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[Intro_0, Info]  

Velkommen til Lærerkommissionens undersøgelse af, hvad der har betydning for kvalitet i undervisningen, professionel kapital  og 

arbejdsmiljø i folkeskolen, med særlig vægt på lærernes arbejdstid. Undersøgelsen gennemføres af Epinion.  

 

Undersøgelsens resultater indgår i Lærerkommissionens arbejde med forslag og anbefalinger til rammerne for undervisningen i 

folkeskolen, herunder rammerne for lærernes arbejdstid.  

 

Følgende spørgeskema er én del af en større undersøgelse, som også vil bygge på bl.a. andre spø rgeskemaundersøgelser samt 

dybdegående interviews med lærere, skoleledere, tillidsrepræsentanter, lærerkredsformænd og skolechefer.  

 

KL og DLF bakker op om undersøgelsen  

Undersøgelsen er særdeles relevant for din skole og for lærerne på din folkeskole. Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks 

Lærerforening (DLF) bakker op om undersøgelsen  og opfordrer til at deltage i undersøgelsen.  

 

Du finder KLs opfordringsskrivelse her og DLFs opfordringsskrivelse her. 

 

Vi håber, at du vil bakke op om undersøgelsen, for at sikre, at grundlaget for undersøgelsen bliver så stærkt som muligt.  

 

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Epinion på laererkommission@epinionglobal.com.  

 

Med venlig hilsen  

Epinion på vegne af Lærerkommissionen  

 
 

[Intro, Info]  

De første spørgsmål handler om dig, din uddannelse og dit job.  

 

https://study.epinionglobal.com/2020129/KL.pdf
https://study.epinionglobal.com/2020129/OP.pdf
mailto:laererkommission@epinionglobal.com
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[Q1, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvilket år er du født? 

  (_1) Årstal:<Open Textbox> 

 

[Q2, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Er du? 

  (_1) Mand 

  (_2) Kvinde 

 

[Q3, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvilket år blev du færdiguddannet som lærer?  

  (_1) Årstal:<Open Textbox> 

  (_2) Jeg er ikke uddannet lærer 

  (_3) Jeg er ikke uddannet lærer, men jeg er børnehaveklasseleder  
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[Q3_Info, Info]  

Målgruppen for denne undersøgelse er uddannede lærere og ledere af børnehaveklassen.  

 

 

 

[Q4, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvor mange år har du samlet set arbejdet som lærer i grundskolen? (Folkeskole, privatskole, friskole, efterskole el.lign.)  

  (_1) Antal år:<Open Textbox>  

 

[Q5, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvor mange år har du arbejdet som lærer på din nuværende skole? 

  (_1) Antal år:<Open Textbox>  

 

 

[Q6_, Categorical/Multiple, Normal, Min:1, Max:5, Must Answer]  

Hvilke trin underviser du primært på? (Vælg flere hvis din undervisning fordeler sig lige mellem flere trin)  

  (_1) Indskoling 

  (_2) Mellemtrin 
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  (_3) Udskoling 

  (_4) Specialklasse 

  (_5) Andet 

 
 

[Intro_2, Info]  

De følgende spørgsmål omhandler din arbejdstid, forberedelse og tilrettelæggelse af undervisningen  

 

 

[Q10, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Oplever du generelt, at du har for lidt, passende eller for meget tid til at forberede din undervisning?  

  (_1) Alt for lidt 

  (_2) For lidt 

  (_3) Passende 

  (_4) For meget 

  (_5) Alt for meget 

  (_6) Ved ikke 

 
 

[Q11, Loop (4 times), Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om rammerne for forberedelse på din skole:  
  (_2) Delvis (_3) Hverken enig (_4) Delvis (_5) Helt (_6) Ved 
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(_1) Helt 

enig 

enig eller uenig uenig uenig ikke 

(_1) Mit skema giver mig muligheder for at placere min 

forberedelse på hensigtsmæssige tidspunkter   ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Jeg møder altid velforberedt op til min undervisning  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Jeg skal ofte forberede mig, når jeg er træt efter 

undervisning eller andre opgaver ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) Jeg er generelt tilfreds med de fysiske rammer for 

min forberedelse ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

[Q11_info, Info]  

Med fysiske rammer tænker vi på både plads, ro, adgang til materialer, varme, kulde, træk, lysindfald mv.  

