmer godt overens med den tidligere pointe om, at nye arbejdsforhold
-nu

de

ligger dermed ikke inden for rammerne af ens faglige identitet.
Hvor kæden så at sige hopper af, er den anden del af den indirekte effekt, der går fra følelsen af
illegitime opgaver til stress. Den eneste signifikante sammenhæng findes mellem følelsen af illegitime opgaver tilknyttet målstyret undervisning og stress. De lærere, der føler, at målstyret undervisning er illegitimt, er også de lærere, der er mest stressede (beta = 0,096). For den oplevede illegitimitet
af arbejdsopgaver tilknyttet de tre andre arbejdsforhold, gælder det at denne oplevede illegitimitet
ikke signifikant påvirker respondenternes niveau af stress. Respondenterne oplever altså, at tre af de
nye arbejdsforhold (politiske mål, den åbne skole og samarbejdet med pædagoger) gør deres arbejdsopgaver mere illegitime, men dette giver dem ikke stress.
Ser man på de samlede indirekte effekter (i højre kolonne), er det kun målstyret undervisning, der har
en samlet signifikant indirekte effekt på stress gennem illegitimitet . Når målstyret undervisning er
nyt for respondenterne, føler de i højere grad, at arbejdsopgaver relateret hertil er illegitime, og det
øger deres stressniveau. Denne indirekte effekt passer på SOS-modellens teoretiske formodninger.
Ud fra SOS-modellens teoretiske setup (Semmer et al., 2007) kan effekten tilskrives, at folkeskole-

lærernes selvværd bliver udfordret i forbindelse med arbejdsopgaver tilknyttet målstyret undervisning. Truslen mod selvværdet kan meget vel hænge sammen med lærerens faglige identitet, hvilket
testes i afsnit 4.1.4. At målstyret undervisning skiller sig ud er måske ikke specielt overraskende
sammenholdt med resultaterne fra 4.1.1, hvor målstyret undervisning også viste sig at være det arbejdsforhold, som flest respondenter oplevede som nyt. De dertil tilknyttede arbejdsopgaver, var dem
som flest respondenter oplevede som illegitimt.
SOS-modellen kan vanskeligere forklare, hvorfor en oplevet illegitimitet af de andre arbejdsopgaver
relateret til de øvrige tre arbejdsforhold ikke har en effekt på stress. En forklaring kunne være, at disse
arbejdsopgaver ikke påvirker folkeskolelærernes selvforståelse, og respondenterne derfor ikke føler,
at deres selvværd er truet. Et andet alternativ kunne være, at effekten er for svag til at findes hos alle
respondenter, men at den findes, hvis man betinger den indirekte effekt af faglig identitet (hvilket
igen testes i afsnit 4.1.4). En betingelse kunne for eksempel vise, at kun respondenterne med det
højeste niveau af fagidentitet vil opleve en trussel mod selvværdet af de nye arbejdsopgaver.
Der er især én interessant forskel mellem de to modeller, der er testet i studiet: Hvor den her præsenterede model, med uafhængige variable over hvorvidt et arbejdsforhold er nyt i arbejdet, viser, at den
fundne indirekte effekt giver mere stress, gør det modsatte sig gældende, når man ser på den anden
model (jf. bilag 8.5, tabel 8.4). Denne model har uafhængige variable over hvor meget et arbejdsforhold påvirker arbejdsopgaverne. Modellen viser, at de respondenter, der oplever, at målstyret undervisning, og til dels de politiske mål, påvirker arbejdsopgaverne mest, også signifikant set er de respondenter, der får mindre stress gennem en oplevet illegitimitet. Med andre ord vil en respondent,
hvis arbejdsopgaver i høj grad påvirkes af målstyret undervisning i mindre grad opleve dem som
illegitime og som konsekvens heraf få mindre stress. Resultaterne understøtter igen idéen om en tilvænningstid hos medarbejdere, når man indfører nye opgaver, der opleves som illegitime. Der peges
i retning af, at en medarbejder har større tendens til at synes, at en ny arbejdsopgave er illegitim, men
med tiden vil medarbejderen vænne sig til opgaven og acceptere den og derved også få mindre stress.
Ses der kort på kontrolvariablenes effekter, finder man især en forskel mellem mænd og kvinders
stressniveau, hvilket ikke er et specielt overraskende fund, eftersom det tidligere er fundet, at kvinder
har et højere stressniveau end mænd (NFA, 2015b). Der er derimod ikke forskel på nye og mere
rutinerede lærere, ligesom der ikke er forskel mellem respondenters stress på tværs af udskoling og
indskoling. Der er en delvist signifikant forskel, der viser, at respondenter, der underviser på mellemtrinet, er en smule mere stressede end respondenter, der underviser i indskolingen.

Opsamlende er det altså fundet, at det kun er målstyret undervisning som nyt arbejdsforhold, der har
en signifikant indirekte effekt på stress gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne tilknyttet
målstyret undervisning. Hermed er svaret på det tredje forskningsspørgsmål om, hvorvidt folkeskolereformens elementer af Performance Management påvirker lærernes niveau af stress gennem en
oplevet illegitimitet: Ja for målstyret undervisning, men nej for politiske mål. Der er ikke fundet tegn
på, at de nye samarbejdsformer skulle give mere stress gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne tilknyttet disse samarbejdsformer. Således er svaret nej til det fjerde forskningsspørgsmål.
En sidste interessant betragtning fra mediationsanalysens resultater er, at der også her er tegn på en
tilvænningsproces blandt medarbejdere, når der indføres en ny arbejdsopgave.

Modereret mediation går under flere navne i litteraturen, herunder eksempelvis process conditional
analysis (Hayes, 2013), ligesom moderationsleddet i sig selv også kaldes for interaktionsled og betingende led. Der er tale om en udvidelse af de indirekte effekter fra forrige afsnit 4.1.3, så de indirekte
effekter nu afhænger af en fjerde variabel, fagidentitet. Med andre ord undersøger forskningsspørgsmålene altså om folkeskolereformens hhv. Performance Managementselementer og samarbejdsformer fører til mere stress gennem illegitimitet, hvis en lærers fagidentitet er stærk. En lærer med lav
fagidentitet føler muligvis, at nogle nye arbejdsopgaver er illegitime, men dette fører måske ikke til
stress, da denne lærers selvværd ikke i væsentlig grad er hængt op på fagidentitet, og selvværdet
derfor ikke bliver truet. Nedenstående figur 4.3 viser denne kausale forståelse opsat som en model.

Tabel 4.5 tester denne model. Tabel 4.5 har meget information, men er lettere at overskue, når man
ved, at det primært interessante står i højre kolonne.

Højre kolonne viser samlet set hvorvidt de indirekte effekter er betinget af fagidentitet. Tager man
målstyret undervisning som eksempel, ses koefficienter rapporteret for tre niveauer af fagidentitet .
Det fremgår, at koefficienterne er større ved respondenter med høj fagidentitet (fra 0,009 til 0,041).
Holder man et kort øjeblik signifikans ude af billedet, oplever en respondent med høj fagidentitet
mere stress af målstyret undervisning, fordi denne respondent bliver mere påvirket af følelsen af illegitime arbejdsopgaver.

Hvad angår signifikansen, er det ikke af megen interesse, hvorvidt disse indirekte effekter på forskellige niveauer af fagidentitet er signifikante i sig selv. Det interessante er, om de er signifikant forskellige fra hinanden: Afhænger den indirekte stresseffekt reelt af respondentens faglige identitet? Som
det blev diskuteret i metodeafsnittet diskuteres fremgangsmåden til at undersøge dette fortsat i litteraturen. I dette studie benyttes et af de nyeste og mere lovende bud, Index of Moderated Mediation
(Hayes, 2015). Indekset beskriver, hvordan det betingende led påvirker den indirekte effekt. I tilfældet for målstyret undervisning ses det, at indekset har en værdi på 0,028. Dette fortæller igen, at jo
stærkere en respondents fagidentitet er, desto større er den indirekte effekt: Respondenter med høj
fagidentitet vil opleve en højere grad af stress, fordi de bliver mere påvirket af den illegitimitet, som
de tilskriver arbejdsopgaverne tilknyttet det nye arbejdsforhold. Indekset er signifikant på et 0,1-signifikansniveau.
For politiske mål og samarbejdet med pædagoger gælder det også, at den indirekte effekt er betinget
af fagidentitet, jævnfør signifikansen på Index of Moderated Mediation. For politiske mål er indekset
endda signifikant på et 0,05-signifikansniveau. I stil med resultatet for målstyret undervisning, får
respondenter med en stærk fagidentitet i højere grad stress af henholdsvist politiske mål og samarbejdet med pædagoger, fordi følelsen af illegitime arbejdsopgaver tilknyttet disse nye arbejdsforhold
påvirker dem mere. Set ud fra SOS-modellen (Semmer et al., 2007) kan dette som nævnt tidligere
forklares med, at respondenternes selvværd vil blive mere truet, desto stærkere koblingen mellem
selvværdet og den faglige identitet er. Et truet selvværd er ifølge modellen en kilde til stress.
Betingelsen af den indirekte effekt for samarbejdet om den åbne skole er derimod ikke signifikant.
Det vil sige, at respondenter med høj fagidentitet ikke får mere stress af denne nye samarbejdsform,
fordi følelsen af illegitime arbejdsopgaver tilknyttet samarbejdet ikke påvirker dem mere end respondenter med en lav fagidentitet.
Resultaterne for modellen med nye arbejdsforhold viser altså, at respondenter med en stærk fagidentitet, får mere stress af et nyt arbejdsforhold gennem den indirekte effekt, undtagen for den åbne skole.
Inddrages et kort resultat fra studiets anden model (bilag 8.5, tabel 8.5) ses det, at jo højere en respondents faglige identitet er, desto mindre stress får respondenten som følge af, at politiske mål påvirker
deres arbejdsopgaver. Dette er det eneste signifikante resultat fra den anden model. Det vil sige, at
respondenter med en høj fagidentitet får mindre stress relativt ift. andre lærere, jo mere politiske mål
præger deres arbejdsopgaver. Disse modsatrettede resultater kan være med til at understrege den tid-

ligere pointe om en tilvænningsproces: Har man vænnet sig til, at politiske mål præger ens arbejdsopgaver, truer det ikke i samme grad ens faglige identitet og selvværd, og derfor oplever man ikke en
øget stress. Hvis forholdet derimod er nyt i ens arbejde, truer det ens faglige identitet og selvværd, og
jo stærkere ens faglige identitet er, desto mere kan det blive truet og dermed give stress.
Fagidentitet synes i det hele taget at være en vigtig faktor i forklaringen af stress. Den justerede forklaringskraft ligger på over 10 %, hvilket er en tredobling ift. forklaringskraften, hvor fagidentitet er
udeladt. Resultatet spiller meget godt ind i SOS-modellen, hvor fagidentitet er et centralt omdrejningspunkt i forståelsen af illegitime opgaver og deres indflydelse på medarbejdernes selvværd og
dermed også medarbejdernes niveau af stress (Pereira et al., 2014; Semmer et al., 2007). For kommende studier med SOS-modellen som teoretisk framework synes der altså at være god grund til at
inddrage fagidentitet som et reelt mål, og ikke blot nævne det som i meget af den nuværende forskning. Der synes også at være væsentlig grund til at bruge fagidentitet som et betingende led, især set
i lyset af at Semmer selv har opfordret fremtidig forskning til at inddrage betingende led i forståelsen
af modellen (Semmer et al., 2010: 92).
Opsamlende kan der med analysen svares ja til, at folkeskolereformens elementer af Performance
Management særligt fører til stress gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne, hvis lærernes
fagidentitet er stærk. Det samme kan kun siges delvist om de nye samarbejdsformer, idet fagidentitet
kun betinger den indirekte effekt i samarbejdet med pædagogerne, men ikke i samarbejdet om den
åbne skole. Fagidentitet synes dermed at spille en vigtig rolle i forståelsen af illegitime opgaver og
deres påvirkning af medarbejderes selvværd og dermed niveau af stress. En sidste central pointe er,
at der atter er tegn på en tilvænningsproces, således at arbejdsforhold, der medfører nye arbejdsopgaver, vil føre til stress. Der er tegn på, at medarbejderen vænner sig til opgaverne med tiden og dermed
oplever et fald i stressen. Påvirkningen fra lærernes faglige identitet vil altså også kunne variere over
tid, ligesom de øvrige resultater.

Studiets sidste kvantitative forskningsspørgsmål går på, om social kapital betinger de indirekte effekter, der knytter sig til samarbejdet med pædagoger og samarbejdet om den åbne skole. Spørgsmålet
adskiller sig dermed fra de øvrige forskningsspørgsmål ved kun at omhandle halvdelen af arbejdsforholdene, eftersom social kapital knytter sig til et samarbejde. Den sociale kapital omhandler kvaliteten af samarbejdet, så en høj social kapital forventes at betinge det nye samarbejde, så det opleves
mindre illegitimt. Modsat forrige analyse med et mål for fagidentitet til alle de betingende led, er der

her tale om to forskellige mål for social kapital således, at den sociale kapital kan knyttes op på den
konkrete samarbejdsform. Figur 4.4 viser derfor to forskellige betingende led, der kun betinger for de
to nye samarbejdsformer.

Tabel 4.6 viser resultaterne af analysen for de betingede indirekte effekter skabt af social kapital i
samarbejdet. Det primært interessante står som før i den højre kolonne af tabel 4.6. Kolonnen har en
lidt anderledes opbygning end tabel 4.5, hvilket er af den simple årsag, at social kapital som nævnt
kun er testet for de nye samarbejdsformer. Det ses, at resultaterne for de indirekte effekter af målstyret
undervisning og politiske mål overvejende ligner dem fra den rene mediationsanalyse i tabel 4.4.

Ved første øjekast, uden blik for signifikansen, er resultaterne mærkværdige for den sociale kapitals
betingelse af de indirekte effekter af samarbejdet. Det ser ud til, at den sociale kapital betinger samarbejdet med pædagoger og den åbne skole forskelligt. For den åbne skole ser det ud til, i stil med
forventningen, at den sociale kapital virker som en buffer for respondenterne. Det vil sige, at respondenter, der oplever en høj social kapital i samarbejdet om den åbne skole, får mindre stress af samarbejdet gennem en mindre følelse af illegitimitet, sammenlignet med deres kollegaer, der har en lavere
social kapital i samarbejdet. Det modsatte gør sig gældende for samarbejdet med pædagoger. Således
vil lærere med højere social kapital i samarbejdet med pædagoger få mere stress af den sociale kapital,
som er modsat forventningen. Det kunne tyde på, at der var forskel på eksterne og interne samarbejder
og den rolle social kapital spiller i forbindelse med illegitime opgaver og stress.

Dette er dog kun ved første øjekast, eftersom det fremgår, at Index of Moderated Mediation ikke er
signifikant. Det vil sige, at det ikke kan afvises, at social kapitals betingende rolle ikke kan henføres
til statistiske tilfældigheder.
Der kan dermed svares nej til forskningsspørgsmål 7, om hvorvidt folkeskolereformens nye samarbejdsformer særligt fører til stress gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne, hvis den sociale kapital i samarbejdet er lav.

Den kvantitative analyse finder altså flere interessante resultater, der åbner mange døre for den efterfølgende kvalitative analyse. En forenklet oversigt over den kvantitative analyses resultater kan ses i
boks 4.3.

Den kvantitative analyse finder, at det især er målstyret undervisning, der viser sig at være interessant.
Dette er det eneste af de fire arbejdsforhold, der har en indirekte effekt på stress gennem en oplevet
illegitimitet af de arbejdsopgaver, der er tilknyttet målstyret undervisning (forskningsspørgsmål 3 og
4). Set i forhold til studiets foranalyser er dette resultat ikke overraskende, eftersom det i flere samtaler blev nævnt, at opgaverne tilknyttet den målstyrede undervisning var dem, som flest lærere var
modstandere af, og noget, der samtidig pressede lærerne meget.

