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1. Sammenfatning og anbefalinger 

Oxford Research har på baggrund af fire fokusgruppeinterviews undersøgt, hvilke faktorer der har betydning 

for lærernes arbejdsliv på almene og erhvervsrettede uddannelser og sprogcentre. Undersøgelsen er foretaget 

for Uddannelsesforbundet.  

De fire fokusgruppeinterviews er foretaget på følgende områder: 

• Ungdoms- og produktionsskole 

• EUD (erhvervsskole) 

• Sprogcentre 

• VUC 

Undersøgelsen er opbygget eksplorativt, hvor interviewene har haft sit udgangspunkt i nedenstående fire meget 
åbne spørgsmål: 

1. Hvad er det gode ved at være lærer? 

2. Hvilke barrierer og problemer er der i den nuværende situation? 

3. Hvordan understøttes det gode lærerliv? 

4. Hvilke ønsker, krav og forventninger er der til fremtiden? 

 

Eleverne er centrum for ’det gode lærerliv’ 

Undersøgelsens konklusion er, at det er elevernes/kursisternes faglige og personlige udvikling, som har den 
største betydning for det gode lærerliv, og at de omkringliggende faktorer på forskelligvis knytter sig til dette 
centrum. Dette er illustreret i figur 1.1 på næste side.  
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Figur 1: Betydende faktorer for lærernes arbejdsliv   

Analysen er i forlængelse af denne konklu-
sion bygget op i tre niveauer, som understøt-
ter det gode lærerliv: 

• Kerneopgaven 

• Praktiske rammevilkår 

• Kontekstuelle rammevilkår 

Dette er illustreret i figur 1, der beskrives 
yderligere i afsnit 3. Figuren skal læses sådan, 
at de forskellige niveauer og elementerne heri 
er gensidigt afhængige fx har ’tillid og aner-
kendelse’ betydning for opfattelsen af admi-
nistration og IT’ der igen påvirker opfattel-
sen af balancen mellem ’faglighed’ og ’almen 
dannelse’ i kerneopgaven. Figuren forsøger 
dermed at illustrere den gensidighed, der er i 
analysens fund.  

I det følgende er de vigtigste fund beskrevet 
for hver af de tre niveauer. Til sidst følger en 
række anbefalinger på baggrund af resulta-
terne. 

1.1 KERNEOPGAVEN 

Lærerne opfatter elevernes udvikling som deres kerneopgave, og deres arbejdsglæde er i høj grad bundet op 
på deres evne til og mulighed for at udvikle eleverne. Det er både elevernes faglige og personlige udvikling, 
der er helt central. Det er i denne sammenhæng vigtigt for lærerne at opnå en god relation til deres elever. 

Elevgruppen på uddannelsesinstitutionerne er meget sammensat og overordnet set er der en relativt stor an-
del elever med betydelige faglige eller sociale udfordringer. Lærerne ser det som en kerneopgave at udvikle 
alle elever, også dem med udfordringer, men ser det ofte som vanskeligt, da de ikke oplever at have ressour-
cer nok til det. Det fører til frustration blandt lærerne. 

1.2 PRAKTISKE RAMMEVILKÅR 

Lærernes fokus er på kerneopgaven, nemlig at skabe god undervisning. Derfor ønsker de også, at de praktiske 
rammevilkår understøtter dette formål. 

Den største barriere er uden tvivl manglende tid til forberedelse. Lærerne føler sig pressede på tid og føler ofte, 
at de ikke kan levere den kvalitet, som de ønsker. På samme måde bliver manglende tid en barriere for at holde 
sig fagligt opdateret, hvilket igen går ud over kvaliteten. 
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Lærerne sætter stor pris på en høj grad af metodefrihed, hvor de kan arbejde professionelt med deres fag, 
herunder ved at bruge deres kreativitet og personlighed. Metodefriheden vægtes derfor højt, og dette hænger 
uløseligt sammen med forventningerne til, hvad og hvor meget forberedelse der går forud for undervisningen. 

En faktor der tager tid fra kerneopgaven er administrationsarbejde og it-systemer, som ikke opfattes som ef-
fektive. Dette fylder meget for en del af lærerne. 

Der er både positive og negative perspektiver på arbejdstidsreglerne og tilstedeværelsen på skolen i forberedel-
sestiden. Mange savner fleksibiliteten, mens andre synes det er godt, at lærerne forbereder sig mere sammen på 
skolen. Der er store lokale forskelle på, hvordan reglerne er blevet fortolket, og tilfredsheden er generelt størst 
der, hvor der er løsnet lidt op og fundet en fornuftig balance. 

1.3 KONTEKSTUELLE RAMMEVILKÅR 

Tillid og anerkendelse er vigtigt for lærerne. Det gælder både den samfundsmæssige anerkendelse af det arbejde 
som de laver og en anerkendelse fra deres nærmeste ledere. Lærerne oplever blandt andet dokumentationskrav 
og tilstedeværelsespligten som et udtryk for mistillid til deres arbejde. 

Lederne er som nævnt vigtige for, at lærerne føler sig anerkendt. Den daglige anerkendelse kræver forståelse 
for lærernes arbejde og at de ikke stiller urealistiske krav, men hjælper med at prioritere mellem de vigtige 
opgaver. Derudover ønsker lærerne sig, at lederne samarbejder med lærerne om at melde opad i systemet, når 
noget ikke fungerer optimalt. 

Kollegerne betyder meget for lærernes arbejdsglæde – både fagligt og socialt – og teamsamarbejdet fremhæves 
positivt. 

De rammevilkår som styres politisk betyder ligeledes meget for lærernes arbejdsvilkår. Flere steder fremhæver 
de skolernes dårlige økonomi, som et stort problem, og andre steder opleves der konkrete problemer med 
uddannelsen, fx længden af de forskellige uddannelsesmoduler. Herudover fremhæves de hyppige lovgivnings-
mæssige ændringer og projekter på området som forstyrrende for ”arbejdsroen”.  

1.4 ANBEFALINGER 

I kapitel 7 har vi opsummeret medlemmernes egne ønsker til fremtiden, som de er blevet nævnt i interviewene. 
Derudover vil vi pege på nogle forskellige tiltag, som vi vurderer kan være med til at fremme det gode lærerliv. 
Anbefalingerne går på tværs af de forskellige niveauer i analysen. 

• Der bør arbejdes for en anerkendelse af lærernes arbejde og en tillid til, at lærerne gør et godt stykke 
arbejde. På nationalt/politisk plan indebærer det, at der i højere grad anerkendes hvor stort et sam-
fundsmæssigt ansvar, de relevante uddannelsesinstitutioner – og dermed deres lærere – påtager sig. På 
lokalt plan indebærer det, at skoleledelserne forstår lærernes udfordringer og giver dem en høj grad af 
frihed og beslutningskraft til at løse opgaverne. 

• Lærerne er pressede på tid, hvilket fører til frustrationer over ikke at løse opgaverne godt nok. Det er 
vigtigt at overveje, hvordan man kan afhjælpe denne problemstilling. Synlige prioriteringer fra ledelsen 
eller politisk side vil til en vis grad kunne afhjælpe problemet. 
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• Skolerne er pressede på økonomien, og lærerne oplever højere klassekvotienter og flere elever med 
forskellige slags særlige behov. Et større økonomisk råderum til kerneopgave vil kunne være med til at 
afhjælpe lærernes udfordringer med manglende tid. 

• Alle krav om administration, dokumentation og it-løsninger bør være gennemtænkte. Formålet bør 
formidles klart, så de enkelte lærere kan se meningen med det. Det er vigtigt, at systemerne ikke ændrer 
sig for hurtigt, da det tager tid fra kerneopgaven hver gang, man skal sætte sig ind i et nyt system. 
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2. Indledning og kontekst 

Lærerfaget er måske et af de mest omdiskuterede arbejdsområder i Danmark i nyere tid. Mange har en holdning 
til lærernes arbejdsvilkår og hvordan lærerne bør arbejde. Samtidig har lærerne selv tradition for en markant og 
stolt professionel faglighed. I denne undersøgelse giver vi ordet til lærerne selv med fokus på, hvad Uddannel-
sesforbundets medlemmer ser som det gode arbejdsliv og hvordan dette kan understøttes. 