 

 

[Q12, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvordan foretrækker du generelt at forberede din undervisning?  

  (_1) Kun på egen hånd 

  (_2) Primært på egen hånd 

  (_3) Både på egen hånd og i teams 

  (_4) Primært i et teamsamarbejde 

  (_5) Kun i et teamsamarbejde 

  (_6) Ved ikke 
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[Q13, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

I hvilken grad oplever du…  

 
 

(_1) I meget 

høj grad 

(_2) I høj 

grad 

(_3) I 

nogen grad 

(_4) I lav 

grad 

(_5) I meget 

lav grad 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) … at der er tilstrækkelig fleksibilitet til, hvornår du 

varetager dine arbejdsopgaver på en normal arbejdsuge?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) … at der er tilstrækkelig fleksibilitet til, hvor du 

varetager dine arbejdsopgaver på en normal arbejdsuge?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) … at samarbejdet mellem dig og dine kollegaer bliver 

hæmmet af manglende tilstedeværelse på skolen  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) … at din ledelse kræver, at lærerne skal være på skolen 

på bestemte tider i løbet af en uge ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

 

[Q14_, Categorical/Multiple, Normal, Min:1, Max:7, Must Answer]  

Du er blevet uddannet lærer inden for de seneste to år.  

 

Er der andre regler/rammer for dig som ny lærer sammenlignet med dine lærerkollegaer på din skole? (Vælg gerne flere)  

  (_1) Jeg har mere forberedelsestid  

  (_2) Krav om tilstedeværelse på skolen er mindre for mig  

  (_3) Jeg har et lavere antal undervisningstimer  
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  (_4) Jeg kan flekse flere timer 

  (_5) Jeg har fået tilknyttet en mentor  

  (_6) Jeg har deltaget i et særligt tilrettelagt introduktionsforløb, da jeg startede som lærer  

  (_7) Andet:<Open Textbox> 

  (_8) Nej, reglerne/rammerne er de samme<Exclusive><Fixed>  

 

[Q15B, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Oplevede du sidste år at arbejde flere timer, end din årsnorm? (En årsnorm for en fuldtidsansat er gennemsnitligt 1680 timer)  

  (_1) Ja 

  (_2) Nej 

  (_3) Ved ikke 

 
 

 

[Q16, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

I de næste tre spørgsmål vil du blive præsenteret for to udsagn, i hver sin ende af et spektrum. I hvert spørgsmål vil vi bed e dig 

angive om du foretrækker det ene eller det andet . 

 

Jeg foretrækker at…  
   

(_1) Tilrettelægge mine egne undervisningsforløb fra bunden Benytte eksisterende undervisningsforløb (Fra fx forlag, 

kollegaer) 
[Long] 

(_2) Udvikle mig som lærer ved at tilegne mig ny forskningsmæssig viden Udvikle mig som lærer gennem mine praktiske 

erfaringer 
[Long] 

(_3) Holde tidligt fri i hverdagen og arbejde om aftenen/weekenden Klare mit arbejde i ”normalt” tidsrum ca. mellem 7 -17 [Long] 
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[Q17, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:  

 
 

(_1) Helt 

enig 

(_2) Delvis 

enig 

(_3) Hverken enig 

eller uenig 

(_4) Delvis 

uenig 

(_5) Helt 

uenig 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) Jeg oplever, at lærerprofessionen bliver anerkendt af 

samfundet  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Mit arbejde som lærer kræver en meget specialiseret 

viden ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Det er vigtigt for min selvopfattelse, at jeg arbejder 

som lærer ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) Blandt os lærere har vi høje forventninger til 

kvaliteten af hinandens arbejde ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_5) På min skole tager vi hånd om lærere, som ikke lever 

op til det, man kan forvente af en lærer  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

[Q18, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:  

 

 

(_1) 

Helt 

enig 

(_2) 

Delvis 

enig 

(_3) Hverken 

enig eller uenig 

(_4) Delvis 

uenig 

(_5) Helt 

uenig 

(_6) 

Ved 

ikke 

(_1) Jeg føler, at jeg gør en betydelig uddannelsesmæssig 

forskel i mine elevers liv  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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(_2) Hvis jeg virkelig anstrenger mig, kan jeg få selv de mest 

vanskelige og umotiverede elev til at gøre fremskridt  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Jeg ved normalt, hvordan jeg får elevernes 

opmærksomhed ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) Jeg har succes med eleverne i min klasse  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

[Intro_3, Info]  

De næste spørgsmål handler om undervisning.  