En anden interessant pointe er, at fagidentitet synes at spille en væsentlig rolle på størrelsen af den
indirekte effekt, mens dette ikke er tilfældet for den sociale kapital (forskningsspørgsmål 5, 6 og 7).
Det vurderes ikke specielt overraskende at have et afvisende svar på, at social kapital skulle betinge
de indirekte effekter, mens det blev fundet, at fagidentitet betingede flere af de indirekte effekter. Det
stemmer godt overens med, at fagidentitet spiller en relativ stor rolle i forståelsen af illegitime opgaver og stress (Pereira et al., 2014; Semmer et al., 2007), hvorimod social kapital ikke kommer fra
SOS-modellens framework. Social kapital var så at sige en ekstra udvidelse til modellen, der synes
meget vigtig teoretisk, eftersom der var tale om et samarbejde. Empirisk viste det sig dog ikke signifikant. Det er en kende for dristigt fuldstændigt at afskrive den sociale kapitals relevans for stress,
men i dette framework med illegitime opgaver synes det ifølge denne analyse ikke at være en central
variabel.
En tredje pointe fra den kvantitative analyse er den generelt lave forklaringskraft. Fagidentitet giver
forklaringskraften en lille stigning, men selv i den model forklares ikke mere end 10 % af variationen
i respondenternes stressniveau. Det efterlader et muligt spørgsmål til den kvalitative analyse om, hvad
der alternativt kan forklare lærernes stressniveau.
En fjerde og væsentlig pointe i forhold til den teoretiske forståelse af SOS-modellen er perspektivet
om en tilvænningsproces. Flere af analyserne peger i retning af, at et nyt arbejdsforholds arbejdsopgaver vil blive modtaget som illegitime, hvis de går imod den faglige identitet og dermed truer selvværdet og giver stress. Med tiden ligner det dog, at en medarbejder optager arbejdsopgaverne og
måske gør det til en del af sin faglige identitet. Arbejdsopgaverne truer dermed ikke selvværdet og
giver derfor heller ikke stress. Det betyder også, at studiets resultater kan være dynamiske og se anderledes ud om et par år.
Tilvænningsperioden er ikke umiddelbart et velbevandret område i litteraturen om SOS-modellen.
Tidligere studier har som nævnt ofte intet eller kun et begrænset tidsperspektiv. Det ses eksempelvis
ved Eatough et al. (2016), der måler over enkelte dage. I tilfældet af et længere tidsperspektiv måles
der kun generelt på illegitime arbejdsopgaver (eksempelvis Semmer et al., 2015). Dermed kan man
ikke se udviklingen i opfattelsen af legitimiteten af den enkelte konkrete arbejdsopgave. Selvom en
initial modstand fra medarbejderne, og dermed også en tilvænningsproces ikke er ny i forandringslitteraturen (eksempelvis Fernandez & Rainey, 2006; Kanter et al., 1992; Kotter & Schlesinger, 2008),

er elementet ikke synderligt til stede i SOS-modellens forståelse af stress som en trussel mod selvværdet. Dette studies kvantitative analyse er derfor unik og bringer ny viden til SOS-modellens teoretiske fundament, der med fordel kunne forfølges i videre forskning ved brug af tidsserier.
Således spiller flere af resultaterne direkte ind i eller lægger sig i forlængelse af SOS-modellen (Semmer et al., 2007). Et sidste afgørende spørgsmål er derfor, om disse resultater fra den kvantitative
analyse er valide og kan generaliseres.
Validiteten og reliabiliteten vurderes grundlæggende at være høje. Der er tegn på en høj målingsvaliditet, især for de dannede indeks. Det er eftersom indeksene, som beskrevet i metodeafsnittet, loader
højt og også er reliable med en høj cronbachs alpha-værdi. Variablene måler dermed det, som de
forventes at måle på en konsistent måde. Målingsvaliditeten ses også i en stor overensstemmelse
mellem respondenternes svar i spørgeskemaet, og det som de samme respondenter har sagt i interviews, der endnu ikke er præsenteret. Variablene vurderes i høj grad at ramme inden for skiven og
ikke have en tilfældig spredning i deres målinger. Med andre ord er der ikke i væsentlig grad tale om
tilfældige eller systematiske fejlmålinger.
En anden væsentlig faktor for validiteten er den interne validitet, altså om den kausale mekanisme er
valid. De relativt komplekse modeller og brugen af bootstrap styrker den interne validitet, især da
bootstrap fjerner den indbyggede bias i den typisk anvendte statistiske mediations-metode, der beror
på normalfordelingen. Som nævnt tidligere beror selve retningen på den kausale sti, fra arbejdsforholdene til oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne til stress (og ikke omvendt), på en teoretisk formodning. Dette vurderes dog som et nødvendigt onde i den kvantitative analyse. Den kvalitative
analyse giver som nævnt tidligere mulighed for et mere komplekst billede af kausaliteten.
Ses der på udbredelsen af resultaterne, altså generaliserbarheden, indikerer signifikansen, hvor der er
tale om så markante resultater, at resultaterne kan afvises at bero på en statistisk tilfældighed. Udfordringer kan dog have sneget sig ind ad bagdøren i selve samplingen. Det kan dels ske ved at, samplingen ikke repræsenterer den fulde lærerpopulation og dels ved et frafald i besvarelserne. Ses der
først på samplingen og den fulde lærerpopulation er det især interessant at se om kønnene er ligeligt
fordelt, eftersom køn har en signifikant effekt på den afhængige variabel. I studiets stikprøve er omkring 20 % mænd, mens det i den fulde population er omkring 30 % (tal trukket fra Kommunernes
og Regionernes Løndatakontor (2016)). Der er altså en lille overvægt af kvinder i spørgeskemaet i
forhold til kønsfordelingen i den fulde population. Forskellen vurderes dog ikke at være så markant,
at resultaterne vil se fuldstændigt anderledes ud for den fulde population. Antager man, at nye lærere

ofte er yngre end lærere, der har været i faget i mange år, kan anciennitet, målt i undersøgelsen sammenlignes med alder, målt hos Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (2016). Cirka 50 % af
lærerne i undersøgelsen har været ansat i maksimalt 9 år, mens det er cirka 36 % af lærerne på landsplan, der er under 40 år. Det kunne altså tyde på en lille overvægt af nye lærere i stikprøven i forhold
til landsplan. Som det er beskrevet tidligere, er anciennitet ikke en forklarende faktor på stress, ligesom resultaterne ikke ændrer sig markant ved at udelade ansatte under tre år fra undersøgelsen. Derfor
vurderes denne eventuelle lille afvigelse heller ikke at være markant nok til at kunne udfordre generaliserbarheden af undersøgelsen.
Endeligt har omkring 15 % af respondenterne ikke gennemført undersøgelsen, men kun svaret på de
indledende spørgsmål. Disse respondenter er ikke talt med i statistikken. Spørgsmålet er om disse
respondenter giver et frafaldsbias (bilag 8.5, tabel 8.7). Der er ikke forskel i gennemførslen af spørgeskemaet afhængigt af undervisningstrin eller anciennitet. På et lavsignifikant niveau tyder det på,
at lidt flere kvinder end mænd er stoppet med at svare på spørgeskemaet undervejs. Køn forklarer
dog kun en halv procent af variationen i om respondenterne har gennemført spørgeskemaet eller ej,
og det vurderes umiddelbart ikke til at være et stort problem. Det vides naturligvis ikke, om respondenterne er forskellige på eksempelvis den afhængige variabel, eftersom de ikke har svaret på de
sidste spørgsmål i spørgeskemaet, men de frafaldne respondenter har samme bagvedliggende karakteristika som dem, der har fuldført.
Samlet set er der grund til at stole på den kvantitative analyses resultater og deres udbredelse. Der
kan være mindre, men næppe skelsættende, forskydninger til et populationsgennemsnit, primært på
grund af den lidt større andel af kvinder i undersøgelsen.

Som ovenstående opsamling og diskussion viser, lægger en del af resultaterne fra den kvantitative
analyse sig på linje med forventningerne fra SOS-modellen. Det er dog ikke tilfældet for alle resultaterne. Det efterlader en række punkter, der kan undersøges nærmere med en kvalitativ analyse, for at
få en bedre forståelse af resultaterne fra den kvantitative analyse. En kvalitativ analyse kan udføres
med en forskellig grad af bredde og dybde. I stedet for at give sig i kast med en meget bred og overfladisk kvalitativ analyse, fokuseres der på det, der primært synes interessant, nemlig:
Forskningsspørgsmål 8: Hvorfor fører målstyret undervisning til stress gennem oplevet illegitimitet,
når de øvrige arbejdsforhold ikke gør?

De statistiske resultater og foranalyserne har allerede antydet nogle svar, der pegede i retning af, at
målstyret undervisning adskiller sig fra de øvrige arbejdsforhold ved at fylde mest i folkeskolelærernes hverdag og samtidig er det det, som flest folkeskolelærere betragter som et nyt arbejdsforhold.
Det er interessant at gå tættere på denne og alternative forklaringer af, hvorfor målstyret undervisning
stemmer overens med forventningerne fra SOS-modellen, når de øvrige arbejdsforhold ikke gør. Den
kvalitative analyse gør det muligt at forstå, om den kausale mekanisme eksempelvis har relationer til
lærernes opfattelse af kerneopgaven eller eksempelvis er påvirket af implementeringen på den enkelte
skole.
Et andet forskningsspørgsmål, der er interessant som et perspektiv på studiets hovedresultater, går ud
på at forklare noget af den øvrige variation i stress, som ikke kunne forklares med de statistiske modeller. Det undersøges derfor hvilke forhold, der forklarer folkeskolelærernes stress, når arbejdsopgaverne tilknyttet de nye arbejdsforhold ikke i væsentlig grad kan forklare dette:
Forskningsspørgsmål 9: Hvilke forhold kan alternativt forklare lærernes stress?

Som det sikkert står klart, består de kvantitative resultater af tal og skarpe retningslinjer i forhold til
signifikansniveauer. Som det blev beskrevet i metodeafsnittet, ser den kommende kvalitative analyse
verden med andre briller. Omdrejningspunktet er kausale mekanismer, processer og deres indbyrdes
samspil. Fænomener i respondenternes hverdag hænger sammen og spiller også sammen med den
lokale kontekst. Den slags er svært at sætte på formler og tal. Som en overgang fra tal-universet til
denne mere bløde verden, præsenteres kodefordelingen af de kvalitative interviews i figur 4.5. Figuren viser de emner, respondenterne taler mest om. Emnevalget er naturligvis delvist styret af intervieweren, men med udgangspunkt i logikken bag det semi-strukturerede interview forfølges de emner, som ofte ligger respondenten mest på sinde, da disse fylder mest i respondenternes hverdag. Figur
4.5 kan således give en indikation på, hvilke af de fire undersøgte arbejdsforhold der fylder mest for
lærerne i deres dagligdag. Som det ses, er det, ligesom for kvantitative analyse, målstyret undervisning, der skiller sig ud i den kvalitative analyse hvilket er særligt interessant i forhold til forskningsspørgsmål 8. Derudover omtaler respondenterne i høj grad også andre kilder til stress, hvilket spiller
godt ind i forskningsspørgsmål 9.

Den kvalitative del af undersøgelsen giver mulighed for at tage de dybdegående briller på og undersøge, hvorfor de kvantitative resultater ser ud, som de gør. Den kvalitative analyse har en mere kompleks og kontekstbaseret forståelse og inddrager nuancer, som ikke kan fanges med rene tal i den
kvantitative analyse. På denne måde lægger den kvalitative analyse sig i forlængelse af den kvantitative analyse. Den kvalitative analyse er struktureret efter pointer inden for de to præsenterede forskningsspørgsmål, som kan genfindes i boks 4.6.

Som metodeafsnittet beskrev er den kvalitative analyse baseret på 11 interviews, der er foretaget over
telefon. De 11 interviews er kodet efter transskriberingen og herefter præsenteret i forskellige displays. En fuld oversigt over analysens displays kan ses i bilag 8.8. De endelige displays, der præsenteres i dette studie er meningskondenseret, og går man tilbage i displays, kommer man tættere og
tættere på det ikke-kondenserede data. De mange nuancer, helhedsorienteringen og kompleksiteten
kan dog hurtigt føre til, at den kvalitative del ville ende med at være en blandet landhandel. Alle 11
respondenters virkelighed kan nødvendigvis ikke præsenteres en til en, hvilket heller ikke vurderes
fordelagtigt. Med meningskondenseringen udelades der altså også enkelte nuancer, hvilket betragtes
som et nødvendigt onde for ikke at informationsoverloade og tage fokus fra de underliggende strukturer og mekanismer, der udspiller sig i respondenternes hverdag.

På baggrund af den kvantitative analyse er det helt naturligt først og fremmest at spørge: Hvorfor
fører målstyret undervisning som nyt arbejdsforhold til stress gennem oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne, når de øvrige arbejdsforhold ikke gør? Målstyret undervisning behandles som et udtryk
for Performance Management, og hvis viser sig, at dette er afgørende for, om det påvirker lærernes
stressniveau, er det påfaldende at de konkrete politiske målsætninger ikke fører til stress hos lærerne.
Først i denne delanalyse præsenteres de enkelte arbejdsforhold og de tilknyttede arbejdsopgaver i
relation til illegitimitet af opgaverne og stress. Dette gøres for at give en indledende forståelse af de
fire forhold, inden der besvares direkte på forskningsspørgsmålet. I tråd med den kvantitative analyse,
tegner der sig et billede af afgørende forskelle mellem holdningerne til målstyret undervisning på den
ene side og politiske mål, samarbejde med pædagogerne og samarbejde om den åbne skole på den
anden side. De tre forhold bliver derfor lagt sammen i et display med udgangspunkt i de oftest fundne
tendenser, som kan sammenlignes med et lignende display for den målstyrede undervisning.
Coping-mekanismerne vil modsat illegitimitet og stress ikke blive reduceret efter, hvor ofte de er
sagt, men i stedet blive præsenteret, også selvom der kun er en respondent, som har udtrykt den enkelte mekanisme. Dette valg er truffet med det argument, at det er meget individuelt, hvordan den
enkelte medarbejder i praksis håndterer et illegitimt eller stressende forhold. De to displays over henholdsvist målstyret undervisning og de tre øvrige arbejdsforhold bruges til at besvare forskningsspørgsmålet om, hvorfor målstyret undervisning skiller sig ud og giver stress gennem en oplevet illegitimitet i arbejdsopgaverne.

I dette afsnit præsenteres de fire arbejdsforhold hver for sig. Respondenternes adfærd og holdninger
til hvert arbejdsforhold er blevet gennemarbejdet og meningskondenseret, så det har været muligt at
præsentere indholdet i et overskueligt display. Der er blevet omtalt mange interessante konkrete tendenser relateret til de fire arbejdsforhold, hvilket også fremgår af de fire displays. De tendenser, som
ikke direkte bidrager til besvarelsen af forskningsspørgsmålet, vil ikke blive gennemgået yderligere.
De vil dog stadig fremgå af de fire indledende displays for at give muligheden for et mere nuanceret
og fuldendt billede af respondenternes hverdag. Dette afsnit svarer ikke direkte på forskningsspørgsmål 8, men præsenterer mere af det bagvedliggende datagrundlag.

Ses der først på de politiske mål, er der overordnet mange negative formuleringer. Omvendt oplever
mange respondenter, at de politiske mål ikke er noget nyt. Disse respondenter skelner ikke mellem
de tidligere vage politiske visioner og de nye konkrete politiske mål med resultatmål. Derfor oplever de ikke arbejdsopgaverne afledt af de politiske mål som illegitime.

En af de ofte nævnte holdninger til de nye politiske mål er, at politikerne og også embedsmændene
ikke har den faglige viden, der skal til for at sætte mål op for folkeskolen. Og på trods af reformen
angiver, at folkeskolen ikke har haft så konkrete mål før, mener flere respondenter, at målene er for
vagt defineret til, at de kan arbejde med dem. Herunder står der i aftaleteksten, at eleverne skal blive
så dygtige, som de kan, hvortil en lærer siger:

med hensyn til at alle elever skal blive så dygtige de kan, så altså det er der jo egentligt ikke, det er
svært at være uenig i det. Men man mangler at spørge til hvad. Og den del er jo ikke blevet defineret

I aftaleteksten er det dog rent faktisk specificeret, at fokus er på dansk og matematik, og at mindst 80
% skal være gode til at læse og regne i de nationale tests (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti,
2013). Dette er dog ikke kendt viden for mange af respondenterne. Derfor lader der til at være en
generel dekobling mellem ideerne bag det nye arbejdsforhold og respondenterne. Dette skyldes ikke,
at respondenterne ikke mener, at intentionerne er gode, men fordi nye vagt definerede mål ikke sætter
nogen retning for arbejdsopgaverne.
I relation til pointer, som er mere eller mindre stressende for respondenterne, bliver det især nævnt,
at det ikke er stressende, fordi det ikke påvirker dem i hverdagen, og at det ikke er noget nyt. Dette
kan argumenteres for at være to coping-mekanismer, hvor medarbejderen ikke lader reformen fylde
i hverdagen. Derfor ignorerer man målene, da der alligevel ikke er kontrol eller nogle sanktioner.
Omvendt nævner flere, at målene i reformen er et udtryk for manglende tillid til lærernes faglighed.
Det stresser derfor, at der bliver stillet mere konkrete og ofte åbenlyse krav til lærerne. Det går ud
over lærernes autonomi i arbejdet.
Opsummerende er de nye politiske mål som arbejdsforhold ikke noget, der præger i hverdagen. Enten
fordi respondenterne reelt ikke oplever politiske mål som noget nyt, eller fordi respondenterne giver
udtryk for det som en coping-mekanisme. De nye politiske mål, er derfor heller ikke specielt udslagsgivende for stress hos lærerne ifølge dette studies analyse.

Overordnet fremgår det af bearbejdningen af holdningerne til samarbejdet med pædagogerne, at det
er et meget entydigt billede.

De fleste pointer er markeret med fed, så respondenterne er meget enige på dette område. Tre pointer
relaterer sig direkte til den faglige identitet. Det kan skyldes, at pædagogerne bliver sat ind i undervisningen. Undervisningen udgør lærernes kerneopgave, og derfor relaterer dette arbejdsforhold sig
til lærernes faglige identitet. Der er en overvægt af positive holdninger til dette emne, men det kan
både skyldes, at lærerne er tilfredse med samarbejdet, eller at der slet ikke er noget samarbejde. På
den måde kan man diskutere implementeringsgraden, idet det tilsyneladende ikke er alle, som har fået
tildelt pædagoger. Flere respondenter er tilfredse med denne mangel på pædagoger. Mange respondenter fortæller også, at det ikke er et nyt forhold, hvilket især er respondenter fra indskolingen.
Samarbejdet fungerer godt og er et legitimt og stressreducerende arbejdsforhold, når pædagogerne
gør det, de er gode til, nemlig at fokusere på trivsel (set fra lærerens synspunkt). Der er især mange
respondenter, som har glæde af pædagogerne, hvis de har problemer med inklusionselever i klassen.
Dog opleves det illegitimt, hvis pædagogerne skal stå for faglige elementer i undervisningen, hvilket
de som oftest ikke får forberedelse til. Som en respondent udtaler:
De får ikke lige så meget forberedelse som vi gør. Eller de får næsten ikke noget forberedelse, men
skal alligevel varetage noget fagfagligt, som jeg tænker det er jo ikke deres uddannelse.

