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Forord 

 

Denne rapport kan læses som selvstændigt dokument, men også i forlængelse af rapporten fra 

den 1. vilkårsundersøgelse (Knoop et al., 2009). 

Nærværende rapport ligner formmæssigt 1. rapport – dels fordi der er en række læsetekniske 

fordele derved, og dels fordi det er identiske undersøgelser med ret sammenfaldende resultater, 

som beskrives, og som derfor tilsiger en betydelig ensartethed i teksten.  

Hvis den interesserede læser således måtte undre sig over, at der er formuleringer, som går igen 

fra 1. vilkårsundersøgelse, er forklaringen altså, at det er udtryk for bevidste valg fra forfatternes 

side. 

 

Vi ønsker at takke de mange lærere, skolepædagoger, ledere og ikke mindst elever i Vejle 

Kommune, som har deltaget i dette store projekt via besvarelser af spørgeskemaer, via 

udviklingsprojekter og via samarbejder om forskningsprojekterne. Det har været et meget 

krævende projekt i en ekstraordinært krævende periode, men vi håber og tror, at det har været 

mere end umagen værd for Vejle Kommune.  

 

En stor tak også til studentermedhjælper Marie Mathiasen for stor hjælp med statistisk 

bearbejdning og til studentermedhjælper Siw Maria Sundroos for de mange timers 

transskriptioner. Også tak til lektor Thomas Schøtt for statistisk ekspertise og til grafisk designer 

Saravanan Padua for teknisk assistance.  
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Resumé  

Denne rapport er den 3. og afsluttende for projekt Mange Måder At Lære På (MMALP), som er 

gennemført i samarbejde mellem Vejle Kommune, Universe Research Lab og med deltagelse fra 

forskere fra Aarhus Universitet. 

Projektet startede medio august 2008 og afsluttes foråret 2011. Samtlige skoler i Vejle Kommune 

har deltaget i projektet, hvilket betyder, at over 10.000 elever, og ca. 1.700 professionelle lærere, 

skolepædagoger og ledere har været involverede i dels udviklingsprojekter, som har haft til formål 

at styrke skolernes arbejdsvilkår, trivsel og faglighed, dels pædagogiske forskningsprojekter rettet 

mod at bidrage med ny viden om læring, kreativitet, undervisning og innovation. 

Projektet har været betydeligt udfordret af den finansielle situation, men trods dette er det 

lykkedes at gennem mange af de oprindeligt planlagte aktiviteter   

Projektets udgangspunkt har været et politisk ønske om at skabe rammer for en endnu mere 

differentieret pædagogik, som i højere grad kan imødekomme elevers forskelligheder, og i dette 

øjemed tages den nyeste viden om læring og pædagogik i brug.  

Projektet er designet, så der i udgangspunktet fokuseres på nogle af de allervigtigste 

forudsætninger for at trives og fungere professionelt/ledelsesmæssigt i skolen. Konkret 

anvendes webbaserede surveys omfattende op til 12 hovedkategorier vedr. oplevelsen af 

hverdagen som elev, professionel eller leder i skolen: 

 Fysiske omgivelser (elever, professionelle og ledere) 

 Fysisk sundhed (elever, professionelle og ledere) 

 Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed (elever, professionelle og ledere)  

 Faglig, personlig og social udvikling / læring (elever, professionelle og ledere)  

 Individuelle styrker og svagheder (professionelle og ledere) 

 Tryghed og engagement (elever, professionelle og ledere) 

 Kreativitet (professionelle og ledere) 

 Social ansvarlighed (professionelle og ledere)  

 Kommunikation (elever, professionelle og ledere) 
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 Undervisningens organisering og klasseledelse (elever, professionelle og ledere) 

 Organisering og ledelse (professionelle og ledere) 

 Indsats og udbytte (elever, professionelle og ledere) 

 

Alle spørgekategorier er således udtryk for kvaliteter, som fra et opdateret videnskabeligt 

perspektiv bør være til stede i hverdagen. Bemærk, at det er kvaliteter, som befordrer og beriger 

arbejdet som professionel/leder i samme øjeblik, de optræder, og som derfor kan forventes at 

være positivt selvforstærkende i hverdagen, hvis man er opmærksom på / tilgodeser dem, hvilket i 

princippet står enhver involveret helt frit for.  