 
 

[Q19, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

I hvilken grad…  

 
 

(_1) I meget 

høj grad 

(_2) I høj 

grad 

(_3) I nogen 

grad 

(_4) I lav 

grad 

(_5) I meget 

lav grad 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) ... afspejler undervisningen en fælles vision for 

undervisning og læring på din skole?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) ... arbejder I systematisk med at forbedre 

undervisningens kvalitet på din skole?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

[Q20, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

I hvilken grad oplever du at kunne levere den undervisning, som du vurderer som bedst for eleverne, når det kommer til at…  

  

(_1) I meget 

(_2) I 

høj grad 

(_3) I 

nogen 

(_4) I 

lav grad 

(_5) I meget 

lav grad 

(_6) 

Ved 
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høj grad grad ikke 

(_1) … udøve effektiv klasseledelse  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) … gennemføre undervisning med klare formål  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) … skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) … arbejde med undervisningsdifferentiering  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_5) … levere en didaktisk varieret undervisning  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_6) … evaluere på elevernes læring  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_7) … skabe stærke relationer til de enkelte elever  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_8) … sikre at undervisningen er præget af åndsfrihed, ligeværd 

og demokrati, jf. folkeskolens formålsparagraf  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

 

[Q21, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

I hvilken grad oplever du, at du leverer en god undervisning af høj kvalitet? 

  (_1) I meget høj grad 

  (_2) I høj grad 

  (_3) I nogen grad 

  (_4) I lav grad 

  (_5) I meget lav grad 
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  (_6) Ved ikke 

 
 

[Q22, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

 

 

(_1) 

Helt 

enig 

(_2) 

Delvis 

enig 

(_3) Hverken 

enig eller uenig 

(_4) Delvis 

uenig 

(_5) Helt 

uenig 

(_6) 

Ved 

ikke 

(_1) Jeg har stor indflydelse på væsentlige beslutninger 

vedrørende de klasser og elever, jeg underviser  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Jeg har gode muligheder for at vælge arbejdsopgaver fra 

og til efter, om de er meningsfulde for skolens opgaveløsning  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Jeg har gode muligheder for at vælge de mest 

hensigtsmæssige didaktiske principper og metoder i 

undervisningen 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

 

[Q23, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvordan vil du karakterisere samarbejdet mellem dig og dine elevers forældre?  

  (_1) Meget godt 

  (_2) Godt 

  (_3) Hverken godt eller dårligt  

  (_4) Dårligt 
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  (_5) Meget dårligt 

  (_6) Ved ikke 

 
 

[Q24, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

De følgende spørgsmål handler om dit psykiske arbejdsmiljø  

 
 

(_1) 

Altid 

(_2) 

Ofte 

(_3) 

Sommetider 

(_4) 

Sjældent 

(_5) Aldrig/næsten 

aldrig 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) I hvilken grad føler du dig motiveret og engageret i dit 

arbejde? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du har brug for 

fra skolens ledelse? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Hvor ofte beder du om råd eller vejledning fra dine 

kolleger, når du støder på problemer i dit arbejde?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit 

arbejde? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_5) Hvor ofte bliver der stillet modsatrettede krav til dig i 

dit arbejde? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_6) Hvor ofte oplever du, at du inden for din fastsatte 

arbejdstid har nok tid til dine arbejdsopgaver? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

 

[Q25, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Hvor tilfreds er du med dit job som helhed –  alt taget i betragtning? 
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  (_1) Meget tilfreds 

  (_2) Tilfreds 

  (_3) Hverken tilfreds eller utilfreds 

  (_4) Utilfreds 

  (_5) Meget utilfreds 

  (_6) Ved ikke 

 
 

[Intro_4, Info]  

De næste spørgsmål handler om dine faglige kompetencer og udvikling  

 
 