I tråd med dette opleves det illegitimt, hvis pædagogerne bliver sat ind for at erstatte lærerne, hvilket
flere har givet udtryk for. Det er da også beskrevet i reformen, at det netop ikke er meningen. Pædagogerne kan kun

(Regerin-

gen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). Alligevel viser en undersøgelse blandt andet, at otte ud af
ti pædagoger har fået skemalagt timer til at tage sig af lektiecafe, altså et eksempel på at pædagogerne
ikke arbejder efter hensigten i folkeskolereformen (Fuglsang, 2016). Til sidst er der nogen respondenter, som mener, at det er udfordrende, at man repræsenterer to forskellige kulturer. Det kan være
frustrerende, når man har en stærk faglig identitet. De to forskellige kulturer kan også gå udfordre
den sociale kapital, fordi der ikke kan udvikles et retfærdigt og tillidsfuldt samarbejde.
Der er kun to coping-mekanismer, som bliver brugt i denne sammenhæng. De relaterer sig til, at dette
forhold ikke påvirker dem i hverdagen eller ikke er noget nyt. Overordnet set er samarbejdet med
pædagogerne et forhold som respondenternes er meget enige om, og det er ikke noget, der medfører
en stærk påvirkning af respondenternes stress.

Respondenterne er generelt ikke påvirket af samarbejdet om den åbne skole. Det fremgår af displayet,
idet der generelt ikke er mange pointer forbundet til dette emne.

De fleste nævner, at det ikke er nyt at samarbejde med det omkringliggende samfund. Respondenterne
oplever derfor ikke, at det har ændret sig. Der er få tendenser, som er gennemgående for flere interviews, men de er generelt positive. Det er både legitimt og har en positiv påvirkning af stress, at det
er en opgave, som respondenterne mener, er en god opgave. Respondenterne har arbejdet med opgaven før reformen og mener, at det har effekt for eleverne. Der er dog en lavpraktisk barriere, der kan
udfordre samarbejdet, idet dem, som arbejder i de frivillige foreninger ofte selv er på arbejde i det
tidsrum, hvor eleverne har undervisning. Generelt er lærerne dog glade for et løst organiseret samarbejde alt efter hvad, der er aktuelt for klassens undervisning. Man kan argumentere for, at den åbne
skole er et af de mest vagt definerede arbejdsforhold, idet reformen lægger op til, at det er skolelederne selv som skal sætte rammerne for dette samarbejde (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti,
2013). Der er generelt ikke gjort brug af mange coping-strategier, men generelt bliver den åbne skole
ikke prioriteret og påvirker ikke i hverdagen. Samarbejdet om den åbne skole er med andre ord ikke
noget, som fylder meget hos respondenterne.

Ser man på den målstyrede undervisning er der generelt mange holdninger til arbejdsforholdet og
mange enslydende holdninger.

Der er mange tendenser, som relaterer sig til den faglige identitet. Man kan argumentere for, at der er
så mange holdninger til emnet, fordi det nye arbejdsforhold går ind og påvirker kerneopgaven. Flere
oplever dog, at det ikke er nyt, fordi de altid har haft mål for deres undervisning. Derfor opleves
målstyret undervisning som legitimt og påvirker ikke deres stress. Når disse respondenter beskriver
arbejdsopgaverne tilknyttet målstyret undervisning, gælder det dog for de fleste, hvis ikke alle, at de
nye måder at arbejde med målstyret undervisning og digitale platforme ikke er fuldt ud implementeret
på alle skoler. Af andre positive overvejelser, som er nævnt af flere respondenter er, at de mener at
det er brugbart for eleverne, og derfor kan respondenterne se en mening med det. Flere kommentarer
er forbundet med illegitimitet og går igen ved stress. Den målstyrede undervisning opleves som indskrænkende for lærernes autonomi, grundet det som flere respondenter har vurderet som firkantede
og overfladiske værktøjer til at planlægge undervisningen ud fra. Samtidig opleves læringsplatformene som et øget dokumentationskrav, og flere respondenter mener, at det tager fokus fra kerneopgaven. I forlængelse af dette argumenterer nogle respondenter for, at man underviser for testens skyld,
i stedet for at have et undervisningsforløb med bredere mål end eksamenstests:

meget andet fra undervisningen og det der ligger i faget. Så det er utilfredsstillende. Man udfører

Derfor kan man argumentere for, at den øgede Performance Management opleves som illegitim og
tidskrævende. Dette tager fokus fra andre opgaver samtidig med, at man mister fokus fra det, som
man selv mener, er kerneopgaven. Denne oplevelse konflikter også med lærernes fagidentitet. Respondenterne giver udtryk for, at de tidligere har haft meget autonomi og derfor har kunnet leve op
til egne forventninger med undervisningen. Man kan argumentere for, at målstyret undervisning er et
af de mere konkrete arbejdsforhold i reformen med mulighed for kontrol af lærernes arbejde. Derfor
fylder det meget for respondenterne.

Hermed er de fire arbejdsforholds arbejdsopgaver og deres relation til illegitimitet og stress kort præsenteret. De tre første forhold (politiske mål, samarbejde med pædagoger og samarbejde om den åbne
skole) har adskillelige ting til fælles, mens den målstyrede undervisning skiller sig ud.
Ser man på de to sammenlagte displays, display 4.10 og 4.11, er det tydeligt, at der er flere negative
holdninger i displayet for målstyret undervisning, dette både i relation til illegitimitet og stress. Det
kom allerede til udtryk, da de fire arbejdsforhold havde hver deres display. Som tidligere beskrevet
er der ikke fjernet coping-mekanismer, der kun er udtalt én gang, fordi hvert individ håndterer de nye
arbejdsforhold på sin egen individuelle måde. Det fremgår nu af de to displays, at der er forholdsvist
mange coping-mekanismer i displayet med de tre forhold, men man skal have in mente, at det netop
er sammenlagt for tre forhold. Alligevel er der stadig flere coping-mekanismer i displayet for målstyret undervisning alene.

Meningskondenseringen i processen med at lægge de tre arbejdsforhold sammen er sket ved at overføre de ofte fundne tendenser og kalde dem noget meningsfuldt i den nye sammenhæng. Hvis der er
uklarhed omkring nogle af tendenserne, kan man spore alle pointer tilbage til de oprindelige displays
med citater.

Forskellen i mængden af coping er en af de væsentlige forskelle mellem de tre arbejdsforhold (politiske mål, samarbejde med pædagoger og samarbejde om åben skole) på den ene side og målstyret
undervisning på den anden side. Det faktum, at der er behov for meget coping kan være med til at
forklare, hvorfor det primært er målstyret undervisning, som fører til stress ved oplevelsen af illegitime arbejdsopgaver. En af de coping-mekanismer, som præger alle fire arbejdsforhold, er, at det nye
arbejdsforhold bliver beskrevet som ikke at være noget nyt i arbejdet. På denne måde ændrer flere af
respondenterne det nye krav, så det passer med de vante arbejdsgange. Dermed undgår respondenterne at ændre på de velkendte arbejdsopgaver. Dermed påvirker det naturligvis heller ikke deres
oplevede illegitimitet eller trivsel. Reformen beskriver eksempelvis, at pædagoger generelt skal mere
ind i undervisningen. I dette eksempel nævner respondenten, at der altid har været pædagoger i indskolingsdelen, og det derfor ikke er noget nyt:
og vi har brugt pædagoger ind i undervisningen i indskoling også længe inden reformen. Så det er
sådan set ikke noget nyt.
Teoretisk hører dette under passiv modstand, som er karakteriseret ved, at man ikke vil lære noget
nyt. Dette gør sig som sagt gældende for alle fire forhold. Selv i de tilfælde, hvor respondenten har
haft pædagoger med i undervisningen tidligere, er der på de fleste af respondenternes skoler, kommet
yderligere pædagogtimer til samarbejdet. Selve forholdet er derfor måske ikke nyt, men den øgede
mængde af samarbejde bliver sat i den gamle forståelsesramme og undgår dermed at være en stressende faktor i arbejdsmiljøet.
Der er til gengæld en forskel på målstyret undervisning og de tre andre forhold. Respondenterne har
ved alle forhold, bortset fra den målstyrede undervisning, nævnt, at de nye arbejdsforhold ikke påvirker deres arbejdsopgaver i hverdagen. På den måde letter det arbejdsopgaverne, eftersom de tre arbejdsforhold ikke er noget, som de forholder sig til på en ny måde. For samarbejdet om den åbne
skole gælder det tilmed, at det ofte er nævnt, at opgaven ikke er prioriteret. Opsummerende er det
mere stressende for respondenterne med den målstyrede undervisning end de øvrige forhold, fordi
det påvirker dem meget direkte i hverdagen. Det vil sige, at de skal forholde sig til arbejdsopgaverne
omkring den målstyrede undervisning.

Den målstyrede undervisning påvirker lærernes undervisning, hvilket respondenternes anser som kerneopgaven. Den målstyrede undervisnings direkte og konkrete påvirkning på kerneopgaven præges

af krav om målopfyldelse og de nye digitale læringsplatforme. Disse læringsplatforme skal understøtte, at folkeskolelæreren definerer målene i sit undervisningsforløb for den enkelte elev. På den
måde ligger der en meget konkret opgave i at planlægge sin undervisning indenfor læringsplatformens rammer. De konkrete mål og elevernes præstationer er dermed noget, man som ledelse kan
evaluere folkeskolelæreren på.
Det forholder sig anderledes med de politiske mål, samarbejde med pædagoger og den åbne skole. I
praksis lader disse tre arbejdsforhold til at bære mere præg af lav implementeringsgrad eller være lidt
tilfældigt prioriteret. Derfor er der ikke konkrete arbejdsopgaver, som skal udføres eller evalueres.
Det kan relateres til resultaterne i den kvantitative analyse, hvor det netop er den målstyrede undervisning, der påvirker signifikant mere i hverdagen end politiske mål, samarbejdet med pædagogerne
og samarbejdet om den åbne skole.
Den svingende implementeringsgrad er en almen kendt faktor i folkeskolereformens indførsel og har
medført et nyligt politisk fokus på, at implementeringen skal ske hurtigere (Møller, 2016). Der skal
også tages højde for, at respondenterne, som anvender læringsplatforme, bruger forskellige typer.
Læringsplatformene kan være meget åbne og brede, men kan også være mere helhedsorienterede
læringsmålssystemer, som indeholder eksemplariske og godkendte læringsforløb, elevplaner og årsforløb (Frank, 2015). Der kan være en stor forskel i respondenternes oplevelse af, hvor omfattende
læringsmål og målstyret undervisning er, alt efter om de arbejder med læringsplatforme og i så fald,
hvilken type platform de arbejder med. Det kan illustreres med to eksempler. Denne første respondent
bruger et helhedsorienteret læringsmålssystem, som respondenten mener at bruge for meget tid på:
, at man
skal
Modsat dette udsagn siger en respondent, at vedkommende altid har brugt målstyret undervisning og
at det virker godt for vedkommende. Eftersom læringsplatformene er relativt nye og ikke fuldt ud
implementerede, kan det meget vel tænkes, at vedkommende ikke bruger et helhedsorienteret system,
og måske ikke bruger noget system i det hele taget. Respondenten beskriver sine daglige arbejdsopgaver i forbindelse med målstyret undervisning og udelader de digitale systemer fuldstændigt fra
beskrivelsen:

drejer det sig om, at man tilrettelægger et undervisningsforløb, som går over en periode, og der har

De lærere, som ikke har taget læringsplatforme i brug, oplever ikke den målstyrede undervisning som
et nyt arbejdsforhold. Det kan også ses som en copingmekanisme at fortsætte sine arbejdsgange uden
at gøre brug af de nye værktøjer for at lette arbejdet, eller at bruge de nye værktøjer mindst muligt,
som flere respondenter også beskriver.
Med andre ord har læringsplatformene stor betydning for hvor meget målstyret undervisning fylder i
hverdagen. Den målstyrede undervisning fylder således mest hos de respondenter, der er blevet pålagt
at bruge læringsplatformene. Vil man forstå hvorfor den målstyrede undervisning stresser folkeskolelærerne ved en oplevet illegitimitet, mens det ikke er tilfældet for de tre andre undersøgte arbejdsforhold, er en vigtig pointe, at læringsplatformene medfører, at den målstyrede undervisning fylder
mere i hverdagen.

Ud over at den målstyrede undervisning fylder mere i hverdagen, kan man også argumentere for, at
det tager fokus fra andre nye arbejdsopgaver. Det kommer netop af, at den målstyrede undervisning
er bundet op på, at ledelse, elever og forældre skal kunne se de konkrete undervisningsmål og evalueringen af dem. Der er altså en stor grad af (potentiel) kontrol med arbejdsopgaverne omkring den
målstyrede undervisning.
Da der blev spurgt ind til de andre arbejdsforhold, fyldte de ofte ikke i hverdagen, fordi der ikke var
tid til arbejdsopgaverne. Dette gælder især samarbejdet om den åbne skole, som må siges at være et
af de vagest definerede arbejdsforhold. I aftaleteksten fremgår det, at det er op til ledelsen på den
enkelte skole at definere, hvordan det samarbejde skal være (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). Det er især tydeligt for samarbejdet om den åbne skole, at respondenterne svarer, at
opgaven ikke er prioriteret. En respondent beskriver direkte, at det ikke er samarbejdet i sig selv som
er belastende, men når man bliver målt på andre ting, vil det være den åbne skole, som bliver nedprioriteret. Denne respondent beskriver som den eneste, at ikke kun den målstyrede undervisning, men
også de politiske mål kan føre til, at den åbne skole ikke bliver prioriteret:
ja hvis jeg ikke får leveret resultater ift. at mine elever stiger fagligt år for år. Så vil det blive påpeget
at jeg ikke
det der bliver nedprioriteret

På den måde skaber kravene og evalueringen af den målstyrede undervisning (og for denne ene respondent også politiske mål) et tunnelsyn. Dermed tages fokus fra andre arbejdsopgaver, og respondenterne bliver fokuseret på at leve op til de arbejdsopgaver, som der måles på. Dette tunnelsyn er en
coping-mekanisme i sig selv, og der er mange eksempler på coping-mekanismer, som relaterer sig til
at respondenterne mister fokus på andre opgaver for at leve op til det, der måles på. Det er i displayet
. Målfiksering er et udtryk for, at respondenterne netop arbejder efter de opsatte
mål i den målstyrede undervisning (og for én respondent efter de politiske mål) og dermed fraprioriterer andre arbejdsopgaver.
Desuden er der coping-mekanismer, som er udtryk for mere utilsigtede handlinger (i lovgiverens
øjne), der skal kompensere for at opnå mål, uden at bruge for meget tid på det. Herunder er der en
respondent, der giver udtryk for at gentage gamle standardforløb ureflekteret. På den måde sparer
respondenten tid på at opsætte undervisningen på de digitale læringsplatforme fra start. Andre bruger
blot de forløb, som er foreslået på læringsplatformene, og på den måde slipper disse respondenter for
selv at skulle sætte undervisningen op. Der er tilmed en respondent, som oplever, at kollegaerne spørger, hvad denne respondent har brugt af mål på de digitale platforme og kopierer vedkommendes
forløb:
men så står der bare at læringsmål skal skrives ind i de der LMS, altså de der læringsplatforme,
men når man så får, hey har du ikke lige nogle [undervisnings]materialer, og kan du ikke lige smide
nogle læringsmål med. Men så kan jeg jo se ud af det, at så skriver de læringsmål ind for dokumentationens skyld. Men de kan umuli
På den måde undgår respondenterne på forskellig vis at bruge tid på de digitale læringsplatforme,
men alligevel lever de op til kravene i den målstyrede undervisning. Dermed ser det ud til, at der er
en forbedring i performance. Denne tilsyneladende forbedring skyldes dog blot, at respondenterne
har lært, hvordan man undgår det ekstra arbejde, mens det stadig ser ud som om, at der er bedre
undervisning. Der kan argumenteres for, at der er tale om et Performance Paradox, idet hensigten
med reformen og den målstyrede undervisning ikke har været, at man kopierer sine kollegaers forløb
og mister sit eget faglige initiativ. Realiteten er dog, at nogle lærere er blevet øvet i at undgå at arbejde
med systemet og blot handler symbolsk. I tråd med dette er der en, som nævner, at målstyret undervisning fører til, at man underviser for testens skyld for at leve op til kravene. Denne copingmeka-

nisme er karakteriseret som mislykket, fordi vedkommende føler, at det er meningsløst kun at undervise for at opnå gode testresultater. Det påvirker derfor trivslen hos respondenten at arbejde under de
rammer. Dette kan også karakteriseres som et eksempel på Performance Paradox.

Nogle respondenter prøver at udvælge dele af den målstyrede undervisning, som de mener at kunne
bruge, for at dette krav ikke påvirker arbejdsbelastningen eller trivslen. For en respondent er denne
teknik mislykket og det fører ikke til en øget trivsel. Andre prøver sig frem for at se, hvordan de kan
bøje kravene, så det passer med deres arbejdsrutiner, så de ikke oplever en øget belastning. En respondent er ligeglad med at opnå målene med målstyret undervisning, fordi respondenten ikke mener,
at der er nogen som kan give saglige grunde for at arbejde med det. Derfor får respondenten ikke
dårlig samvittighed over ikke at leve op til kravene, og trivslen er derfor ikke påvirket.
Dog er der enkelte, som er mere accepterende i deres tilgang og mener, at læringsplatforme og målstyret undervisning giver dem redskaber til faglig refleksion. På den måde arbejder de med de nye
forhold, uden at det påvirker dem negativt. Der er derfor rigtig mange forskellige coping-mekanismer,
som bliver taget i brug i arbejdet med målstyret undervisning. Det kan som sagt være en del af forklaringen på og resultatet af, at den målstyrede undervisning påvirker stress mere end de tre andre
forhold.

