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1. INDLEDNING
Dette bilag indeholder dokumentation for konstruktionen af de indeks, som benyttes i den kvantitative analyse – både i tværsnits- og i tidsserieanalysen. Dokumentationen indeholder for hvert konstrueret indeks følgende elementer:
1.
2.
3.
4.

En definition af det begreb, som indekset måler.
En beskrivelse af de variable, som bruges til at konstruere indekset.
En faktoranalyse af indekset.
Fordelingen på det endelige indeks og reliabilitetsmål.

Bilaget er struktureret således, at hovedafsnit 2 gennemgår de indekskonstruktioner, som er foretaget på baggrund af spørgsmål fra lærersurveyen 2019. Hovedafsnit 3 gennemgår de indekskonstruktioner, som er foretaget på baggrund af ledersurveyen 2019. Hovedafsnit 4 gennemgår de indekskonstruktioner, som primært benyttes i tidsserieanalysen og er foretaget på baggrund af andre datakilder (elev-, lærer- og ledersurveyen fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen 20142018, DLF’s medlemsundersøgelse 2015 og 2017 samt Lærerkommissionens sekretariats survey
blandt skolechefer og kredsformænd 2019).
Da undersøgelsen benytter flere datakilder, kan det samme begreb godt være operationaliseret med
forskellige indeks i de forskellige datakilder. I dette bilag kan man således se, hvilke spørgsmål der
ligger til grund for de forskellige indeks i de forskellige datakilder.

LÆSEVEJLEDNING
Analysenotatet har fire kapitler:
•
•
•

Kapitel 2 præsenterer faktoranalyser og indekskonstruktioner på basis af lærersurveyet, som
er anvendt i tværsnitsanalyserne.
Kapitel 3 præsenterer faktoranalyser og indekskonstruktioner på basis af ledersurveyet, som
er anvendt i tværsnitsanalyserne.
Kapitel 4 præsenterer faktoranalyser og indekskonstruktioner, som er anvendt i tidsserieanalyserne.

Den kvantitative rapportering indeholder en række elementer, som samlet set dokumenterer dataindsamlingen og analysen samt præsenterer resultaterne.
•
•
•
•
•

Bilag B1: Analysenotat
Bilag B2: Metodenotat (survey)
Bilag B3: Metodenotat (Statistiske analyser)
Bilag B4: Tabelrapport, lærere
Bilag B5: Tabelrapport, ledere
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•
•
•
•

Bilag B6: Regressionstabeller
Bilag B7: Indekskonstruktion
Bilag B8: Spørgeskema, lærere
Bilag B9: Spørgeskema, ledere

RETNINGSLINJER FOR FAKTORANALYSER, INDEKSKONSTRUKTION OG AGGREGERING
I dette underafsnit beskrives de retningslinjer, vi har benyttet i faktoranalyserne og indekskonstruktionen. Fremgangsmåden er fælles for alle faktoranalyser og indekskonstruktioner, hvorfor den beskrives samlet i dette afsnit.
Følgende retningslinjer er blevet benyttet i faktoranalyserne og indekskonstruktionerne.
•

•

•

•

•

•
•

For alle indeks i afsnittet med faktoranalyser fra andre undersøgelser (hovedafsnit 4) er der
først frasorteret variable, der er målt i færre år end de resterende variable i indekset. Dette
er gjort for at sikre konsistens i indekset over tid.
Faktoranalyserne er foretaget med Principal Axis Factoring. Som udgangspunkt benyttes kriteriet, at alle faktorer med en Eigenværdi over 1 udtrækkes, med mindre der er en klar
struktur i data, der taler for et andet antal faktorer.
Faktoranalyserne beregnes på baggrund af de respondenter, der har besvaret alle spørgsmål, som medtages i faktoranalysen. Derfor kan antallet af respondenter i faktoranalysen
godt afvige fra antallet af respondenter i det endelige indeks.
Spørgsmål med lave faktorloadings i faktoranalysen sorteres fra, inden det endelige indeks
konstrueres, med mindre der er stærke teoretiske argumenter for at inkludere spørgsmålet
alligevel.
Når udvælgelsen af spørgsmål til det endelige indeks er foretaget på baggrund af faktoranalysen, konstrueres indeksene ud fra respondentens gennemsnit på spørgsmålene i indekset.
Respondenten skal have besvaret mindst ét spørgsmål, der er grundlag for indekset og tildeles i så fald gennemsnittet på de spørgsmål i indekset, som respondenten har besvaret, som
værdi på det endelige indeks.
Alle endelige indeks er skaleret fra 1-5, hvor høje værdier angiver en positiv opfattelse af det
givne begreb (eksempelvis ’godt arbejdsmiljø’).
Reliabilitetsmålet (Cronbach’s alpha) er beregnet for de respondenter, der har besvaret alle
spørgsmål i indekset, mens den afrapporterede fordeling på indekset er baseret på alle respondenter med en værdi på indekset (det vil sige alle respondenter, der har besvaret
mindst et af de spørgsmål, som indekset er konstrueret ud fra).

Regressionsanalyserne i undersøgelsen foregår dog på skole- eller kommuneniveau. Derfor er indeksene blevet aggregeret op, så hver skole og hver kommune har en værdi for hvert af indeksene. Aggregeringen er foretaget ved at tage gennemsnittet på indekset for alle respondenter inden for den
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givne skole eller kommune. Hvis eksempelvis 15 lærere på en skole har en værdi på arbejdsmiljøindekset i lærersurveyen 2019, vil den aggregerede værdi for skolen på arbejdsmiljøindekset være
gennemsnittet af de 15 læreres værdi på arbejdsmiljøindekset.
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2. FAKTORANALYSER OG INDEKSKONSTRUKTIONER,
LÆRERSURVEY
I dette afsnit gennemgås faktoranalyserne og indekskonstruktionerne for indeks i tværsnitsundersøgelsen, som udgøres af spørgsmål, der stammer fra lærersurveyen 2019.

UNDERVISNINGSKVALITET
Undervisningskvalitet omhandler lærernes oplevelse af at kunne levere den undervisning, de gerne
vil på flere forskellige parametre. Definitionen af undervisningskvalitet dækker over flere elementer
som omfatter god klasserumsledelse, skabelse af et trygt læringsmiljø, klare instruktioner, tilpasning
og differentiering af undervisning, brug af forskellige undervisningsstrategier samt relationsskabelse.
Undervisningskvalitet er således lærernes oplevelse af at kunne levere god kvalitet på disse parametre.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 1. Faktoranalyse: Undervisningskvalitet

Spørgsmålsformulering

Loadings

Præ-tekst: ”I hvilken grad oplever du at kunne levere den undervisning, som du gerne vil, når det kommer til at…”
… levere en didaktisk varieret undervisning
… skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives
… evaluere på elevernes læring
… arbejde med undervisningsdifferentiering
… skabe stærke relationer til de enkelte elever
… udøve effektiv klasseledelse
… gennemføre undervisning med klare formål
… sikre at undervisningen er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, jf. folkeskolens formålsparagraf
I hvilken grad oplever du, at du leverer en god undervisning af høj kvalitet?

.704
.697
.635
.632
.582
.593
.591
.575

.656

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.224. Cronbach’s alpha = 0,853.
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Figur 1. Fordeling af indeks for undervisningskvalitet

Note: N = 7.451. Gennemsnit = 3,55. Standardafvigelse = 0,57. Min = 1. Max = 5.

Indekset er tilnærmelsesvis normalfordelt. Størstedelen af respondenterne placerer sig mellem 3 og
4 med et gennemsnit på 3,55, men spredningen er dog også forholdsvis stor fra under 2 til 5. De fleste lærere vurderer således deres undervisningskvalitet som værende forholdsvis høj. Reliabiliteten
for indekset er dertil høj, idet Cronbach’s alpha er 0,853.
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ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljø beskriver lærernes oplevelse af trivsel, jobtilfredshed og samarbejdsmiljø i deres daglige arbejde. Arbejdsmiljø er her defineret forholdsvis snævert, idet flere elementer ellers kan være
overlappende i forhold til professionel kapital.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 2. Faktoranalyse: Arbejdsmiljø

Spørgsmålsformulering

Loadings

Hvor tilfreds er du med dit job som helhed – alt taget i betragtning?
I hvilken grad føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?
Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du har brug for fra skolens ledelse?
Hvor ofte bliver der stillet modsatrettede krav til dig i dit arbejde?
Hvor ofte oplever du, at du inden for din fastsatte arbejdstid har nok tid til dine arbejdsopgaver?

.838
.612
.545
.473
.422

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværd over 1 er udtrukket. N = 7.224. Cronbach’s alpha = 0,699.

Figur 2. Fordeling af indeks for arbejdsmiljø

Note: N = 7.452. Gennemsnit = 3,36. Standardafvigelse = 0,61. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lærerne har temmelig forskellige oplevelser af deres arbejdsmiljø, idet der
er tale om en spredning over næsten hele indekset (fra 1 til 5). Gennemsnittet ligger dog lidt over 3,
så størstedelen af lærerne oplever et arbejdsmiljø, der er omkring middel eller lidt over. Cronbach’s
alpha-værdien på 0,699 viser, at indekset har en fornuftig reliabilitet.
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BESLUTNINGSKAPITAL
Beslutningskapital omhandler, om læreren føler sig i stand til i dagligdagen at vurdere de mest hensigtsmæssige handlinger ift. både at kunne understøtte og udfordre elever med forskellige reaktionsmønstre. Beslutningskapital er ét af de tre elementer, der indgår i professionel kapital.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 3. Faktoranalyse: Beslutningskapital

Spørgsmålsformulering

Loadings

Præ-tekst: ”I hvilken grad…”
... afspejler undervisningen en fælles vision for undervisning og læring på din skole?
... arbejder I systematisk med at forbedre undervisningens kvalitet på din skole?

.780
.780

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 6.995. Cronbach’s alpha = 0,755.

Figur 3. Fordeling af indeks for beslutningskapital

Note: N = 7.303. Gennemsnit = 3,24. Standardafvigelse = 0,81. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at størstedelen af lærerne oplever en middel eller høj grad af beslutningskapital. Gennemsnittet ligger således omkring 3, hvilket er midten af skalaen for indekset, men med en
lille overvægt af respondenter omkring 3,5 og 4. Spredningen på dette mål er dog stor og dækker
hele indeksets skala, hvilket indikerer, at lærerne har meget forskellige oplevelser af deres beslutningskapital. Cronbach’s alpha-værdien er på 0,755 hvilket viser, at reliabiliteten for indekset er høj.
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HUMAN KAPITAL
Human kapital omhandler både lærernes tekniske og faglige kompetencer og angår dermed også lærernes muligheder for at lære nyt samt at få feedback på deres arbejde. Human kapital er ét af elementerne i professionel kapital.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 4. Faktoranalyse: Human kapital

Spørgsmålsformulering

Loadings

Præ-tekst: ”I hvilken grad…”
... har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde?
... har du mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelse?
Præ-tekst: ”Hvor ofte…”
… modtager du brugbar feedback på dit arbejde fra ledere, kolleger eller andre på skolen?
… har du indenfor den sidste måned følt dig sikker på dine kompetencer til at klare vanskeligheder på
arbejdet?

.833
.624
.444
.278

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.007. Cronbach’s alpha = 0,623.