De uddannelsesinstitutioner, som Uddannelsesforbundets medlemmer arbejder i, har alle været underlagt re-
former eller andre store forandringer indenfor de seneste 5-10 år.  

Erhvervsskoleområdet er for eksempel et område, som har været under stor forandring de seneste år. Her er 
det særligt erhvervsuddannelsesreformen fra 2015, som har haft betydning - ikke mindst for lærere og deres 
arbejdsmiljø. Det omfatter både forandringer i elevgrundlaget, omorganisering, sammenlægning og mange ste-
der faldende ressourcer, hvilket har ledt til fyringer flere steder.  

Der er også eksempler på, at reformer på de forskellige områder påvirker hinanden. Fx har EUD-reformen haft 
betydning for elevgrundlaget på produktionsskolerne, mens folkeskolereformen har haft betydning for ung-
domsskolerne. 

Senest har et ekspertudvalg nedsat af regeringen fremlagt et forslag om overgange til ungdomsuddannelser. I 
forslaget anbefaler udvalget blandt andet at etablere en ny forberedende uddannelse med henblik på at ”styrke 
sammenhængen og den samlede kvalitet i de uddannelsesmuligheder, der findes på det forberedende område i 
dag”. Dette vil have stor betydning for en del af Uddannelsesforbundets medlemmer, herunder særligt dem der 
arbejder på VUC og produktionsskoler. Uanset om forslaget bliver vedtaget i sin nuværende form, vil der for-
mentlig være store ændringer på vej indenfor dette område.  

Denne undersøgelse har som nævnt fokus på lærernes perspektiv på, hvad der udgør et godt arbejdsliv for dem. 
Disse perspektiver kan således spille ind på Uddannelsesforbundets arbejde gennem både forandringsprocesser, 
overenskomstforhandlinger og det daglige arbejde. Undersøgelsen er gennemført af Oxford Research i januar 
til marts 2017. I samme periode har Oxford Research gennemført delundersøgelser med lærere, som er orga-
niseret under Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Handelsskolernes Lærerforening.  

Uddannelsesforbundet repræsenterer som nævnt lærere ved en række forskellige uddannelsesinstitutioner. De 
underviser derfor både elever og kursister, herunder også en del voksne. I denne rapport har vi af sproglige 
hensyn valgt at bruge ordet elever, selv om det dækker over både elever og kursister. 

2.1 UNDERSØGELSENS TILGANG 

Undersøgelsens metode er detaljeret beskrevet i rapportens kapitel 8, men til en indledning er det væsentligt at 
forstå den tilgang, der er anvendt til indsamling og analyse af undersøgelsens datagrundlag.  

Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse af lærernes arbejdsliv. Gennem kvalitative fokusgruppeinterviews 
og en varieret repræsentation af Uddannelsesforbundets lærergrupper belyses disse læreres arbejdsliv samt 
hvilke faktorer, der har betydning for det gode lærerliv. Undersøgelsen er baseret på fire fokusgruppeinterview 
med lærere fra Uddannelsesforbundets lærergrupper.  
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Undersøgelsens tilgang er først og fremmest eksplorativ. Det er lærernes egne erfaringer og oplevelser, der 
danner udgangspunkt for undersøgelsens analyser og konklusion. Fokusgruppeinterviewene er foretaget ud fra, 
at lærerne har kunne fortælle om deres arbejdsliv uden, at det bliver vinklet analytisk af interviewene. Det 
analytiske apparat er således udviklet efter interviewene på baggrund af, hvad lærerne lagde vægt på i inter-
viewene. 

 

2.2 RAPPORTENS OPBYGNING 

Rapporten er struktureret efter analysens resultater. Efter denne indledning præsenteres undersøgelsens over-
ordnede analyse og konklusion. Heraf følger den videre opdeling i kapitler.  

I kapitel 4 til 6 fremlægges undersøgelsens analyser af, hvilke faktorer der har betydning for det lærernes ar-
bejdsliv under løbende inddragelse af, og henvisning til, datamaterialet fra den brede skare af folkeskolelærer. 
Analysen tegner et nuanceret billede af det gode lærerliv og de forskellige perspektiver der er fra lærernes side. 
Kapitlerne tegner en vis bredde i, hvad det gode lærerliv er, men der er naturligvis nogle perspektiver, der ikke 
er blevet plads til i rapporten. 

I kapitel 7 fremlægges lærernes egne ønsker og krav til fremtiden. De er direkte gengivet fra interviewene.  

Undersøgelsens metode og datagrundlag præsenteres i kapitel 8.  
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3. Overordnet analyse 

Forud for fremlæggelsen af de detaljerede analyser ønsker vi at præsentere analysens tilgang og den overordnede 
konklusion, som har skabt struktureringen af afrapporteringen. 

Undersøgelsen er som allerede nævnt opbygget eksplorativt, hvor fokusgruppeinterviewene har haft sit ud-
gangspunkt i nedenstående fire meget åbne spørgsmål: 

1. Hvad er det gode ved at være lærer? 

2. Hvilke barrierer og problemer er der i den nuværende situation? 

3. Hvordan understøttes det gode lærerliv? 

4. Hvilke ønsker, krav og forventninger er der til fremtiden? 

Det er lærernes udsagn og holdninger, der er baggrunden for de analyser og konklusioner, der præsenteres i 
denne rapport. Det kunne umiddelbart lægge op til, at analysen skulle struktureres efter de fire hovedspørgsmål. 
Vi har dog valgt at bygge analysen op efter de udsagn og vurderinger, der har fyldt mest på tværs af det kvali-
tative datamateriale, samt de sammenhænge der er fundet i data.  Dette valg er taget for at give læseren de 
bedste muligheder for at orientere sig i analysen.   

3.1 KERNEOPGAVEN I FOKUS 

Det har i løbet af undersøgelsesperioden og den løbende analyseproces fremstået mere og mere tydeligt, at de 
faktorer der har betydning for lærernes arbejdsliv i høj grad centrerer sig om eleverne og deres progression. 
Alle øvrige væsentlige forhold i lærerens arbejdsliv kobler sig til dette centrum. Det gælder for alle lærergrupper 
i denne undersøgelse, men også for andre lærergrupper, det vil sige også fx blandt folkeskolelærerne og lærere 
på frie skoler. 

De faktorer, der har betydning for lærernes arbejdsglæde, er i meget høj grad overensstemmende med de fak-
torer, lærerne peger på, som vigtige for, at de kan løfte deres kerneopgave: At sikre deres elever en så høj grad 
af udvikling og udbytte af undervisningen som muligt.  

Denne sammenhæng er et hovedresultat i undersøgelsen, og da det står så centralt, som det gør, har vi valgt at 
kategorisere elementerne i lærernes arbejdsliv ud fra deres interne sammenhæng med lærernes mulighed for at 
varetage deres kerneopgave.  Analysen er derfor bygget op i tre niveauer, som understøtter det gode lærerliv.   

• Kerneopgaven 

• Praktiske rammevilkår 

• Kontekstuelle rammevilkår 

Analysemodellen er grundlæggende den samme, som i ”hovedundersøgelsen” for Danmarks Lærerforening og 
i de andre delundersøgelser. Det skyldes, at kerneopgaven for alle lærergrupper er central for et godt arbejdsliv, 
og at de praktiske og kontekstuelle vilkår har betydning for kerneopgaven og for lærernes arbejdsliv. Mønstrene 
er altså grundlæggende ens. Der er dog lidt forskel i hvilke elementer, der fremhæves som væsentlige, og derfor 
er indholdet i modellen lidt anderledes end i ”hovedundersøgelsen”. 

Modellen er illustreret i nedenstående figur, der viser et ’hjul’ med de tre niveauer og de respektive elementer i 
hvert niveau. Med de tre niveauer søger vi at sondre mellem praktiske elementer, der har en forholdsvis direkte 
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betydning for rammerne omkring kerneopgaven, og en række mere værdibaserede elementer, der mere indirekte 
påvirker lærernes muligheder for varetagelse af kerneopgaven. Figurens hovedsigte er at illustrere sammenhæn-
gen mellem værdibaserede og praktiske elementer ind i kerneopgaven. 