Ser man igen på coping-mekanismer, der vedrører de tre analytisk sammenlagte forhold (politiske
mål, samarbejde med pædagoger og samarbejde om den åbne skole) er der en overvægt af accepterende adfærd. Disse mekanismer er ud over de tidligere beskrevne passive coping-mekanismer og
coping-mekanismen hvor, den målstyrede undervisning tager fokus. Den accepterende adfærd kommer til udtryk, når flere giver udtryk for følgende fem forhold: At der er gode intentioner med de nye
forhold, at forholdene er en forudsætning for arbejdet, at der er skiftende politiske mål, at reformen
skaber mere fokus på de udvalgte dele, og at reformen giver ny inspiration. Den meget accepterende
måde at forholde sig til de tre arbejdsforhold er et udtryk for, at de lettere kan accepteres. Dette kan
spille tilbage på, at de ikke føler, at det påvirker væsentligt i hverdagen. Ligeledes stemmer det igen
godt overens med den kvantitative analyse, der viste, at målstyret undervisning var signifikant forskellig fra de tre andre forhold, idet målstyret undervisning blev set som mest illegitimt.

Tager man fat i det teoretisk funderede skema vedrørende coping og kun fokuserer på de teoretiske
begreber, der har gjort sig gældende i dette studie, kan man se en tendens til, at der er flest copingmekanismer, som relaterer sig til coping i forhold til forandringsprocesser. Det kan tyde på, at en stor
del af påvirkningen af respondenterne sker på baggrund af forandringen i sig selv, hvilket peger på,
at det kan være en overgangsfase. Af det teoretiske skema fremgår det også, at de fleste mekanismer
i kategorierne Performance Management-coping og stressende elementer generelt er relateret til den

målstyrede undervisning. Man kan derfor argumentere for, at det er den øgede Performance Management gennem målstyret undervisning, der som forventet fører til mere stress, også i den kvalitative
analyse.
Det kan umiddelbart undre, at der ikke er flere handlinger, som kan relatere sig til coping-mekanismer,

re er blevet mere

stressede efter reformen. Det kan skyldes to forhold: For det første kan nogle af de mekanismer, som
hører under stressende elementer generelt, være af meget personlig karakter, og derfor ikke komme
til udtryk i et interview over telefonen. Det kan være emner, som relaterer sig til at søge social støtte
eller at være selv-kontrollerende. For det andet kan det skyldes, at disse følelsesfokuserede copingmekanismer ikke manifesterer sig alene ud fra en enkelt arbejdsopgave. Der er flere faktorer, som
spiller sammen og giver stress. Derfor bliver de mere generelle stress-coping mekanismer ikke nævnt
af respondenterne, idet interviewet primært omhandler de fire arbejdsforhold. Det er ligeledes svært
analytisk at knytte en af disse coping-mekanismer til kun en eller enkelte arbejdsopgaver. Der er for
eksempel en respondent, som beskriver, at vedkommendes kollegaer er stressede, men at det er en
blanding af flere faktorer, som forårsager stressen:

de har så mange opgaver, at det er fuldstændigt, at de simpelthen ikke har tid til at være lærer. Og
jeg vil sige, at det er såmænd ikke, det er ikke det her med samarbejdet, det er ikke den åbne skole,

Altså er stress-coping-mekanismerne sjældnere begrænset til en enkelt eller nogle enkelte arbejdsopgaver, men er en reaktion på samspillet mellem flere stressende elementer i medarbejderens hverdag.
Med andre ord er der generelt mange coping-mekanismer, som relaterer sig til forandrings-coping.
Det kan tyde på, at det særligt er forandringen, som påvirker respondenterne, fordi de er i en overgangsfase. Det er i hvert fald noget, man med fordel kan undersøge i et tidsseriestudie eller et opfølgende studie, for at besvare om meget af modstanden og mekanismerne forsvinder efter en vis implementeringstid.

Som tidligere nævnt blev der gjort brug af flere coping-mekanismer i relation til målstyret undervisning end ved de andre forhold tilsammen. Det er også indenfor målstyret undervisning, at der findes
flest oplevede illegitime tendenser og flest tendenser, der fører til stress. Ydermere er der for den

målstyrede undervisning forholdsvist mange tendenser, som relaterer til den faglige identitet, hvor
alle fundne tendenser på nær én opleves illegitime.
Ser man først på de tre andre arbejdsforhold først (politiske mål, samarbejde åben skole og samarbejde med pædagoger) gælder det, at der i alt er to oplevede legitime og en oplevet illegitim tendens
relateret til den faglige identitet. Flere oplever, at der er gode elementer af de tre nye arbejdsforhold,
og dermed har de effekt for eleverne. Særligt med hensyn til samarbejdet med pædagogerne bliver
det beskrevet som en fordel, hvis læreren kan fokusere på at bruge sin faglighed på at forbedre eleverne, mens pædagogerne tager sig af trivslen. Det forbedrer undervisningen. Den oplevede illegitime
tendens relaterer sig til de politiske mål og samarbejdet med pædagoger, hvortil flere har givet udtryk
for, at politikerne og pædagogerne ikke har den nødvendige lærerfaglighed til henholdsvis at sætte
konkrete resultatmål eller undervise, hvilket virker illegitimt. Derfor kan man tale om, at de tre nye
forhold, som ikke giver væsentlig stress, ikke bærer præg af en høj grad af illegitimitet i relation til
faglig identitet.
Derimod er der som sagt mange oplevede illegitime tendenser, som relaterer sig til den faglige identitet i displayet for den målstyrede undervisning. Nogle respondenter har dog rost den målstyrede
undervisning for at give dem et redskab til faglig refleksion, hvilket er positivt for fagligheden. Der
er dog flest oplevede illegitime tendenser. Som sagt afhænger tendenserne formentlig meget af, hvilken type læringsplatform, som den enkelte respondent arbejder med på sin skole. Nogle respondenter
kommenterer på, at arbejdsopgaverne i den målstyrede undervisning ændrer den faglige identitet:

dannende folkeskole, der danner det hele menneske, synes jeg vi er ved at lave nogen vi kan proppe
ind i nogen kasser og måle på. Det tror jeg altså ikke
På baggrund af dette udsagn og mange andre lignende kan man argumentere for, at lærerne har en
stærk kollektiv fagidentitet. Den relaterer sig til høj autonomi i arbejdet og en bred samfundsmæssig
kerneopgave, som handler om at danne og uddanne eleverne. Med reformen rykker man ved muligheden for at bevare denne fagidentitet med høj autonomi og orientering mod brede samfundsmål. Det
sker fordi læreren bliver tvunget til effektivt at leve op til eksterne standardiserede mål, som ikke
giver plads til det, som lærerne selv ser som deres kerneopgave.

Som beskrevet i teoriafsnittet er den faglige identitet ikke statisk, og forandring i faglig identitet hænger sammen med de generelle ændringer i samfundet. På tværs af de vestlige lande bærer ny skolelovgivning præg af nationale mål, tests og benchmarking, og der er derfor tale om en større Performance Management-tendens indenfor skoleområdet. Det påvirker lærernes faglige identitet (Day,
2002; Sachs, 2003). Dette studie finder lignende tendenser. Det er på trods af, at respondenterne i
denne analyse må siges overvejende at repræsentere den ældre læreridentitet, med ønsket om høj
autonomi og at arbejde med brede samfundsmål, som tvinges til at have et andet fokus. Som en respondent fortæller:
ligesom at nu skal man ikke bare være god til at undervise, nu skal man være god til at
sige, at man er god til at undervise. Så lige pludselig så får, den gode lærer har et andet fokus eller
hvad skal man sige. Den der bliver betegnet som den gode lærer det er også dem der er gode til at

De to fagidentiteter kan altså eksistere side om side på samme arbejdsplads. Som ovenstående citat
viser, kan det opleves som frustrerende for den ældre type fagidentitet, fordi reformen belønner effektiviteten og målopfyldelsen hos den yngre type fagidentitet. En anden respondent beskriver, at
opleve en slags paradigmeskifte fra de tidligere traditioner, og at de nye lærere ser mere på målet end
på børnene:
e i det område. Altså vi har jo mange traditioner, altså der
er jo kommet mange nye lærere i folkeskolen i øjeblikket over alt i landet. Vi har mest fokuseret på
hvad vi gjorde omkring og med børnene og ikke hvad målet er. Så der er sådan et paradigmeskifte,

Folkeskolelærere med en nyere fagidentitet er dermed bedre rustet til den Performance Managementbølge, der påvirker skoleområdet. Med hensyn til de to arbejdsforhold, som bærer præg af Performance Management (målstyret undervisning og politiske mål) er der flere respondenter, der taler om,
at de føler en manglende tillid og dermed en lavere grad af autonomi end tidligere. Dette skyldes hos
nogen også arbejdstidsaftalen, men en del af denne manglende tillid kan også ses som et resultat af
det øgede dokumentationskrav, og det, som nogle respondenter opfatter som firkantede rammer for
arbejdet. Opfattelsen af illegitimitet i arbejdsopgaverne og manglende tillid kan ændre sig med tiden.
Det kan ske via den tidligere beskrevne tilvænningsproces, hvormed opgaverne opleves mere legitime. Ændringen kan dog også ske grundet et stigende antal lærere med den såkaldte nyere fagidentitet, som vil føre til et skift i fokus på effektiv målopfølgning.

Studiets fund vedrørende fagidentitet bakkes op af en anden stor kvalitativ undersøgelse. Den viser,
at målstyret undervisning er en grund til, at folkeskolelærerne stopper, netop fordi det strider imod
deres forventning til deres egen rolle som lærer, som i høj grad handler om at danne eleverne. Denne
undersøgelse bakker op om den konflikt, som respondenterne oplever mellem forventning til arbejdsopgaverne og så de arbejdsopgaver, som fylder i arbejdet. Mange oplever en belastning ved at ville
gøre sit arbejde ordentligt, men ikke at kunne det. Problemet opstår, fordi der er for mange opgaver,
og fordi lærerne mener, at det er de forkerte arbejdsopgaver, der fylder i hverdagen. Det opleves som
meningsløst for nogle, hvilket påvirker arbejdsmiljøet og det kan i sidste ende være skadeligt for
lærerne (Pedersen et al., 2016).
Teoretisk var det forventet, at arbejdsopgaver, som opleves særligt illegitime, kan være belastende
for arbejdsmiljøet, hvis de går imod de faglige normer i arbejdet. Det skyldes, at det konflikter med
og spiller ind på den faglige identitet (Semmer et al., 2007). Man kan argumentere for, at dette er
tilfældet for respondenterne i denne undersøgelse og hos Pedersen med kollegaer (2016). Der er et
skred i arbejdsnormerne generelt, hvilket i denne analyse er afstedkommet primært af den målstyrede
undervisning. Samtidig er det netop den målstyrede undervisning, som skiller sig ud fra de tre andre
forhold ved at påvirke kerneopgaven mest og dermed spille ind på den faglige identitet. De mange
oplevede illegitime tendenser til den faglige identitet vedrørende den målstyrede undervisning, kan
være en grund til, at det primært målstyret undervisning er, der fører til stress til forskel fra de tre
andre arbejdsforhold. Som en respondent udtaler:
det er

og dermed afskærer man meget

andet fra undervisningen og det der ligger i faget. Så det er utilfredsstillende. Man udfører ikke den

Samlet set påvirker den målstyrede undervisning i højere grad kerneopgaven end de andre arbejdsforhold. Derfor forventes målstyret undervisning især at påvirke lærere med en ældre type fagidentitet
(uanset respondentens egen alder). Som nævnt spiller dette godt ind i SOS-modellens forståelse af, at
fagidentitet og kerneopgaven er vigtig for, hvordan illegitimitet af arbejdsopgaver og stress udspiller
sig på arbejdspladsen (Semmer et al., 2007). Ligeledes viste den kvantitative analyse også, at fagidentitet var en vigtig forklaringsfaktor, både for lærernes stress, men også for hvordan flere af de nye
arbejdsforhold påvirkede lærernes stress gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne.
For at kunne svare på, hvorfor det primært kun er målstyret undervisning, der fører til stress ved en
oplevet illegitimitet i arbejdsopgaver, er det altså centralt blandt andet at inddrage, at det konflikter

med kerneopgaven (og dermed fagidentiteten), fylder i hverdagen (på grund af målfiksering og kontrol gennem læringsplatforme), og at der anvendes mange typer af coping-mekanismer for dette forhold.
Hermed stilles forskningsspørgsmål 8 kortvarigt på standby. Imens analyseres og diskuteres kortvarigt, hvilke andre tendenser, der kan være stressende i respondenternes arbejdsliv (forskningsspørgsmål 9), og i øvrigt spille ind på mekanismerne omkring de fire arbejdsforhold. Der samles op på begge
spørgsmål (også i tabelform, som ved den kvantitative analyse) i afsnit 4.4.3.

Efter den kvantitative analyse stod det klart, at en væsentlig del af variationen i stress ikke blev forklaret. Det efterlader spørgsmålet om, hvad der alternativt forklarer den variation, der er i lærernes
stress. Analysen vedrørende dette spørgsmål holdes relativt kort, eftersom opgavens primære sigte er
de fire nye arbejdsforhold og de dertil knyttede arbejdsopgaver.
De samlede kilder til respondenternes stress fremgår af figur 4.11, hvor de er opdelt efter SOS-modellens tre hovedbegreber: Illegitim adfærd (bevidst negative handlinger), illegitime stressorer
(manglende omtanke og hensyn, som man kan argumentere for er af mere strukturel karakter) og
illegitime opgaver (som gennemgået hidtil) (Semmer et al., 2007).

Ses der først på de arbejdsopgaver, som lærerne mener er illegitime, er
af udfordrede elever nævnt af flere respondenter. Det ses ikke som en arbejdsopgave, som respondenterne føler, at de bør eller kan løfte. Flere respondenter føler sig ikke fagligt kvalificerede til at

forstå og kunne håndtere inklusionselever, og flere respondenter ønsker derfor også et større og bedre
samarbejde med pædagoger. Inklusionseleverne kræver mange hensyn, og arbejdsopgaven vanskeliggør for flere respondenter at kunne leve op til egne faglige idealer i forhold til de øvrige elever.
Som en af respondenterne siger om dette trade off mellem at bruge sin tid på inklusionseleverne og
de øvrige elever:
Jamen så hænger [inklusionseleverne] jo i gardinerne, og sådan er det bare. Og det gør jo, at når
jeg går fra en time, så påvirker det mig, at jeg tænker hmm.. den var jeg faktisk ikke god nok i dag,
eller jeg nåede måske ikke lige at komme omkring de og de elever. De har faktisk også brug for mig.
Så på den måde, så påvirker det faktisk min trivsel, fordi når du ikke føler, at du har været der hundrede procent for dine elever, så tager man det med hjem. Det er ikke noget, man bare lige kan give
slip på.
I stil hermed når en anden og større kvalitativ undersøgelse til et lignende resultat: Mange folkeskolelærere angiver inklusion som en årsag til at forlade folkeskolen som arbejdsplads. Lærerne har ikke
tid til at være faglige undervisere, fordi de skal bruge tiden på inklusionseleverne, som de har svært
ved at håndtere (Pedersen et al., 2016). Set i SOS-modellens forståelse rammer inklusion lærerens
faglige identitet. Det forstærker, at arbejdsopgaven truer lærerens selvværd og dermed giver stress.
For oplevelsen af illegitim adfærd og samspillet med stress, er ledelsen en af de helt centrale elementer, hvilket spiller godt ind i den tidligere omtalte sociale kapital på arbejdspladsen. Linket mellem
ledelsen og medarbejderen kan både være med til at forværre og formindske respondentens stress.
Som en af respondenterne fortæller, kan ledelsen have en central rolle i forståelsen af stress hos respondenterne:
Så bliver der bare lavet fuldstændigt om [af lederen] og en følelse af, at det skal være [lederens]
skole og ikke vores skole. Så det påvirker rigtigt meget til at man føler sig utryg og gør faktisk at jeg
synes det er rigtigt svært
Dårlig ledelse nævnes også i den anden og større kvalitative undersøgelse som en af de største årsager
til, at folkeskolelærere vælger at stoppe (Pedersen et al., 2016). Pedersen og kollegaer undersøger
dårlig ledelse på flere niveauer fra nationalt niveau til lokalt skolelederniveau. I stil med dette studie

finder Pedersen med kollegaer, at den lokale leder har et stort potentiale i at sænke stressen på arbejdspladsen. Den lokale leder kan gøre en stor forskel ved at sætte gode rammer og have en anerkendende og lyttende tilgang. Det fungerer som en buffer for stressen, hvis lederen aktivt hjælper
med at løse forhold, som læreren synes er illegitime.
I forhold til implementeringen af folkeskolereformens nye arbejdsforhold og nye arbejdsopgaver,
spiller skoleledelsen også en vigtig rolle for lærernes oplevelse af illegitimitet og stress. Ledelsen er
med til at sætte rammerne for arbejdsopgaverne. Som det eksempelvis blev beskrevet for den åbne
skole, er der i aftaleteksten lagt op til, at den enkelte skole selv definerer samarbejdet med det omkringliggende samfund (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). En respondent forklarer,
hvordan lærernes rammer bliver sat meget forskelligt:
På min arbejdsplads har vi en helt fantastisk ledelse, som virkelig gør sit for at vores arbejdsforhold
er bedst mulige. Så for mit vedkommende der tænker jeg, at mine arbejdsforhold altid har været gode
ti kilometer herfra, så vil de svare noget andet, for det er meget meget forskelligt fra skole til skole
også indenfor samme kommune, hvordan man løser de her ting.
Set i et forandringsteoretisk perspektiv er det ikke overraskende, at skoleledelsen spiller ind på lærernes oplevelse af illegitimitet med hensyn til de nye arbejdsopgaver og deres stress. Forandringer kræ-