[Q26, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor ofte…  

 
 

(_1) 

Altid 

(_2) 

Ofte 

(_3) 

Sommetider 

(_4) 

Sjældent 

(_5) Aldrig/næsten 

aldrig 

(_6) 

Ved 

ikke 

(_1) … har du indenfor den sidste måned følt dig sikker på 

dine kompetencer til at klare vanskeligheder på arbejdet?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) … modtager du brugbar feedback på dit arbejde fra 

ledere, kolleger eller andre på skolen? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

[Q27, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

I hvilken grad…  
  (_2) I høj (_3) I nogen (_4) I lav (_5) I meget (_6) Ved 
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(_1) I meget 

høj grad 

grad grad grad lav grad ikke 

(_1) ... har du mulighed for at lære noget nyt 

gennem dit arbejde? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) ... har du mulighed for at deltage i efter - og 

videreuddannelse? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

 

[Q7, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

Er du ansat på fuldtid eller deltid?  

  (_1) Fuldtid 

  (_2) Deltid 

  (_3) Anden ordning 

 

 

[Q8_, Categorical/Multiple, Normal, Min:1, Max:8, Must Answer]  

Varetager du en eller flere af følgende funktioner på din nuværende skole? (Vælg gerne flere) 

  (_1) Klasselærer 

  (_2) AKT/specialpædagogisk ressource på skolen 

  (_3) Faglig vejleder eller koordinator (fx dansk- eller matematikvejleder)  
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  (_4) Uddannelsesvejleder 

  (_5) Leder (fx udskolingsleder eller personaleleder)  

  (_6) Tillidsrepræsentat 

  (_7) Arbejdsmiljørepræsentant 

  (_8) Andet, skriv hvad:<Open Textbox> 

  (_9) Ingen af ovenstående<Exclusive><Fixed> 

 

 

[Q15, Categorical/Single, Normal, Min:1, Max:1, Must Answer]  

I hvilken grad oplever du, at der er en god sammenhæng mellem de opgaver, du får, og den tid du har til at løse dem?  

  (_1) I meget høj grad 

  (_2) I høj grad 

  (_3) I nogen grad 

  (_4) I lav grad 

  (_5) I meget lav grad 

  (_6) Ved ikke 

 
 

[Q9B_, Loop (3 times), Normal, EXPANDED, Must Answer]  

I det næste ønsker vi dit bedste skøn for, hvor mange klokketimer du vil komme til at bruge på henholdsvis fagopdelt 

undervisning, understøttende undervisning og øvrig tid med eleverne i alt i indeværende skoleår . 
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På baggrund af Undervisningsministeriets definitioner forstås din samlede tid med eleverne  her som den tid, du bruger sammen 

med eleverne, opdelt i hhv. fagopdelte timer, timer til understøttende undervisning og øvrig tid med eleverne.  

Fagopdelt  undervisning  er planlagte klokketimer,  som bruges på klasseundervisning,  holdundervisning og individuel undervisning i  skolens fag.  

De fagopdelte undervisningsressourcer omfatter også t id afsat t i l  at  støtte elever i  den almindelige undervisning,  fx tale -  og hørepædagoger, 

læsevejledere og AKT-vejledere,  der understøtter eleverne i  klassen eller parallelt  med klassens undervisning. Derudover omfatter den fagopdelte 

undervisning supplerende undervisning og anden faglig støtte,  som ikke er specialundervisning i  special klasser, og som gives t i l  en eller f lere elever som 

en del af  eller ud over den alminde -lige undervisning.  

Undervisning på lejrskoler og ekskursioner,  der udføres som del af den fagopdelte undervisning,  opgøres l igeledes som fagopde lt  undervisning. 

 

Understøttende undervisning  er planlagte klokketimer,  som bruges på understøttende undervisning,  herunder lektiehjælp og aktiviteter som ikke har et 

direkte fagrelateret indhold.  

Den understøttende undervisning skal både anvendes t i l  opgaver,  der har et direkte fagrelateret indhold,  eksempelvis t i lbud om lektiehjælp, og t i l 

opgaver,  der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer,  motivation og tr ivsel.  Ekskursioner mv.,  der udføres som en del 

af  den understøttende undervisning,  opg øres under understøttende undervisning.  