 

Projektet har været inddelt i tre faser: 

 I 1. fase – primo 2009 til medio 2009 – gennemførte alle elever, lærere, skolepædagoger 

og ledere webbaserede surveys. På baggrund af resultater fra disse blev der afholdt 

fortolkningsmøder på de enkelte skoler, hvor lærere, skolepædagoger og ledere ud fra 

egne lokale scorer kortlagde styrker og behov vedr. arbejdsvilkår og trivsel og herefter har 

udarbejdet strategiske anbefalinger vedr. videre udvikling af egen skole. Dette gav samlet 

set projektet en stærk faglig og demokratisk legitimitet ved, at hver professionel fik givet 

én stemme i såvel etableringen af det fælles datagrundlag som i de lokale fortolkninger 

heraf.  

 I 2. fase – medio 2009 til ultimo 2010 – blev en vifte af tiltag på grundlag af skolernes 

anbefalinger gennemført på skolerne. Idéen var her primært, at skolerne – ved at have set 

sig selv via fortolkningen af de besvarede spørgeskemaer – havde mulighed for i højere 

grad end ellers at prioritere dét, de er kommet frem til, og som virkelig var vigtigt for dem. 

 I 3. og sidste fase – ultimo 2010/primo 2011 – har skolerne endnu engang givet sig til 

kende via besvarelser på spørgeskemaer for såvel elever, lærere/skolepædagoger og 

ledere med henblik på strategisk at sikre fortsat hensyn til dét, som fungerer godt såvel 

som til de behov, som har vist sig.  
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Projektets faser og -forskningselementer er illustreret i følgende model: 

 

 

Undervejs gennem hele projektperioden har Vejle Kommunes forvaltning og konsulenter samt 

eksterne forskere og konsulenter været involveret i samarbejder med de skoler, som har ønsket 

det, og hvor det har været praktisk muligt.  

 

Vigtige resultater fra 3. fases surveys: Elever 0. – 3. klasse 

Som det også var tilfældet i 1. vilkårsundersøgelse indikerer den høje gennemsnitsscore, at der 

ifølge eleverne leveres rigtig megen god undervisning i Vejles folkeskoler. Elevernes besvarelser 

tyder på, at de fortsat oplever skolen som et rart, “sjovt” og trygt sted, hvilket kan betragtes som 

vigtige forudsætninger for engagement. Elevernes engagement er tilsyneladende også fortsat højt, 

ligesom de fortsat oplever, at deres bestræbelser anerkendes. Eleverne lader til i stigende grad at 
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finde undervisningen meningsfuld, og de oplever en stigende grad af tilfredshed med 

undervisningens organisering. Som udgangspunkt har eleverne i 0. – 3. klasse således gode 

muligheder for at opnå fordybelse, engagement og mening i deres skolehverdag – og dermed gode 

muligheder for at lære effektivt og være kreative. 

Sammenlignet med 1. vilkårsundersøgelse viser 3. vilkårsundersøgelse, at de områder, hvor der 

har kunnet konstateres signifikante ændringer i gennemsnitsscoren også gennemgående er 

kendetegnet af en faldende standardafvigelse, hvilket kan fortolkes positivt som et udtryk for en 

mere retfærdig pædagogik – i hvert fald i den forstand, at eleverne ser ud til at have fået et mere 

ligeligt udbytte af undervisningen, hvis vi sætter lighedstegn mellem trivsel og udbytte.  

Der er dog også en række områder, som indikerer behov for videreudvikling. Elevernes 

besvarelser tyder således på,  

 at de fortsat er knap så friske i timerne, som de burde være 

 at mobning fortsat fylder for meget for en del elever 

 at det er for svært at koncentrere sig 

 at der er lidt for megen kedsomhed, dvs. tid, hvor eleverne ikke lærer så meget, som de 

kunne 

 at der er lidt for mange elever, som ikke får den hjælp, de har brug for, når 

undervisningen er svær for dem 

 at aftaler kan komme til at fungere endnu bedre 

 

Vigtige resultater fra 3. fases surveys: Elever 4. – 10. klasse 

Samlet set viser undersøgelserne betydelig fremgang på næsten alle områder. Med andre ord er 

de større elevers oplevelse af deres skolegang og deres trivsel klart forbedret gennem 

projektperioden. Dette er ikke mindst imponerende i lyset af de store udfordringer Vejles skoler i 

øvrigt har oplevet de senere år med bl.a. store økonomiske besparelser. 

Som dokumenteret i andre undersøgelser, herunder også den 1. vilkårsundersøgelse i MMALP, ser 

det dog også her fortsat ud til, at trivslen i skolen falder lidt i takt med, at eleverne bliver ældre. 