Figur 4. Fordeling af indeks for human kapital

Note: N = 7.452. Gennemsnit = 3.23. Standardafvigelse = 0,64. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at fordelingen på indekset er tilnærmelsesvis normalfordelt med et gennemsnit lidt over middel på 3,23. Størstedelen af respondenterne ligger omkring 3, hvilket indikerer en
middel grad af human kapital. Indekset har en acceptabel reliabilitet med en Cronbach’s alpha-værdi
på 0,623.
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SOCIAL KAPITAL, LÆRERE
Social kapital er det tredje delelement i professionel kapital udover beslutningskapital og human kapital. En arbejdsplads med høj grad af social kapital vil være en arbejdsplads, hvor medarbejderne
oplever interaktion, der promoverer enten tillid, retfærdighed, respekt og/eller samarbejde eller
flere af disse værdier. Dette indeks måler den sociale kapital lærerne i mellem.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 5. Faktoranalyse: Social kapital, lærere

Spørgsmålsformulering

Loadings

Præ-tekst: ”I hvilken grad…”
… er der en åben og tillidsfuld dialog imellem lærerne?
… er der på skolen en kultur, hvor man som lærer tør sige til sine kollegaer, hvis der en lærerfaglig opgave, man har svært ved at løse?

.817
.817

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.351. Cronbach’s alpha = 0,799.

Figur 5. Fordeling af indeks for social kapital, lærere

Note: N = 7.427. Gennemsnit = 3,81. Standardafvigelse = 0,76. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lærerne generelt oplever en forholdsvis høj grad af social kapital. Gennemsnittet ligger således på knap 4 på en skala fra 1 til 5 med en venstreskæv fordeling. Reliabiliteten i
indekset er høj med en Cronbach’s alpha-værdi på 0,799.
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SOCIAL KAPITAL, LEDERE
Social kapital er det tredje delelement i professionel kapital udover beslutningskapital og human kapital. En arbejdsplads med høj grad af social kapital vil være en arbejdsplads, hvor medarbejderne
oplever interaktion, der promoverer enten tillid, retfærdighed, respekt og/eller samarbejde eller
flere af disse værdier. Dette indeks måler den sociale kapital lærerne og lederne i mellem.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 6. Faktoranalyse: Social kapital, ledere

Spørgsmålsformulering

Loadings

Præ-tekst: ”I hvilken grad…”
… kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?
… stoler ledelsen på, at de ansatte gør et godt stykke arbejde?
… bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?

.850
.744
.703

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværd over 1 er udtrukket. N = 7.351. Cronbach’s alpha = 0,80.

Figur 6. Fordeling af indeks for social kapital, ledere

Note: N = 7.385. Gennemsnit = 3,62. Standardafvigelse = 0,80. Min = 1. Max = 5.

Lærerne har en social kapital over middel på skalaen, når det kommer til interaktionen med ledelsen. Gennemsnittet for indekset ligger således på 3,62, men har dog også stor spredning over hele
indekset (1 til 5). Indekset har en høj reliabilitet, hvilket vises ved en Cronbach’s alpha-værdi på 0,8.
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PROFESSIONEL KAPITAL
Professionel kapital forstås jf. Hargreaves & Fullan (2012) som organisationens evne til at gøre en
markant forskel for eleverne og deres læring gennem langsigtede investeringer i fagprofessionelle og
skoler, der skaber merværdi for samfundet på sigt. Begrebet udgøres af tre delelementer, der er
konstrueret i indeks beskrevet ovenfor. Delelementerne er social kapital (både lærere i mellem og
mellem lærere og ledelse), human kapital samt beslutningskapital. Tilsammen udgør disse elementer
professionel kapital, som måles i dette indeks med inspiration fra Kristensen (2015) (se evt. det kvantitative analysenotat for videre uddybning).
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 7. Faktoranalyse: Professionel kapital

Spørgsmålsformulering

Loadings

Social kapital, ledere - indeks
Human kapital - indeks
Beslutningskapital - indeks
Social kapital, lærere - indeks

.712
.575
.573
.527

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.240. Cronbach’s alpha = 0,685.

Figur 7. Fordeling af indeks for professionel kapital

Note: N = 7.454. Gennemsnit = 3,47. Standardafvigelse = 0,54. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at størstedelen af lærerne har en forholdsvis høj professionel kapital, idet fordelingen primært koncentreres mellem 3 og 4, og gennemsnittet er 3,47 og dermed lidt over middel
på indeksets skala. Kun få lærere oplever enten meget høj eller meget lav grad af professionel kapital. Indekset har en fornuftig reliabilitet med Cronbach’s alpha-værdi på 0,685.
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BILAG B7 Indekskonstruktion

TRANSFORMATIV LEDELSE
Transformativ ledelse er ledelsens bestræbelser på og evne til at skabe og tydeliggøre en vision for
en ønskværdig fremtid, samt til at koble denne vision til det konkrete, pædagogiske arbejde, herunder oversættelsen af de mere overordnede målsætninger til meningsfulde prioriteringer og beslutninger. Indekset måler således ledelsens evne til at skabe og tydeliggøre visioner og oversætte den
til konkrete handlinger og prioriteringer.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 8. Faktoranalyse: Transformativ ledelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Min skoleledelse:”
Gør en løbende indsats for at få skolens medarbejdere til at arbejde sammen i retning af visionen
Bestræber sig på at gøre det klart for medarbejderne, hvordan de kan bidrage til at opnå skolens mål
Konkretiserer en klar vision for skolens fremtid
Forsøger at få medarbejderne til at acceptere fælles mål for skolen
Er tydelige omkring deres forventninger til, hvordan jeg skal prioritere i mine opgaver

.897
.877
.835
.804
.637

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 6.863. Cronbach’s alpha = 0,902.

Figur 8. Fordeling af indeks for transformativ ledelse

Note: N = 7.345. Gennemsnit = 3,46. Standardafvigelse = 0,94. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at der er en stor spredning i lærernes oplevelse af ledelsens brug af transformativ ledelse. Fordelingen er en smule venstreskæv med et gennemsnit på 3,46. Det tyder således
på, at der er stor forskel i, hvilken grad ledelserne benytter sig af transformationsledelse. Indekset
har en særdeles høj reliabilitet med en Cronbach’s alpha-værdi på 0,902.
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DISTRIBUERET LEDELSE
Distribueret ledelse omhandler deling af ledelse blandt formelle og uformelle ledere på skolen og
afstemtheden i den samlede ledelse baseret på en fælles forståelse af retningen. Indekset måler lærernes oplevelse af ledelsens brug af distribueret ledelse og deres egen oplevelse af at blive inddraget af ledelsen i beslutninger, opgaver og udvikling.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 9. Faktoranalyse: Distribueret ledelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:”
Jeg har været med til at beslutte aktiviteter for skolens drift og udvikling, som har fået betydning for
mine kolleger
Jeg har haft ansvaret for at organisere arbejdsopgaver på skolen
Jeg har givet forslag til skolens drift og fremadrettede udvikling
Jeg har deltaget i at sætte mål for udviklingen af skolen

.863
.755
.748
.726

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 6.784. Cronbach’s alpha = 0,855.

Figur 9. Fordeling af indeks for distribueret ledelse

Note: N = 7.349. Gennemsnit = 3,16. Standardafvigelse = 1,13. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser en meget varieret oplevelse af brugen af distribueret ledelse blandt lærerne.
Fordelingen er tilnærmelsesvis normaltfordelt, men har klare peaks i begge ender af skalaen, hvilket
tyder på mange forskellige grader af oplevet distribueret ledelse på landets skoler. Indekset har dertil en høj grad af reliabilitet med en Cronbach’s alpha-værdi på 0,855.
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TILLID TIL LEDELSE
Dette indeks dækker over lærernes tillid til ledelsen. Herunder indgår lærernes oplevelse af skoleledelsens kompetence og den heraf følgende tillid til skolens ledelse. Målet er udviklet med inspiration
fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 10. Faktoranalyse: Tillid til ledelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om skolens ledelse og mål:”
Skolens ledelse er kompetent
Jeg har stor tillid til ledelsen på min skole
Skolens ledelse er god til at motivere lærerne
Skolens ledelse har et godt kendskab til pædagogiske metoder
Jeg er enig i skolens fastsatte mål og værdier

.918
.896
.879
.813
.583

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 6.691. Cronbach’s alpha = 0,911.

Figur 10. Fordeling af indeks for tillid til ledelse

Note: N = 7.418. Gennemsnit = 3,72. Standardafvigelse = 0,96. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at størstedelen af lærerne generelt har en høj tillid til deres ledelse. Gennemsnittet ligger således på 3,72, og fordelingen er venstreskæv, så en stor del af respondenterne ligger
mellem 4 og 5 ud af en skala fra 1 til 5. Dog er spredningen på indekset stor, idet nogle lærere også
har en meget lav grad af tillid til ledelsen. Cronbach’s alpha-værdien på 0,911 er udtryk for en særdeles høj reliabilitet.
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OMFANG AF TEAMSAMARBEJDE
I dette indeks indfanges lærernes brug af teamsamarbejde i deres daglige arbejde. Teamsamarbejde
forstås både som fælles udformning af undervisningsmateriale, faglige diskussioner og udveksling af
undervisningserfaringer mellem kollegaer.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 11. Faktoranalyse: Omfang af teamsamarbejde

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor ofte har du følgende former for samarbejde med andre lærere?”
Samarbejde om at planlægge og udforme undervisningsmateriale
Diskussioner med andre om hvordan man skal undervise i et bestemt emne
Dele undervisningserfaringer med andre
Besøge et andet klasseværelse for at lære af andre

.730
.726
.722
.415

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.268. Cronbach’s alpha = 0,744.

Figur 11. Fordeling af indeks for omfang af teamsamarbejde

Note: N = 7.437. Gennemsnit = 2,84. Standardafvigelse = 0,76. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lærerne oplever meget forskellig grad af teamsamarbejde med spredning
over hele indekset. Størstedelen oplever dog en middel grad af teamsamarbejde på skalaen fra 1 til 5
med et gennemsnit på 2,84, mens meget få oplever en meget høj grad af teamsamarbejde. Indekset
har høj reliabilitet med en Cronbach’s alpha-værdi på 0,744.
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UDBYTTE AF TEAMSAMARBEJDE
Dette indeks beskriver lærernes udbytte af teamsamarbejdet, som de indgår i med deres kollegaer.
Hvor indekset ’Omfang af teamsamarbejde’ ovenfor omhandler graden, hvormed der benyttes
teamsamarbejde på skolen, omhandler dette indeks lærernes vurdering af, om de får noget ud af at
indgå i dette teamsamarbejde.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 12. Faktoranalyse: Udbytte af teamsamarbejde

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:”
Teamsamarbejde med mine kollegaer er en vigtig del af mit arbejde som lærer
Jeg får et stort udbytte af teamsamarbejdet

.837
.837

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.414. Cronbach’s alpha = 0,811.

Figur 12. Fordeling af indeks for udbytte af teamsamarbejde

Note: N = 7.434. Gennemsnit = 4,40. Standardafvigelse = 0,78. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser tydeligt, at lærerne oplever at få et stort udbytte af teamsamarbejdet med deres kollegaer, idet fordelingen er særdeles venstreskæv med et gennemsnit på 4,40 og en stor del af
respondenterne med den højeste score på 5. Indekset har dertil høj reliabilitet jævnfør Cronbach’s
alpha-værdien på 0,811.

19

BILAG B7 Indekskonstruktion

LÆREROPLEVEDE REGLER OG PROCEDURER
Læreroplevede regler og procedurer dækker over oplevelsen af fx dokumentationskrav mv. Indekset
indeholder lærernes oplevelse af betydning for deres arbejde, og om dokumentationen giver mening
for deres arbejde.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 13. Faktoranalyse: Læreroplevet regler og procedurer

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:”
Jeg oplever generelt, at de regler og procedurer, jeg skal følge, danner gode rammer for mit arbejde
Jeg oplever, at der samlet set er mening med de krav der er til, hvad jeg skal dokumentere

.787
.787

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.181. Cronbach’s alpha = 0,764.