Figuren skal læses sådan, at fx ’arbejdsro’ har betydning for ’frihed i metode’, som igen har betydning for ’fag-
lighed’, men ”drejer” man hjulet har ’kollegialt samarbejde’ også betydning for ’frihed i metode’ og for ’faglig-
hed’.  Figuren forsøger dermed at illustrere den gensidighed, der er i analysens fund. Det er vores håb, at vi 
hermed ikke forsimpler den viden undersøgelsens kilder har bibragt, men søger at strukturere det ud fra lærer-
nes utvetydige udpegning af eleverne som centrum for lærernes arbejdsliv. Det er ligeledes vores håb, at ’hjulet’ 
formidler den sammenhæng, som lærerne har påpeget, fx når talen er faldet på ’tillid og anerkendelse’ og kon-
sekvenserne heraf ind i deres kerneopgave. 
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Undersøgelsen konklusioner læses fra centrum; det helt centrale for lærernes arbejdsliv er kerneopgaven som 
udgøres af faglighed, almen dannelse, inklusion og skole-hjem-samarbejdet. Det er i dette centrum lærerne 
definerer deres rolle og finder deres energi. Ligesom det er i disse delelementer, at eventuelle udfordringerne 
har størst betydning. 

Rundt om kerneopgaven finder vi en række praktiske forhold, som udgør en væsentlig del af rammerne for 
udførelsen af kerneopgaven. De praktiske rammevilkår er ofte svære at ændre på, for den enkelte lærer og på 
den enkelte skole. Det kan for eksempel være forberedelsestid eller krav om administration og it. Vilkårene kan 
påvirke kerneopgaven og lærernes arbejdsliv i både en negativ og positiv retning.  

I den yderste ring finder vi en række kontekstuelle rammevilkår. De kontekstuelle rammevilkår har stor betyd-
ning for lærernes oplevelse af det gode lærerliv og deres mulighed for at løfte kerneopgaven. De kontekstuelle 
vilkår er, forskellige fra sted til sted og et udtryk for såvel en samfundsmæssig og en lokal kontekst. Der kan 
være høj variation fra skole til skole og lærer til lærer.  

Det er med ovenstående analytiske ramme, at undersøgelsen er gennemført og afrapporteringen er struktureret. 
Således omhandler kapitel 4 kerneopgaven, kapitel 5 omhandler de praktiske rammevilkår og kapitel 6 omhand-
ler de kontekstuelle rammevilkår. 
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4. Kerneopgaven  

Når lærerne skal beskrive det gode ved at være lærer, så er 
eleverne altid i centrum. Arbejdsglæden er tæt knyttet til ud-
dannelse af eleverne, hvilket ses som den absolutte kerneop-
gave. Faktorer, som påvirker elevernes mulighed for at opnå 
den bedst mulige faglige og personlige udvikling, har også stor 
betydning for lærernes arbejdsglæde. Det skyldes at lærernes 
arbejdsglæde og motivation i høj grad er bundet op på at give 
eleverne den bedst mulige uddannelse. 

Der er flere elementer i kerneopgaven, hvilket beskrives i føl-
gende to afsnit: 

• Fagligt og alment dannende udvikling 

• Elevgruppens sammensætning 

4.1 FAGLIG OG ALMENT DANNENDE UDVIKLING 

At bevidne en udvikling hos deres elever og se dem rykke sig, har konsekvent været noget af det første, som 
blev nævnt, når vi i fokusgruppeinterviewene spurgte lærerne om hvad der er det gode ved at være lærer.  

”Overordnet er det gode ved at være lærer, at se mennesker flytte sig og være en del af det.” (Lærer, Sprogcenter). 

Den faglige udvikling er i hverdagen med til at skabe en god arbejdsdag for lærerne, hvor selv små ryk hos 
eleverne frembringer glædelige følelser, hvilket fremgår i de to nedenstående citater.  

”Jeg vil sige det gode er når, der går en prås op for eleverne. Når der er nogen, der opdager, at der er noget, de kan, at der er noget, 
de mestrer. Så synes jeg ikke, der er nogen federe følelse.” (Lærer, Ungdoms-/produktionsskole) 

”Det gode er at se kursister i øjnene, når de fanger det, man står og forklarer dem. Man kan se i deres øjne, at de fandt ud af 
noget.”(Lærer, VUC) 

Elevernes udvikling, som altså ses som kerneopgaven hos lærerne, omfatter både en faglig udvikling, men i 
mindst lige så høj grad, en personlig udvikling hos eleverne Den personlige udvikling udgør således et væsentligt 
element blandt de forskellige lærergrupper under Uddannelsesforbundet, som alle har at gøre med en ældre 
elevgruppe end i folkeskolen. En del af eleverne kan karakteriseres som værende fagligt eller socialt ressource-
svage elever eller er udfordret på grund af diagnoser såsom angst. Her er der et særligt stort fokus på at rykke 
eleverne som hele mennesker og ikke blot klæde dem fagligt på.  

” Det giver energi, når timer er gået godt, og når flere har fundet ud af noget. At man går derfra og tænker, at nogle har lært noget 
og rykket sig. Det kan være fagligt eller at de over tid har rykket sig personligt og er blevet mere afklaret. (Lærer, VUC) 

”Grunden til at jeg godt kan lide, hvad jeg laver, er, at man bringer nogen fra ét sted til et andet. Fra et sted, som måske har været 
temmelig håbløst og uoverskueligt, til et sted, hvor der er formål med livet. Det fedeste er, når man får en ung ind, der ikke kan 
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finde ud af noget som helst, og at de så efter et år eller halvandet kan sige, at de er godt i job og uddannelse. Altså på den måde 
støtte de unge menneskers personlige udvikling.” (red. Lærer, Ungdoms-/produktionsskole) 

Selvom om det er en kerneopgave for lærerne at rykke og udvikle eleverne, og de gerne vil hjælpe dem videre i 
livet, så oplever mange af dem ikke at det prioriteres højt nok. De oplever, at de ikke har den nødvendige tid 
til det. Denne tid indskrænkes både i forhold til mængden af arbejdsopgaver, faglige mål der skal nås, høje 
klassekvotienter og så videre, men disse faktorer skal ses i forhold til en begrænset økonomi på skolerne og 
korte eller usammenhængende undervisningsforløb samt en relativt svag gruppe af elever. Dette giver mindre 
tid til at nå eleverne samtidig med, at de skal klædes fagligt på og opfylde de fastlagte mål, hvilket kan være en 
udfordring i sig selv at nå.  

”Jeg synes, det er en udfordring, at jeg ved, at mange kursister kunne blive bedre, hvis jeg havde mere tid med dem. Man har ikke 
tid til læringsprocesserne, og til at få dem derhen, hvor man gerne vil have dem. (Lærer, VUC) 

Lærerne nævner også samværet og relationen til eleverne, som noget af det gode ved lærerlivet. Relationen skal 
være til stede for, at det kan lykkes at rykke eleverne.  

 ”Det gode ved at være lærer er, at man møder utrolig mange fantastiske elever.” (Lærer, EUD) 

”Det at være tæt på de unge, det at skabe relationen – det er det allervigtigste. [….]. … relationen er for mig grundstenen for al 
læring. Hvis man ikke formår at skabe en relation til dem, man arbejder med, så foregår der ingen læring…” (red. Lærer, 
Ungdoms-/produktionsskole) 

4.2 ELEVGRUPPENS SAMMENSÆTNING 

Inklusionsdagsordenen spiller i modsætning til i folkeskolen ikke en større rolle for lærerne i denne undersø-
gelse, men problemstillingen om mindre ressourcestærke elever gør sig gældende på nogle af uddannelserne. 
En del af de elever, som Uddannelsesforbundet lærergruppe har i deres undervisning, kan som nævnt i forrige 
afsnit, karakteriseres som værende fagligt svage og/eller udfordret af diagnoser. Dette præger i høj grad lærernes 
arbejdsliv og kan sætte begrænsninger i forhold til kerneopgaven for dem. Andelen af elever med forskellige 
vanskeligheder opleves generelt som stigende af lærerne.  

Generelt er lærerne positivt stemt overfor elevgruppen, herunder også at den omfatter elever, som har færre 
ressourcer end andre. Lærerne oplever dog at være pressede på tid og at det er svært at hjælpe alle elever med 
at udvikle sig tilstrækkeligt – både fagligt og personligt.  

På sprogcentrene stammer gruppen af elever (kursister) fra udlandet. Her møder lærerne udfordringer som 
hænger sammen med de anderledes kulturer, som kursisterne har med sig. Mange elever har problemer med at 
fastholde motivationen i en anderledes undervisningskultur. De store forskelle i kursisternes niveau kan bidrage 
negativt hertil.  