Gennemsnitsscoren ligger således stadig op mod et halvt point under de små elevers. 
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Korrelationsanalyser viser endvidere, at der er en svag, men signifikant negativ korrelation mellem 

elevernes alder og trivsel på næsten alle områder, hvilket bekræfter tidligere undersøgelser, som 

også har peget på denne tendens. Om det skyldes biologiske forhold, kultur, samfundsforhold eller 

skolen, kan vi ikke for nærværende sige noget om ud fra denne undersøgelse.  

Trivslens udtryk via hovedkategorien ”basale positive emotioner” (dvs. forudsætninger for læring 

og kreativitet i skolen) scores fortsat højst samlet set, mens hovedkategorien ”engagement” (dvs. 

undersøgelsens mest direkte udtryk for pædagogisk effektivitet / nydelsesfuld læring) scorer 

lavest.   

Frikvartererne og trygheden i timerne ser ud til at være de områder, hvor eleverne er mest enige 

om vurderingen. 

Spørgsmål vedr. fysiske rammer, mobning, optimering af sværhedsgrad og udbytte af at arbejde 

alene i undervisningen ser fortsat ud til at være de områder, hvor eleverne er mest uenige. 

 

Vigtige resultater fra 3. fases surveys: Lærere og skolepædagoger 

Samlet set bedømmer lærerne og skolepædagogerne deres arbejdsvilkår noget mere kritisk end 

de gjorde i forbindelse med 1. vilkårsundersøgelse, selvom store dele af 3. vilkårsundersøgelse 

ligner 1. vilkårsundersøgelse meget. Som det var tilfældet i 1. vilkårsundersøgelse er der også i den 

3. stor variation i graden af tilfredshed med de forskellige områder, som der er spurgt til. 

 

Det er ikke umiddelbart overraskende, at medarbejderne er blevet mere kritiske i lyset af, at Vejle 

Skolevæsen har været ramt af meget omfattende sparekrav, der blandt andet har indebåret to 

store fyringsrunder. Det er selvsagt ikke let at udvikle skoler under vilkår, som mere ligner 

afvikling.  

 

Men efter opremsningen af alle disse kritiske forhold, som bør påkalde sig intens opmærksomhed, 

og som det er afgørende vigtigt at forholde sig aktivt, konstruktivt og kreativt til allerede på kort 

sigt, for derved at sikre Vejle Skolevæsen bedst muligt i fremtiden – ja, så står tilbage den 

fornemme kendsgerning, at man på skolerne, de vanskelige vilkår til trods, faktisk ser ud til ikke 
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blot at have været i stand til ikke bare at holde en høj pædagogisk kvalitet på mange af de vigtigste 

områder, som eleverne har evalueret – man har endog været i stand til at skabe en række 

markante forbedringer, hvis især de store elevers vurderinger står til troende.  

 

I den positive ende ses i lighed med 1. vilkårsundersøgelse bl.a., at 74 % af alle deltagende lærere 

og skolepædagoger samlet set er glade for deres arbejde (score 6 eller 7), og at yderligere 15 % er 

tæt på at være det (score 5). I den modsatte ende ses, ligeledes på linje med 1. 

vilkårsundersøgelse, at kun 29 % oplever i høj grad (score 6 eller 7), at eleverne kan koncentrere 

sig i undervisningen, mange oplever fortsat en grad af mobning blandt eleverne, selvom der er 

tegn på, at det er blevet bedre, og det er tilsyneladende i stigende grad svært at følge med i, hvor 

godt man klarer sit pædagogiske arbejde. 

 

Andre områder, som umiddelbart påkalder sig et stort behov for opmærksomhed, omfatter 

manglende muligheder for at holde hensigtsmæssige pauser på skolen og manglende muligheder 

for at fjerne distraherende faktorer; manglende muligheder for at kunne handle hurtigt og 

effektivt i forhold til foreliggende pædagogiske problemstillinger. Elevernes kreativitet ser fortsat 

ikke ud til at have særligt gode vilkår i skolen ifølge de professionelle, og det ser fortsat ud til, at 

eleverne spilles hårdt ud mod hinanden, og at skolerne her står med en række vigtige etiske 

udfordringer. 

 

Hvad angår undervisningens organisering og klasseledelse og den helt nødvendige professionelle 

handlefrihed i hverdagen er der en række forhold som bør prioriteres højt fremover jf. 

undersøgelsen, og det er blevet endnu mere påtrængende at skabe bedre balance mellem 

oplevede opgaver og ressourcer.  