 

Øvrig t id med eleverne  er alle øvrige t imer,  hvor læreren er sammen med eleverne, fx gårdvagt og elevsamtaler.  

Arbejdstiden t i l  den øvrige t id med eleverne omfatter bl.a.  personaleovervåget pausetid for eleverne. De t vil  s ige,  at hvis en lærer fx spiser sammen med 

eleverne eller fungerer som gårdvagt i elevernes pauser,  skal denne t id opgøres som øvrig t id.  Ligeledes skal lære -rens t id t i l  elevsamtaler opgøres som 

øvrig t id med eleverne.  

 

Skriv venligst dit bedste skøn for din tid i indeværende skoleår anvendt på følgende:  

  

Antal ugentlige lektioner af 45 minutter  
Antal ugentlige klokketimer Antal årlige klokketimer 

(_1) Fagopdelt undervisning [Double] [Double] [Double] 

(_2) Understøttende undervisning [Double] [Double] [Double] 

(_3) Øvrig tid med eleverne [Double] [Double] [Double] 
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[Q9_Note, Info]  

Det er kun nødvendigt at indtaste din tid i en af boksene for hver linje, og derefter bliver de manglende værdier beregnet, s å du 

eksempelvis kan se, hvad dit årlige antal klokketimer svarer til i ugentlige lektioner. Du kan efterfølgende rette i alle bok se på 

linjen, og de andre værdier vil så tilpasse sig. Tiden er beregnet ud fra et skoleår med 40 undervisningsuger. I databehandli ng og 

beregning vil antal klokketimer blive brugt, hvis din lektionslængde ikke er 45 minutter, skal du ikke hæfte dig ved det te. 

 
 

 

[Intro_5, Info]  

De næste spørgsmål omhandler dit samarbejde med andre lærere på skolen  

 
 

[Q28, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor ofte har du følgende former for samarbejde med andre lærere?  

 
 

(_1) Dagligt eller 

næsten dagligt 

(_2) 

Ugentligt 

(_3) 

Månedligt 

(_4) 

Sjældnere 

(_5) 

Aldrig 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) Diskussioner med andre om hvordan man skal 

undervise i et bestemt emne ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Samarbejde om at planlægge og udforme 

undervisningsmateriale ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Dele undervisningserfaringer med andre  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) Besøge et andet klasseværelse for at lære af 

andre ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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[Q29_, Categorical/Multiple, Normal, Min:1, Max:10, Must Answer]  

Hvilke opgaver samarbejder I om i de teams, hvor du indgår? (Vælg gerne flere) 

  (_1) Valg af fagligt indhold i min undervisning  

  (_2) Valg af didaktiske metoder 

  (_3) Elevernes trivsel 

  (_4) Udveksling af undervisningsmaterialer  

  (_5) Dialog om den enkelte elevs udvikling 

  (_6) Diskussion af resultater fra test og prøver  

  (_7) Tværfaglige projekter 

  (_8) Feedback og sparring om undervisning 

  (_9) Forældresamarbejde 

  (_10) Eksterne udviklingsprojekter  

  (_11) Ingen af ovenstående<Exclusive><Fixed> 

 
 

[Q30, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:  

 
 

(_1) Helt 

enig 

(_2) Delvis 

enig 

(_3) Hverken enig 

eller uenig 

(_4) Delvis 

uenig 

(_5) Helt 

uenig 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) Teamsamarbejde med mine kollegaer er en vigtig 

del af mit arbejde som lærer ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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(_2) Jeg får et stort udbytte af teamsamarbejdet   
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

[Q31, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:  

 
 

(_1) Helt 

enig 

(_2) Delvis 

enig 

(_3) Hverken enig 

eller uenig 

(_4) Delvis 

uenig 

(_5) Helt 

uenig 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) Mit team har taget særligt hånd om mig som ny lærer  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Jeg oplever generelt at mine kolleger er gode til at 

hjælpe, hvis jeg spørger om hjælp ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Mine kolleger kommer gerne til mig og spørger fx 

hvordan jeg har det, eller om jeg har brug for hjælp  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) Min leder/ledelse har taget særligt hånd om mig som 

ny lærer ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

[Q32, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

De næste spørgsmål handler om din skoleleders fokus på at klargøre skolens retning og fremtid for medarbejderne  