Figur 13. Fordeling af indeks for læreroplevet regler og procedurer

Note: N = 7.372. Gennemsnit = 3,08. Standardafvigelse = 1,03. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser en meget blandet oplevelse af regler og procedure blandt lærerne. Fordelingen
dækker således hele indekset fra 1 til 5 med størstedelen af respondenterne centreret omkring 3 og
4 og et gennemsnit på 3,08. Cronbach’s alpha-værdien på 0,764 udtrykker en høj reliabilitet for indekset.
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FAGPROFESSIONELT RÅDERUM
Fagprofessionelt råderum dækker over lærernes mulighed for selv at træffe bedømmelser og beslutninger samt at vælge principper for deres undervisning. Indekset måler således lærernes oplevelse af
at have mulighed for at prioritere arbejdsopgaver og vælge principper for deres undervisning samt
have indflydelse på beslutninger i deres daglige arbejde.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 14. Faktoranalyse: Fagprofessionelt råderum

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”
Jeg har gode muligheder for at vælge arbejdsopgaver fra og til efter, om de er meningsfulde for skolens opgaveløsning
Jeg har stor indflydelse på væsentlige beslutninger vedrørende de klasser og elever, jeg underviser
Jeg har gode muligheder for at vælge de mest hensigtsmæssige didaktiske principper og metoder i
undervisningen

.716
.645
.621

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.134. Cronbach’s alpha = 0,697.

Figur 14. Fordeling af indeks for fagprofessionelt råderum

Note: N = 7.442. Gennemsnit = 3,58. Standardafvigelse = 0,84. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lærerne generelt oplever at have et forholdsvist stort fagprofessionelt råderum, idet størstedelen af respondenterne ligger omkring 3 og 4 på en skala fra 1 til 5. Gennemsnittet
er ligeledes 3,58, hvilket tyder på at størstedelen af lærerne synes at have et fornuftigt fagprofessionelt råderum. Spredning er dog også stor, hvilket betyder at nogle lærere oplever en meget lav grad
af råderum, mens andre oplever en meget høj grad. Indekset har en fornuftig reliabilitet med
Cronbach’s alpha-værdi på 0,697.
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KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB
Kompetenceudvikling dækker over lærernes mulighed for at tilegne sig ny viden og mulighed for at
deltage i efter- og videreuddannelse. Indekset måler således om lærerne løbende har mulighed for
at lære nyt i deres arbejde samt deltage i efter- og videreuddannelse.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 15. Faktoranalyse: Kompetenceudviklingsforløb

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”I hvilken grad…”
... har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde?
... har du mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelse?

.738
.738

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.087. Cronbach’s alpha = 0,699.

Figur 15. Fordeling af indeks for kompetenceudviklingsforløb

Note: N = 7.431. Gennemsnit = 2,99. Standardafvigelse = 0,90. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at størstedelen af lærerne opfatter deres mulighed for kompetenceudvikling
som værende på et middelniveau – omkring 3 på en skala fra 1 til 5. Der er dog spredning over hele
indekset, hvilket indikerer, at nogle lærere oplever meget få muligheder for kompetenceudvikling,
mens andre lærere oplever gode muligheder for dette. Reliabiliteten for indekset er god med
Cronbach’s alpha-værdi på 0,699.
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MESTRING AF LÆRERGERNING
Mestring af lærergerning omhandler lærernes følelse af at kunne klare sine opgaver og have succes
med sit arbejde. Der måles således, om lærerne føler, at de evner deres opgave som lærer og også
har succes med det arbejde, de laver med deres elever.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 16. Faktoranalyse: Mestring af lærergerning

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:”
Jeg har succes med eleverne i min klasse
Jeg ved normalt, hvordan jeg får elevernes opmærksomhed
Jeg føler, at jeg gør en betydelig uddannelsesmæssig forskel i mine elevers liv
Hvis jeg virkelig anstrenger mig, kan jeg få selv de mest vanskelige og umotiverede elev til at gøre
fremskridt

.777
.675
.596
.548

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.353. Cronbach’s alpha = 0,715.

Figur 16. Fordeling af indeks for mestring af lærergerning

Note: N = 7.451. Gennemsnit = 4,33. Standardafvigelse = 0,54. Min = 1. Max = 5.

Fordelingen på indekset tyder på en meget høj grad af mestring af lærergerningen blandt lærerne,
hvilket udtrykkes i en stærkt venstreskæv fordeling. Langt de fleste lærere placerer sig således mellem 4 og 5, og gennemsnittet for indekset er 4,33. Det er desuden meget få lærere, der oplever en
mestring af lærergerningen på under 3 på en skala fra 1 til 5. Indekset har en høj reliabilitet udtrykt i
Cronbach’s alpha-værdien på 0,715.
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ANERKENDELSE
Anerkendelse angår oplevelsen af at føle sig anerkendt af andre aktører inden for folkeskolen samt
af samfundsmæssige aktører. Indekset måler således, hvordan lærerne føler, deres arbejde bliver
anerkendt af både deres kollegaer, skoleledelsen og forældrene til deres elever.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 17. Faktoranalyse: Anerkendelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:”
Mit arbejde bliver anerkendt af mine lærerkollegaer på min skole
Mit arbejde bliver anerkendt af ledelsen på min skole
Mit arbejde bliver anerkendt af forældrene til mine elever

.818
.751
.712

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 7.016. Cronbach’s alpha = 0,622.

Figur 17. Fordeling af indeks for anerkendelse

Note: N = 7.411. Gennemsnit = 4,24. Standardafvigelse = 0,65. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lærerne generelt føler sig meget anerkendte, idet størstedelen af respondenterne ligger på 4 eller derover på en skala fra 1 til 5. Gennemsnittet er dertil på 4,24, og tyder således på en oplevelse af stor anerkendelse hos lærerne. Cronbach’s alpha-værdien på 0,622 tyder på
en fornuftig reliabilitet for indekset.
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FLEKSIBILITET I TILSTEDEVÆRELSE
Fleksibilitet i tilstedeværelse omhandler den fleksibilitet lærerne har i deres arbejde, herunder eventuelt påkrævet tilstedeværelse på skolen i arbejdstiden. Det måles således, om lærerne oplever at
have en høj grad af fleksibilitet i deres arbejdsuge, eller om der er en mindre grad af fleksibilitet.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 18. Faktoranalyse: Fleksibilitet i tilstedeværelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Præ-tekst: ”I hvilken grad oplever du…”
… at der er tilstrækkelig fleksibilitet til, hvor du varetager dine arbejdsopgaver på en normal arbejdsuge?
… at der er tilstrækkelig fleksibilitet til, hvornår du varetager dine arbejdsopgaver på en normal arbejdsuge?
… at din ledelse kræver, at lærerne skal være på skolen på bestemte tider i løbet af en uge (vendt)

.893
.725
.501

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. (vendt) angiver, at kodningen af
variablen relativt til de andre variable er vendt om inden faktoranalysen. N = 7.142. Cronbach’s alpha = 0,731.

Figur 18. Fordeling af indeks for fleksibilitet i tilstedeværelse

Note: N = 7.448. Gennemsnit = 3,02. Standardafvigelse = 0,89. Min = 1. Max = 5.

Indeksets fordeling er tilnærmelsesvist normalfordelt (gennemsnit = 3,02). Der er dog stor spredning
i, hvordan lærerne opfatter deres grad af fleksibilitet. Hovedparten oplever at have en vis grad af
fleksibilitet, mens andre opfatter ingen eller høj grad. Indekset har en Cronbach’s alpha-værdi på
0,731, hvilket tyder på god reliabilitet.
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RAMMER FOR FORBEREDELSE
Rammer for forberedelse dækker over de forhold, der er gældende for lærernes forberedelse - både
de fysiske og skematekniske forhold. Indekset måler således, i hvor høj grad lærerne oplever at have
hensigtsmæssige forhold for deres forberedelse, så de kan møde velforberedt op til deres undervisning.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 19. Faktoranalyse: Rammer for forberedelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Præ-tekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rammerne for forberedelse på din skole:”
Mit skema giver mig muligheder for at placere min forberedelse på hensigtsmæssige tidspunkter
Jeg møder altid velforberedt op til min undervisning
Jeg er generelt tilfreds med de fysiske rammer for min forberedelse
Jeg skal ofte forberede mig, når jeg er træt efter undervisning eller andre opgaver (vendt)

.687
.514
.407
.405

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. (vendt) angiver, at kodningen af
variablen relativt til de andre variable er vendt om inden faktoranalysen. N = 7.142. Cronbach’s alpha = 0,569.

Figur 19. Fordeling af indeks for rammer for forberedelse

Note: N = 7.450. Gennemsnit = 2,91. Standardafvigelse = 0,82. Min = 1. Max = 5.

Fordelingen på indekset spreder sig over hele skalaen, hvilket indikerer at det er meget forskelligt,
hvordan lærerne oplever deres rammer for forberedelse. Størstedelen af lærerne placerer sig omkring 3 på skalaen, hvilket indikerer at lærerne gennemsnitligt oplever nogenlunde gode rammer for
forberedelse. Der er dog også nogle lærere, der oplever meget dårlige rammer, mens en lidt mindre
gruppe oplever, at de har rigtig gode forberedelsesrammer. Cronbach’s alpha-værdien på 0,569 indikerer en fornuftig grad af reliabilitet for indekset.
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3. FAKTORANALYSER OG INDEKSKONSTRUKTIONER, LEDERSURVEY
I dette afsnit gennemgås faktoranalyserne og indekskonstruktionerne for indeks i tværsnitsundersøgelsen, som udgøres af spørgsmål, der stammer fra ledersurveyen 2019.

LEDELSESAUTONOMI
Ledelsesautonomi omhandler lederens frihedsgrader eller råderum til selv at lede og træffe beslutninger for skolens udvikling og organisering. Indekset måler således, i hvor høj grad lederne oplever
at have mulighed for selv at kunne lede skolen og træffe beslutninger om skolens udvikling og ressourceforbrug.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 20. Faktoranalyse: Ledelsesautonomi

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn”
Min skole er fri til selv at bestemme, hvordan vi organiserer vores arbejde
Som leder har jeg stor frihed til at fordele vores ressourcer inden for skolen
Som leder har jeg stor frihed til at sætte strategisk retning for min skole

.690
.680
.647

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 535. Cronbach’s alpha = 0,712.

Figur 20. Fordeling af indeks for ledelsesautonomi

Note: N = 537. Gennemsnit = 3,96. Standardafvigelse = 0,71. Min = 1,33. Max = 5,00.
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Figuren ovenfor viser, at skolelederne i høj grad oplever, at de har frihed til at lede og planlægge arbejdet på skolen, hvor størstedelen af skolelederne vurderer ledelsesautonomien til at være 4 eller
over og næsten ingen til at være under 2 på skalaen fra 1 til 5. Gennemsnittet er på 3,96 hvilket også
indikerer, at kun få skoleledere oplever en lav grad af ledelsesautonomi. Cronbach’s alpha-værdien
er 0,712 og udtrykker en høj grad af reliabilitet for indekset.
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LEDELSESRUM
Ledelsesrum omhandler de mere konkrete muligheder, lederen har i tilrettelæggelsen af arbejdet på
skolen, herunder at fastsætte faglige mål og undervisningsmetoder, kompetenceudvikle underviserne, tage beslutninger om lærerstabens sammensætning og fastsætte skolens budgetramme. Indekset måler således i hvor høj grad lederne oplever at have dette ledelsesrum.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 21. Faktoranalyse: Ledelsesrum

Spørgsmålsformulering

Loadings

Fastsættelse af de faglige mål for eleverne?
Kompetenceudvikling af undervisere?
Fastsættelse af undervisningsmetoder og hvordan undervisningen tilrettelægges på skolen? (Fx trinmål, årsplaner, valg af lærebøger, pædagogiske metoder, fagdidaktik, klasserumsledelse, projektarbejde mv.)
Ansættelse og afskedigelse af lærere?
Fastsættelse af skolens samlede budgetramme?