 

Vigtige resultater fra 3. fases surveys: Ledere 

I lighed med resultater fra 1. vilkårsundersøgelse giver lederne i Vejle Kommunes skoler i 3. 

vilkårsundersøgelse udtryk for samlet set at have det godt. Lederne fungerer godt på langt de 

fleste områder, og som gruppe oplever de fortsat store frihedsgrader i hverdagen, en høj grad af 
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personlig, social og faglig udvikling, at de i vid udstrækning kan udfolde deres individuelle styrker, 

og at hverdagen er tryg.  

Men der er også en række områder, der påkalder sig kritisk opmærksomhed – og dette i stigende 

grad. Sammenfattende relaterer disse områder sig alle til øget udefra kommende pres i form af 

vigende ressourcer / besparelser og en hverdag, der som følge heraf bliver mere hektisk – ledende 

til, hvad man næsten kan kalde professionelle livsstilsproblemer – dårligere kost og motionsvaner, 

flere oplevelser af at være låst fast i forhold til vigtige problemstillinger og let vigende optimisme.  

 

Når dette er nævnt, er det samlede billede dog fortsat positivt, og lederne giver fortsat udtryk for 

at bestride attraktive jobs af stor betydning for samfundet.   

 

Vigtige anbefalinger fra forskerne – samstemt for elever, lærere, skolepædagoger og ledere: 

 at forbedre, eller erstatte, skolernes fysiske rammer yderligere, hvor det er nødvendigt – 

ikke mindst befordret af, at der faktisk ser ud til allerede at være sket store fremskridt på 

dette område siden 1. vilkårsundersøgelse  

 at forbedre forhold vedr. fysisk sundhed yderligere, hvor det er nødvendigt – sunde 

mennesker er billigere og bedre for kommunen  

 yderligere at forbedre mulighederne for at ledere, lærere og skolepædagoger kan handle 

konstruktivt i tilfælde af overbelastning ved 

o enten hurtigt at kunne tilegne sig øget kompetence og derved ”vokse med 

opgaven” 

o eller hurtigt at kunne få aflastning så man ikke stresses længerevarende (hvilket er 

sygdomsfremkaldende)  

 yderligere at forbedre mulighederne for at kunne handle konstruktivt i forhold til 

opgaver, som ikke umiddelbart giver mening, så de  

o enten bliver meningsfulde/velbegrundede 
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o eller opgives 

 yderligere at forbedre mulighederne for relevant løbende kompetenceudvikling for 

lærere, skolepædagoger og ledere 

 yderligere at forbedre mulighederne for ro, kontinuitet og færdiggørelse af igangsatte 

projekter 

 yderligere at forbedre mulighederne for spændende undervisning yderligere ved 

samstemt i højere grad at tage hensyn til 

o elevernes behov for at forstå både den langsigtede relevans og opleve umiddelbar 

brugbarhed, af dét, der læres i skolen (også elever glemmer i vid udstrækning dét, 

de ikke bruger) 

o elevernes individuelle styrker – herunder fx deres talentprofiler, foretrukne måder 

at lære på (læringsstile) og karakterstyrker 

o lærernes og skolepædagogernes foretrukne måde at undervise på – herunder fx 

deres talentprofiler, foretrukne måder at lære på (læringsstile) og karakterstyrker 

o lærernes og skolepædagogernes behov for umiddelbar adgang til nye teorier, 

metoder og redskaber når der er brug for det 

o lærernes og skolepædagogernes behov for feedback på arbejdspræstationer 

o elevernes behov for at koncentrere sig i undervisningen – ved at give elever bedre 

indsigt i, hvordan de selv, hver især, kan bidrage til dette 

o elevernes behov for selv at kunne være kreative i undervisningen  

o lærernes og skolepædagogernes behov for at have skræddersyede tilbud til elever, 

som har brug for noget ekstra (fx større udfordringer eller mere hjælp) for at kunne 

koncentrere sig – herunder måske en bredere afklaring af specialområder 

/specialtilbud på skolerne  

o elevernes behov for kommunikations- /og konfliktløsningskompetence 
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o lærernes og skolepædagogerne behov for kommunikations- /og 

konfliktløsningskompetence 

 at fastholde, og på relevante områder intensivere, indsatsen mod mobning yderligere 

 at gøre mere end hidtil for at afstemme forhold mellem udfordringer/opgaver og 

kompetencer/ressourcer bedre  

 at overveje, hvordan lærerne og skolepædagogerne kan støttes, inspireres og udfordres 

endnu mere konstruktivt, når der er brug for det – ikke mindst i lyset af, at der allerede ser 

ud til at være sket en lang række fremskridt hvad angår kreativitet, kommunikation og 

social ansvarlighed 

 at forvaltningen fortsat bør overveje, hvordan lederne kan støttes, inspireres og 

udfordres endnu mere konstruktivt, når der er brug for det 
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1. Baggrund og formål 

 

Hvis elever var helt ens, ville det være retfærdigt, at de fik samme undervisning. 