ter denne (Kanter et al., 1992: 380-382). Med folkeskolereformen og arbejdstidsaftalen er topledelsen
politisk, og change implementators kan ses som den lokale folkeskoleledelse, der skal få reformens
intentioner og krav til at fungere mest optimalt på egen skole. Den enkelte leder spiller altså en stor
rolle i implementeringen af folkeskolereformen. Der er en stor potentiel påvirkningsgrad fra den enkelte leder, eftersom reformens nye arbejdsopgaver og rammerne for dem hænger sammen med lærernes oplevelse af illegitimitet, og dermed deres stress.
Ser man på de illegitime stressorer, har særligt ét forhold fyldt meget hos respondenterne, nemlig
arbejdstidsaftalen, også kaldet lov 409. Arbejdstidsaftalen blev vedtaget ved lov (og ikke som trepartsforhandling) samtidig med vedtagelsen af den nye folkeskolereform. Arbejdstidsaftalen flyttede

autonomi fra læreren til den lokale ledelse og satte den gennemsnitlige lærers undervisningstid op
(Folketinget, 2013). Respondenterne giver udtryk for, at de ser arbejdstidsaftalens rammer som urealistiske, og at den formindskede autonomi i forhold til arbejdstid besværliggør flere arbejdsopgaver.
Det virker belastende i arbejdet og er en stressende faktor. Flere lærere giver også udtryk for, at de
opfatter arbejdstidsaftalen som en mistillidserklæring fra politikerne. Dette stemmer overens med en
tidligere stor kvalitativ undersøgelse (Pedersen et al., 2016). Omvendt beskriver en respondent, at en
lokal arbejdstidsaftale, og dermed ofte mere fleksible arbejdstider, virker befordrende for arbejdsmiljøet:
Det er sådan, at jeg arbejder i [en] kommune, hvor der er lavet den der aftale om arbejdstidsaftalen,
som gør, at vi har [nogen] timer om ugen som vi kan være fleksible med og arbejde hjemmefra. Så
på den måde er det faktisk bedre forhold end nogle andre steder.
De lokale arbejdstidsaftaler er for tiden i høj kurs. Mange kommuner har vedtaget en lokal arbejdstidsaftale, der giver en del af autonomien i forhold til arbejdstiden tilbage til lærerne (Nielsen, 2016;
Ravn, 2016; Trier, 2016). De lokale arbejdstidsaftaler kunne godt se ud til at have en mindskende
effekt på stress, i hvert fald i Odense Kommune, hvor trivslen blandt folkeskolelærere er steget efter
arbejdstidsaftalen. Effekten kan dog ikke adskilles fra andre ændringer på skoleområdet i kommunen
(Jensen, 2016). Folkeskolelærere søger endvidere oftest væk fra kommuner, der ikke har en lokal
arbejdstidsaftale (Drescher et al., 2016). Det tyder på, at den nationale arbejdstidsaftale, lov 409, truer
lærerens selvforståelse og opfattes som en mistillidserklæring. Dette er med til at true lærerens faglige
identitet og selvværd, hvilket ender med at blive en stressende faktor i arbejdet. Dertil kommer, at
læreren kan føle sig stresset tidsmæssigt af den øgede undervisningstid.
Opsummerende kan folkeskolelærernes stress ikke overraskende alene tilskrives de fire arbejdsforhold, der er studiets primære omdrejningspunkt. Stressen hænger ikke kun sammen med andre arbejdsopgaver, men også adfærd og stressorer, der opfattes som illegitime. Især inklusion som arbejdsopgave, den lokale ledelse på skolen og arbejdstidsaftaler synes at spille en rolle for lærerens oplevelse af illegitimitet, dennes egen fagidentitet og trusler mod selvværdet og i sidste ende stress.

Den kvalitative del af analysen har været centreret om to resultater fra den kvantitative analyse, der
vakte undren. Det første af disse spørgsmål gik på den målstyrede undervisning, og at denne afveg

markant i forhold til de tre andre undersøgte arbejdsforhold. Målstyret undervisning resulterede som
det eneste forhold i mere stress gennem oplevet illegitimitet af de tilknyttede arbejdsopgaver. Den
kvalitative analyse peger i samme retning som den kvantitative analyse: Mange af mekanismerne
omkring målstyret undervisning skiller sig ud og er anderledes end mekanismerne for de tre andre
undersøgte arbejdsforhold. Der er givet flere argumenter for dette i analysen, og her opridses de derfor
kun kort.
Mange af tendenserne vedrører de coping-mekanismer, som lærerne anvender. Lærerne bruger i højere grad coping-mekanismer ved den målstyrede undervisnings arbejdsopgaver. Dette kan skyldes,
at målstyret undervisning fylder mere i hverdagen end de andre tre forhold, og at den målstyrede
undervisning i højere grad bliver kontrolleret. Det sker igennem en digital kontrol gennem læringsplatformene, hvor eleverne, forældrene og og ledelsen kan følge med i ens målstyrede undervisning.
Derved får den målstyrede undervisning lærerne til at målfiksere, så andre ikke-målte arbejdsopgaver
nedprioriteres. Den målstyrede undervisning er direkte inde og ændre det, som de fleste lærere betragter som kerneopgaven, nemlig at levere god undervisning. Den målstyrede undervisning har altså
nogle indbyggede og omkringliggende strukturer, der gør, at dette forhold i højere grad kan være med
til at true lærernes selvforståelse, og dermed også deres selvværd og stressniveau, jævnfør SOS-modellen (Semmer et al., 2007).
Den kvantitative analyse viste også, at en stor del af variationen af lærernes stress ikke blev forklaret
af de fire arbejdsopgaver. Den kvalitative analyse har som et perspektiv til studiets hovedresultater
fundet, at en stor del af årsagerne til lærernes stress også spiller sammen med den lokale ledelse på
skolen, (lokale) arbejdstidsaftaler og inklusion af udfordrede elever som et nyt arbejdsforhold med
nye arbejdsopgaver. Disse faktorer kan være med til at øge eller mindske den enkelte lærers stress,
afhængigt af hvordan den konkrete mekanisme udspiller sig for den enkelte lærer. Resultaterne kan
ses i punktform i boks 4.8.

Ligesom for den kvantitative analyse rejser spørgsmålet sig om kvaliteten af de svar, der er givet i
den kvalitative undersøgelse. Som det er blevet pointeret løbende og især i metodeafsnittet, er logikken i de to analysetilgange forskellige fra hinanden. Kvalitetskriterierne er derfor heller ikke identiske, men minder om hinanden (jf. tabel 3.1 i metodeafsnittet). Ligesom for den kvantitative analyse
er studiets analytiske trin lagt i bilag 8.6, 8.7 og 8.8, hvilket giver en stor grad af bekræftelighed/transparens. Ses der på analysens pålidelighed er flere interviews kodet af begge forfattere, såkaldt interkoderreliabilitet (Møller Hansen, 2010b). Dobbeltkodningen sikrer, at analysens resultater ikke udelukkende afhang af den ene forfatters forforståelse. Processen er også forsøgt så konsistent og stabil
som mulig ved selve indsamlingen i og med, at forfatterne har hørt hinandens interviews løbende og
derfor i højere grad har kunnet anvende samme spørgeteknik. I forhold til studiets troværdighed, altså
om der er givet et autentisk billede af det undersøgte, menes denne at være relativt høj. Den kvalitative
analyse lægger sig op i høj grad op ad resultaterne fra den kvantitative analyse, hvilket umiddelbart
taler for en høj troværdighed især i betragtning af, at man kunne forvente en højere social desirability i interviewsituationen (ibid: 271).
Der synes altså ikke at være særlige væsentlige forbehold at tage for denne del af kvaliteten af den
kvalitative analyses resultater. Et forbehold for resultaterne, der kunne være relevant, er den kvalitative analyses overførbarhed. Som det blev beskrevet i metodeafsnittet, er der til den kvalitative del af

analysen anvendt formålssampling. Der er samplet efter respondenter med høj generel stress (forskningsspørgsmål 9) og respondenter med en høj følelse af illegitimitet, men en lav stress (forskningsspørgsmål 8). Disse to grupper repræsenterer dermed på en måde
kun gør sig gældende for midterfeltet. En hel del af de kausale mekanismer går dog på tværs af stuat mange af de kausale mekanismer gør
sig gældende for de fleste folkeskolelærere i Danmark.
Enkelte mekanismer, især coping-mekanismerne i forhold til forandring og Performance Management, viste sig særligt hos respondenterne med lavt niveau af stress, hvilket ikke nødvendigvis er så
mærkeligt: Set i relation til SOS-modellen (Semmer et al., 2007) har disse respondenter eksempelvis
forsøgt at beskytte deres selvværd og deres stress ved enten at sige, at folkeskolens arbejdsforhold
ikke var nye eller prioritere skarpt i deres arbejdsopgaver. Dette har bevirket, at disse respondenter
også har oplevet den mindste del af stress. Hos den anden gruppe af lærere var der oftere copingmekanismer, der relaterede sig til stressende elementer generelt . Det korte af det lange er altså, at
der især i forhold til den enkelte læreres konkrete coping-mekanismer kan være forskelle, afhængigt
af om læreren er stresset eller ej. Når resultaterne skal udbredes, må man derfor have med in mente,
at der kan være coping-mekanismer, der ikke er analyseret her, for den gruppe af lærere, der har et
gennemsnitligt niveau af stress.

For at have et solidt fundament til diskussionen opsummeres i dette afsnit hovedpointerne i analysen
sammenholdt med det teoretiske udgangspunkt. Øvelsen her er ikke at tage for mange nye perspektiver ind, men derimod at få samlet trådene inden diskussionen. Omvendt vurderes det ikke hensigtsmæssigt strengt kronologisk at følge analysens opbygning. I stedet går opsamlingen på tværs af den
kvantitative og kvalitative analyse ud fra de specifikke undersøgte områder og sammenholdes med
teorien over SOS-modellen.
SOS-modellen (Semmer et al., 2007) ser stress som en trussel mod en medarbejders selvværd. Truslen
kan udløses af arbejdsopgaver, stressorer og adfærd på arbejdspladsen, hvis disse forhold opleves
som illegitime. Dette studies analyser har centreret sig om fire nye arbejdsforhold, der har medbragt

nogle nye arbejdsopgaver til lærerne. Den teoretiske forventning var, at såfremt de nye arbejdsforholds arbejdsopgaver blev set som illegitime, ville introduktionen af dem medføre en trussel mod
folkeskolelærernes selvværd og dermed resultere i øget stress. Der er blev undersøgt to arbejdsforhold, som er analytisk kategoriseret under Performance Management og to forhold, der er kategoriseret som en ny tværgående samarbejdsform. Statistisk viser det sig dog, at det kun er den målstyrede
undervisnings tilknyttede arbejdsopgaver, der fører til stress gennem en oplevet illegitimitet. Ud fra
et teoretisk synspunkt kan det undre, at det kun gælder for dette ene arbejdsforhold, når der var grund
til at tro, at flere af arbejdsforholdenes nye arbejdsopgaver kunne blive oplevet som illegitime af
folkeskolelærerne.
I den kvalitative undersøgelse viser det sig, at dette ikke-forventede fund kan skyldes, at den målstyrede undervisning fylder mest i lærernes hverdag, og arbejdsopgaverne kan være forbundet med en
vis kontrol. Dermed bruger lærerne mest energi på opgaverne tilknyttet målstyret undervisning i forhold til de andre tre undersøgte arbejdsforhold, og der er således mere at få stress af. Samtidig spiller
målstyret undervisning også direkte ind på lærernes opfattelse af kerneopgaven, nemlig undervisningen, ved at sætte nye standarder og fremgangsmåder for denne. Det medfører, at arbejdsopgaverne
ved den målstyrede undervisning i højere grad ses som illegitime. Denne illegitimitet påvirker derfor
også i højere grad lærernes selvforståelse og dermed deres stress. Dette resultat stemmer godt overens
med forventningerne fra SOS-modellen: Medarbejdere med stærk fagidentitet vil have et større selvværd knyttet til arbejdet, og der er således mere, der kan blive truet af et arbejdsforholds arbejdsopgaver. Fagidentitet viser sig også at være en vigtig medspiller i forståelsen af illegitimitetens påvirkning af stress ved samarbejdet med pædagogerne og de politiske mål. Dette er både tilfældet i den
kvalitative og kvantitative analyse.
Derimod ser social kapital ikke ud til at være et betingende led for den indirekte effekt i den kvantitative analyse, mens det i den kvalitative analyse ser ud til at, at social kapital påvirker den konkrete
manifestation af mekanismerne, der leder til stress. Arbejdsopgaverne vedrørende de nye samarbejdsformer er som nævnt ofte nedprioriteret enten af lærerne eller af skolen, og den sociale kapital fylder
derfor ikke så meget i mange af lærernes bevidsthed. Dette er igen i overensstemmelse med de teoretiske forventninger, eftersom social kapital er en tilføjelse til SOS-modellens teoretiske framework.
Det er ikke en indbygget del af den oprindelige model, og derfor virker det ikke overraskende, at
social kapital ikke har en altafgørende rolle. Dermed er det dog ikke sagt, at social kapital aldrig har
en vigtig rolle for hvordan en arbejdsopgave påvirker stress gennem illegitimitet, men blot at det ikke
er tilfældet her, primært fordi arbejdsopgaverne er nedprioriteret.

Modsat en forventning bygget på SOS-modellen kan de oplevede illegitime opgaver ikke forklare en
stor del af variationen i stress i den kvantitative analyse. Den kvalitative analyse viser, at nogle af de
mekanismer, der fører til stress, i stedet skal findes i en anden opfattet illegitim arbejdsopgave. Det
drejer sig især om inklusion. Derudover spiller også oplevet illegitim adfærd fra ledelsen samt oplevet
illegitime stressorer i form af (lokale) arbejdstidsaftaler ind på folkeskolelærernes stress. Flere af
forklaringerne på folkeskolelærernes stress passer altså stadig ind i den fulde SOS-models teoretiske
forståelse, hvor fokus ikke kun er på illegitime arbejdsopgaver, men også illegitim adfærd og illegitime stressorer.
Udover disse hovedresultater er det et væsentligt fund, at der er flere tegn på en tilvænningsproces,
når der indføres en ny arbejdsopgave. På denne måde kan en arbejdsopgave tænkes at blive socialiseret ind i medarbejdernes hverdag. Den første umiddelbare reaktion, oplevet illegitimitet og stress,
aftager øjensynligt med tiden. Dette er ikke umiddelbart italesat eller undersøgt empirisk inden for
SOS-modellens teoretiske rammer. At forandring tager tid, og at det kan tage tid at overkomme medarbejderes modstand (heriblandt også oplevet illegitimitet) genfindes i forandringslitteraturen (eksempelvis Fernandez & Rainey, 2006; Kanter et al., 1992; Kotter & Schlesinger, 2008). Tilvænningsprocessen betyder også, at studiets resultater og forståelsen af SOS-modellen kan være dynamiske.
Det kan tænkes, at man om nogle år vil få et andet billede. Det dynamiske og foranderlige i resultaterne understreges også af, at der er tegn på en forskellig grad af implementering. Når flere skoler får
implementeret folkeskolereformen fuldt ud kan det tænkes, at resultaterne igen vil kunne ændre sig.

Hovedpointerne fra analysens resultater er præsenteret i samlet punktform i boks 4.8.

I starten af dette studie blev det angivet, at det ville have en værdi i sig selv at se på enkelte af de nye
arbejdsforhold og de medfølgende arbejdsopgaver i folkeskolereformen og dermed holde det analytiske fokus på dem. I stedet for at inddrage alle elementer fra folkeskolelærernes hverdag, der er blevet
ændret som følge af folkeskolereformen og arbejdstidsaftalen, har studiet derfor primært undersøgt
fire arbejdsforhold og de tilhørende arbejdsopgaver . Formodningen om værdien af at se på enkelte
arbejdsforhold viser sig at holde stik, eftersom dette studie finder en række relevante fund, der både
kan have implikationer for den valgte teoretiske ramme og den praktiske virkelighed omkring folkeskolereformens arbejdsopgaver. Det drejer sig blandt andet om de dynamiske resultater, der kan variere over tid og om fagidentitetens afgørende rolle for indvirkningen på en medarbejders stressniveau. Resultaterne i analysen er løbende blevet diskuteret og relateret til andre studiers resultater.
Dette diskussionsafsnit lægger sig dermed i umiddelbar forlængelse af de indledende diskussioner i
analysen. Inden implikationerne af resultaterne berøres, diskuteres først kvaliteten af analysens resultater samlet set.