”Derudover har vi mange fra f.eks. Syrien, som ikke er vant til at have ansvar for egen læring.” (Lærer, Sprogcenter).  

Lærerne fra VUC oplever en stor udfordring i forhold til deres gruppe af elever på skolen, hvoraf en relativt 
stor del beskrives som værende svage. På skolen har mange af eleverne forskellige diagnoser og brug for for-
skellige rammer i forhold til deres skolegang.  
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”Jeg synes, at det er en kæmpe udfordring at have en klasse, hvor ¾ har en eller anden diagnose, som de faktisk er gode til at 
fortælle om. […]. Jeg vil gerne tilgodese alle, men det er umuligt at komme alle i møde hver for sig”. (Lærer, VUC) 

Ønsket om at imødekomme eleverne og skabe de rette rammer for den enkelte er dog svært for lærerne at 
opfylde, hvor manglende tid igen er en faktor, som virker begrænsende. Yderligere er det en udfordring på 
grund af høje elevkvotienter i klasserne, som gør det svært at nå rundt til alle eleverne i undervisningen.  

På ungdoms- og produktionsskolerne tegnes der et lignede billede af gruppen af elever. Her ligger mange af 
eleverne på et lavt fagligt niveau ligesom mange er følelsesmæssigt stressede. Flere af lærerne deler opfattelsen 
af, at de får de elever, som er opgivet og ikke passer ind i andre tilbud, og det er svært for lærerne at hjælpe dem 
videre.  

”Førhen fik vi de elever, som Niels Hausgaard kaldte for de praktisk begavede – nu får vi dem, der ikke kan være andre steder.” 
(Lærer, Ungdoms-/produktionsskole)  

Lærerne fra EUD fremhæver ikke specifikt udfordringer angående deres gruppe af elever under fokusgruppe-
interviewet. Det bliver dog nævnt, at de har mange ældre elever med anden etnisk baggrund end dansk og som 
ikke har nogen uddannelsesbaggrund. 

  

4.3 OPSUMMERING PÅ KERNEOPGAVEN 

 

Lærerne opfatter elevernes udvikling som deres kerneopgave, og deres arbejdsglæde er i høj grad bun-

det op på deres evne til og mulighed for at udvikle eleverne. Det er både elevernes faglige og person-

lige udvikling, der er helt central. Det er i denne sammenhæng vigtigt for lærerne at opnå en god rela-

tion til deres elever. 

Elevgruppen på uddannelsesinstitutionerne er meget sammensat og overordnet set er der en relativt 

stor andel elever med forskellige faglige eller sociale udfordringer. Lærerne ser det som en kerneop-

gave at udvikle alle elever, også dem med udfordringer, men ser det ofte som vanskeligt, da de ikke 

oplever at have ressourcer nok til det. Det fører til frustration blandt lærerne. 
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5. Praktiske rammevilkår 

For at kunne løse kerneopgaven er der en række praktiske vilkår, som skal være til stede. Analysen har alene 
medtaget de dele af de praktiske rammevilkår, som lærerne har udpeget som betydningsfulde (positivt eller 
negativt) under fokusgruppeinterviewene.  

Nedenstående er dermed ikke en fuldstændig eller prioriteret 
udpegning af praktiske forhold for kerneopgavens udførsel. 
Nedenstående fem elementer er derimod praktiske rammevil-
kår, som lærerne selv har udpeget har stor betydning for lærer-
nes oplevelse af deres vilkår for at løse kerneopgaven. 

• Tid til forberedelse 

• Fleksibilitet i planlægning 

• Administration og IT 

• Frihed i metode 

• Kompetenceudvikling 

 

5.1 TID TIL FORBEREDELSE 

Lærerne i fokusgruppeinterviewene fremhæver forberedelse som en vigtig faktor i deres arbejdsliv. Manglende 
tid til forberedelse er en barriere for lærernes arbejde i forhold til kerneopgaven.    

”…man skal være godt forberedt, når man går ind og underviser eleverne, uanset hvad det er for nogle. Ellers er vi ikke sikre på, 
at vi kommer hen til det mål, vi har sat, og de får lært det de skal. Når vi er godt forberedte, og vi ved, hvad vi går ind og fyrer af, 
det er det vigtige og det gode.”  (Lærer, EUD) 

Flere af lærerne oplever, at de ikke har tid til at forberede sig ordentligt, hvilket de føler, går udover den under-
visning, de leverer til eleverne, som bliver af en lavere kvalitet, når forberedelsen mangler.  

”Før i tiden, der forberedte jeg mig til klokken 01:00 om natten, og det gør jeg ikke længere, hvilket i sagens natur er meget 
positivt. Problemet er så, at jeg synes, at jeg havde en højere kvalitet på det tidspunkt. Nu bliver jeg nødt til at sætte den ned, og 
det har været en kæmpe udfordring, synes jeg.” (Lærer, EUD) 

Det ikke at kunne levere en ordentligt kvalitet til eleverne er med til at skabe en frustration hos nogle lærere, 
som også kommer af begrænsede økonomiske ressourcer 

”Udfordringen kommer af, at så mange kommuner skal spare, og at vi kommer i udbud. Det er en dårligere kvalitet vi leverer nu, 
og det gør, at man går hjem og er frustreret.” (Lærer, Sprogcenter)  

”Det er mere den dårlige samvittighed overfor eleverne, da de ikke får det, som de fortjener. Det skal helst ikke bare være ting, som 
man ryster ud, for så er det tilfældigt, det er ikke godt nok til dem. Jeg føler mig som en klovn, hvis jeg ikke har noget klar til 
dem.” (Lærer, VUC) 
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Det er dermed problematisk for flere af lærerne, at de ikke kan forberede sig ordentligt til deres undervisnings-
timer, fordi de ikke har tiden til det på grund af andre arbejdsopgaver. Samtidigt nævner enkelte lærere, at de 
ikke længere må bruge ekstra tid på at forberede sig hjemme om aftenen eller i weekenden. Andre af lærerne 
vælger dog at møde tidligt ind på arbejde, så de kan nå det inden undervisningen begynder. 

”[…] jeg havde fået 3 dage til forberede mig til et nyt fag, men så var der lærere syge, så skulle jeg undervise, men jeg måtte ikke 
forberede mig i weekenden. Jeg ville skrive flere timer på og forberede mig i weekenden, det måtte jeg ikke, da jeg kun havde 37 
timer, så mødte jeg uforberedt op, for de timer var jo brugt.” (Lærer, EUD)  

 

5.2 FLEKSIBILITET I PLANLÆGNINGEN 

Der er store forskelle, på graden af lærernes fleksibilitet hvad angår planlægningen af deres arbejdstid. Der er 
også forskelle internt på de enkelte skoler mellem forskellige afdelinger, hvilket blandt andet skyldes forskelle i 
ledelsen på de enkelte afdelinger.  

”Med hensyn til lov 409, vi snakkede om mødepligt og tilstedeværelsespligt, og det er igen utrolig forskelligt alt efter, hvor man er 
henne. I starten var barren sat højt, og man skulle være der mere. Nu er man begyndt at løsne lidt, men man løsner ikke lige meget 
i hver afdeling.” (Lærer, EUD) 

Flere af lærerne føler sig udfordret af loven og de konsekvenser, den har haft for deres arbejdstid. Mens nogle 
lærere oplever strenge krav om, at de skal være til stede på skolen, så har andre større frihed til at planlægge 
deres tid, så den er mest hensigtsmæssig for dem.  

Kravet om mødepligt medfører for nogle lærere, at deres arbejdstimer bliver brugt mindre optimalt, når de skal 
sidde på skolen og forberede sig i fællesskab med andre lærere hvilket, som det fremgår af nedenstående citater, 
kan virke forstyrrende.  