Men elever er ikke helt ens. Der er fortsat en masse diskussion om, hvorvidt man 

skal differentiere eller standardisere undervisningen. Men diskussionen er forfejlet. 

Selvfølgelig må vi leve op til standarder, hvis samfundet skal klare sig, og selvfølge 

skal der differentieres, hvis elever skal have en fair behandling. Og hvor forskerne 

stort set er enige om, at eleverne har meget forskellige præferencer for læring, er 

der fortsat diskussion om, hvorledes der bedst tages hensyn til dette i et 

skolesystem, hvis hovedstrukturer blev udtænkt for flere hundrede år siden. 

En stille, men epokegørende, revolution er i fuld gang i folkeskolen, hvor respekten for elevernes 

forskellige talenter og læringsmåder bliver en stadigt tydeligere del af den kollektive bevidsthed. 

Men hvordan opbygger man et skolesystem, der giver plads til, at eleverne lærer forskelligt? 

Hvordan kan folkeskolen på den ene side rumme forskelligheden og på den anden side 

fællesskabet og det faktum, at eleverne på mange områder også har brug for det samme? Og 

hvordan bryder man med mange årtiers metoder og vaner uden at skylle barnet ud med 

badevandet – dvs. uden at sætte noget af dét over styr, som faktisk fungerer godt? Alt dette satte 

Vejle Kommune i samarbejde med forskningscentret Universe Research Lab, og med deltagelse af 

forskere fra Aarhus Universitet, sig for at finde svar på via et toårigt forsknings- og 

udviklingsprojekt. Dette projekt er nu gennemført, og nærværende rapport beskriver 

sammenfattende processerne og en række af de vigtigste resultater.  

 

1.1. Politiske interesser 

I kølvandet på de senere års intensiverede debatter om folkeskolen, hvorigennem både 

folkeskolens enorme betydning og enorme udfordringer er blevet stadigt tydeligere, besluttede 

Vejle Kommune i 2008 at iværksætte det forskningsbaserede udviklingsprojektet ”Mange Måder 

At Lære På” (MMALP). En del af inspirationen til projektet stammede fra de erfaringer med 

differentieret undervisning, der var blevet beskrevet i TV-2’s dokumentarserier ”Plan B ” og 
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”SKOLEN”, som også elever, lærere og ledere fra Vejle havde været involveret i. Indledningsvist 

var sidstnævnte projekters store fokus på ”læringsstile” tænkt som omdrejningspunkt i 

projektet, men da arbejdet med læringsstile aldrig kan være mere end en mindre del af, hvad 

der foregår i en velfungerende skole, blev man hurtigt enige om den bredere betegnelse 

”Mange Måder At Lære På”. Derved fastholdt man fokus på betydningen af at tage hensyn til 

den menneskelige mangfoldighed i skolen uden at miste blikket for skolens kerneydelse: 

Elevernes læreprocesser. Børne- og ungedirektør Claus Svold har sammenfattet det politiske 

mandat således: 

”I Vejle Kommune tror vi på differentieret undervisning og herunder brug af 

læringsstile som et meget stærkt supplement til den mere traditionelle pædagogik. 