.695
.668
.646

.404
.131

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 2 faktorer med en Eigenværdi større end 1 er udtrukket, men da alle items loader
dårligt på faktor 2, ses der bort fra denne. N = 515.

Spørgsmålet ’Fastsættelse af skolens samlede budgetramme?’ loader dårligt på faktoren, hvorfor
denne udskilles fra indekset og benyttes til at lave et indeks kaldet ’Budgetmæssigt ledelsesrum’. De
resterende spørgsmål fra faktoranalysen samles i et andet indeks kaldet ’Generelt ledelsesrum’.
Figur 21. Fordeling af indeks for generelt ledelsesrum.

Note: N = 536. Gennemsnit = 3,71. Standardafvigelse = 0,65. Min = 1,25. Max = 5.
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Når det kommer til det generelle ledelsesrum, viser figuren ovenfor, at lederne generelt oplever et
forholdsvist stort ledelsesrum i deres daglige arbejde. Størstedelen af fordelingen er således koncentreret mellem 3 og 4 på skalaen fra 1 til 5, og gennemsnittet er på 3,71 for indekset. Dette indeks er
konstrueret af de fire første spørgsmål i Tabel 21 ovenfor. Cronbach’s alpha-værdien for indekset er
0,658, hvilket er tegn på en fornuftig reliabilitet.
Figur 22. Fordeling af indeks for budgetmæssigt ledelsesrum.
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Note: N = 529. Gennemsnit = 1,93. Standardafvigelse = 1,15. Min = 1. Max = 5.

Når det kommer til budgetmæssigt ledelsesrum, er der tale om en meget højreskæv fordeling, hvilket indikerer, at skolelederne i meget lav grad oplever at have indflydelse på skolens samlede budgetramme. Gennemsnittet for variablen er 1,93, hvilket tyder på et generelt lille budgetmæssigt ledelsesrum, om end visse skoleledere oplever ledelsesrummet som stort.
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FAGLIG LEDELSE
Faglig ledelse angår lederens ledelse af lærerne relateret til konkret undervisning. I faglig ledelse indgår flere elementer som at observere undervisning, tale om undervisning med lærerne og deltage i
møder om elevernes udbytte af undervisningen. Indekset måler således, i hvor høj grad lederne udøver faglig ledelse i deres arbejde.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 22. Faktoranalyse: Faglig ledelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor ofte har skolens ledelse gjort følgende i dette skoleår?”
… givet feedback til lærere om deres undervisning
… diskuteret lærernes undervisning med dem enkeltvis eller i mindre grupper
… overværet undervisning i klasserne hos lærere
… deltaget i klassekonference eller lignende, hvor de enkelte elevers udbytte af undervisningen blev
drøftet
… fortalt lærerne om forskningsresultater om mere effektive undervisningsformer

.863
.772
.736
.634
.593

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 487. Cronbach’s alpha = 0,843.

Figur 23. Fordeling af indeks for faglig ledelse

Note: N = 529. Gennemsnit = 3,22. Standardafvigelse = 0,77. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser en forholdsvis stor spredning i ledernes brug af faglig ledelse, men med størstedelen af lederne mellem 2 og 4 på indekset fra 1 til 5. Med et gennemsnit på 3,22 benytter de fleste skoleledere en middel grad faglig ledelse, mens enkelte benytter det i enten meget høj eller meget lav grad. Der er en høj reliabilitet for indekset jævnfør Cronbach’s alpha-værdien på 0,843.
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KOMMUNAL OPBAKNING
Kommunal opbakning angår ledernes oplevelse af, hvordan skoleforvaltningen og politikerne i kommunen bakker op omkring skolen. Det måles således, i hvilken grad lederne oplever, at der bakkes
op om skolen både generelt, men også i forhold til fastsættelse af mål for og opfølgning på skolens
arbejde samt udformningen af skoledagen.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 23. Faktoranalyse: Kommunal opbakning

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”
Kommunens skoleforvaltning bakker fuldstændigt op om skolens valg om udformningen af skoledagen
Kommunens politikere bakker fuldstændigt op om skolens valg om udformningen af skoledagen
Alt i alt yder kommunen en god støtte til skolens arbejde
Kommunen laver klare planer for opfølgning på skolens arbejde
Kommunen fastsætter supplerende mål for skolen udover de nationale mål

.823
.744
.687
.684
.355

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 2 faktorer med en Eigenværdi større end 1 er udtrukket, men da alle items loader
dårligt på faktor 2, ses der bort fra denne. N = 481. Cronbach’s alpha = 0,756.

Figur 24. Fordeling af indeks for kommunal opbakning

Note: N = 536. Gennemsnit = 3,70. Standardafvigelse = 0,74. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lederne i nogen eller høj grad oplever kommunal opbakning i deres arbejde.
Gennemsnittet ligger på 3,70, hvilket tyder på, at der generelt er en høj oplevet opbakning fra kommunal side, og kun meget få skoleledere oplever en meget lav grad af opbakning. Cronbach’s alphaværdien indikerer en høj reliabilitet for indekset med en værdi på 0,756.
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KOMMUNAL TILLID
Kommunal tillid omhandler ledernes oplevelse af, at der fra kommunens side er tillid til det arbejde,
skolelederen udfører. Det måles derfor i indekset, i hvilken grad lederne oplever, at der er tillid og
understøttelse fra kommunens side til lederens arbejde og til at udøve god skoleledelse i dagligdagen.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 24. Faktoranalyse: Kommunal tillid

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kommunens handlinger?”
Kommunens handlinger på folkeskoleområdet understøtter mit arbejde bedst muligt
Kommunens handlinger på folkeskoleområdet giver mig mulighed for at udøve god ledelse
Kommunens handlinger på folkeskoleområdet signalerer tillid til det arbejde, jeg udfører

.885
.814
.792

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 532. Cronbach’s alpha = 0,868.

Figur 25. Fordeling af indeks for kommunal tillid

Note: N = 536. Gennemsnit = 3,57. Standardafvigelse = 0,91. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lederne generelt oplever en forholdsvis høj grad af tillid fra kommunal side,
idet størstedelen af respondenterne ligger over 3 på skalaen fra 1 til 5. Flest ledere centrerer sig om
4 på skalaen, hvilket tyder på, at de oplever en høj grad af tillid fra kommunen. Indekset har dertil en
høj reliabilitet med en Cronbach’s alpha-værdi på 0,868.
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STATSLIG TILLID
Statslig tillid omhandler ledernes oplevelse af, at der fra statens side gennem den lovgivning og de
regler, der er gældende, er tillid til det arbejde, skolelederen udfører. Det måles derfor i indekset, i
hvilken grad lederne oplever, at der er tillid og understøttelse fra statens side til lederens arbejde og
til at udøve god skoleledelse i dagligdagen.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 25. Faktoranalyse: Statslig tillid

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”
Lovgivningen og reglerne for folkeskolen understøtter skoleledernes arbejde bedst muligt
Lovgivningen og reglerne for folkeskolen signalerer tillid til det arbejde, jeg udfører
Lovgivningen og reglerne for folkeskolen giver skoleledernes gode muligheder for at udøve god ledelse

.937
.850
.799

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 528. Cronbach’s alpha = 0,895.

Figur 26. Fordeling af indeks for statslig tillid

Note: N = 534. Gennemsnit = 2,70. Standardafvigelse = 0,92. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser en blandet oplevelse blandt skolelederne af den tillid, der udvises fra statslig
side gennem gældende lovgivning og regler. Fordelingen er spredt over hele indekset fra 1 til 5 med
et gennemsnit på 2,70, hvilket indikerer, at lederne ikke oplever en særlig stor grad af statslig tillid.
Cronbach’s alpha er 0,895 og indikerer således en høj reliabilitet for indekset.
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SAMARBEJDE MED TR
Samarbejde med TR omhandler samarbejdsrelationen mellem leder og tillidsrepræsentant på skolen. Indekset udtrykker således lederens opfattelse af, om samarbejdet med tillidsrepræsentanten
på skolen er velfungerende eller ej.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 26. Faktoranalyse: Samarbejde med TR

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”
Jeg har et virkeligt godt samarbejde med tillidsrepræsentanten
Der er altid et tillidsfuldt samarbejde mellem tillidsrepræsentanten og skoleledelsen
Tillidsrepræsentanten og skoleledelsen orienterer hinanden løbende om relevante forhold

.940
.917
.697

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 531. Cronbach’s alpha = 0,877.

Figur 27. Fordeling af indeks for samarbejde med TR

Note: N = 535. Gennemsnit = 4,54. Standardafvigelse = 0,71. Min = 1. Max = 5.

Fordelingen er meget venstreskæv, hvor langt størstedelen af besvarelser befinder sig på 5 og næsten ingen under 4. Dette indikerer, at skolelederne i meget høj grad oplever at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med tillidsrepræsentanten på skolen. Indekset har desuden høj reliabilitet med
Cronbach’s alpha-værdi på 0,877.
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SAMARBEJDE MED FORVALTNINGEN
Samarbejde med forvaltningen omhandler lederens oplevelse af samarbejdet mellem skoleledelsen
og den kommunale forvaltning. Indekset måler således, om ledelsen vurderer samarbejdet som velfungerende, herunder om det er tillidsfuldt, og om parterne løbende orienterer hinanden om relevante forhold.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 27. Faktoranalyse: Samarbejde med forvaltningen

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”
Der er et meget tillidsfuldt samarbejde mellem den kommunale forvaltning og skoleledelsen
Jeg har et virkelig godt samarbejde med den kommunale forvaltning
Forvaltningen og skoleledelsen orienterer altid hinanden løbende om relevante forhold

.944
.901
.781

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 526. Cronbach’s alpha = 0,907.

Figur 28. Fordeling af indeks for samarbejde med forvaltningen

Note: N = 536. Gennemsnit = 4,01. Standardafvigelse = 0,85. Min = 1,33. Max = 5.

Fordelingen er meget venstreskæv med et gennemsnit på 4, hvilket indikerer, at skolelederne i meget høj grad oplever at forvaltningen og skoleledelsen har et velfungerende samarbejde. Meget få
ledere oplever således at have et dårligt samarbejde med forvaltningen. Cronbach’s alpha-værdien
på 0,907 indikerer desuden en særdeles høj grad af reliabilitet.
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KOMMUNALT SAMARBEJDE
Kommunalt samarbejde omhandler det generelle samarbejde mellem kommunen og skoleledelsen. I
dette indeks indgår derfor de tidligere præsenterede indeks: kommunal tillid, samarbejde med forvaltningen og kommunal opbakning. Tilsammen udtrykker disse, hvordan skoleledelsen oplever samarbejdet med kommunen generelt.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 28. Faktoranalyse: Kommunalt samarbejde

Spørgsmålsformulering

Loadings

Kommunal tillid - indeks
Samarbejde med forvaltningen - indeks
Kommunal opbakning - indeks

.871
.763
.761

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 535. Cronbach’s alpha = 0,838.