Kvaliteten af studiets kvantitative og kvalitative resultater er allerede diskuteret hver for sig. For både
de kvalitative og kvantitative resultater gælder det, at de samlet set bliver vurderet som troværdige,
og at den primære udfordring for resultaterne kan ligge i deres udbredelse. Således kan den kvantitative analyse være en smule præget af overvægten af kvindelige respondenter (dog i så lille grad, at
det ikke vurderes problematisk), og den kvalitative analyse afdækker de mest stressede og de mindst
stressede lærere. For den kvalitative analyse er dette gjort bevidst for at afdække de to grupper, der
blev vurderet som mest relevante for at kunne finde forklaringer på resultaterne i den kvantitative
analyse. Som den kvalitative analyse diskuterer, viser det sig dog, at mange forhold og mekanismer
går på tværs af disse to grupper. Det er derfor tænkeligt, at størstedelen, hvis ikke alle, mekanismer
også kan gælde for den gruppe af folkeskolelærere, der har et moderat og gennemsnitligt stressniveau.
Resultaternes troværdighed viser sig også i konsistensen af resultaterne fra de to metoder: Der er for
det første et stort overlap i den retning, de konkrete mekanismer påvirker stress, hvilket tyder på en
høj troværdighed og validitet. For det andet har studiets design givet mulighed for at vurdere, at det

respondenterne har svaret i interviews stemmer overens med det, de har svaret i spørgeskemaet. Det
tyder altså på en høj grad af præcision i målene.
Resultaterne i studiet passer også overordnet set godt med SOS-modellen (2007) og dens teoretiske
udgangspunkt, herunder fagidentitets vigtige rolle i samspillet mellem arbejdsopgaver, oplevelsen af
dem og lærernes stress. Der er også et stort overlap med den eksisterende forskning på området, som
også finder, at illegitime opgaver kan føre til stress (eksempelvis Björk et al., 2013; Kottwitz et al.,
2013). Dette studie har dog undersøgt arbejdsopgaver tilknyttet konkrete arbejdsforhold og adskiller
sig således fra megen tidligere forskning. Det er måske grunden til, at det viser sig, at ikke alle illegitime arbejdsopgaver fører til stress. Dette kan ikke ses, hvis man som den tidligere forskning lægger
alle arbejdsopgaver sammen i ét mål. Opdelingen af illegitimitet på arbejdsopgaver tilknyttet konkrete arbejdsforhold muliggjorde også en pointe om, at der er en tilvænningsproces, når en ny arbejdsopgave introduceres. Den oplevede illegitimitet, og dermed også en medarbejders stress, tænkes
at variere over tid, hvilket heller ikke er et fokusområde i den eksisterende teori.
Resultaterne er ydermere konsistente med deltagernes egen opfattelse. Dette er ikke testet efter begge
analysers afslutning, som der ellers lægges op til som et af parametrene for at vurdere konklusionernes
kvalitet (Tashakkori & Teddlie, 2003; Teddlie & Tashakkori, 2009: 285-309). Det er derimod testet
mellem den kvantitative og kvalitative analyse, hvor flere respondenter i afslutningen af interviews
giver udtryk for, at de godt kan genkende de fundne mekanismer fra den kvantitative analyse. Samtidig stemmer resultaterne godt overens med de indledende samtaler i foranalysen, hvor flere parter
mente, at målstyret undervisning ville stikke ud i undersøgelsen. Dette har også vist sig at være tilfældet.
Der er altså generelt god grund til at stole på resultaterne samlet set i studiet på tværs af den kvalitative
og kvantitative analyse. Der er to relevante overvejelser i forhold til at udelukke alternative forklaringer på resultaterne.
Det er klart, at der i dette studie er tale om en tværsnitsundersøgelse, og egentlig kausalitet kan derfor
ikke observeres ud fra en klassisk kvantitativ forståelse. Et nyere studie (Semmer et al., 2015) finder
dog kausaliteten i den teoretisk forventede rækkefølge. Ligeledes har den kvalitative del af studiet
kunnet spille ind i forhold til at forstå de primære retninger på de kausale mekanismer og understøtte
forventningerne om den kausale retning i den kvantitative analyse.

En anden overvejelse i forhold til alternative forklaringer er, at der kan være en generel selektionsbias
i studiet. I et tidligere studie (Sørensen, 2008) har nogle medarbejdere brugt forskerne som en mulighed for at blive hørt af ledelsen. Holder man folkeskolereformen og arbejdstidsaftalens proces for
øje, kan man tro, at folkeskolelærerne med den længere lockout kan føle et behov for at råbe den
politiske ledelse op. Det kan derfor tænkes, at de folkeskolelærere, der har brugt tid på at deltage i
undersøgelsen, også er dem, der oplever størst illegitimitet og stress. Omvendt rammer studiet nok
ikke fuldstændig skævt, når man tager den store spredning på både følelsen af illegitimitet og stress i
den kvantitative analyse i betragtning.
5.2 Styringstendenserne, illegitimitet og stress
Studiets problemformulering går på, hvordan folkeskolereformens elementer af Performance Management og nye tværgående samarbejdsformer påvirker lærernes stress gennem oplevet illegitimitet af
arbejdsopgaverne. Som analysen viser, er det den målstyrede undervisning, der øger lærernes stress
gennem en oplevet illegitimitet, mens de tre øvrige arbejdsforhold ikke har en signifikant eller entydig
påvirkning af folkeskolelærernes stressniveau.
I lyset af disse resultater, er det interessant at gøre et kort ophold ved hvad man umiddelbart ville
forvente af de fire arbejdsforhold på baggrund af de styringstendenser, som de er udtryk for. De politiske mål er i dette studie behandlet som en del af Performance Management med de konkrete måltal
og en forventning om en løbende bedre performance i folkeskolen. Ligeledes er målstyret undervisning behandlet som et udtryk for Performance Management, hvor folkeskolelæreren både styrer sin
undervisning efter mål og samtidig potentielt kan kontrolleres af både ledelse og forældre. Begge nye
arbejdsforhold er også centrale elementer i folkeskolereformen. Den målstyrede undervisning er modsat flere andre arbejdsforhold beskrevet meget konkret i folkeskolereformen, mens de politiske mål
er en væsentlig del af bevæggrunden og grundlaget for indholdet i folkeskolereformen (Regeringen,
Venstre og Dansk Folkeparti, 2013).
Mekanismerne omkring den målstyrede undervisning og de politiske mål forventes at være relativt
ens, eftersom begge arbejdsforhold tilhører Performance Management og samtidig er centrale elementer i folkeskolereformen. Man kunne forvente, at lærerne ville gøre brug af Performance Management relaterede coping-mekanismer ved arbejdsopgaverne tilknyttet målstyret undervisning og de
politiske mål. Det kunne være at fokusere på målene vedrørende målstyret undervisning eller de politiske målsætninger på bekostning af de to andre arbejdsforhold.

De to andre undersøgte arbejdsforhold i studiet er folkeskolelærernes samarbejde med pædagoger og
den åbne skole. De ses begge som udtryk for nye tværgående samarbejder. Styringstendensen bag
disse tværgående samarbejdsformer går under mange forskellige navne i litteraturen, blandt andet
relationel koordinering (Gittell, 2016; Gittell et al., 2013), New Public Governance (Osborne, 2010),
og kommune 3.0 (Pedersen-Ulrich, 2016). Som styringsredskab ligger det i strømmen af New Public
Management, hvor noget samarbejde i den offentlige sektor blev fragmenteret, og som modsvar til
dette er der nu mere fokus på at finde fælles løsninger i et tværgående samarbejde (Greve & Ejersbo,
2013). Begge arbejdsforhold øger fokus på den sociale kapital omkring kerneopgaven. Under social
kapital kan man i denne forbindelse tale om bridging, altså social kapital i mødet mellem forskellige
faggrupper (Gylling Olesen et al., 2008). Begge tværgående samarbejdsformer referer til, at folkeskolelærerne skal samarbejde med mindst én anden gruppe. For samarbejdet med pædagogerne er det
dog stadig internt på arbejdspladsen, men da pædagogerne er deres egen faggruppe og ofte er ansat
på fritidshjemmet tilhørende skolen, fungerer de i praksis som en anden gruppe end lærerne. For at
have en høj social kapital er det vigtigt, at grupperne får udviklet normer for og tillid i samarbejdet.
For både samarbejdet med pædagogerne og den åbne skole gælder det, at reformen ikke direkte foreskriver, hvordan de nye tværgående samarbejdsformer skal fungere i praksis. For den åbne skole
angives det endvidere, at den konkrete implementering er op til ledelsen på skolen (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). Man kan derfor på den ene side forvente, at mekanismerne omkring
de tværgående samarbejdsformer udspiller sig meget forskelligt afhængigt af den lokale kontekst.
Omvendt må man forvente, at skolelederne henter inspiration fra andre skoler. En sådan kopiering og
inspiration er set før i det offentlige (DiMaggio & Powell, 1983). Det mindre konkrete fokus i reformen kan også betyde, at disse områder nedprioriteres som følge af, at der er mere konkrete målsætninger på andre områder i reformen. Det kan betyde, at disse arbejdsopgaver falder uden for lærernes
, som folkeskolelærerne bliver målt på. Dette er en klassisk coping-strategi indenfor Performance Management (Thiel & Leeuw, 2002).
Ud fra denne teoretiske forståelse ville man altså forvente, at den målstyrede undervisning og de
politiske mål med deres konkrete måltal påvirker lærerne mest, da folkeskolelærerne primært vil fokusere på disse to opgaver. Analyserne viser dog, at de politiske mål med deres konkrete måltal som
arbejdsforhold påvirker på lige fod med samarbejdet med pædagoger og den åbne skole. De leder
overvejende ikke til stress gennem en oplevet illegitimitet i samme grad som den målstyrede undervisning. Det kan derfor undre, at de to politiske mål og målstyret undervisning påvirker folkeskole-

lærernes stress forskelligt gennem den oplevede illegitimitet af arbejdsopgaverne, og at mekanismerne forårsaget af de politiske mål som arbejdsforhold manifesterer sig mere som mekanismerne
forårsaget af de to tværgående samarbejdsformer.
Der argumenteres her for, at forskellen mellem påvirkningen fra den målstyrede undervisning og de
politiske mål kan findes i deres forskellige grad af hård effektivitet (Dahler-Larsen, 2014b: 23-24) og
i at disse to Performance Management-elementer primært er på forskellige niveauer i organisationen.
Den første af disse to begrundelser går på, at der er forskel i de to arbejdsforholds grad af hård effektivitet. Med andre ord er politiske mål og målstyret undervisning som arbejdsforhold altså kendetegnet ved en forskellig udmøntning i praksis. Som især den kvalitative analyse har vist, betragtes de
politiske mål og målsætninger som overordnede, og af nogen folkeskolelærere betragtes de også som
vage. Som folkeskolelærer kan det være svært at se, at man skal gøre noget anderledes end tidligere
for at få målene om eksempelvis øget faglighed og trivsel til at lykkes. De fleste folkeskolelærere i
undersøgelsen mener, at de allerede har arbejdet for dette indtil nu. Samtidig kan den enkelte folkeskolelærer ikke blive holdt ansvarlig for eksempelvis elevernes trivsel, eftersom flere folkeskolelærere har en indvirkning på denne. Modsat står det til for den målstyrede undervisning, hvor den enkelte lærer kan blive holdt ansvarlig, ikke kun af ledelsen, men også af eleverne og deres forældre.
Det er klart, at eleven selv, ligesom alle andre brugere, spiller ind på det endelige output og outcome
(Dahler-Larsen, 2014b: 26-27). Omvendt kan den enkelte folkeskolelærer risikere at stå i et dårligt
lys både blandt skoleledelsen og forældrene, hvis en elev opnår læring inden for alle sine opstillede
mål, bortset fra i denne lærers fag. Der kan på den måde være en langt større kontrol med arbejdets
udførsel over for den enkelte lærer end tilfældet er for de politiske mål og de to tværgående samarbejdsformer. Der er ganske vist ikke knyttet økonomiske belønningssystemer til udførslen, men der
kan stadig argumenteres for, at den målstyrede undervisning med sine mere individorienterede, konkrete og kontrollerede mål er udtryk for en hårdere effektivitet og resultatbaseret styring (DahlerLarsen, 2014b: 24-25) i forhold til de politiske mål. Se i øvrigt afsnit 5.3 i forhold til kommende
økonomiske incitamenter på skoleområdet.
En sidste forskel er, at de nationalpolitiske måltal evalueres ud fra nationale tests, eksamener og trivselsundersøgelser, mens den målstyrede undervisning evalueres af folkeskolelæreren og af eleverne
selv. Dermed er det den enkelte lærers ansvar ikke blot at medvirke til at målene nås, men også at
være ansvarlig for dokumentationen. Derved kommer den målstyrede undervisning til at fylde mere

i hverdagen. Den kvalitative analyse viste at dette kunne føre til en målfiksering på dette arbejdsforholds arbejdsopgaver.
Disse indbyggede forskelle (hvor meget det fylder i hverdagen, graden af kontrol, ansvaret for dokumentationen m.v.) mellem politiske mål og målstyret undervisning som arbejdsforhold er interessante. De kan være en del af forklaringen på, hvorfor det hovedsageligt er den målstyrede undervisning, der leder til stress gennem en oplevet illegitimitet, mens det samme ikke er gældende for de
politiske mål.
En anden forklaring, der også kan være relevant, lægger sig i forlængelse af ovenstående argument.
Forklaringen går på, at de to Performance Management-elementer befinder sig på forskellige niveauer
i organisationen. De politiske mål og måltal er netop nationalpolitiske og opgøres blandt andet på
skoleniveau, mens den målstyrede undervisning er individorienteret og knyttet til hvert enkelt fag.
Det vil sige, at der er én ansvarlig lærer i den målstyrede undervisning pr. fag pr. elev, mens det for
de politiske mål er hele staben af folkeskolelærere på en skole, der er ansvarlige for at nå målene. Når
målingerne befinder sig på gruppeniveau, kan der indtræde et kollektivt handlingsproblem (Olson,
1982). Her har det enkelte individ ikke et rationelt incitament til at bidrage til det fælles gode. Dette
skyldes, at de konkrete, nødvendige indsatser er individuelle og store, mens de forventede gevinster
ved indsatsen er spredte og kommer hele skolen til gavn. Det betyder ikke nødvendigvis, at lærerne
er ukollegiale eller ligefrem dovne, men blot at strukturerne i målingerne gør, at de nationalpolitiske
måltal ikke bliver lærernes primære fokus. Når de nationalpolitiske måltal ikke er et fokus i hverdagen, bliver de heller ikke en lige så væsentlig kilde til stress som den målstyrede undervisning. Hvis
man som folkeskolelærer føler, at man altid har arbejdet for elevernes trivsel, er der mindre incitament
her til at ændre sine daglige arbejdsopgaver. Det kan bedre betale sig at have sit fokus på den målstyrede undervisning, hvor man som folkeskolelærer bliver holdt ansvarlig som den primære fagperson.
Der er således nogle indbyggede strukturelle forskelle i den måde, som målstyret undervisning og de
politiske mål bliver målt og kontrolleret på. Det medfører, at de politiske mål som arbejdsforhold på
trods af de teoretiske skel ender med at have mere til fælles med samarbejdet med pædagoger og den
åbne skole. Når der svares på, hvordan de fire arbejdsforhold påvirker stress gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne, er en relevant pointe de indbyggede strukturelle forskelle mellem de
to Performance Management-elementer.

Set i forlængelse af ovenstående diskussion om hårdhedsgrader af effektiviteten i de politiske mål
med måltal og den målstyrede undervisning, tilføjer det nye regeringsgrundlag et interessant element.
Regeringsgrundlaget er fremlagt efter perioden for dataindsamling og spiller således ikke ind på de
observerede mekanismer. I fremtiden kan det dog meget vel tænkes, at ambitionerne i regeringsgrundlaget, såfremt de endeligt vedtages og implementeres, vil spille ind på nogle af studiets fundne
mekanismer.
Regeringens ambition er at tilføre en form for økonomisk belønningssystem på folkeskoleområdet.
Konkret vil regeringen afsætte 500 mio. kr. til 100 skoler i landet, der er placeret lavt i vurderingen
af elevernes faglige kompetencer. Fordelingen og udbetalingen af pengene beror på, om disse skoler
kan dokumentere, at de har løftet eleverne fagligt inden for nogle fag, særligt nævnes dansk og matematik. Regeringen italesætter den økonomiske tilskyndelse:
les til skolerne, hvis de kan dokumentere, at de har løftet de fagligt svageste elevers niveau, særligt i
dansk og matematik. Det vil give skolerne en ekstra tilskyndelse til at løfte de fagligt svageste og f.eks.
(Regeringen, 2016). Dermed kan der argumenteres for, at der er tale om en form for økonomisk belønningssystem (uden sanktioner), der beror på
præstationer og dokumentation af præstationerne. Dette kan ses som et udtryk for en hårdere effektivitetsgrad af Performance Management (Dahler-Larsen, 2014b: 23-24) på folkeskoleområdet, end
der har været hidtil.
Det økonomiske incitament lægger sig i forlængelse af de politiske mål og måltallene om, at mindst
80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests (Regeringen, Venstre og
Dansk Folkeparti, 2013). For dette studies resultater kan det betyde, at mekanismerne omkring de
politiske mål kan manifestere sig anderledes på skoler, hvor det er potentielt muligt at opnå den økonomiske belønning, altså skoler med elever, der gennemsnitligt set har et lavt fagligt niveau. Tilknytningen af økonomiske incitamenter taler for, at de politiske mål kan blive udtryk for en hårdere form
for effektivitet og Performance Management end på nuværende tidspunkt. Det kan holdes op mod
den tidligere diskussion i afsnit 5.2, der forklarer forskellen i hvorvidt de politiske mål og målstyret
undervisning giver stress, med deres forskellige grad af hård effektivitet.
Omvendt viser litteraturen over økonomiske incitamenter, at der er flere indsigelser mod effekten af
disse. Effekten af økonomiske incitamenter kan eksempelvis svækkes, hvis den økonomiske tilskyndelse er lagt på et organisatorisk niveau, eller hvis incitamentet indføres på et område med stærke

faglige professioner (Bøgh Andersen et al., 2010). Det kan potentielt betyde, at der ikke vil fremkomme nogle reelle effekter på elevernes faglige niveau på trods af den økonomiske tilskyndelse.
Der kan som tidligere beskrevet ud fra et rationelt perspektiv fremkomme et kollektivt handlingsproblem (Olson, 1982), når konsekvenserne af ikke at handle i flertallets interesse ikke lægger det enkelte
individ til last. Dette kan være tilfældet her, da det er hele skolen, der modtager en økonomisk gevinst.
Således kræver det en stor indsats af den enkelte lærer at nå i mål, hvorimod gevinsterne er spredte.
Skal incitamentet lykkes, kan det i princippet altså kræve, at skoleledelsen enten belønner individuelt
i form af løntillæg eller i højere grad overvåger de enkelte læreres arbejde. En oplagt mulighed for
overvågning kunne være gennem læringsplatformen i forbindelse med den målstyrede undervisning.
Det økonomiske incitament for de politiske mål kan på denne måde ende med at påvirke den målstyrede undervisnings effekt på stress. Disse formodninger er dog blot kvalificerede gæt, og fremtidig
forskning kunne adressere, om der reelt vil vise sig forskelle mellem skoler, der kan opnå den økonomiske gevinst med sine gennemsnitligt svage faglige elever og skoler, der ikke kan på grund af
deres gennemsnitligt stærke faglige elever.

