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FoRsKER: Hold fast i skolens

primadonnaer
Mange skoleledere ryster
pa hovedet over de
lcerere, der opf0rer sig
sam primadonnaer. Men
de b0r i stedet ryste i
bukserne at frygt for, at
lcererne holder op med at
vcere primadonnaer,
mener ledelsesforsker
Helle Hein
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Helle Hein, fortrel os lige: Hvad er en
primadonna?
>>I min begrebsverden er primadonnaen
en hojt specialiseret, kreativ medarbejder. Men det er ogsa en af dem, man
ofte taler nedsrettende om pa ledelsesgangen. En af de medarbejdere, der
opfattes om egocentreret, selvoptaget
og ledelsesresistent. Min pointe er, at
primadonnaen ikke er egocentreret.
Tvaortimod. Primadonnaerne mener,
at de med deres arbejde bidrager til en
hojere sag. De opfatter arbejdet som
et kald, men hvis de tvinges til at ga
pa kompromis med deres vaordier og
kvaliteten i deres arbejde, reagerer de
pa en made, som af ledelsen opfattes
som krukket og barnlig og egocentreret.
Men i virkeligheden kaomper de bare for
deres sag og for deres ret til at udfore

et meningsfuldt arbejde afmed hoj kvalitet. Primadonnaerne er fejlstemplede.
Led erne misforstar dem<<.

Er der mange primadonnaer blandt
la:rerne?
»Ja, sindssygt mange. Lrererarbejdet er
jo en profession, som i hoj grad baserespa en hojere sag. Folk vaolger laorerjobbet, fordi de tiltraokkes af den hojere
sag. Devil i den grad gore en forskek
Hvordan er primadonnaerne som medarbejdere og ansatte?
»Hvis primadonnaerne far lov til at
arbejde pa en made, som giver mening
for dem, sa er de den billigste og mest
fleksible arbejdskraft, du kan finde.
Primadonnaerne skelner ikke mellem arbejde og fritid, for de knytter sa
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me get personlig identitet til jobbet, at
de bliver et med det. Dermed ikke sagt,
at primadonnaerne ikke kan tra=kke en
gra=nse og stresse af - det kan mange af
dem godt- men deer ta=t forbundet til
deresjob.
Det betyder ogsa, at primadonnaerne
er me get energiske og genen1lse med sig
selv og deres tid. Og innovative. Blandt
dem finder dude mest innovative medarbejdere, for en prima donna betaler
gerne den pris, det koster, at finde nye
og bedre mader at arbejde pa. Sa la=nge
arbejdet er meningsfuldt for dem, og
sa la=nge det kan leve op til deres h0je
kvalitetskrav« .
Hvad sker der sa, hvis primadon naerne
ikkefar mulighedfor at arbejde meningsfuldt?

, s a bliver de virkelig en pestilens. Sa
regredierer de till0nmodtagere<<.
Regredierer? Mener du, at de gar i barndam?

>>Sadan opleves det faktisk nogle gange.
Og sad an oplever primadonnaerne det
selv. Nar de regredierer till0nmodtagere og begynder at brokke sig, sa kan
de ikke kende sig selv igen. De oplever,

at de taler og opf0rer sig som trodsige
5-arige, og de har det skidt med det. De
kan bare ikke lade va=re.
Men deter faktisk ikke det, jeg i
denne sammenha=ng ta=nker pa, nar jeg
siger, at primadonnaerne regredierer
till0nmodtagere. Jeg mener, at de
regredierer til et Iavere niveau pa behovspyramiden. For primadonnaerne
er de va=rdier, den mening og identitet,
sam ligger i arbejdet, vigtig. Arbejdet
tilfredsstiller behov, som ligger h0jt pa
behovspyramiden. Men nar de forhindres i at udf0re deres arbejde ordentligt, begynder de at ta=lle timer og den
slags. De bliver meget n0jeregnende
og na=rtagne og ufleksible, og de bliver
optaget af de Iavere behovsniveaU<<.
Hv01jor dog det?

»Nar arbejdet ikke la=ngere giver
mening eller har den kvalitet, som
primadonnaerne mener, det b0r have,
oplever de, at de taber livsmening. De
har et uma=ttet behov, og de fo rs0ger
sa at hente det, de har tabt, ind pa en
anden konto. De pr0ver at opveje tabet
af mening med andre ting - bedre
lon, bedre arbejdshold, retfa=rdighed.
Pointen er bare, at det aldri g virker.

Primadonnaerne forb liver utilfredsstillede, for et Iavere behov kan ikke
erstatte et h0jere. Derfor virker de sure
og modvillige og egocentrerede.
Sa primadonnae rne er ikke en pestilens
pa arbejdspladsen. Men de kan blive
det. Og nar de bliver det, sa er de virkelig en pestilenS<< .
Og du mener, at der er en star risiko for,
at de mange primado nnaer, der arbejder
rundt omkring pa skolerne, i den kommende tid muterer og bliver lrzmm odtagere?

»Ja. Jeg frygter en kollektiv behovsregression blandt la=rerne<<.
Hvorfor dog denfrygt?