Figur 29. Fordeling af indeks for kommunalt samarbejde

Note: N = 537. Gennemsnit = 3,76. Standardafvigelse = 0,73. Min = 1,56. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lederne har meget forskellige oplevelser af det kommunale samarbejde
med en spredning over stort set hele indekset. De fleste ledere placerer sig dog mellem 3 og 4, hvilket tyder på, at de oplever et forholdsvist godt samarbejde med kommunen. Cronbach’s alpha-værdien på 0,838 udtrykker en høj reliabilitet for indekset.
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LEDEROPLEVEDE REGLER OG PROCEDURER
Lederoplevede regler og procedurer omhandler ledernes oplevelse af dokumentationskrav, regler og
procedurer, og om disse danner gode rammer for lederens arbejde. Formålet er således at måle, i
hvor høj grad lederne føler, at dokumentationskrav, regler mm. giver mening og er bidragende til at
skabe gode rammer om ledernes arbejde.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 29. Faktoranalyse: Lederoplevet regler og procedurer

Spørgsmålsformulering
Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”
Jeg oplever, at der samlet set er mening med de krav der er til, hvad jeg skal dokumentere
Jeg oplever generelt, at de statslige regler og procedurer, jeg skal følge, danner gode rammer for mit
arbejde
Jeg oplever generelt, at de kommunale regler og procedurer, jeg skal følge, danner gode rammer for
mit arbejde

Loadings
.812
.795
.656

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 529. Cronbach’s alpha = 0,797.

Figur 30. Fordeling af indeks for lederoplevet regler og procedurer

Note: N = 536. Gennemsnit = 3,11. Standardafvigelse = 0,83. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at de fleste skoleledere oplever en moderat byrde i deres arbejde. Fordelingen
er tilnærmelsesvis normalfordelt med respondenter særligt omkring 3 og 4. Indeksets fordeling spreder sig over hele skalaen, men med flest respondenter omkring midten, hvorfor gennemsnittet også
er 3. Der er således enkelte skoleledere der oplever henholdsvis meget stor og meget lille grad af oplevelse af regler og procedurer, som ikke giver mening, men størstedelen oplever det i moderat grad.
Cronbach’s alpha indikerer en høj grad af reliabilitet med en værdi på 0,797.
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ANERKENDELSE
Anerkendelse omhandler ledernes oplevelse af, at deres arbejde og position bliver anerkendt af andre aktører i skoleverdenen og samfundsaktører generelt. Der skelnes her mellem to indeks, hvoraf
det ene måler den nære anerkendelse og det andet måler den samfundsmæssige. Den nære anerkendelse er den, der sker fra lærerne på skolen samt forvaltningen i kommunen. Den samfundsmæssige anerkendelse er derimod anerkendelse fra folketingspolitikere, kommunalpolitikere og samfundet generelt.
Indeksene er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 30. Faktoranalyse: Anerkendelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”I hvilken grad oplever du, at”
Mit arbejde bliver anerkendt af politikerne i min kommune
Skoleledere bliver generelt anerkendt af folketingspolitikerne
Skoleledere bliver generelt anerkendt af samfundet
Mit arbejde bliver anerkendt af forvaltningen i min kommune
Mit arbejde bliver anerkendt af lærerne på min skole

.745
.706
.652
.603
.432

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 467.

Indekset ’Nær anerkendelse’ udgøres af gennemsnittet på spørgsmålene ’Mit arbejde bliver anerkendt af politikerne i min kommune’, ’Mit arbejde bliver anerkendt af forvaltningen i min kommune’
og ’Mit arbejde bliver anerkendt af lærerne på min skole’. Indekset har et Cronbach’s alpha på 0,68.
Figur 31. Fordeling af indeks for nær anerkendelse

Note: N = 534. Gennemsnit = 3,98. Standardafvigelse = 0,74. Min = 1,33. Max = 5.
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Fordelingen er venstreskæv, hvilket indikerer, at skolelederne i høj grad oplever anerkendelse fra
det omkringliggende nære samfund (gennemsnit = 3,98). Kun et fåtal af lederne angiver således værdier under 3 på indekset.
Indekset ’Samfundsmæssigt anerkendelse’ udgøres af gennemsnittet på spørgsmålene ’Skoleledere
bliver generelt anerkendt af folketingspolitikerne’ og ’Skoleledere bliver generelt anerkendt af samfundet’. Indekset har et Cronbach’s alpha på 0,762.
Figur 32. Fordeling af indeks for samfundsmæssig anerkendelse

Note: N = 525. Gennemsnit = 2,91. Standardafvigelse = 0,95. Min = 1. Max = 5.

Ledernes oplevelse af anerkendelse fra samfundet mere generelt er derimod mere varierende. Størstedelen oplever nogen anerkendelse og har værdier mellem 2 og 4 på indekset. Kun meget få lærere oplever dog i høj grad at få anerkendelse fra samfundet. Gennemsnittet på 2,91 tyder også på,
at lederne generelt kun oplever en vis grad af samfundsmæssig anerkendelse.
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TRANSFORMATIV LEDELSE
Transformativ ledelse er ledelsens bestræbelser på og evne til at skabe og tydeliggøre en vision for
en ønskværdig fremtid, samt til at koble denne vision til det konkrete, pædagogiske arbejde, herunder oversættelsen af de mere overordnede målsætninger til meningsfulde prioriteringer og beslutninger. Indekset måler således ledernes rapporterede brug af transformativ ledelse i deres arbejde
med medarbejderne.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 31. Faktoranalyse: Transformativ ledelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Som leder arbejder jeg meget med:”
At gøre en løbende indsats for at få skolens medarbejdere til at arbejde sammen i retning af visionen
At gøre det klart for medarbejderne, hvordan de kan bidrage til at opnå skolens mål
At konkretisere en klar vision for skolens fremtid
At få medarbejderne til at acceptere fælles mål for skolen
At være tydelig omkring mine forventninger til, hvordan den enkelte medarbejder skal prioritere i
sine opgaver

.798
.653
.638
.586
.475

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 534. Cronbach’s alpha = 0,770.

Figur 33. Fordeling af indeks for transformativ ledelse

Note: N = 537. Gennemsnit = 4,17. Standardafvigelse = 0,55. Min = 2,60. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at størstedelen af lederne generelt vurderer, at de i høj grad benytter sig af
transformativ ledelse. Gennemsnittet er 4,17 på skalaen fra 1 til 5, hvilket tyder på en høj grad af
brug af transformationsledelse. Desuden angiver ingen ledere, at de kun i meget lav grad benytter
transformativ ledelse, idet ingen ledere har værdier under 2,6 på indekset. Fordelingen er
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venstreskæv, idet kun en mindre del af lederne vurderer at bruge en lavere grad af transformationsledelse. Cronbach’s alpha-værdien på 0,770 tyder på en høj reliabilitet for indekset.
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DISTRIBUERET LEDELSE
Distribueret ledelse er deling af ledelse blandt formelle og uformelle ledere på skolen og afstemtheden i den samlede ledelse baseret på en fælles forståelse af retningen. Indekset måler således ledernes brug af distribueret ledelse i deres arbejde med medarbejderne.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 32. Faktoranalyse: Distribueret ledelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Som leder involverer jeg udvalgte medarbejdere i…”
At beslutte aktiviteter for skolens drift og udvikling, som har fået betydning for deres kolleger
At komme med forslag til skolens drift og fremadrettede udvikling
At organisere og planlægge arbejdsopgaver på skolen
At sætte mål for udviklingen af skolen

.766
.715
.688
.481

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 532. Cronbach’s alpha = 0,752.

Figur 34. Fordeling af indeks for distribueret ledelse

Note: N = 536. Gennemsnit = 4,42. Standardafvigelse = 0,54. Min = 1,50. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lederne i høj grad vurderer, at de bruger distribueret ledelse som ledelsesstil. Gennemsnittet er således på 4,42 og en stor del af respondenterne placerer sig på scoren 5 på
skalaen fra 1 til 5, mens stort set ingen placerer sig under 3. Indekset har en høj reliabilitet jævnfør
dets Cronbach’s alpha-værdi på 0,752.
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HOLDNINGER TIL TILSTEDEVÆRELSESKRAV
Holdninger til tilstedeværelseskrav omhandler lederens håndtering af lærernes tilstedeværelse på
skolen. Det måles således om lederne i høj eller lav grad sørger for at lærerne er tilstede på skolen,
eller om de i højere grad giver lærerne fleksibilitet til selv at tilrettelægge deres arbejde.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 33. Faktoranalyse: Holdninger til tilstedeværelseskrav

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i disse udsagn om hvordan du leder lærernes arbejdstid indenfor de lokalt/nationalt gældende rammer?”
Jeg giver lærerne så fleksibel arbejdstilrettelæggelse som muligt
Jeg sikrer, at alle lærerne er tilstede på skolen så meget som muligt (vendt)
Udover undervisningstiden kræver jeg at lærerne skal være på skolen på bestemte tider i løbet af en
uge, men lader dem derudover selv tilrettelægge deres arbejdstid mest muligt.

.779
.330
.276

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. (vendt) angiver, at kodningen af
variablen relativt til de andre variable er vendt om inden faktoranalysen. N = 534. Cronbach’s alpha = 0,374.

Figur 35. Fordeling af indeks for holdninger til tilstedeværelseskrav

Note: N = 537. Gennemsnit = 3,93. Standardafvigelse = 0,70. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lederne i høj grad forsøger at give lærerne så fleksible rammer som muligt,
når det kommer til tilstedeværelse. Gennemsnittet er således tæt på 4 på skalaen fra 1 til 5, hvor kun
meget få ledere oplyser at have stramme holdninger til tilstedeværelse for lærerne. Der er tale om
en smule lave, men dog acceptable loadings særligt for det sidste spørgsmål, men da det bidrager
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substantielt til begrebet, beholdes variablen. Cronbach’s alpha-værdien på 0,374 er dog forholdsvis
lav.

HOLDNINGER TIL LOKALAFTALER
Holdninger til lokalaftaler omhandler ledernes holdning til lokalaftalen/forståelsespapiret og betydningen af den i den kommune, de arbejder i. Indekset måler således om lokalaftalen giver lederne
større ledelsesrum, bidrager til bedre samarbejdsklima med TR og er med til at sikre lærerne gode
rammer for god undervisning. Disse spørgsmål er derfor kun besvaret af skoleledere, der arbejder i
kommuner, hvor der er en form for lokalaftale indgået mellem forvaltningen og lærerkredsen.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 34. Faktoranalyse: Holdninger til lokalaftaler

Spørgsmålsformulering
Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i disse udsagn om betydningen af lokalaftaler eller lignende?”
Lokalaftalen understøtter min mulighed for at give lærerne de bedste rammer for at lave god undervisning
Lokalaftalen giver mig et større ledelsesmæssigt frirum
Lokalaftalen bidrager til et godt samarbejdsklima mellem mig og TR

Loadings
.903
.885
.711

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 370. Cronbach’s alpha = 0,871.

Figur 36. Fordeling af indeks for holdninger til lokalaftaler

Note: N = 378. Gennemsnit = 3.43. Standardafvigelse = 1.043. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser en venstreskæv fordeling, hvilket indikerer, at lederne generelt har en god oplevelse af lokalaftalen og dens betydning for lærernes og ledernes arbejde og samarbejdet mellem
den. Cronbach’s alpha-værdien er 0,871, og indekset har således høj reliabilitet.
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OPLEVELSE AF KOMMUNALT BESTEMTE BARRIERER
Oplevelse af kommunalt bestemte barrierer omhandler lederens opfattelse af barrierer for deres
mulighed for at træffe mest muligt hensigtsmæssige beslutninger for deres skole. I disse barrierer
indgår regler om forberedelse, tilstedeværelse og antallet af undervisningstimer. Indekset måler således, i hvor høj grad lederne oplever disse regler som barrierer for at kunne træffe hensigtsmæssige
beslutninger for skolen.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 35. Faktoranalyse: Oplevelser af kommunalt bestemte barrierer

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”I hvilken grad er kommunalt bestemte regler en barriere for, at du kan træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger på din skole?”
Regler om forberedelse
Regler om tilstedeværelse
Regler om antallet af lærernes undervisningstimer

.868
.667
.641

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 477. Cronbach’s alpha = 0,764.

Figur 37. Fordeling af indeks for oplevelse af kommunalt bestemte barrierer

Note: N = 514. Gennemsnit = 2,47. Standardafvigelse = 1,08. Min = 1. Max = 5.