Den målstyrede undervisning skilte sig ikke kun ud fra de andre arbejdsforhold ved at føre til stress
gennem en oplevet illegitimitet af de tilknyttede arbejdsopgaver. Den målstyrede undervisning var
også det arbejdsforhold, som flest respondenter mente var nyt, og det som respondenterne så som
mest illegitimt.
Flere resultater fra analysen peger i stil med dette fund i retning af, at indførslen af et nyt arbejdsforhold og nye arbejdsopgaver kan føre til en initial oplevet illegitimitet blandt medarbejderne. Medarbejderne, der ikke er vant til at arbejde på denne måde, kan ud fra SOS-modellens forståelse opleve,
at det truer deres selvværd, når de bliver bedt om at udføre arbejdsopgaver, som de ikke mener ligger
inden for deres egne faglige rammer. Derimod vil medarbejdere, hvis arbejdsopgaver allerede præges
meget af et arbejdsforhold, ikke i samme grad føle, at det er illegitimt. Som antydet tidligere i analysen, tyder resultaterne på, at der kan være en tilvænningsproces på spil. Når man som politiker eller
leder indfører et nyt arbejdsforhold, der går imod medarbejdernes faglige identitet og truer deres
selvværd, kan det resultere i en øget stress. Med tiden ser det dog ud til, at arbejdsopgaverne absorberes i medarbejderes selvforståelse, og måske også i deres faglige identitet, således at stressen på
længere sigt vil aftage.

Spørgsmålet er, om fundet af tilvænningsprocessen er overraskende og hvilke konsekvenser det i
givet fald har? Argumentet i dette studie er, at tilvænningsprocessen ikke nødvendigvis er specielt
overraskende. Fundet har dog stadig har implikationer for dels den måde, som forskningen anvender
SOS-modellen, og dels for implementeringen af folkeskolereformen og dens konsekvenser på lærernes psykiske arbejdsmiljø.
Set med forandringsteoretiske briller, er tilvænningsprocessen ikke nødvendigvis et særligt overraskende fund. Det er almen anerkendt i megen forandringsledelse, at ledelsen er nødt til at forholde
sig til en potentiel modstand og dermed også medarbejdernes oplevede illegitimitet af en arbejdsopgave (Fernandez & Rainey, 2006; Kanter et al., 1992; Kotter & Schlesinger, 2008). Kotter & Schlesinger (2008) understreger, at succesfulde forandringer kan forudsætte megen tid afhængigt af den
givne forandringssituation. Alt afhængigt af hvor stor en omvæltning, som forandringen indebærer i
medarbejdernes hverdag, informationsniveauet, magtforhold med videre, må man som leder afsætte
tid til, at store forandringsprocesser kan være nødvendige at implementere i et langsommere tempo.
Det er dog ikke kun i teorien, at tids- og modstandsperspektivet er prioriteret. En større undersøgelse
af Rambøll (Ejler et al., 2016), over implementeringsprocesser primært med nordiske offentlige ledere på forskellige niveauer, har samme elementer i sit fokus. Lederne understreger blandt andet behovet for at tage medarbejdernes modstand seriøst og være bevidst om, at en forandring kan tage en
del tid. Det påpeges også, at det er essentielt at forstå de fagprofessionelles eksisterende adfærd for
at kunne lave succesfulde forandringer. De daglige rutiner og modstanden, herunder den oplevede
illegitimitet anerkendes dermed også i praksis som noget, man som leder skal tage højde for og kan
være med til at ændre.
At medarbejderne har brug for tid til at vænne sig til nye arbejdsopgaver og få normaliseret dem ind
i dagligdagen er altså ikke ukendt i hverken det teoretiske eller praktiske felt. Alligevel er påstanden
her, at dette studies fund om tilvænningsprocesser har betydning for både den teoretiske forståelse af
SOS-modellen og den praktiske implementering af folkeskolereformens nye arbejdsopgaver.
Tager man udgangspunkt i den teoretiske vinkel er forandringsprocesser, og dermed også tilvænningsprocesser ikke velbelyst i den eksisterende forskning, der bygger på SOS-modellen. Litteraturgennemgangen i teoriafsnittet viste dette. For kort at opsummere er tidsperspektivet ofte ikke til stede,
og hvis det er, er perspektivet oftest begrænset til den nærmeste fremtid. Ved et længere tidsperspek-

tiv er det typisk ikke arbejdsopgaver tilknyttet ét enkelt arbejdsforhold, der måles, men derimod medarbejderens samlede oplevede illegitimitet af alle medarbejderens arbejdsopgaver (eksempelvis Semmer et al, 2015).
Dermed har det ikke været muligt i den eksisterende forskning at undersøge, hvordan illegitimiteten
tilknyttet enkelte arbejdsopgaver udvikler sig. Derfor kan brugen af SOS-modellen også indtil nu
virke lettere statisk: De fremkomne resultater synes gyldige til at kunne udbredes over tid: Er der tale
-

-

dette studies fund om tilvænningsprocesser muligvis ikke er overraskende set i et forandringsperspektiv, er der tale om en relevant tilføjelse til brugen af SOS-modellen. Der er tegn på, at medarbejderne
kan ændre deres syn på arbejdsopgaverne løbende, efterhånden som arbejdsopgaverne bliver den nye
standard for arbejdet. Resultaterne er dermed dynamiske og kan muligvis ikke udbredes over længere
tid. Således afspejler dette studies resultater effekten på stress af folkeskolereformens arbejdsopgaver
i 2016. En lignende undersøgelse om nogle år kan potentielt fremvise andre resultater, selv med de
samme arbejdsforhold og arbejdsopgaver.
Det står klart, at fundet om tilvænningsprocesser og den mere dynamiske forståelse af SOS-modellen
vil være stærkere understøttet af undersøgelser over tid, såkaldte tidsserier. Det er centralt, at tidsserierne nødvendigvis måler på arbejdsopgaver tilknyttet konkrete arbejdsforhold for at kunne se en
reel udvikling.
Ser man udover teoretiske diskussioner, kan resultaterne om tilvænningsprocessen også have betydning for dagligdagen på folkeskolerne. Helt overordnet ser det ud til, at man som skoleleder på nuværende tidspunkt med fordel kan være særligt opmærksom på den målstyrede undervisning og rammerne for den. Det skyldes, at en oplevet illegitimitet af disse arbejdsopgaver kan medføre, at ens
medarbejdere får stress af arbejdsopgaverne. Som leder kan man naturligvis ikke fjerne den målstyrede undervisning, men som den kvalitative analyse indikerede, kan man som leder være med til at
sætte forskellige rammer for arbejdsopgaverne. På længere sigt kan det se ud til, at målstyret undervisning og de tilknyttede arbejdsopgaver vil blive set som mindre illegitime. Man kan forestille sig,
at arbejdsopgaverne omkring den målstyrede undervisning med tiden vil blive en fast del af den daglige rutine og folkeskolelærernes egen selvforståelse. På denne måde vil illegitimiteten falde og lærernes stressniveau ligeså, især hvis rammerne for udførslen opleves som gode.

Tilvænningsprocessen for den målstyrede undervisning forudsætter naturligvis, at den målstyrede
undervisning ikke ligger så fjernt fra folkeskolelærernes faglige identitet, at den vil forblive en illegitim opgave, uanset hvor lang tid der går. Ud fra de to opsatte idealtyper over lærere, kan man argumentere for, at den klassiske lærer med et alment fokus på dannelse aldrig vil acceptere målstyret
undervisning, hvorimod målstyret undervisning passer perfekt for den moderne lærer med fokus på
standardiserede mål og evalueringer (Day, 2002; Sachs, 2003). Der er dog to væsentlige modargumenter til dette, som giver grund til at tro, at den målstyrede undervisning med tiden kan blive optaget
i lærernes daglige virke og deres fagidentitet. For det første er fagidentiteter ikke statiske, men kan
ændres (Smistrup, 2004). For det andet har tidligere litteratur beskrevet, at indførslen af konkrete
målesystemer og præstationsledelse kan føre til en initial modstand mod systemerne, når driftsområderne ikke var vant til disse systemer. Pollitt kalder, lidt bombastisk,

(Pol-

litt, 1989: 52). Begrebet betegner den såkaldte overdrevne frygt mod nye Performance Managementsystemer. Denne faktor falder som oftest efter nogen tid, til gengæld øges visse former for coping. I
uddannelsessektoren i England har man set denne initiale modstand ved indførslen af et nyt Performance Management-element på visse uddannelsesinstitutioner, mens de uddannelsesinstitutioner, der
har haft systemet i 10-15 år ikke oplevede modstand fra medarbejderne. Medarbejderne begyndte i
stedet at anfægte enkelte detaljer i Performance Management-elementet snarere end at afvise det fuldt
ud (ibid).
Dette studies resultater kunne være et udtryk for dette: Den målstyrede undervisning, og de dertilhørende læringsplatforme med alle funktioner, er ikke fuldt ud implementeret på mange skoler. Modstanden og den oplevede illegitimitet kan derfor muligvis være et udtryk for en initial frygt for de nye
systemer, fordi man endnu ikke har tillært sig dem fuldt ud, så de kan understøtte arbejdet og ikke
blot er en klods om benet. Der vil givetvis stadig være elementer i den målstyrede undervisning, man
som folkeskolelærer føler er illegitime, men ifølge Pollitt (1989) vil man altså som folkeskolelærer
overordnet acceptere dette forhold med tiden. Eftersom den oplevede illegitimitet og stress hænger
sammen, forventes den del af folkeskolelærernes stress, der kan tilskrives den målstyrede undervisning, derfor også at falde med tiden.
Eftersom den målstyrede undervisning (og de politiske mål og måltal) er et Performance Management-element, er der en sidste vigtig overvejelse også for muligheden for tilvænningsprocessen. Den
indbyggede idé i Performance Management om løbende udvikling på baggrund af resultater kan nemlig vise sig at stresse medarbejderne (Pihl-Thingvad, 2014b: 115-117). At medarbejderen føler, at
denne skal være konstant omstillingsparat på baggrund af sine resultater og en løbende dialog med

ledelsen om, hvordan medarbejderen kan forbedre sig, kunne tale imod, at den målstyrede undervisning skulle blive set som legitim med tiden. Dette er en god overvejelse, men man må samtidig holde
for øje, at analysen reelt viser, at de lærere, som arbejder mest med målstyret undervisning, også
synes den er mindst illegitim. Dette taler for, at en tilvænningsproces er mulig, også selvom man som
lærer kan blive mødt med krav om forandring. Set i forhold til Pollitts (1989) pointe om, at man vil
gå fra en generel afvisning af hele forholdet til specifikke klagepunkter i arbejdsforholdet, kan man
forestille sig, at den oplevede illegitimitet af den målstyrede undervisning i fremtiden vil blive begrænset til ledelsens indblanding i ens opnåede resultater.
Såfremt målstyret undervisning normaliseres med tiden, kan skoleledelsen forsøge at sætte de bedste
rammer for den målstyrede undervisni
visning langsomt bliver en del af folkeskolelærernes faglige forståelse. Tror man på, at skolernes og
medarbejdernes adfærd ikke udelukkende er rationel, men også følger en passenhedslogik (Hall &
Taylor, 1996), vil skolernes og medarbejdernes normer også kunne spredes både mellem skoler og
internt mellem medarbejderne. Dermed kan man som skoleleder forsøge at styrke de medarbejdere,
der af forskellige årsager oplever de nye arbejdsopgaver som legitime. Som den kvantitative analyse
viste, er der et spænd i, hvor illegitime opgaverne føles for de enkelte medarbejdere. Dette er ganske
vist på landsplan, men i de kvalitative interviews beskrev nogle af respondenterne ligeledes, at visse
kollegaer var mere hårdt pressede end dem selv på grund af de nye arbejdsopgaver. Der vil altså
givetvis være nogle lærere på skolerne, som opfatter opgaven som mere legitim. Kan man styrke disse
lærere i at være foregangsmænd, kan det tænkes, at måden man på arbejdspladsen italesætter arbejdsopgaverne og normerne for arbejdsopgaverne ændrer sig. Dermed får man hurtigere ændret den oplevede illegitimitet og undgår, at ens medarbejdere går ned med stress på grund af dette forhold.
Forstår man som leder, at den oplevede illegitimitet hænger sammen med medarbejdernes stress, og
at disse er foranderlige, kan det være et centralt sted at sætte ind som leder for at befordre et godt
psykisk arbejdsmiljø. At få opbygget den nødvendige interne support blandt medarbejderne i organisationen er også et af de vigtige trin i forandringslitteraturen, som det blandt andet ses hos Fernandez
og Rainey (2006).
Det betyder naturligvis ikke, at man som skoleleder dermed eliminerer al medarbejdernes stress, for
som analyserne viste, er der også andre årsager til denne. Det betyder blot, at der findes viden om at
nogle nye oplevede illegitime arbejdsopgaver påvirker stressniveauet, og at illegitimiteten kan ændre
sig over tid. Det kan være brugbart, hvis man som leder ønsker at reducere kilderne til stress.

Slutteligt for dette afsnit er en vigtig pointe, at studiet ikke har undersøgt arbejdsopgaver, som kun
enkelte individer har skullet udføre. Alle folkeskolelærere skal udføre arbejdsopgaverne i forbindelse
med den målstyrede undervisning. Ser man på arbejdsopgaver, som ikke inkluderer størstedelen eller
alle i en faggruppe, er det ikke sikkert, at tilvænningsprocessen også er gældende her. Sætter man
som leder en højtuddannet medarbejder til at kopiere dagen lang, vil dette føles illegitimt. Illegitimiteten opstår ikke, fordi arbejdsopgaven er unødvendig, men derimod fordi denne medarbejder føler,
at det ikke er vedkommendes ansvar at kopiere hele dagen. Det kunne en kollega have gjort i stedet.
Dermed trues medarbejderens selvværd og professionelle identitet, og denne trussel kan resultere i
stress. Spørgsmålet er, om denne medarbejder ved kopimaskinen med tiden også vil vænne sig til sin
arbejdsopgave, og man også her ville kunne se et fald i illegitimiteten. Det vides ikke med rammerne
for dette studie, men det kunne være interessant at adressere for forskningen over SOS-modellen
fremadrettet.

Det var på forhånd forventet, at fagidentitet spillede en vigtig rolle for, hvordan de nye arbejdsopgaver
i folkeskolereformen påvirkede stress gennem en oplevet illegitimitet. Teoretisk er det nemlig sandsynliggjort, at fagidentitet spiller en stor rolle for, hvordan oplevede illegitime opgaver hænger sammen med en trussel mod medarbejdernes selvværd og i forlængelse heraf også medarbejdernes stressniveau. Medarbejderens selvforståelse vil nemlig ofte være hægtet op på medarbejderens faglige forståelse. Dermed udgør illegitime opgaver en større trussel mod selvværdet, når de går imod medarbejderens faglige identitet (Pereira et al., 2014; Semmer et al., 2007). Flere af undersøgelserne over
SOS-modellen omtaler fagidentitet, men inddrager den reelt ikke som en variabel, og heller ikke som
modererende led. Semmer et al. (2010) har dog opfordret til at inddrage flere modererende led i analyserne over illegitime opgaver.
Dette studie finder, at fagidentitet forklarer en væsentlig del af stressen, og som modererende led er
det med til at betinge flere af de indirekte effekter. Det betyder, at nogen af de indirekte effekter, som
studiet har fundet i den kvantitative analyse manifesterer sig forskelligt afhængigt af, hvor stærk folkeskolelærerens faglige identitet er. At fagidentitet spiller ind på hvordan de konkrete mekanismer
manifesterer sig, er ikke overraskende. Et tidligere dansk studie har fundet, at fagidentitet betyder en
stor del for egne professionelle krav og standarder i arbejdet og dermed også stress for videnarbejdere
(Buch et al., 2009). Der er tegn på, at den faglige identitet synes at være en vigtig medspiller i det
psykiske arbejdsmiljø med hensyn til hvordan de konkrete mekanismer omkring stress udspiller sig.
Samtidig er der ikke nogen umiddelbar grund til at tro, at danske folkeskolelæreres fagidentitet skulle

have en fundamentalt anderledes betydning for, hvordan de kausale mekanismer manifesteres i forhold til andre lignende fagidentiteter. I fremtidig forskning synes en relevant teoretisk implikation af
dette studie derfor at være, at man med fordel kan inddrage den faglige identitet som et betingende
led i undersøgelser over illegitime opgaver og stress.
Fundet kan også let betyde noget for den daglige praksis på skolerne. Hvis man som skoleleder er
opmærksom på og bevidst omkring hvilke folkeskolelærere, der udstråler den største faglige stolthed,
ved man også, hvilke personer der er i risikozonen for at få stress på grund af nye arbejdsopgaver,
som strider imod den klassiske læreridentitet.