”Vi har før måtte læse hjemme, når vi havde en dag, vi ikke var i skema. Det var helt fantastisk, og man nåede meget mere, når 
man ikke kom til at følge med i en samtale eller blev forstyrret, da man kunne koncentrere sig. Det må vi ikke længere. Nu skal 
vi sidde 17 mennesker på rad og række i et lokale.” (Lærer, EUD) 

”Ledelsen skal gøre det klart, hvorfor vi sidder i samme rum og forbereder os på samme tid, fordi nogle af os kan ikke koncentrere 
sig efter undervisning i et fællesrum med åbne døre og folk der snakker. Sådan arbejder vi ikke alle sammen. Det føles svært, som 
et fysisk overgreb. Skal man skælde ud eller bede om et andet rum, når nogle snakker forstyrrende. Vores møder og forberedelse er 
et stort misk-mask” (Lærer, Sprogcenter) 

Der findes ikke én samlet opfattelse af kravene om tilstedeværelse på skolen blandt lærerne. Hvor det for nogle 
lærere er med til at sætte begrænsninger i deres arbejdsliv, og de opfattes meget negativt, så har andre lærere en 
mere positiv opfattelse. For disse lærere er reglerne om tilstedeværelse og arbejdstid med til at afgrænse deres 
arbejdsdag, og de oplever, at det kan give mening, at lærerne befinder sig på skolen.  

Jeg synes den her med, at man forbereder sig på skolen er fint for mig, for jeg ville ikke kunne forberede mig, når jeg kom hjem, så 
på den måde, så bliver det en meget fin grænse, grænsen mellem privatliv og arbejdsliv opretholdes på en god måde. (Lærer, Sprog-
center) 
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”Jeg er faktisk tilhænger af, at man skal være på sin arbejdsplads i sin arbejdstid. Det lyder som om at lærere synes, at man ikke 
skal være der. Jeg har det sådan, at som udgangspunkt, så skal man være der […]. Arbejdet skal ligge der, hvor det giver 
mening…” (Lærer, EUD) 

 

5.3 ADMINISTRATION OG IT-SYSTEMER 

Et andet forhold, som lærerne opfatter som en barriere, omhandler administration og IT-systemer, hvor ud-
fordringen ligger i, at det tager tid fra kerneopgaven med eleverne.  

”For vi laver rigtig meget administrativt arbejde i min verden, som jeg overhovedet ikke er uddannet til. Altså skemalægning og 
holddannelse og lærerskemaer, planlægning, alt muligt. (..) Tiden går af mine kerneopgaver, som skulle forestille at være at undervise 
de her elever og give dem et godt tilbud.” (Lærer, Ungdoms-/produktionsskole) 

”Man bruger meget tid som kontordame, det er en barriere for, at man kunne bruge sin tid mere effektivt til at være underviser.” 
(Lærer, VUC)  

På sprogcentrene kan det administrative dokumentationsarbejde føles meningsløst blandt andet, når det angår 
at skrive undervisningsplaner, som ikke blive læst, hvor en gruppe af deres elever (kursister) ikke engang kan 
læse dem.   

Hertil kommer alle IT-systemerne, som mange af lærerne oplever udfordringer med. Dette gælder særligt blandt 
lærerne på EUD og VUC. Her fylder IT-systemer, som ikke taler sammen, og som kan være svære at navigere 
i, meget. Lærerne udtrykker frustration over alle de log-ins, de ender med at have, og at det tager lang tid, før 
man lærer systemerne at kende.  

”I forhold til at formalisere eller systematisere det, så skal man på 20 ugers kursus inden man kan starte, for man skal lære det 
ene, det andet og det tredje system at kende.” (Lærer, EUD) 

Systemerne er med til at skabe frustrationer hos lærerne, når de ikke virker optimalt.  

 

5.4 FRIHED I METODE 

Når lærerne skal undervise og videregive faglighed til eleverne, som trækker på lærernes egen faglighed og 
kreativitet, så fremhæves råderum og frihed som et gode.  

”Det er da fantastisk! At man kan gøre det man brænder for hver dag, og så samtidig have så stor frihed.” (Lærer, Ungdoms-
/produktionsskole) 

Flere af lærerne oplever dog, at når det handler om metodefrihed, så er denne frihed blevet væsentligt indskræn-
ket.  

”Metodefriheden er begrænset nu, og vi må eksempelvis ikke selv vælge bøger længere. Det tager noget af det, da det er en stor del 
af det at være lærer. Man kan ikke længere bestemme selv.” (Lærer, Sprogcenter)   
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Hertil kommer, at friheden indskrænkes af prøver, test og krav, som lærerne skal sørge for, at eleverne lever op 
til. Nogle lærere har en oplevelse af, at der uoverensstemmelse mellem på den ene side testenes indhold, som 
eleverne skal bestå/leve op til, og på den anden side, at man ønsker en bestemt type undervisning med tema 
og forløb, som tilfældet er på sprogcentrene. Her opfattes testenes indhold som meningsløst, hvor undervis-
ningen sker for testenes skyld.  

”Der er to forskellige verdner, hvor vi skal undervise i tema og forløb, men det er afkoblet det, som de skal bestå i testene, der får 
dem videre. Jeg kan være forvirret over, hvordan jeg skal forberede mig og prioritere, da kravene drejer i forskellige retninger…” 
(Lærer, Sprogcenter) 

I fokusgruppeinterview med lærere fra ungdoms- og produktionsskole nævnes det lige så, at metodefriheden 
begrænses af, at man skal føre eleverne op til prøver. 

Når der så er mulighed for at udvikle materiale, eksperimentere eller bruge sin kreativitet er det med til at skabe 
glæde hos lærerne.  

 

5.5 KOMPETENCEUDVIKLING 

Lærernes kompetenceudvikling sker ikke blot i forbindelse med efteruddannelse og kurser. Flere af lærerne 
fremhæver, at eleverne spiller en væsentligt rolle. Det skyldes blandt andet, at eleverne nogle gange stiller spørgs-
mål udenfor pensum eller til noget den pågældende lærer ikke ved, hvorfor vedkommende selv bliver udfordret 
og må søge efter svar på spørgsmålene.  

”En rigtig god dag for mig er også, hvis eleverne spørger om noget, som jeg ikke havde forventet, så man på den måde bliver 
udfordret, så man nogle gange skal gå tilbage og tjekke op på det.” (Lærer, EUD)  

I forlængelse heraf bliver det nævnt, at lærerjobbet giver mulighed for at være nysgerrig og medundersøgende, 
hvor lærer og eleverne i fællesskab kan blive klogere.  

”Det er godt, når barriererne mellem lærer og kursist brydes ned. Man kan selv få lov til at være nysgerrig. Der er perioder, hvor 
man som lærer ikke selv kender svaret, og så bliver man den nysgerrige lærende sammen med kursisten. Når der er noget, man 
ikke ved, så kan man være medundersøgende i stedet for bedrevidende. Det er sjovt at undersøge tingene sammen med andre. Det 
giver et fællesskab, og det gør, at man lærer meget selv hver dag, der er hele tiden noget nyt, man får med, og det kan jeg godt lide, 
da det giver udvikling for en selv, så man ikke kun udvikler andre.” (Lærer, VUC) 

”Man bliver aldrig færdig, men kan altid forbedre. På den måde få lov til at bruge den viden, som man har tilegnet sig selv. Man 
kan selv rykke lidt med.” (Lærer, Sprogcenter) 

Hvad angår egentlig efteruddannelse, så efterlyses det af nogle af lærerne, mens andre har gode muligheder. 
Det første gælder lærerne hos fra EUD, som gerne vil have tid til at samle op ny viden og have et fremadrettet 
perspektiv angående materialer. Det bliver dog påpeget, at der har været mere fokus på pædagogik. En væsentlig 
barriere i forhold til at holde sig opdateret er igen tiden: 

”…en af barriererne og udfordringerne er det med at samle op på ny viden. Der sker meget i vores fag derude, vi har meget på 
materialedelen, og der skal man have tid til at søge oplysninger og få det sidste nye. Vi får nyhedsbreve, men man har ikke tid til 
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at læse det hele. Du kan ikke sætte dig ind i det hele, for så skal du køre et eller andet kursus. Det synes jeg er lidt problematisk.” 
(Lærer, EUD) 

På VUC består kompetenceudviklingen blandt andet i, at lærernes undervisning bliver overværet af en leder 
eller kollega, hvilket de har en positiv opfattelse af. Lærerne udtrykker ikke et ønske om eller mangel på efter-
uddannelse i fokusgruppeinterviewet, hvilket ligeså er tilfældet i fokusgruppeinterviewet med lærerne fra sprog-
centrene. 