Fordelingen på indekset er højreskæv, hvilket indikerer, at lederne generelt oplever, at de kommunale regler i et lavt stort omfang udgør barrierer for at træffe hensigtsmæssige beslutninger på skolens vegne. En lav værdi angiver her en lav grad af barrierer (positivt), mens en høj værdi angiver en
høj grad af barrierer (negativt). Gennemsnittet er 2,47, hvilket tyder på en forholdsvis lav oplevelse
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af kommunale barrierer, hvor nogle skoleledere dog oplever reglerne som mere hæmmende for deres mulighed for at træffe beslutninger.
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HOLDNING TIL LÆRERNES RAMMER – TIMETAL OG SELVBESTEMMELSE
Holdning til lærernes rammer omhandler ledernes mening om de rammer, der er for lærernes arbejde. I lærernes rammer indgår både fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, forberedelsestid og antal undervisningstimer.
Indeksene er lavet på baggrund af ledersurveyen indsamlet i forbindelse med denne undersøgelse i
foråret 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det samlede indeks
kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 36. Faktoranalyse: Holdning til lærernes rammer (timetal) og Holdning til lærernes rammer (selvbestemmelse)

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?”
Lærernes forberedelsestid på skolen er tilstrækkelig til at sikre høj undervisningskvalitet
Lærernes skema giver dem mulighed for at placere deres forberedelse på hensigtsmæssige tidspunkter
Lærernes antal af undervisningstimer i år er så højt, at det er en stor udfordring i forhold til at sikre
god undervisningskvalitet (vendt)
Lærernes mulighed for selvbestemmelse i tilrettelæggelsen af arbejdet giver dem mulighed for at levere god undervisning
Reglerne for, hvor meget lærerne skal være til stede på skolen, giver optimale rammer for at løse deres opgaver
De fysiske rammer for lærernes forberedelse er tilfredsstillende

.700
.614
.573
.447
.369
.309

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 2 faktorer med en Eigenværdi større end 1 er udtrukket, men da alle items loader
dårligt på faktor 2, ses der bort fra denne. (vendt) angiver, at kodningen af variable er vendt om inden faktoranalysen. N = 516. Cronbach’s
alpha = 0,764.

Indekset ’Holdning til lærernes rammer (timetal)’ udgøres af gennemsnittet på spørgsmålene ’Lærernes forberedelsestid på skolen er tilstrækkelig til at sikre høj undervisningskvalitet’ og ’Lærernes
skema giver dem mulighed for at placere deres forberedelse på hensigtsmæssige tidspunkter’. Indekset har et Cronbach’s alpha på 0,65 baseret på 534 observationer.
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Figur 38. Fordeling af indekset for holdning til lærernes rammer (timetal)

Note: N = 536. Gennemsnit = 2,97. Standardafvigelse = 1,07. Min = 1. Max = 5.

Fordelingen er tilnærmelsesvis normalfordelt med et peak i 2 og et gennemsnit på 2,97. Det tyder
på, at der blandt skolelederne er meget forskellige holdninger til lærernes rammer, når det kommer
til timetal, med en spredning over hele indekset.
Indekset ’Holdning til lærernes rammer (selvbestemmelse)’ udgøres af spørgsmålene ’Lærernes antal af undervisningstimer i år er så højt, at det er en stor udfordring i forhold til at sikre god undervisningskvalitet’, ’Lærernes mulighed for selvbestemmelse i tilrettelæggelsen af arbejdet giver dem mulighed for at levere god undervisning’, ’Reglerne for, hvor meget lærerne skal være til stede på skolen, giver optimale rammer for at løse deres opgaver’ og ’De fysiske rammer for lærernes forberedelse er tilfredsstillende’. Indekset har et Cronbach’s alpha på 0,54 baseret på 518 observationer.
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Figur 39. Fordeling af indeks for holdning til lærernes rammer (selvbestemmelse)

Note: N = 537. Gennemsnit = 3,82. Standardafvigelse = 0,68. Min = 1,25. Max = 5.

Fordelingen er en smule venstreskæv med flest respondenter koncentreret omkring scoren 4 ud af
skalaen 1 til 5. Gennemsnittet er 3,82, og fordelingen tyder således på, at de fleste skoleledere har
en positiv holdning til lærernes rammer, når det kommer til selvbestemmelse.
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4. FAKTORANALYSER OG INDEKSKONSTRUKTIONER,
TIDSSERIEANALYSE
I dette afsnit gennemgås faktoranalyserne og indekskonstruktionerne for de indeks, der primært benyttes i tidsserieanalysen, og som stammer fra andre undersøgelser end lærer- og ledersurveyen
2019.

ELEVOPLEVET UNDERVISNINGSKVALITET
Elevoplevet undervisningskvalitet omhandler elevernes syn på den undervisning, de modtager. Definitionen af undervisningskvalitet dækker over flere elementer, som omfatter god klasserumsledelse,
skabelse af et trygt læringsmiljø, klare instruktioner, tilpasning og differentiering af undervisning,
brug af forskellige undervisningsstrategier samt relationsskabelse. Elevoplevet undervisningskvalitet
er således elevernes syn på disse parametre af undervisningen.
Indekset er lavet på baggrund af elevsurveyen fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen og er målt i 2014-2018. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det
samlede indeks kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 37. Faktoranalyse: Elevoplevet undervisningskvalitet

Spørgsmålsformulering

Loadings

Min [dansklærer/ matematiklærer] er en dygtig underviser.
Min [dansklærer/ matematiklærer ] gør noget for, at jeg har det godt i klassen.
Min [dansklærer/ matematiklærer] lytter til mig i timerne.
Min [dansklærer/ matematiklærer] giver mig spændende opgaver.
Jeg respekterer min [dansklærer/ matematiklærer].
Når vi arbejder i grupper i [dansk/matematik] er det tydeligt, hvad det er, læreren vil have os til at
lave.
Min [dansklærer/ matematiklærer] sørger tit for, at de opgaver jeg får i [dansk/matematik], passer til
mit niveau.
Min [dansklærer/ matematiklærer] fortæller mig tit, hvordan jeg kan blive endnu bedre til
[dansk/matematik].
Min [dansklærer/ matematiklærer] sørger for, at der er ro i klassen.
Min [dansklærer/ matematiklærer] fortæller mig tit, hvordan jeg klarer mig i forhold til de mål, der er
i [dansk/matematik].
Min [dansklærer/ matematiklærer] viser mig tit, hvad [dansk/matematik] kan bruges til i min hverdag.
Jeg hører efter, hvad min lærer siger i [dansktimerne/matematiktimerne].
Min [dansklærer/ matematiklærer] forventer af mig, at jeg klarer mig godt i [dansk/matematik].
Jeg deltager, når vi taler om et emne i klassen i [dansk/matematik].
Jeg deltager, når vi arbejder i grupper i [dansk/matematik].

.743
.741
.718
.707
.680
.632
.623
.611
.599
.584
.576
.539
.469
.376
.368

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor er udtrukket på baggrund af screeplot, og da alle variable loader på samme
faktor. N = 44.654. Cronbach’s alpha = 0,893.
Spørgsmålene ’Jeg er tit bange for at stille spørgsmål i [dansktimerne/matematiktimerne]’ og ’Jeg bliver forstyrret af larm i timerne’ er
udeladt grundet lave faktorloadings.
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Figur 40. Fordeling af indeks for elevoplevet undervisningskvalitet

Note: N = 59.240. Gennemsnit = 4,01. Standardafvigelse = 0,65. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at eleverne generelt har en ret positiv opfattelse af undervisningskvaliteten.
Gennemsnittet på indekset ligger således omkring 4 på en skala fra 1 til 5, og et klart flertal af eleverne har værdier mellem 3 og 5 på indekset. Cronbach’s alpha-værdien på 0,893 viser, at indekset
har en høj reliabilitet.
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PROFESSIONEL KAPITAL
Professionel kapital angår organisationens evne til at gøre en markant forskel for eleverne og deres
læring gennem langsigtede investeringer i fagprofessionelle og skoler, der skaber merværdi for samfundet på sigt. Professionel kapital består af tre underdimensioner: human kapital, beslutningskapital og social kapital, som til sammen udgør begrebet professionel kapital (for uddybning: se bilag B9).
Indekset for professionel kapital i tidsserieanalysen er foretaget på baggrund af lærersurveyen fra
Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen og er målt i 2014-2018. De udvalgte spørgsmål
og deres faktorloadings kan ses i nedenstående tabel.
Tabel 38. Faktoranalyse: Professionel kapital

Spørgsmålsformulering

Loadings,
faktor 1

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om skolens ledelse og mål?”
Skolens ledelse er kompetent.
Jeg har stor tillid til ledelsen på min skole.
Skolens ledelse er god til at motivere lærerne til at yde en stor indsats.
Skolens ledelse har et godt kendskab til pædagogiske metoder.
Skolens ledelse har høje forventninger til elevernes faglige niveau.
Prætekst: ”Hvor enig er du i følgende udsagn:”
Jeg ved normalt, hvordan jeg får elevernes opmærksomhed.
Jeg har succes med eleverne i min klasse.
Jeg føler, at jeg gør en betydelig uddannelsesmæssig forskel i mine elevers
liv.
Hvis jeg virkelig anstrenger mig, kan jeg få selv den mest vanskelige og
umotiverede elev til at gøre fremskridt.
Jeg glæder mig altid til at tage på arbejde om morgenen.
Jeg nyder i høj grad mit daglige arbejde.
Jeg føler en stor personlig tilfredsstillelse ved at udføre mit arbejde.

Loadings,
faktor 2

Loadings,
faktor 3

.938
.895
.832
.739
.438
.743
.742
.600
.526
-.911
-.905
-.770

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 3 faktorer med en Eigenværdi større end 1 er udtrukket. Rotation er foretaget med
oblimin-rotation. N = 10.009.

Faktoranalysen viser, at der – i overensstemmelse med definitionen af professionel kapital – er tre
faktorer. En faktoranalyse, hvor det specificeres, at der kun skal udtrækkes en enkelt faktor, viser
desuden, at alle spørgsmål loader på den samme faktor (laveste faktorloading er på 0,33). Dette tyder på, at de tre faktorer afspejler en fælles bagvedliggende faktor. Derfor beregnes et samlet indeks
for professionel kapital (Cronbach’s alpha = 0,84). Fordelingen på indekset kan ses i nedenstående
figur.
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Figur 41. Fordeling af indeks for professionel kapital

Note: N = 13.113. Gennemsnit = 4,12. Standardafvigelse = 0,59. Min = 1. Max = 5.

Som figuren viser, udtrykker lærerne generelt et højt niveau af professionel kapital. Gennemsnittet
på indekset ligger på 4,12 på en skala fra 1-5, og kun en lille gruppe af lærerne har værdier lavere
end 3. Cronbach’s alpha-værdien på 0,84 tyder på god reliabilitet i indekset.
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GOD SKOLELEDELSE (LÆRER)
God skoleledelse (lærer) måler lærernes opfattelse af klar kommunikation, anerkendelse og indblanding i lærernes daglige arbejde fra ledelsens side. Begrebet indeholder således elementer fra både
transformationsledelse, anerkendelse og faglig ledelse.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen og er målt i 2014-2018. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det
samlede indeks kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 39. Faktoranalyse: God skoleledelse (lærer)

Spørgsmålsformulering

Loadings

I hvilken grad har skolens ledelse præsenteret medarbejderne for en klar handleplan for, hvordan folkeskolereformen skal føres ud i livet på skolen? / I hvilken grad har skolens ledelse præsenteret medarbejderne for en klar handleplan for, hvordan de enkelte dele af folkeskolereformen skal føres ud i
livet på skolen?
I hvilken grad har skolens ledelse præsenteret medarbejderne for en kort og klar vision for, hvad skolen vil opnå med folkeskolereformen? / I hvilken grad har skolens ledelse præsenteret medarbejderne for en kort og klar vision for skolens fremtid efter folkeskolereformen?
I hvilken grad oplever du, at skoleledelsen giver udtryk for at anerkende dit arbejde? (vendt)
I hvilken grad føler du dig rustet til at undervise, som folkeskole-reformen lægger op til?
I hvilken grad blander skolens ledelse sig i, hvordan du udfører dit arbejde?