 

Med vision mener vi en konkret beskrivelse af, hvilke mål medarbejderne samlet skal arbejde hen imod. Nogle  ledere prioriterer at 

bruge visioner, mens andre ledere prioriterer andre ledelsesopgaver højere. Vi er interesseret i at høre, i hvilken grad din leder 

gør det første 

 

Min skoleledelse:  

  

(_1) Helt 

(_2) 

Delvis 

(_3) Hverken enig 

eller uenig 

(_4) Delvis 

uenig 

(_5) Helt 

uenig 

(_6) Ved 

ikke 
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enig enig 

(_1) Konkretiserer en klar vision for skolens fremtid  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Forsøger at få medarbejderne til at acceptere fælles 

mål for skolen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Gør en løbende indsats for at få skolens medarbejdere 

til at arbejde sammen i retning af visionen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) Bestræber sig på̊  at gøre det klart for medarbejderne, 

hvordan de kan bidrage til at opnå̊  skolens mål ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_5) Er tydelige omkring deres forventninger til, hvordan 

jeg skal prioritere i mine opgaver ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

[Intro_7, Info]  

De næste spørgsmål handler om din oplevelse af skolens ledelse og styringen af skolen mere generelt  

 
 

[Q33, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:  

 

 

(_1) 

Helt 

enig 

(_2) 

Delvis 

enig 

(_3) Hverken 

enig eller uenig 

(_4) Delvis 

uenig 

(_5) Helt 

uenig 

(_6) 

Ved 

ikke 

(_1) Jeg har deltaget i at sætte mål for udviklingen af skolen  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Jeg har givet forslag til skolens drift og fremadrettede 

udvikling ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Jeg har haft ansvaret for at organisere arbejdsopgaver 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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på skolen 

(_4) Jeg har været med til at beslutte aktiviteter for skolens 

drift og udvikling, som har fået betydning for mine kolleger  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

[Q34, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om skolens ledelse og mål:  

 
 

(_1) Helt 

enig 

(_2) Delvis 

enig 

(_3) Hverken enig 

eller uenig 

(_4) Delvis 

uenig 

(_5) Helt 

uenig 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) Jeg er enig i skolens fastsatte mål og 

værdier ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Skolens ledelse har et godt kendskab til 

pædagogiske metoder ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Skolens ledelse er god til at motivere 

lærerne ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) Skolens ledelse er kompetent  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_5) Jeg har stor tillid til ledelsen på min skole  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

[Q35, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:  

 
 

(_1) Helt 

enig 

(_2) Delvis 

enig 

(_3) Hverken enig 

eller uenig 

(_4) Delvis 

uenig 

(_5) Helt 

uenig 

(_6) Ved 

ikke 
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(_1) Jeg oplever generelt, at de regler og procedurer, jeg 

skal følge, danner gode rammer for mit arbejde  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Jeg oplever, at der samlet set er mening med de krav 

der er til, hvad jeg skal dokumentere  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 
 

 
[Q36, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

I hvilken grad…  

 
 

(_1) I meget 

høj grad 

(_2) I 

høj grad 

(_3) I 

nogen 

grad 

(_4) I 

lav grad 

(_5) I meget 

lav grad 

(_6) 

Ved 

ikke 

(_1) … er der en åben og tillidsfuld dialog imellem lærerne?  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) … 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? 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) … stoler ledelsen på, at de ansatte gør et godt stykke arbejde?  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_4) … kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_5) … bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_6) … bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af 

ledelsen? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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[Q37, Grid, Row, Normal, EXPANDED, Must Answer]  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:  

 
 

(_1) Helt 

enig 

(_2) Delvis 

enig 

(_3) Hverken enig 

eller uenig 

(_4) Delvis 

uenig 

(_5) Helt 

uenig 

(_6) Ved 

ikke 

(_1) Mit arbejde bliver anerkendt af ledelsen på 

min skole ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_2) Mit arbejde bliver anerkendt af mine 

lærerkollegaer på min skole ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

(_3) Mit arbejde bliver anerkendt af forældrene 

til mine elever ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 