Produktions- og ungdomsskolelærerne vil gerne have en større medbestemmelse på det, de skal opkvalificeres 
i, så det ikke blot er skolens ledelse eller kommunen, der bestemmer.  

 

OPSUMMERING PÅ PRAKTISKE RAMMEVILKÅR 

Lærernes fokus er på kerneopgaven, nemlig at skabe god undervisning. Derfor ønsker de også, at de 
praktiske rammevilkår understøtter dette formål. 

Den største barriere er uden tvivl manglende tid til forberedelse. Lærerne føler sig pressede på tid og 
føler ofte at de ikke kan levere den kvalitet, som de ønsker. På samme måde bliver manglende tid en 
barriere for at holde sig fagligt opdateret, hvilket igen går ud over kvaliteten. 

Lærernes sætter stor pris på en høj grad af metodefrihed, hvor de kan udleve deres kreativitet og per-
sonlighed. Metodefriheden vægtes derfor højt, og dette hænger uløseligt sammen med forventningerne 
til, hvad og hvor meget forberedelse der går forud for undervisningen. 

En faktor der tager tid fra kerneopgaven er administrationsarbejde og it-systemer, som ikke opfattes som 
effektive. Dette fylder meget for en del af lærerne. 

Der er både positive og negative perspektiver på arbejdstidsreglerne og tilstedeværelsen på skolen i for-
beredelsestiden. Mange savner fleksibiliteten, mens andre synes det er godt at lærerne forbereder sig 
mere sammen på skolen. Der er store lokale forskelle på, hvordan reglerne er blevet fortolket og tilfreds-
heden er generelt størst der, hvor der er løsnet lidt op og fundet en fornuftig balance. 
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6. Kontekstuelle rammevilkår 

Lærernes arbejdsbetingelser er ligeledes påvirket af nogle 
kontekstuelle rammevilkår. Disse vilkår har en betydning 
for, hvordan de kan løse kerneopgaven - undervisning af 
eleverne – og deres øvrige arbejdsvilkår. 

De kontekstuelle vilkår kan både hænge sammen med den 
samfundsmæssige kontekst, som primært er politisk be-
stemt, og den lokale kontekst på skolen, som handler om 
samarbejdet med ledelsen og mellem lærerne. Vi har valgt 
at inkludere følgende fem emner, som har vist sig betyd-
ningsfulde i interviewene med lærerne: 

• Tillid og anerkendelse 

• Arbejdsro 

• Ledelse 

• Kollegialt samarbejde 

• Struktur og økonomi 

 

6.1 TILLID OG ANERKENDELSE 

Fra fokusgruppeinterviewene fremstår det tydeligt, at anerkendelse og tillid er to vigtige faktorer for lærerne i 
deres arbejdsliv.  

”Hvis ikke der er minimum af anerkendelse af ens arbejde, eller hvis man bliver underkendt i professionelle beslutninger, så er det 
det mest demotiverende, som man kan havne i. (Lærer, EUD)” 

Den ændrede lovgivning med nye regler har i denne henseende for mange af lærerne virket som en mistillids-
erklæring, hvor der ikke var tiltro til, at lærerne udførte deres arbejde, som de skulle.  Det har som citatet 
herunder afspejler også smittet af på forholdet mellem den lokale ledelse og lærerne. Dette behandles mere 
indgående i afsnit 6.2. 

”Nogle kolleger synes, at det var et tillidsbrud, da man fik den nye arbejdsreform, og følte, at ledelsen mistænkte os for ikke at 
gøre det, vi skulle. Pludselig skulle vi sidde her, så de kunne kontrollere det, vi lavede.” (Lærer, Sprogcenter) 

”Det kan opsummeres i ét ord: tillid. I forhold til når vi går nogle år tilbage og lockout og sådan noget, så var et kerneord 'mistillid' 
hele vejen rundt.” (Lærer, Ungdoms-/produktionsskole) 

Her er et centralt ønske, at lærerne får tilliden og ansvaret tilbage, og at den faglighed, de har som lærere, bliver 
anerkendt i højere grad end tilfældet er nu.  
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6.1.1 Løn 

Overordnet set fylder et ønske om højere løn ikke meget i interviewene med lærerne. Fokus er ikke på at tjene 
penge men i stedet på mennesker.  

”Så netop som [en anden lærer] siger, det jo er ikke pengene, der driver lærere for det meste, for det lidt begrænset hvad man får, 
men det er det med, at man ser andre mennesker komme et sted hed.” (Lærer, EUD)  

I forhold til løn er der dog en væsentlig forskel på lærergrupperne. Lærerne fra VUC udtrykker dog stor util-
fredshed med lønnen, som her ligger lavere end for lærerne i folkeskolen. Her er der bred enighed om, at lønnen 
burde være højere.  

”En ting er meget vigtig, jeg kom fra folkeskolen og herover og gik meget ned i løn, og det er sørme ikke i orden. Jeg skal have 
tilnærmelsesvis det samme som i folkeskolen, hvis jeg skal have respekt for uddannelsesforbundet.” (Lærer, VUC)  

I interviews med andre medlemsgrupper, som er på samme lønniveau som folkeskolelærerne, taler de ikke 
meget om løn. Det kan være fordi løn først bliver set som en væsentlig faktor, når man halter bagefter. 

I alle interviews taler lærerne mere om, at skolernes dårlige økonomi, som sætter begrænsninger for kerneop-
gaven, end de taler om deres egen økonomi.  

6.2 LEDELSE 

I forlængelse af temaet om anerkendelse og tillid står skolernes ledelse centralt, da ledelsen har en stor betydning 
for lærerne i deres arbejdsliv. Blandt lærerne i fokusgruppeinterviewene er der stor forskel angående den enkelte 
lærers syn på vedkommendes leder. Gode ledere der anerkender lærerne og udviser tillid værdsættes højt, men 
mange af lærerne oplever manglende forståelse og tillid fra deres ledelse.   

”Vi har nogle [ledere] derude, hvor hvis du laver en liste over 5 ting, som en leder skal kunne, så får de minus i dem alle sammen.” 
(Lærer, EUD) 

Mange ledelseslag er en særskilt udfordring på de store uddannelsesinstitutioner, som EUD- og VUC- uddan-
nelserne ofte er placeret på. Det kan give en følelse af distance til ledelsen. 

”Der er blevet mange ledelseslag med forskellige typer ledere. I de øverste lag, er jeg ikke sikker på, at de fatter, hvad vi render 
rundt og laver.” (Lærer, EUD) 

Mens dårlige ledere har en negativ betydning i lærernes arbejdsliv, så kan en leder, der udviser forståelse, aner-
kendelse og tillid, have en positiv og understøttende virkning.  

”Jeg havde også en skodleder på min gamle skole, nu har jeg en god leder. Altså det her med anerkendelse og tillid. Hvis man får 
den her tillid, så vokser man også.” (Lærer, Ungdoms-/produktionsskole) 

Lærerne fra EUD fremfører, at skolereformen har været med til at give ledere et større råderum at lede i, som 
har ført til større forskelle mellem skolens afdelinger, hvilket er med til at skabe utilfredshed.  
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”Før i tiden var der forskel fra afdeling til afdeling, og det var der også ledermæssigt, men nu er der endnu større forskel fordi, nu 
har lederne fået større råderum, de har i hvert fald taget det. Det vil sige, at ting som burde være ens, de er slet ikke ens fra afdeling 
til afdeling. Det er endnu tydeligere. Før var der forskel, nu er der kæmpe forskel.” (Lærer, EUD)  

Lærerne vil gerne have, at lederne tager ansvar og bliver bedre til at prioritere angående ressourcer og hvor 
lærerne skal lægge deres fokus i forhold til undervisningen af eleverne, da der er en begrænsning for, hvor meget 
lærerne kan nå med den tid, de har til rådighed.  

”Man skruer op på alle parameter: Der skal være synlig læring, relationsarbejde er vigtig, kvalitet – alle de her paramentre skal 
være 100%, men det kan vi ikke være på alle ting. Men der kommer ingen for os og siger, hvad vi skal skrue ned på det, og så 
skal vi selv gøre det, og så får man en dårlig samvittighed, som man bærer helt selv. Men det burde være arbejdsgiver på alle niveauer 
generelt, der skulle tage det ansvar og prioritere, det der er vigtigt.” (Lærer, VUC) 

Ligeså vil nogle lærere gerne have, at deres ledelser bliver bedre til at kommunikere klart ud til lærerne, samt at 
de sammen med Uddannelsesforbundet kæmper lærernes sag op ad i systemerne. Her skal lederne turde sige, 
når det ikke fungere ude i afdelingerne.  