.857

.840

.480
.443
.366

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 6.549. Cronbach’s alpha = 0,731.
(vendt) angiver, at kodningen af variablen er vendt om relativt til de andre variable inden faktoranalysen.

Figur 42. Fordeling af indeks for god skoleledelse (lærer)

Note: N = 59.240. Gennemsnit = 3,51. Standardafvigelse = 0,65. Min = 1. Max = 4,84.

Fordelingen viser, at der er relativt stor spredning på, hvordan lærerne opfatter skoleledelsen. En
stor del af lærerne ligger med værdier mellem 3 og 4, hvilket angiver en forholdsvist positiv opfattelse af skoleledelsen, men også en substantiel del af lærerne har værdier under 3. Gennemsnittet
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på 3,51 viser, at lærerne gennemsnitligt har en værdi på indekset, der ligger lidt over middel.
Cronbach’s alpha-værdien på 0,731 viser, at indekset har en fornuftig reliabilitet.

SAMARBEJDSMILJØ MELLEM LÆRERE
Samarbejdsmiljø mellem lærere omhandler graden af samarbejde, sparring, feedback og inspiration
mellem lærerne. Det handler således om omfanget af de relationer, lærerne har med hinanden.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen og er målt i 2014-2018. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det
samlede indeks kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 40. Faktoranalyse: Samarbejdsmiljø mellem lærere

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn?”
Jeg diskuterer pædagogiske metoder med mine kolleger (2014: Jeg diskuterer ofte undervisning og
pædagogiske metoder med mine kolleger)
Jeg diskuterer undervisning med mine kolleger (2014: Jeg diskuterer ofte undervisning og pædagogiske metoder med mine kolleger)
Jeg drøfter (jævnligt) mine elevers udbytte af undervisningen med mine kolleger.
Jeg henter inspiration og sparring til min undervisning fra teamsamarbejdet.
Lærerne på skolen gennemgår sammen klassens resultater i test og prøver.
Lærerne på skolen observerer af og til hinandens undervisning.

.815
.806
.799
.618
.524
.480

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 10.523. Cronbach’s alpha =
0,814.

Figur 43. Fordeling af indeks for samarbejdsmiljø mellem lærere

Note: N = 13.452. Gennemsnit = 3,72. Standardafvigelse = 0,70. Min = 1. Max = 5.
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Fordelingen af indekset viser, at lærerne generelt har en positiv opfattelse af samarbejdsmiljøet på
skolerne. Der er dog også en vis spredning i besvarelserne med en stor del af besvarelserne koncentreret på værdier mellem 3 og 4,5, mens der dog også er væsentlige andele af lærerne med besvarelser helt i top eller mellem 2 og 3. Gennemsnittet på indekset på 3,72 på en skala fra 1 til 5 tyder på
en generelt positiv opfattelse af samarbejdsmiljøet mellem lærerne. Cronbach’s alpha-værdien på
0,814 viser, at indekset har en høj reliabilitet.
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FORÆLDRESAMARBEJDE
Forældresamarbejde omhandler relationen mellem lærere og elevernes forældre. Der er her tale om
lærernes opfattelse af denne relation og den frekvens, hvormed interaktionen i relationen foregår. I
tidsserieanalysen har det kun været muligt at adressere frekvensen af dette samarbejde.
Indekset er lavet på baggrund af lærersurveyen fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen og er målt i 2014-2018. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det
samlede indeks kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 41. Faktoranalyse: Forældresamarbejde

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor ofte kommunikerer du med forældre om…”
…elevers trivsel?
…sociale relationer i klassen?
…disciplinære forhold i klassen?
…elevers faglige udvikling?
… lektier?

.908
.881
.829
.607
.375

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 13.152. Cronbach’s alpha =
0,832.

Figur 44. Fordeling af indeks for forældresamarbejde

Note: N = 13.179. Gennemsnit = 2,52. Standardafvigelse = 0,83. Min = 1. Max = 5.

Figuren viser, at det er bredt fordelt, hvor høj frekvens lærerne oplever, at forældresamarbejdet har.
Der er dog en ret stor andel af lærerne, der angiver en lav grad af forældresamarbejde (mellem 1 og
2), hvilket giver sig udslag i et lavt gennemsnit på indekset på 2,52. Cronbach’s alpha-værdien på
0,832 viser, at indekset har en høj reliabilitet.
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SAMARBEJDSRELATION MED KOMMUNE
Samarbejdsrelation med kommune angår det samarbejde, som skoleledelsen på den enkelte skole
har med kommunens skoleforvaltning. Specifikt ses der på, i hvilken grad skolelederne opfatter, at
de får støtte af skoleforvaltningen, og om der er klar kommunikation i relationen.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen og er målt i 2014-2018. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det
samlede indeks kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 42. Faktoranalyse: Samarbejdsrelation med kommune

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn?”
Alt i alt har kommunen ydet en god støtte til skolens forberedelse og implementering af folkeskolereformen / Alt i alt har kommunen ydet en god støtte til skolens implementering af folkeskolereformen
Kommunens skoleforvaltning har i dette skoleår understøttet skolens forberedelse og implementering af folkeskolereformen gennem konsulentbistand / Kommunens skoleforvaltning har understøttet
skolens implementering af folkeskolereformen gennem konsulentbistand
Kommunens skoleforvaltning har lavet en klar plan for implementering af folkeskolereformen på skolerne / Kommunens skoleforvaltning har lavet klare planer for implementering af folkeskolereformen
på skolerne og opfølgning herpå

.947
.828

.732

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 3359. Cronbach’s alpha = 0,872.

Figur 45. Fordeling af indeks for samarbejdsrelation med kommune

Note: N = 3.360. Gennemsnit = 3,64. Standardafvigelse = 0,99. Min = 1. Max = 5.

Som figuren ovenfor viser, oplever størstedelen af lederne et relativt godt samarbejde med kommunens skoleforvaltning, hvilket giver sig udslag i en venstreskæv fordeling. Således ligger størstedelen
af lederne i intervallet mellem 3 og 5 på indekset. Samtidig er der dog også en vis spredning på indekset, og også en vis andel af lederne angiver værdier lavere end 3. Cronbach’s alpha-værdien på
0,872 tyder på, at indekset har god reliabilitet.
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FRAVÆR AF REGLER OG PROCEDURER (LEDER)
Fravær af regler og procedurer (leder) omhandler skoleledernes oplevelse af regler, procedurer og
overstyring. Begrebet forsøger således at indfange, om skolelederne har en oplevelse af, at pålagte
krav fra højere instanser påvirker skolens mulighed for at fungere optimalt i en negativ retning.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen og er målt i 2015-2017. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det
samlede indeks kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 43. Faktoranalyse: Fravær af regler og procedurer (leder)

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hæmmes skolens muligheder for at levere en optimal undervisning i øjeblikket af følgende
forhold?”
Krav fra kommunen
Krav fra skolebestyrelsen

.625
.625

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 2.316. Cronbach’s alpha = 0,525.

Figur 46. Fordeling af indeks for fravær af regler og procedurer (leder)

Note: N = 2.326. Gennemsnit = 4,10. Standardafvigelse = 0,72. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at lederne generelt har den opfattelse, at de ikke bliver hæmmet af regler,
procedurer og overstyring, hvilket viser sig i en klart venstreskæv fordeling med et gennemsnit på
4,10. Størstedelen af lederne har værdier mellem 4 og 5 på indekset, mens kun en meget lille andel
af lederne har værdier under 3. Cronbach’s alpha-værdien på 0,525 tyder ikke på stor reliabilitet i
indekset. Indekset måles dog blot med to spørgsmål, hvilket kan forklare den relativt svage reliabilitet. Der er dog ikke flere teoretisk relevante variable at inddrage, hvorfor indekset konstrueres ud
fra de to variable.
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LEDELSESMÆSSIGT RÅDERUM
Ledelsesmæssigt råderum omhandler skoleledelsens mulighed for at påvirke centrale forhold på skolen såsom generelle rammer for undervisningen, personale og mål for skolen. Begrebet forsøger at
indfange den autonomi, som skolelederne har i deres arbejde.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen og er målt i 2015-2017. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det
samlede indeks kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 44. Faktoranalyse: Ledelsesmæssigt råderum

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Hvor stor indflydelse har du i dette skoleår haft på:”
Fastsættelse af de faglige mål for eleverne?
Fastsættelse af undervisningsmetoder og hvordan undervisningen tilrettelægges på skolen?
Ansættelse af lærere?

.755
.735
.286

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 2.255. Cronbach’s alpha = 0,602.

Figur 47. Fordeling af indeks for ledelsesmæssigt råderum

Note: N = 59.240. Gennemsnit = 3,62. Standardafvigelse = 0,65. Min = 1. Max = 5.

Fordelingen viser, at lederne generelt har en relativt positiv vurdering af deres ledelsesmæssige råderum. Fordelingen er således en smule venstreskæv og har et gennemsnit på 3,62. Størstedelen af
lederne har værdier mellem 3 og 4 på indekset. Indekset har en Cronbach’s alpha-værdi på 0,602,
hvilket tyder på en lidt svag reliabilitet, som dog – med tanke på, at der kun er tre spørgsmål i indekset, accepteres.
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LEDEROPLEVET ANERKENDELSE
Lederoplevet anerkendelse angår den anerkendelse af godt arbejde, som lederen giver til lærerne.
Denne anerkendelse kan komme i flere former. Lederoplevet anerkendelse måler, hvor meget lederen selv mener at gøre brug af forskellige former for anerkendelse over for lærerne.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen og er målt i 2015-2017. De udvalgte variable og deres faktorloadings kan ses i nedenstående
tabel.
Tabel 45. Faktoranalyse: Lederoplevet anerkendelse

Spørgsmålsformulering

Loadings,
faktor 1

Prætekst: ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om anerkendelse af særligt
gode lærere?”
Jeg anerkender særligt gode lærere på skolen ved at opfylde særlige efteruddannelsesønsker
Jeg anerkender særligt gode lærere på skolen ved at indstille dem til et funktions- eller
kvalifikationstillæg eller give dem merløn for ekstra arbejde
Jeg anerkender særligt gode lærere på skolen ved at give dem særlige ansvarsområder
Jeg anerkender særligt gode lærere på skolen ved at rose dem for deres indsats

Loadings,
faktor 2

.739
.450
.598
.396

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 2 faktorer med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. Rotation er foretaget med oblimin-rotation. N = 2.323.

Faktoranalysen viser, at de udvalgte spørgsmål loader på to forskellige faktorer. Ser man på spørgsmålene, er det spørgsmål til materielle former for anerkendelse, der loader på faktor 1, mens
spørgsmål til immaterielle former for anerkendelse loader på faktor 2. På denne baggrund dannes
der to indeks. Det ene indeks måler økonomisk anerkendelse og er baseret på de spørgsmål, der loader på faktor 1 (Cronbach’s alpha = 0,494), mens det andet måler immateriel anerkendelse og er baseret på de spørgsmål, der loader på faktor 2 (Cronbach’s alpha = 0,366).
Fordelingerne på de to indeks kan ses i de nedenstående figurer.
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Figur 48. Fordeling af indeks for lederoplevet økonomisk anerkendelse

Note: N = 2.325. Gennemsnit = 2,90. Standardafvigelse = 0,99. Min = 1. Max = 5.