Og vi tror på varierede metoder til at fremme den gode skole – med alt hvad det 

indebærer i form af trivsel, faglig og personlig udvikling”.1  

Vejle Kommune har dog udover ambitionen om at sætte nye projekter i gang også et ønske om 

at bidrage med dokumentation af, ”hvad der virker, og hvorfor det virker”. Forvaltningen 

indledte derfor allerede i 2008 et samarbejde med Universe Research Lab under ledelse af 

daværende Forskningsdirektør Hans Henrik Knoop, som i dag er lektor på Danmarks 

Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet og formand for European Network for 

Positive Psychology. Den samlede ambition i projektet blev således en kombination af selv at 

blive klogere, at dyrke samspillet mellem forskning og skoleudvikling dynamisk og at bidrage til 

den danske grundskoles fælles viden om læring, trivsel og arbejdsvilkår i skolen. Vejle Kommune 

har sidenhen mere specifikt formuleret ønsker om at:2 

1. Bruge projektet til at udvikle og yderligere forbedre undervisning på kommunens skoler 

med henblik på at 

o øge elevernes faglige resultater og personlige udvikling  

o øge elevernes trivsel  

o forøge skolernes rummelighed og reducere graden af segregering   

                                                           
1
 www.vejle.dk  

2
 Vejle Kommunes projektbeskrivelse ”Mange Måder At Lære På” 
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o bidrage til at sikre målsætningerne om, at 95 % får en ungdomsuddannelse 

o fastlægge målsætninger for resultater på ovenstående og dokumentere fremdriften  

  

2. Sikre et moderne, udviklende og attraktivt skolevæsen ved blandt andet at  

o bruge projektet til fokuseret skoleudvikling på de enkelte skoler 

o inddrage vilkår for medarbejdere og skoleledelser for skoleudvikling målrettet i 

projektet 

o tage udgangspunkt i og analysere vilkår for det forhold, at skoleudvikling 

grundlæggende må basere sig på engagement og fælles indsats for en skole 

 

3. Bidrage til intern og ekstern viden om skoleudvikling – om ”hvad der virker” ved at 

o knytte forskning til projektet og dermed sætte et markant fokus på målbarheden og 

dokumentation i projektet 

o udvikle Vejle Kommunes egen evalueringskompetence gennem projektet 

o påvirke og sætte den pædagogiske dagsorden, nationalt og internationalt 

o etablere et førende videns- og læringscenter på området ”Mange måder at lære 

på” 

 

På denne baggrund er der etableret en styregruppe med repræsentanter for alle projektets 

interessenter samt forskerne. Denne styregruppe har været aktiv gennem hele projektperioden 

og afslutter sit arbejde i april 2011. Styregruppens formand er Skolechef Anette Jensen.  

Undervejs i projektperioden iværksattes et nyt og større skoleudviklingsprojekt i Vejle 

Kommunes Skolevæsen, kaldet ”Skolen i Bevægelse”3 og nærværende projekt, MMALP, kan 

betragtes som et tidligt forskningsbaseret bidrag til dette projekt også. 

 

                                                           
3
 www.skolenibevaegelse.nu 



19 
 

1.2. Professionelle interesser 

De faglige foreninger omkring folkeskolen har i sagens natur ligeledes stor interesse i, at der 

sættes kvalificeret fokus på arbejdsvilkår, trivsel og læring i skolen – og herunder ikke mindst 

sammenhængen herimellem – og der har siden projektets tidligste faser været stor opbakning fra 

såvel lærerrepræsentanter, skolepædagogiske repræsentanter og ledelsesrepræsentanter. 

Endvidere er der stor interesse fra professionshøjskoler og den pædagogisk-psykologiske 

rådgivning (PPR), og det ser indtil videre ud til at være lykkedes at finde en samarbejdsmodel, som 

tilgodeser alle parter i tilfredsstillende omfang.  

Undervejs i projekt MMALP har der været mange møder mellem forskere og faglige 

repræsentanter – både via styregruppemøder og direkte møder – og det har gennem hele 

projektet været en hovedambition, at projektet skulle opleves som fordelagtigt, uanset hvilke 

politiske, fagpolitiske eller pædagogiske interesser man måtte have. Spidsformuleret kan projekt 

MMALP siges at været rettet mod at fremme hensigtsmæssige processer, uanset hvilke mål og 

værdier man i øvrigt forfølger i Vejle Skolevæsen. 

 

1.3. Videnskabelige interesser 

De seneste årtiers forskning inden for bl.a. biologi, neurologi, psykologi, ledelse og organisation 

har givet os talrige indsigter vedr. menneskelig læring, kreativitet og trivsel – og megen viden om, 

hvordan vi bedst kan understøtte menneskelig udvikling. Dette står på ingen måde i modsætning 

til politisk-demokratisk styring af samfundet, men åbner tværtimod for en langt mere effektiv 

politisk og administrativ ledelse, fordi man via videnskabelig indsigt i langt højere grad bliver i 

stand til at sikre gode arbejdsvilkår og sikre, at betingelser for gode læreprocesser er til stede. Det 