»Fordi la=rerne- isa=r med forarets konflikt- blev tromlet i en grad, sa deter
sva=rt for dem at se deres arbejde som
meningsfuldt. La=rerne blev m0dt med
sa megen mistillid og sa megen modvilje, at det rna fa konsekvenser. Og
kravene om fuld tilstedevcerelse og fuld
ledelsesret g0r det sva=rt for lcererne at
tro, at arbejdet i fremtiden kan leve op
til deres h0je kvalitetskrav. Sa - ja- jeg
frygter en kollektiv regression blandt
la=rerne<<,
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Ji> Hvad kan man g0re for at undga det?
>>Hvis vi forts at skal have lcerere, der
brcender for deres job, hviler der en
kcempeopgave pa skuldrene af tre
parter: led erne, lcererne selv og fagforening«.
Hvad kan lederne g0re?
»Led erne skal f0rst og fremmest holde
op med at vcere talende regnemaskiner.
I stedet for at fokusere pa tal og bundlinjer, skal de i m0det med lcererne lcegge
vcegt pa sagen og visionen. Led erne skal
hjcelpe lcererne med at se, at de stadig
kan udf0re et start og meget meningsfuldt arbejde. Lederne skal i m0det med
lcererne f!ytte fokus fra administrativ
ledelse til pcedagogisk ledelse.
For det andet skallederne vcere
fleksible. Lad vcere med at opstille alt
for stramme regler for, hvad lcererne
skal og hvordan. Giv dem frihed til at
na ma.Iene pa deres egen made -vis
dem tillid.
For det tredje skallederne skcerme
lcererne for n0gletal ogden slags. Det
h0rer hjemme pa kontoret, ikke pa
lcerervcerelset.
Og for det fjerde skal lederen ga i
dialog med sine Icerere. Reel dialog. Sig
til lcererne: "Jeg ved godt, at betingelserne fo r Icererarbejdet er cendret, og
at vii fremtiden bliver n¢dt til at g0re
no get anderledes end tidligere. Men
hjcelp mig med at udpege de omrader,
som vi ikke rna cendre noget ved. Hjcelp
mig med at finde ]!1)sninger, sa vi stadig
kan na den h0jeste kvalitet i jeres
arbejdet". Hvis deter et oprigtigt 0nske
om dialog og samarbejde, som Iederen
udtrykker, vii de fleste primadonnaer
ga ind i udviklingsarbejdet og bidrage
konstruktivt<< .
Men lcererne har ogsa et ansvar, siger du .
»Ja, kollegerne rna hanke op i hinanden
ved at understrege, at ikke alt er sort.
Samtidig skal Icererne vcere meget
opmcerksomme pa, at de ikke kommer
til at skabe et fragmenteret og opdelt
lcerervcerelse. Sagen er jo, at konflikten
har alvorlige konsekvenser for primalQ
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Hvilken lcerertype er du?
Primadonna
• arbejdet giver dig mening og er vae rdifuldt i sig sel v. Du oplever, at du gennem
dit arbejde bidrager til en vaerdifuld sag
• arbejdet er en vigtig del af din identitet. Du arbejder ikke bare som laerer, du
erlaerer
• du taenker ikke sa meget over, om du arbejder eller harfri
• du braender for dit arbejde, og du laegger vaegt pa, at dit arbejde har kvalitet

Praestations-tripper
• deter vigtigt for dig, at du g0r det godt. Du far et kick af at vaere god til dit
arbejde- et staerkt men kart kick.
• som praestations-tripper kan du enten vaere ekstrovert eller introvert. Hvis du
er ekstrovert, er det vigtigt for dig, at andre bemaerker, at du er dygtig. Sa er du
den konkurrencepraegede type, og du kan virke lidt se lvhaevdende og competitiver. Hvis du er introvert er det afg0rende, at du selv ved, at du g0r det rigtig
godt. Sa er du n0rd-typen.

Pragmatiker
• du er en god og loyal medarbejder, men du har det bedst nar du far at vide,
hvad du skal. Du vii rigtig gerne have en undervi sni ngsplan og nogle aftaler,
som du kan Ieve op til. Du har det svaert, hvis du se lv ska l definere arbejdet
• du skelner skarpt mellem arbejde og fritid. Og nar du har fri, sa har du fri
• i fritiden og derhjemme taen ker du ikke dig selv som en laerer.

LBnmodtager
• du laver det, du ska l. For dig er arbejdet et arbejde, og du skal have no get for
det.
• du gar meget op i din bidrags-/ betalingsbalance. Hvis du oplever, at du
bidrager med mere, end du f ar, oplever du det sam uretfaerdigt, og det giver du
udtrykfor.

Om type me: lfelge Helle He in er de tre ferste typer naturlige typer. Deter
vores person/ighed, sam afger; hvor vier. Men den fjerde type -lenmodtageren
- handler ikke om persanlighed, men om adfaerd. Ogden er tillaert. lngen er fedt
sam lenmodtoger- deter noget, vi laerer at vaere. •

donnaerne, og dem sidder der mange
af pa Icere.rvcerelserne, men der findes
jo ogsa pragmatikere og selvvalgte 10nmodtagere, og for dem er det, der skete
under konflikten, maske ikke sa slemt.
Sa deter vigtigt, at Icererne forst ar, at
de reagerer forskelligt pa den udvikling, som er i gang. Og deter vigtigt, at
de accepterer, at andre har det pa en
and en made end de selv.
Der er brug for, at aile bidrager, sa
det nytter ikke no get at en del af Icerervcerelset bliver gjort forkert«.
Ogfagforeningen - hvordan ser dens
opgave ud?
»Fagforeningens opgave er naturligvis

at kcempe for lcerernes arbejdsvilkar.
Men i den kamp rna fa gforeningerne
ikke bekrcefte primadonnaernes opfattelse af, at der ikke er nogen kvalitet i
Icererarbejdet. Fagforeningen skal derfor samtidig arbejde pa en and en front :
Den skal kcempe for sagen . Den skal
vcere med til at understrege, hvor vigtigt Icererarbejdet er, og hvor stor vcerdi
lcerernes arbejde har. Det skal fagforeningen bekrcefte over for Icererne. Og
den skal slas for det i offentligheden.
Sa fagforeninge n skal spille pa to baner samtidig: Den skal arbejde for gode
arbejdsvilkar for primadonnaerne. Og
den skal styrke billedet af Icererne og
deres arbejde<< . •