Tidligere er det beskrevet, at 10 % af illegitimiteten i arbejdsopgaver kan forklares af organisatoriske
forhold (Björk et al., 2013). Det er derfor vigtigt også at inddrage ledelsen for at forstå de kausale
mekaniser omkring arbejdsopgaverne.
Dette studie har set på arbejdsopgaver, og der har derfor ikke været direkte fokus på ledelse. Som det
fremgår af figur 4.11, som viste øvrige stressende elementer, spiller ledelsen en vigtig rolle. Ledelsen
kan både være med til at øge og mindske respondentens stress. Ledelsen kan mindske stressen ved at
sætte gode rammer omkring de nye forhold og understøtte lærerne. Modsat oplever nogle respondenter, at ledelsen fører til mere stress. Det er blandt andet fordi lærerne ikke føler en støtte fra ledelsen
under forandringen. Lederen spiller derfor en vigtig rolle for implementeringen af reformen på hver
enkelt skole. Det er samtidig af stor omkostning for den enkelte skole, hvis lærerne oplever en høj
illegitimitet af opgaverne fordi, det kan føre til stress og sygemeldinger.
Ydermere må det pointeres, at dette studie har undersøgt arbejdsopgaver, der har været spredt ud til
en større gruppe. Alle medarbejdere på samme arbejdsplads har dermed mere eller mindre haft samme
arbejdsopgaver. Ledelsen har dermed ikke mange værktøjer til rådighed i forhold til opgaveallokering
som det ellers tidligere er foreslået, at man kan arbejde med som leder (Semmer et al., 2007). Alle
folkeskolelærere skal ifølge reformen bruge den målstyrede undervisning. Ledelsen kan ikke fjerne
reformen, men være med til at mindske følelsen af illegitimitet ved at sætte gode rammer.
Semmer og kollegaer beskriver netop, at ledelsen spiller en vigtig rolle og hvad den enkelte ledelse
kan gøre. Semmer og kollegaer erkender, at visse af de ting, ledelsen kan gøre, kan virke åbenlyse,
men det er ikke desto mindre vigtigt for medarbejderes oplevelse af illegitimitet i arbejdsopgaver.
Det er ikke alle ledere, der arbejder med disse tiltag på trods af fordelene ved dem. Ledelsen kan sætte

ind ved at rose, men endnu vigtigere også at værdsætte medarbejderens indsats. Når der opstår problemer, skal lederen tage dem seriøst og inddrage lærerne i løsningen. Lederen må bestemt ikke kontrollere medarbejderne, fordi det kan føles som mangel på tillid. Lederen kan derfor værdsætte lærernes initiale arbejde med reformen og på den måde bakke dem op i overgangsperioden. Samtidig skal
lederen tage lærernes frustrationer over reformen seriøst og prøve at opstille gode rammer trods de
nye opgaver (Semmer et al., 2007: 54). Det er netop, hvad respondenterne nævner, når de kommer
ind på emnet om en god ledelse. Det kan være sværere for lederen, når det kommer til ikke at bidrage
til en følelse af kontrol og dermed en følelse af mistillid, når lederen skal sikre, at reformen bliver
indført i praksis.
Lederen er derfor en vigtig medspiller i det daglige på skolen for at få en bedre implementering af
reformen. Tidligere er det beskrevet, at oplevelsen af illegitimitet kan se ud til at ændre sig over tid.
Derfor er det særligt vigtigt at ledelsen er understøttende i starten, hvor oplevelsen af illegitimitet er
størst.
Ønsker man fra politisk side at ændre ved folkeskolen uden at øge stressniveauet hos lærerne, kan det
derfor være en fordel at styrke ledelsen. Hvis man prioriterer fokus på godt psykisk arbejdsmiljø og
giver lederne redskaber til at understøtte lærerne i processen, vil man formodentligt opleve færre
lærere med stress. I aftaleteksten om reformen fremgår det, at der skal ske en kompetenceudvikling
af ledere. Dette indebærer redskaber til at planlægge skoleåret på en ny måde. Helt konkret står der:
Skolelederne og forvaltningschefernes kompetencer skal desuden løftes i forhold til at implementere
og arbejde med indholdet og de nye styringsværktøjer i helhedsskolen som led i en styrket pædagogisk
ledelse. Herunder skal ledere og chefer rustes til i langt højere grad at styre gennem mål og evalueringer samt anvende efteruddannelse af lærere og pædagoger strategisk til at nå skolens mål mv
(Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). Der er derfor ikke meget fokus på overgangsfasen
eller psykisk arbejdsmiljø. Fokus ligger mere på at agere efter Performance Management tankegangen og fokusere på mål. Det kan derfor også være en ændring i lederrollen, som bidrager til en højere
grad af illegitimitet, fordi medarbejderen oplever en øget kontrol og fokus på mål.
Den øgede grad af Performance Management kan i sig selv kræve bestemt ledelse. Greve og Ejersbo
(2013) beskriver således, at det er vigtigt, at der følger en styrkelse af ledelsen med, når der indføres
Performance Management. Det kan med fordel være at indføre strategisk ledelse, som en del af resultatstyringerne. Dette studie har ikke fokuseret på ledelsens kompetencer til at underbygge forandringen mod mere Performance Management. Det kan dog formodes, at ledelsen ikke har modtaget

den relevante efteruddannelse til at understøtte omstillingen til flere mål og evalueringer af kerneopgaven, som kommer af styringsredskabet Performance Management.

Med viden om illegitime opgaver og deres betydning for det psykiske arbejdsmiljø er det relevant at
spørge, hvordan man kan bruge denne viden til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Problemet med
er, at det kan opfattes værdiladet eller politisk. Det kan bremse en formåde at opnå en bedre dialog (Sørensen, 2008: 89). Samtidig skal der være fokus på, at det op til
medarbejdernes oplevelse af en psykisk belastning på baggrund af følelse af illegitimitet omkring
arbejdsopgaver, som skal afgøre om en opgave opleves illegitim/værdig eller ej (ibid). Det er derfor
medarbejdernes individuelle og kollektive forståelse, som skal tages seriøst.
Ønsker man at ændre på nogle af arbejdsopgaverne tilknyttet de her undersøgte arbejdsforhold, synes

Studiet bidrager med pointer til den fremtidige forskning, hvoraf nogen af dem allerede er berørt i
diskussionen. Afsluttende samles der kort op i dette afsnit for at give et samlet overblik.
Først og fremmest viser studiet, at det kan have en værdi i sig selv at bruge SOS-modellens forståelse
på enkelte arbejdsopgaver, der er tilknyttet konkrete arbejdsforhold. Den hidtidige forskning har oftest set på oplevet illegitimitet generelt på tværs af alle medarbejderens arbejdsopgaver. Dermed kan
man risikere at miste væsentlige nuancer, for som det ses i dette studie, leder arbejdsforhold i nogle
tilfælde til stress gennem en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne tilknyttet arbejdsforholdet. Det
er dog ikke tilfældet for alle arbejdsforhold. Det er derfor interessant fremadrettet at se, om dette
studies forklaringer er gyldige i andre arbejdsmæssige kontekster: Er det i andre kontekster eksempelvis afgørende, hvorvidt en arbejdsopgave er individuelt bedømt, registreret og kontrolleret, for at
man som medarbejder oplever arbejdsopgaven som illegitim?
For det andet er det i forlængelse heraf interessant at se på den generelle gyldighed af studiets resultater, der peger på en tilvænningsproces. Processen normaliserer arbejdsopgaver med tiden og sænker
dermed medarbejderens oplevede illegitimitet og stress. Fremtidig forskning kunne med fordel anvende tidsserier og dermed undersøge udviklingen over tid. Det centrale for sådanne tidsserier er
netop at måle på arbejdsopgaveniveau eller arbejdsforholdsniveau, med tilknyttede arbejdsopgaver.

Dermed kan der ses en udvikling på en konkret afgrænset mængde af en medarbejders arbejde. Tidsserier kan også være med til i højere grad at afklare den kausale rækkefølge i kvantitative studier.
For det tredje har den hidtidige forskning i høj grad været præget af kvantitative studier. Dette studie
har vist, at forskningen med fordel kan kombinere kvantitative studier med kvalitative undersøgelser.
De to tilgange har forskellige fordele, og dette studie peger på et stort overlap mellem resultaterne
inden for denne kontekst. Der er dermed grobund for at lave mixed methods studier, da resultaterne
ikke går i mange forskellige retninger i dette studie.
For det fjerde har fagidentitet som forventet vist sig at være en vigtig forklarende faktor for, hvordan
de konkrete mekanismer udspiller sig, både i den kvalitative og i den kvantitative analyse. Fagidentitet er dog ikke altid inddraget i den hidtidige forskning, men dette studie peger på, at det med fordel
kan gøres. Ligeledes giver det god mening at bruge fagidentitet som et betingende led, og i det hele
taget forsøge med flere betingende led i analyserne af SOS-modellen, som også Semmer og kollegaer
(2010) har opfordret til.
For det femte, og sidste, indeholder regeringsgrundlaget (Regeringen, 2016) en ambition om at lave
økonomiske tilskyndelser for de skoler, der har de gennemsnitligt fagligt svageste elever. Incitamentet går på, at skolen skal løfte det faglige niveau i særligt matematik og dansk og kunne dokumentere
dette. Det er interessant at se, om mekanismerne omkring de politiske mål og den målstyrede undervisnings arbejdsopgaver ændrer sig fremadrettet på skoler, der potentielt kan opnå denne belønning.
På denne måde kan det undersøges, hvordan økonomiske incitamenter er med til at påvirke stress
forårsaget af illegitime opgaver.

Folkeskolereformen i 2014 medførte nye arbejdsforhold med nye arbejdsopgaver for de danske folkeskolelærere. Nogle af de nye arbejdsopgaver kan ses som udtryk for mere generelle styringstendenser inden for den offentlige sektor. Den målstyrede undervisning og de politiske mål med konkrete
måltal kan teoretisk placeres som Performance Management, hvor man styrer efter resultater. Det
øgede samarbejde med pædagoger og den åbne skole kan teoretisk forstås som to af de nye tværgående samarbejdsformer, der er blevet relevante i en tid med samskabelse, øget tværfagligt samarbejde
og New Public Governance-bølgen. Efter reformen og en ny arbejdstidsaftale har man set en øget
stress blandt folkeskolelærerne. En af forklaringerne på den øgede stress kan være, at folkeskolelærerne oplever de nye arbejdsopgaver som illegitime. Arbejdsopgaverne kan dermed forårsage stress
ud fra en forståelse af stress som en trussel mod selvværdet (SOS-modellen).
Dette studie har derfor undersøgt, hvordan folkeskolereformens elementer af Performance Management og nye samarbejdsformer påvirker folkeskolelærernes stressniveau gennem en oplevet illegitimitet af de arbejdsopgaver, der er tilknyttet de nye arbejdsforhold. Der anvendes et sekventielt mixed
methods studie. Således bruger studiet en bredere kvantitativ analyse, der bygger på mediationsanalyser og modererede mediationsanalyser. Der undersøges indirekte effekter af arbejdsforholdene på
stress gennem en oplevet illegitimitet af de tilknyttede arbejdsopgaver, samt om disse effekter er
betinget af henholdsvist fagidentitet og social kapital. Herefter anvendes en mere dybdegående interviewbaseret kvalitativ analyse, der kan undersøge nogle af resultaterne fra den kvantitative analyse,
som ikke umiddelbart kan forklares teoretisk.
Studiet finder, at det primært er den målstyrede undervisning, der fører til stress gennem en oplevet
illegitimitet i arbejdsopgaverne. De tre andre forhold fører ikke i samme grad til stress på grund af en
oplevet illegitimitet. Dette kan blandt andet forklares ved, at den målstyrede undervisning i højere
grad kontrolleres, og ansvaret for resultaterne kan føres direkte tilbage til den enkelte lærer, modsat
de tre andre arbejdsforhold. Endvidere spiller den målstyrede undervisning mere direkte ind på undervisningen, som lærerne anser for at være kerneopgaven. I forlængelse heraf får lærere med høj
fagidentitet i højere grad stress af den målstyrede undervisning gennem en oplevet illegitimitet af
arbejdsopgaverne tilknyttet dette arbejdsforhold. Lærere med høj faglig identitet oplever også mere
stress af de politiske mål og samarbejdet med pædagogerne på grund af en oplevet illegitimitet i
arbejdsopgaverne. Den sociale kapital i de to nye samarbejdsformer betinger derimod ikke de indirekte effekter.

Som et perspektiv på de undersøgte arbejdsopgaver ses, at oplevet illegitim adfærd, illegitime stressorer og andre illegitime opgaver også er relevante for forklaringen af lærernes stressniveau. Arbejdsopgaverne forklarer nemlig ikke i sig selv en stor del af variationen i lærernes stress. Andre vigtige
parametre for at forklare lærernes stressniveau synes at være ledelsen, der også kan sætte rammerne
for arbejdsopgaverne, (lokale) arbejdstidsaftaler og inklusion som arbejdsopgave.
Selvom resultaterne generelt set vurderes til at have en høj troværdighed og en acceptabel udbredelsesgrad, kan de dog være foranderlige. Resultaterne kan nemlig være dynamiske, eftersom det viser
sig, at nye arbejdsopgaver kræver en tilvænningsperiode, før de bliver accepteret og anset for at være
mindre illegitime. Det vil med andre ord sige, at studiets resultater kan se anderledes ud om en række
år, såfremt den målstyrede undervisning normaliseres og bliver en mere legitim arbejdsopgave.
Udover metodisk at anvende mixed methods som noget relativt nyt inden for SOS-modellen, bidrager
studiet således også til den eksisterende forskning over SOS-modellen ved at se på arbejdsopgaver
tilknyttet konkrete arbejdsforhold. Dette muliggør at se et tilvænningsperspektiv, som fremtidig
forskning kan undersøge nærmere med tidsserier. I praksis betyder tilvænningsperioden, at den målstyrede undervisning potentielt set kan ende med at blive anset som legitim med tiden. Som folkeskoleleder kan man derfor forsøge at fremskynde tilvænningsperioden, hvis man vil begrænse den del af
medarbejdernes stress, der skyldes en oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne.
Sætter man afslutningsvist studiets resultater ind i et større perspektiv, er der to primære pointer at
forholde sig til.
Først og fremmest må resultaterne om folkeskolelærernes arbejdsopgaver og arbejdsmiljø ses i lyset
af den politiske ramme, hvori de er placeret. Folkeskolen har som andre politisk influerede organisationer stor politisk bevågenhed og oplever hyppige forandringer, hvilket blandt andet viser sig i ændringen af mål for fagene. Disse har løbende gennemgået flere større ændringer de sidste 15 år (Undervisningsministeriet, 2015). Den nuværende politiske situation har budt på kommende økonomiske
folkeskolereformen (Regeringen, 2016). Den politiske ramme for folkeskolelærernes arbejde og det
psykiske arbejdsmiljø er altså dynamisk, og skal studiets resultater perspektiveres over tid, må man
sammen med mulige tilvænningsprocesser af arbejdsopgaverne have denne dynamik in mente.
For det andet kan studiets resultater potentielt perspektiveres til andre institutioner. Det er klart, at
sådanne perspektiveringer må tage højde for folkeskolens og folkeskolelærernes faglige kontekst. Når

det er sagt, er der grund til at tro, at nogle af mekanismerne vil være tilsvarende i andre dele af den
offentlige sektor. Dette skyldes især, at tendenserne i forhold til at styre efter mål og evaluering i
folkeskolen kan ses som en af de Performance Management-styringstendenser, som er udbredt i de
fleste dele af den offentlige sektor. Fagidentiteten inden for de enkelte berørte institutioner vil nødvendigvis påvirke, hvordan man modtager de arbejdsopgaver, der er knyttet til styring efter mål. Ikke
desto mindre kan man på områder med stærke traditionelle fagidentiteter, lig folkeskolelærernes, forvente, at mekanismerne omkring oplevet illegitimitet af arbejdsopgaverne overordnet set vil ligne
dem, der er undersøgt i dette studie.

Aktør
Folkeskolelærere

Folkeskoleledere

Personale på folkeskolen.dk

Områdeleder på skoleområdet i
kommune
Formand for lokal lærerforening

Vigtigste pointer fra samtale
Målstyret undervisning fylder meget i hverdagen
Én af lærerne oplever at samarbejde med pædagoger fylder meget pga. forskellige fagidentiteter
Pædagoger inddrages i faglige beslutninger, de ikke kan
tage stilling til
Der er ikke ressourcer til den åbne skole
Forskel på implementering af folkeskolereformen
Reformen har hjulpet lederne med at prioritere i arbejdsopgaver
En af de store opgaver med reformen har været at få lærerne til at acceptere at de skal arbejde med målstyret undervisning
Lærere og pædagoger har brug for et kompetenceløft for
at være rustet til reformen
Målstyret undervisning er det af de fire arbejdsforhold,
som der forventes størst udslag på
Samarbejde med pædagoger og samarbejde om åbne skole
vil mange lærere ikke betragte som noget nyt
Kræver stor præcision, når man præsenterer de fire arbejdsforhold: Der er stor forskel på hvad lærere mener at
begrebet målstyret undervisning dækker over
Forskel på omkringliggende faktorer for de enkelte skoler
kræver enten at man laver undersøgelse på én skole, og
dermed holder forholdene konstant eller laver en meget
bred undersøgelse
Forskel på implementering af folkeskolereformen
Forskel på trivslen på de enkelte skoler meget afhænger
af ledelsen

Display 1 er kode-tekststykker på respondentniveau, altså opdelt på respondenter og herunder koder
Display 2 viser de emner, respondenterne taler om
Display 3 er samler alle koderne fra display 1, opdelt på koder
Display 4 meningskondenserer og kategoriserer opdelt efter hvordan respondenterne er samplet
Display 5 opløser opdelingen i display 4 så alle respondenter er samlet
Display 6 er en kopi af display 5 kun med hensyn til arbejdsopgaverne og deres relation til stress.
Display 7 er en kopi af display 6 opsat for hver enkel arbejdsopgave for sig
Display 8 og 9 (er i analysen) er en kopi af display 6 meningskondenseret på de hhv. målstyret
undervisning og de tre arbejdsforhold lagt sammen. En-respondent-tendenser er udeladt (bortset fra
ved copingmekanismer)
Display 10 er en kopi af display 5 kun med hensyn til den øvrige stress og fagidentitet og social
kapital
Display 11 er en kopi af display 10 dog kun med hensyn til stress: Opdelt ud fra SOS-modellens
terminologi
Display 12 (er i analysen) er en kopi af display 11 opsat på lige fod med display 8 og 9

Forklaring af kvalitativ terminologi og formidling
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