siger sig selv, at politisk og administrativ succes er afhængig af, at professionelle og elever 

fungerer godt i hverdagen, og jo bedre vi forstår, hvem vi selv er som mennesker, des lettere bliver 

det i sagens natur at tage kvalificeret hensyn til det. Videnskab fungerer således i demokratiets 

tjeneste. Men demokratiet kan også fungere i videnskabens tjeneste, som projekt MMALP er et 

godt eksempel på. For når en kommune som Vejle beslutter sig for at samarbejde med forskere i 

så gensidigt forpligtende en ramme, som der her er tale om, giver det også videnskabelige 
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muligheder, som ligger ud over det normale – fx muligheden for at følge over 10.000 elevers 

trivselsmæssige udvikling over to år, eller muligheden for at følge 35 skolers kamp for at blive 

endnu bedre steder at være og lære, eller muligheden for at studere grupper af elever, som 

udmærker sig, eller lider, på vidt forskellige områder. Og som noget helt særligt har det været 

muligt at studere, i hvilket omfang elevers, læreres, skolepædagogers og lederes positivt 

selvforstærkende glæde ved det pædagogiske arbejde bedst kan befordres i hverdagen.  

 

Alt dette er åbenlyst interessant for Vejle Kommune i sig selv, men fordi projektet har været så 

stort, kan det også være interessant uden for Vejle Kommune. Konkret har der været arbejdet 

med tre typer forskningsmæssige bidrag omfattende:  

 Kortlægning af lærere, skolepædagoger og lederes vilkår for trivsel i arbejdet via tre 

vilkårsundersøgelser undervejs i projektet (nærværende rapport beskriver den sidste af 

disse) med henblik på løbende og målrettet optimering af disse vilkår 

 Kortlægning af elevernes vilkår for trivsel i skolen (og dermed indirekte deres muligheder 

for personlig, social og faglig udvikling) via det webbaserede evalueringsredskab 

godskole.dk med henblik på løbende at have kunnet bidrage til en endnu mere engageret 

skolehverdag 

 Bidrag til dybere videnskabelig indsigt i pædagogiske forhold, der både har umiddelbar 

interesse for de deltagende skoler og mere langsigtet for samfundet som helhed 
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2. Metoder 

 

MMALP har været tilrettelagt, så det i videst mulig udstrækning har taget 

udgangspunkt i, hvad deltagerne har været gode til, hvad de har haft behov for, og 

hvad de har ønsket. Disse metodiske tilgange har i særlig grad været forankret i 

positiv psykologi – en ny gren af videnskaben, som fokuserer på, hvad der skal til, 

for at mennesker kan fungere godt og oplever livet værd at leve. Der har gennem 

hele projektet været opmærksomhed på, at nye teknologier – fysiske såvel som 

sociale – kun vil kunne vinde folkelig opbakning, og dermed succes, hvis de som 

minimum opleves som lettende og/eller berigende i hverdagen. Og der er 

gennemgående blevet opfordret til kun at evaluere andre på måder, man selv vil 

finde det rimeligt at blive evalueret på. Evalueringsformer, som skræmmer folk fra 

evaluering, er undergravende for enhver pædagogisk ambition, ligesom et 

håndboldlandshold, som er skræmt fra at se deres score, selvfølgelig ikke kan være 

et håndboldlandshold. 

 

2.1. Overordnet design  

Projektet er tilrettelagt, så det udnytter kombinationer af forskningstyper (Launsø & Rieper, 2005), 

omfattende: 

 beskrivende forskning (fx tværsnitsundersøgelser, som måler elevernes trivsel på et givent 

tidspunkt eller professionelles oplevelse af deres arbejdsvilkår på bestemte tidspunkter)  

 forklarende forskning (fx afgrænsede eksperimenter med kontrolgrupper, som hvis man 

prøver en metode i én klasse og sammenligner med en anden metode i en lignende 

klasse) 

 forstående forskning (fx fokusgruppeinterviews med repræsentative medarbejdergrupper 

eller elevrådsrepræsentanter) 
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 handlingsrettet forskning (fx undersøgelser af specifikke områder, som undervejs viser sig 

at være af særlig betydning for, at projektet kan lykkes)  

 

Ved at kombinere flere forskningstyper bliver det muligt i højere grad at gribe kompleksiteten i 

projektet, end det ville være, hvis man begrænsede sig til en enkelt type (se fx Johnson & 

Onwueghbuzie, 2004). Desuden bidrager metodekombination ofte til at styrke konklusioner i 

forhold til, hvad der ville være tilfældet, hvis man kun havde en enkelt metode at støtte sig til.   