”Jeg mangler, at lederne sparker opad, og siger opad, når tingene ikke fungerer ude på afdelingerne.” (Lærer, VUC) 

6.3 KOLLEGIALT SAMARBEJDE OG SAMMENHOLD 

Det er ikke blot lærernes relationer til deres elever, som er vigtig for dem, men ligeså deres relation til kollegerne. 
Forholdet til kollegerne nævnes som en af de gode ting ved at være lærer, hvilket trækker forbindelser til mu-
ligheden for faglig sparring og teamsamarbejde.  

”Relationer til kolleger og kursister er noget af det bedste” (Lærer, VUC) 

”Samtidig er det også en betingelse for en god arbejdsplads, at man har nogle gode kolleger, som man arbejder rigtig godt sammen 
med.” (Lærer, Ungdoms-/produktionsskole) 

Gode kolleger giver lærerne mulighed for at have nogle at sparre med om eleverne eller om faglighed vedrø-
rende undervisning. Der er dog varierende, hvor meget tid lærerne har til at mødes og sparre med hinanden, 
hvor nogle mødes dagligt, mens andre knap har tid til at mødes ugentligt.  

”Det er mere effektivt, når man kan sparre med hinanden, hvor andre kan komme med brugbare forslag angående eksempelvis 
undervisning” (Lærer, VUC) 

”Altså vi er fire kollegaer til at dele skemaerne op med 39 lektioner, og vi ses ikke, for vi skal dække 26 lektioner individuelt, og 
vi er nødt til at arbejde forskudt. […]. Vi har ét teammøde om ugen, det er der vi mødes, og der får eleverne tidligere fri. Det må 
de godt nok ikke, men det gør vi.” (Lærer, Ungdoms-/produktionsskole) 

Et gode lærerteam tilskrives stor betydning for lærerne.  

”Jeg synes også, udover det med, at man har ansvar og indflydelse, så er teamarbejdet dejligt. Man er tæt på hinanden, og lærer 
sammen med hinanden. Det er givende.” (Lærer, VUC) 



 

21 
 

Lærerne tilkendegiver generelt stor tilfredshed med at arbejde i teams, men det fremføres af lærerne fra VUC, 
at det kan være problematisk og stressende for lærerne, hvis de skal sidde i flere teams på en gang, da teamar-
bejde kræver et vis brug af ressourcer, for at de kan fungere.  

6.4 ARBEJDSRO  

En faktor der kan virke stressende for lærerne er manglende arbejdsro på deres arbejdsområde. Det dækker 
over et ønske om, at ministre og folketingspolitikere undlader at komme med nye reformer og ændringer samt 
at projekter skal have tid til at forankres.  

Manglende arbejdsro var et forhold, som havde en stor betydning for lærerne i undersøgelsen af det gode 
lærerliv for folkeskolelærere. En lignende et ønske findes blandt Uddannelsesforbundets lærergruppe, der ligeså 
gerne vil have arbejdsro til at komme i mål med deres kerneopgave.  

”Jeg har det fint med læringsmål, men jeg har ikke tid til at lære dem det, heller ikke før Christiansborg finder på noget nyt. Alle 
har en holdning til det at gå i skole, for alle har prøvet det, men de sidder ikke med vores udfordringer” (Lærer, VUC) 

”Der er ingen barrierer for alle de forandringer, der er. Der er ikke nogen, der siger, 'nu holder vi lige sammen på det'. Man bliver 
bare bombarderet. Sådan føles det nogle gange med alle mulige tiltag og udviklingspunkter og pis og lort. Alle har en holdning til, 
hvad der skal ske her, men der er ikke nogen, der siger, 'jamen vi ved godt, hvad vi vil, så bare rolig'.” (Lærer, Ungdoms-
/produktionsskole) 

For lærerne på VUC og sprogcentrene er ønsket om arbejdsro knyttet til en kritik af korte forløb eller usam-
menhængende undervisningsforløb, hvilket bliver taget op i afsnit 6.5.  

6.5 STRUKTUR OG ØKONOMI 

Strukturen på undervisningsforløbene og økonomien på skolernes område giver anledning til frustration hos 
flere af lærerne, hvor blandt andet korte og usammenhængende undervisningsforløb samt for lidt undervisning 
til eleverne fylder.  

Lærerne på VUC udtrykker utilfredshed med, at de skal nå for meget med eleverne på for kort tid, hvilket ikke 
er muligt med den gruppe af elever, de har på skolen. Her ønsker lærerne at have eleverne i længere tid af 
gangen, så eleverne kan nå at udvikle og rykke sig.  

”… jeg kunne godt tænke mig, at man kiggede på, hvordan sådan nogle forløb er skruet sammen med hensyn til den tid, man har 
til det. At man kiggede på, om forløb på 4 måneder ikke er alt for korte. […]. Man trænger til at kigge på matchet mellem 
kursister og forløb.” (Lærer, VUC) 

På sprogcentrene findes en lignende problemstilling, hvor lærerne oplever, at eleverne (kursisterne) har for få 
undervisningstimer. Herudover oplever sproglærerne, at undervisningsforløbene er usammenhængende på 
grund af praktik og møder med kommunen i undervisningstiden. Dette er ifølge lærerne med til at hæmme 
elevernes motivation og læring.  

”Det optimale ville være at have kontinuerlig undervisning i en periode, hvor det kunne passe sammen med resten af samfundet. 
…at man gør det grundigt i en kort periode med undervisning i dagtimerne i stedet for, at det bliver trukket ud, og at man bliver 
nødt til at starte forfra, hver gang de kommer tilbage. Alt motivationsforskning viser, at man skal smede mens jernet er varmt. De 
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mister modet og fremmødet er forsvindende, og så dumper de, og så ryger motivationen yderligere. Koncentreret undervisning med 
sprogundervisning i dagtimer, når de er friske, det ville kunne rykke dem hurtigere i stedet for, at det blandes med praktik og så 
videre.” (Lærer, Sprogcenter) 

Økonomien har stor betydning for lærerne på alle skolerne fra fokusgruppeinterviewene. Her består frustrati-
onen i, at den dårlige økonomi er med til at skabe en barriere for en god kvalitet på undervisning samt at der 
på visse skolerne tænkes mere i penge end i mennesker.  

”Nogle har sagt, at der skulle spares, og det er en meget dårlig beslutning. Vi skal gøre tingene for mindre og mindre penge, og det 
går udover undervisningen.” (Lærer, EUD) 

Lærerne kritiserer besparelserne for at være kortsigtede, hvor dårlig undervisning af eleverne på sigt vil være en 
større økonomisk belastning for samfundet.  

”I min optik er det meget kortsigtet, at man kun ser på pris. I sidste ende kommer det til at koste mere, da man uddanner dem 
dårligere, så de får svært ved at få et job. Gav man dem mere kvalitet, så var de bedre rustet.” (Lærer, Sprogcenter)  

”Jeg kunne godt tænke mig, at vi kigger på mennesker i stedet for økonomi, for vi har den her store grupper, som det ikke fungerer 
med. Jeg ved ikke hvordan, man skal gøre det, men i stedet for at lave selvejende skoler, der skal tjene penge, så kunne man se 
målet som, at det er mennesker, der kommer ud og tjener penge i stedet for at komme på kontanthjælp, når de har gået herinde. 
På den måde kommer de ikke til at koste samfundet penge.” (Lærer, VUC) 

På produktionsskolerne skaber taxametersystemet et incitament for skævvridninger ift. placering af elever, så 
eleverne ikke altid får de undervisningstilbud som er bedst for dem.  

6.6 OPSUMMERING PÅ KONTEKSTUELLE RAMMEVILKÅR 

 

Tillid og anerkendelse er vigtigt for lærerne. Det gælder både den samfundsmæssige anerkendelse af det 
arbejde som de laver og en anerkendelse fra deres nærmeste ledere. Lærerne oplever blandt andet doku-
mentationskravene og tilstedeværelsespligten som et udtryk for mistillid til deres arbejde. 