Fordelingen viser, at der er ret stor variation i ledernes oplevede brug af økonomisk anerkendelse af
lærerne. Størstedelen angiver et vist brug af økonomisk anerkendelse med værdier mellem 2 og 4,
hvilket også afspejler sig i et gennemsnit på 2,90. Der er dog også en vis andel af lederne, der angiver
slet ikke at bruge økonomisk anerkendelse. Indekset har en Cronbach’s alpha-værdi på 0,494, hvilket
ikke tyder på høj reliabilitet, men dog acceptabelt for et indeks med to spørgsmål.
Figur 49. Fordeling af indeks for lederoplevet immateriel anerkendelse

Note: N = 2.325. Gennemsnit = 4,51. Standardafvigelse = 0,51. Min = 1. Max = 5.
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Figuren ovenfor viser, at lederne i høj grad angiver at benytte immateriel anerkendelse af lærerne.
Gennemsnittet ligger således på 4,51 på skalaen fra 1-5, og langt størstedelen af lederne har værdier
mellem 4 og 5 på indekset. Kun meget få ledere angiver at benytte immateriel anerkendelse i lav
grad. Indekset har en Cronbach’s alpha-værdi på 0,366, hvilket tyder på relativt svag reliabilitet i indekset. Ikke desto mindre fastholdes indekset på baggrund af faktoranalysen og indeksets substantielle mening.
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FAGLIG LEDELSE
Faglig ledelse omhandler ledelse med fokus på udviklingen af faglig og tværfaglig kvalitet i undervisningen. Substantielt angår faglig ledelse den grad, hvormed lederne bedriver ledelse, som retter sig
mod involvering i lærernes daglige arbejde med undervisning i klasserummet.
Indekset er lavet på baggrund af ledersurveyen fra Følgeforskningsprogrammet til Folkeskolereformen og er målt i 2014-2018. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på det
samlede indeks kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 46. Faktoranalyse: Faglig ledelse

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Har skolens ledelse været involveret i lærernes tilrettelæggelse af undervisningen på følgende områder – og hvordan?”
Tilpasning af undervisningen til den enkelte elevs behov og faglige standpunkt
Lærer-feedback til den enkelte elev om elevens udvikling
Sikring af et godt klasseklima (fx gensidig respekt eleverne imellem og mellem elever og lærer, undgå
mobning mv.)
Sikring af arbejdsro i klasserne
Løbende tydeliggørelse af målene for undervisningen over for eleverne
Regelmæssig anvendelse af tests til at måle den enkelte elevs udvikling
Anvendelse af elevplaner som et middel til at tilpasse undervisningen til den enkelte elev
Fastsættelse af specifikke læringsmål for eleverne i alle fag og på alle klassetrin
Opfyldelse af kravene i ”Fælles Mål” i lærernes undervisning
Kombinering af abstrakt undervisning med praktiske øvelser

.682
.657
.628
.614
.610
.603
.601
.571
.535
.450

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor er udtrukket på baggrund af screeplot, og da alle variable loader på samme
faktor. N = 2.934. Cronbach’s alpha = 0,844.

Figur 50. Fordeling af indeks for faglig ledelse

Note: N = 2.970. Gennemsnit = 3,04. Standardafvigelse = 0,84. Min = 1. Max = 5.
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Som ovenstående figur illustrerer, er der ret stor variation i, hvor meget lederne angiver at benytte
faglig ledelse. Hovedparten af lederne har værdier mellem 2 og 4 på indekset og benytter således
faglig ledelse i nogen grad. Der er dog også substantielle andele af lederne i begge ender af indeksets
skala. Gennemsnittet på 3,04 tyder på, at lederne gennemsnitligt benytter faglig ledelse i nogen
grad. Indekset har en Cronbach’s alpha-værdi på 0,844, hvilket tyder på god reliabilitet.
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SAMARBEJDSMILJØ MELLEM SKOLECHEF OG KREDSFORMAND
Samarbejdsmiljø mellem skolechef og kredsformand angår karakteren af relationen mellem skolechefen og kredsformanden i en kommune. En stærk relation er karakteriseret ved et samarbejde
med gensidig tillid, hvor der samarbejdes på mange fronter for at skabe gode rammer for kommunens skoler.
Indekset er lavet på baggrund af Lærerkommissionens sekretariats survey blandt skolechefer og
kredsformænd og er målt i 2019. De udvalgte variable og deres faktorloadings samt fordelingen på
det samlede indeks kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 47. Faktoranalyse: Samarbejdsmiljø mellem skolechef og kredsformand

Spørgsmålsformulering

Loadings

Prætekst: ”Angiv hvor enig/uenig du er i følgende udsagn:”
- Jeg har et virkeligt godt samarbejde med skolechef/kredsformand
- Der er altid et tillidsfuldt samarbejde mellem kredsen og kommunen
- Kredsen og kommunen orienterer hinanden løbende om relevante forhold
Prætekst: ”I hvilken grad oplever du at samarbejdet mellem lærerkreds og kommune er præget af?”
- Vi har fokus på at samarbejde om at skabe et godt arbejdsmiljø på skolerne
- Vi finder lokale løsninger på lokale udfordringer
- Vi har fokus på at samarbejde om at skabe undervisning af størst mulig kvalitet i skolen
- Vi samarbejder om trivselsmålinger for medarbejderne på skolerne

.896
.876
.820
.795
.773
.735
.582

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 165. Cronbach’s alpha = 0,911.

Figur 51. Fordeling af indeks for samarbejdsmiljø mellem skolechef og kredsformand

Note: N = 178. Gennemsnit = 3,98. Standardafvigelse = 0,89. Min = 1. Max = 5.

Fordelingen viser, at skolecheferne og kredsformændene generelt set har en positiv opfattelse af deres samarbejde. Således har indekset et gennemsnit på 3,98 på skalaen fra 1 til 5. Der er dog besvarelser langs hele skalaen, og enkelte af skolecheferne og kredsformændene angiver et relativt dårligt
samarbejde. Indekset har en Cronbach’s alpha-værdi på 0,911, hvilket tyder på en stærk reliabilitet.
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ARBEJDSMILJØ
Jævnfør det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forstås et godt og sundt arbejdsmiljø forstås som faktorer, der skaber tillid, retfærdighed og social kapital samt hindrer, at det daglige arbejde får negative konsekvenser for medarbejdernes psykiske og fysiske helbred.
I tidsserieanalysen arbejder vi med to forskellige definitioner af arbejdsmiljø. Den ene er en teoretisk
definition, hvor arbejdsmiljø angår det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på skolen samt jobtilfredshed, indflydelse på arbejdsforholdene og samarbejde med ledelsen. Den anden er en bredere definition af arbejdsmiljø, der – udover elementerne fra den teoretiske definition – også indeholder elementer af oplevet undervisningskvalitet og mulighed for efteruddannelse.
Vi har lavet en selvstændig faktoranalyse og indekskonstruktion for begge definitioner af arbejdsmiljø, som dokumenteres i de følgende to underafsnit.

4.12.1

Teoretisk definition

Den teoretiske definition af arbejdsmiljø indeholder det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på skolen
samt jobtilfredshed indflydelse på arbejdsforholdene.
Indekset er lavet på baggrund af DLF’s medlemsundersøgelse og er målt i 2015 og 2017. De udvalgte
variable og deres faktorloadings samt fordeling af indekset kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 48. Faktoranalyse: Arbejdsmiljø, teoretisk definition

Spørgsmålsformulering

Loadings

Hvordan er det psykiske arbejdsmiljø på skolen samlet set?
Hvor tilfreds er du alt i alt med at være lærer/børnehaveklasseleder?
Hvor godt er dit samarbejde med skolens ledelse?
Hvor stor indflydelse vurderer du, at skolens lærere og børnehaveklasseledere har på deres egne arbejdsforhold?
Med stress menes i denne sammenhæng en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, nervøs
eller urolig eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker på arbejdsrelaterede problemer. Føler du
denne form for stress for tiden?
Har du inden for det seneste år overvejet at søge job som lærer/børnehaveklasseleder i en anden
kommune på grund af arbejdsforholdene i din nuværende arbejdskommune?
Hvordan er det fysiske arbejdsmiljø på skolen (lys, luft, støj) samlet set?

.812
.689
.670
.659
.500

.498
.495

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 24.994. Cronbach’s alpha =
0,810.
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Figur 52. Fordeling af indeks for arbejdsmiljø, teoretisk definition

Note: N = 42.196. Gennemsnit = 3,31. Standardafvigelse = 0,81. Min = 1. Max = 5.

Figuren ovenfor viser, at der er stor variation i, hvordan lærerne opfatter deres arbejdsmiljø, når
man bruger den teoretiske definition. Gennemsnittet på 3,31 angiver, at lærerne gennemsnitligt har
en nogenlunde god opfattelse af deres arbejdsmiljø. En stor del af lærerne har værdier mellem 3 og
4, men derudover er det karakteristisk for fordelingen, at der er relativt mange besvarelser spredt ud
over hele skalaen. Indekset har en Cronbach’s alpha-værdi på 0,810, hvilket tyder på god reliabilitet.

4.12.2

Bred definition

Den brede definition af arbejdsmiljø indeholder – ud over elementerne i den teoretiske definition –
elementer af oplevet undervisningskvalitet og mulighed for efteruddannelse.
Indekset er lavet på baggrund af DLF’s medlemsundersøgelse og er målt i 2015 og 2017. De udvalgte
variable og deres faktorloadings samt fordeling af indekset kan ses i nedenstående tabel og figur.
Tabel 49. Faktoranalyse: Arbejdsmiljø, bred definition

Spørgsmålsformulering

Loadings

Hvordan er det psykiske arbejdsmiljø på skolen samlet set?
Hvor godt er dit samarbejde med skolens ledelse?
Hvor tilfreds er du alt i alt med at være lærer/børnehaveklasseleder?
Hvor godt er – efter din vurdering – det samlede skoletilbud, som eleverne får på din skole?
Hvor stor indflydelse vurderer du, at skolens lærere og børnehaveklasseledere har på deres egne arbejdsforhold?
Hvordan er det fysiske arbejdsmiljø på skolen (lys, luft, støj) samlet set?
Hvordan er dine muligheder for efteruddannelse/kompetenceudvikling?
Har du inden for det seneste år overvejet at søge job som lærer/børnehaveklasseleder i en anden
kommune på grund af arbejdsforholdene i din nuværende arbejdskommune?
Med stress menes i denne sammenhæng en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, nervøs
eller urolig eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker på arbejdsrelaterede problemer. Føler du
denne form for stress for tiden?
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.793
.698
.685
.665
.546
.551
.487
.479
.471
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Hvordan er dine fysiske muligheder for at forberede/efterbehandle undervisningen på skolen?

.431

Note: Udtrækningsmetode: Principal Factor Analysis. 1 faktor med en Eigenværdi over 1 er udtrukket. N = 23.529. Cronbach’s alpha =
0,842.

Figur 53. Fordeling af indeks for arbejdsmiljø, bred definition

Note: N = 42.406. Gennemsnit = 3,27. Standardafvigelse = 0,72. Min = 1. Max = 5.

Fordelingen af lærernes opfattelse af arbejdsmiljø ud fra den brede definition minder meget om fordelingen ud fra den teoretiske definition. Gennemsnittet på indekset ligger således på 3,27. Igen er
der besvarelser over hele skalaen. Dog er lærernes værdier på indekset med den brede definition lidt
mere koncentreret mellem værdierne 2 og 4, hvilket giver udslag i en lidt lavere standardafvigelse.
Cronbach’s alpha-værdien på 0,842 tyder på, at indekset har god reliabilitet.
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