Lederne er som nævnt vigtige for, at lærerne føler sig anerkendt. Den daglige anerkendelse kræver for-
ståelse for lærernes arbejde, og at de ikke stiller urealistiske krav, men hjælper med at prioritere mellem 
de vigtige opgaver. Derudover ønsker lærerne sig, at lederne samarbejder med lærerne om at melde opad 
i systemet, når noget ikke fungerer optimalt. 

Kollegerne betyder meget for lærernes arbejdsglæde – både fagligt og socialt – og teamsamarbejdet frem-
hæves positivt. 

De rammevilkår som styres politisk betyder ligeledes meget for lærernes arbejdsvilkår. Flere steder frem-
hæver de skolernes dårlige økonomi, som et stort problem, og andre steder opleves der konkrete proble-
mer med uddannelsen, fx længden af de forskellige uddannelsesmoduler. Herudover fremhæves de hyp-
pige lovgivningsmæssige ændringer og projekter på området som forstyrrende for ”arbejdsroen”.  
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7. Ønsker og krav til fremtiden 

I de forudgående kapitler er lærernes udsagn og vurderinger omkring lærernes arbejdsliv blevet præsenteret og 
analyseret. I fokusgruppeinterviewene har lærerne haft mulighed for at formulere deres krav, ønsker og for-
ventninger til fremtiden. I dette kapitel præsenteres disse ønsker og krav uden videre analyse, og er således en 
direkte gengivelse af de krav, lærerne har opstillet.  

Grundet væsentlige forskelle på skolerne og lærerne kontekst, så er det ikke alle nedenstående krav og ønsker, 
som gælder for alle lærerne.  

7.1 KRAV OG ØNSKER PÅ LOKALT, KOMMUNALT OG NATIONALT PLAN 

Disse krav og ønsker er meget forskelligartede og afhænger i høj grad af hvilken lærergruppe de forskellige 
interviewdeltagere repræsenterer. Den lokale kontekst er desuden forskellig for de lærere, der er blevet inter-
viewet i undersøgelsen. Derfor er alle ønsker ikke relevante for alle lærere, men giver et samlet, blandet billede 
af medlemmernes ønsker.  

• Afskaffelse af lov 409 så der er rum for lærernes professionelle arbejde, herunder kreativitet og fleksi-
bilitet. Lærerne skal have mere autonomi tilbage.  

• Færre lektioner om dagen, da eleverne ikke kan holde koncentrationen (Ungdoms- og produktions-
skole).  

• Kontinuerligt undervisningsforløb med dagsundervisning, som ikke afbrydes af praktik og møder på 
kommunen (sprogcentre).  

• Loft over antallet af undervisningstimer for lærerne og bedre sammenhæng mellem antallet af lærernes 
undervisningstimer og forberedelsestimer, så lærerne kan være ordentligt forberedt.  

• Flere tilbud til de unge mennesker, som risikere at strande i systemerne.  

• Tilførsel af flere ressourcer til skolerne, så eleverne kan få de rette tilbud samt en god kvalitetsmæssig 
undervisning. Herunder afskaffelse af taxameterordning.  

• Tydelige beskrivelser af lærernes opgaver, og hvad der ligger i disse samt hvilke opgaver og mål, lærerne 
skal prioritere. Formuleringerne skulle kunne bruges til at holde sin ledelse op på det, der står.  

• Et fremad rettende perspektiv med efteruddannelse og tidssvarende materialer.  

• Sætte de rette mål, så disse stemmer overens med det, som man ønsker, der skal undervises i. målene 
skal afspejle det, som man gerne vil.  

• Større anerkendelse, tillid og forståelse fra ledelsen, som respekterer og lytter til lærernes faglighed.  

• Lærergerningen og uddannelsen skal opprioriteres. Dette indebærer mere undervisning på uddannel-
sen. 

7.2 KRAV OG ØNSKER TIL UDDANNELSESFORBUNDET 

Der er kommet en del forslag, krav og ønsker direkte til Uddannelsesforbundet. Nedenstående ønsker er gået 
igen blandt flere deltagere. 

 

• Synlighed og støtte fra Uddannelsesforbundet ude på uddannelsesinstitutionerne, så det ses at de kæm-
per for lærernes sag og vilkår. 
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• Højere løn som ligger på niveau med den løn, som folkeskolelærerne får.  

• Uddannelsesforbundet kunne lave langsigtede økonomiske beregninger, som viser, at en god uddan-
nelse betaler sig for samfundet på den lange bane.  

• Arbejde med anerkendelse af lærerfaget og det vigtige arbejde som lærerne løfter. Både i forhold til 
befolkningen og i forhold til politikere og ledere. Fx ved øget kommunikation om dette vigtige arbejde.  

• På VUC er der et ønske om, at VUC forbliver statslig og ikke rykkes ud til kommunerne.  

• Bedre rammer for arbejdstilrettelæggelsen, fx i form af øget fleksibilitet eller loft over arbejdstimer. 
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8. Metode 

Undersøgelsen af lærernes arbejdsliv hos Uddannelsesforbundets lærergrupper er baseret på kvalitativ data fra 
fire kvalitative fokusgruppeinterviews. I dette kapital præsenteres undersøgelsens metode og datagrundlag. Un-
dersøgelsens tilgang er eksplorativ, hvor det er lærernes egne erfaringer og oplevelser, som danner udgangs-
punkt for analysen.  

Fokusgruppeinterviews giver mulighed for at debattere flere synspunkter og holdninger og for at have en fælles 
refleksion blandt deltagerne. Her kan det f.eks. uddybes, hvordan forhold i lærersamarbejdet kan fremme eller 
hæmme at lærerne lykkes med deres arbejdsopgaver, og hvordan lærerne oplever, at de fremmende og hæm-
mende forhold påvirker det gode lærerliv.  

 

8.1 SAMPLING 

Lærerne til de fire fokusgruppeinterview er samplet i samarbejde med Uddannelsesforbundet, som har stået for 
sammensætningen af disse. I den forbindelse er Uddannelsesforbundet blevet bedt om rekruttere deltagerne 
således, at der var en spredning mellem lærerne på en række overordnede og individuelle karakteristika som 
alder, køn, geografi og skoletype.  

 

8.2 GENNEMFØRSEL 

Ved hvert fokusgruppeinterview deltog to medarbejdere fra Oxford Research. Den ene af medarbejderne var 
primært interviewer, mens den anden medarbejder primært tog referat. Ved at have to medarbejdere med på 
fokusgruppeinterviewet gav det mulighed for at observere deltagernes non-verbale reaktioner på hinandens 
udsagn, mens det samtidigt er den fordel i analysen at have to forskelle observationer fra samme fokusgruppe-
interview.  

Fokusgruppeinterviewene blev gennemført ud fra en interviewguide, som var blev udarbejdet i samarbejde med 
Danmarks Lærerforening og rettet til af Uddannelsesforbundet. Foruden en introduktion og præsentations-
runde bestod interviewguiden af fire runder, som tog udgangspunkt i hvert sit spørgsmål: 1) Hvad er det gode 
ved at være lærer, 2) Hvilke barriere og udfordringer oplever I i den nuværende situation, 3) Hvordan under-
støttes det gode lærerliv og 4) Hvilke ønsker, krav og forventninger er der til den fremtidige udvikling. Oven-
stående hovedspørgsmål blev stillet åbent ud til interviewdeltagerne og suppleret af underspørgsmål i det om-
fang, det var nødvendigt.  

Der blev afholdt fire fokusgruppeinterview med forskellige lærergrupper. Lærerne kom fra henholdsvis en ung-
doms- eller produktionsskole, EUD, sprogcentre og VUC.  

Tilstedet på fokusgruppeinterviewene var der mellem 6 og 9 deltagere. 52% af deltagerne var kvinder, mens de 
resterende 48% var mænd. Lærerne underviste indenfor forskellige felter og fagområder og havde forskellige 
uddannelsesbaggrund fra faguddannede til folkeskolelærer og universitetsuddannede. Fælles for deltagerne var, 
at de underviste en ældre elevgruppe.  
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Tabel 1: Oversigt over de 4 fokusgruppeinterview   

Interview Region Antal deltagere Kvinder Mænd 

Ungdoms- og produktionsskole Syddanmark 8 4 4 

EUD (erhvervsskole) Hovedstaden  9 4 5 

Sprogcentre Hovedstaden 8 6 2 

VUC Syddanmark  6 2 4 
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