I model 1 ses, hvorledes de forskellige forskningstyper adskiller sig fra hinanden, og der gives 

eksempler på, hvorledes de er anvendt i projekt MMALP. 

 

 Beskrivende 

forskningstype 

Forklarende 

forskningstype 

Forstående 

forskningstype 

Handlingsrettet 

forskningstype 

Kernespørgsmål Hvordan fordeler x sig 

på y? 

Denne metode, 

baseret på 

eksperimenter med 

kontrolgrupper med 

henblik på fx at 

sammenligne elever 

som får / ikke får en 

bestemt type under-

visning, er IKKE blevet 

anvendt i MMALP. 

Derfor kan MMALP 

ikke betragtes som 

”effektforskning”, 

hvor man forklarer fx 

Hvilke x er årsag til y? 

Hvilke y er 

konsekvenser af x? 

 

Hvilken mening 

tillægger x (kilden) et 

bestemt fænomen (y) 

i hvilken kontekst (z)? 

Hvordan udvikler 

aktører indsigter og 

handlinger ud fra 

viden som tilegnes 

/formidles under 

forskningsprocessen 

Eksempler på konkrete 

spørgsmål i MMALP 

Hvorledes vurderer 

forskellige interes-

senter arbejds-

vilkårene på skolerne i 

Vejle Kommune? 

Hvor mange af x slags 

elever er kendetegnet 

ved y? 

Hvor mange af x slags 

pædagoger/lærere er 

kendetegnet ved y? 

Hvor mange af x slags 

ledere er kendetegnet 

Hvordan oplever 

elever udbyttet af at 

hjælpe hinanden? (se 

fx Altruisme i Skolen) 

Findes der eksempler 

på kunstbaserede 

uddannelsesprogram-

mer i de danske 

skoler?  

Hvad er deres 

vigtigste kendetegn?  

Hvad er styrker og 

behov på dette 

område? (se fx 

Hvordan tænker og 

handler lærere i 

forhold til 

differentieret 

undervisning i takt 

med at projektet 

udfoldes? 
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ved y? Artfulness Rapport) 

Hvordan oplever 

lærere udbyttet af 

didaktiske tilgange  

såsom ICDP/CL? (se fx  

ICDP/CL rapporter) 

Typisk design / 

undersøgelsesmetode 

Survey  

fx Vilkårsundersøgelse 

Casestudier fx klasse-

observationer og 

interviews med 

pædagoger og elever 

Aktionsforsknings-

lignende design 

Formativ evaluering 

fx fokusgruppe-

interviews med 

lærere og pædagoger 

inden for Artfulness- 

studiet 

 
Model 1. Tabel 1. Forskningstyper som anvendes i projekt MMALP (efter Launsøe & Rieper, 
2005). 

 

Model 2 nedenfor illustrerer grafisk og kronologisk, hvorledes de forskellige forskningstyper 

overordnet er tænkt ind i projektets forskellige faser.  
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Model 2. Forskningsbaseret udvikling i MMALP. Modellen indikerer beskrivende forskningstyper 

anvendt ved start-, midtvejs- og slutmålinger samt handlingsrettet (formativ) forskning undervejs i 

projektet. Desuden indikeres, hvorledes forklarende og forstående forskning på udvalgte områder 

kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt i projektet. 

 

MMALP er baseret på en ide om at kombinere forskningstyper, således at der gennem projektet 

fastholdes et fokus på fælles kategorier, som danner grundlag for de anvendte surveys i 

forbindelse med startmåling (1. Vilkårsundersøgelse), formative evalueringer/målinger (2. 

Vilkårsundersøgelse) og slutmåling (3. Vilkårsundersøgelse) – visualiseret i modellen. Der 

anvendes ud over omtalte surveys en bred vifte af metoder til forståelse af aspekter af den 

komplekse sammenhæng, Vejle Kommunes Skolevæsen udgør. Undervejs gennem hele 

projektperioden har Vejle Kommunes forvaltning og konsulenter samt eksterne forskere og 

konsulenter været involverede i en bred vifte af samarbejder med skolerne, som har været 
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baserede på kvalitative metoder eller på en integration af kvalitativ og kvantitativ empiri. Disse 

detailstudier er resulteret i specifikke casebaserede rapporter.4  

Inden for disse detailstudier anvendes der ud over omtalte surveys en bred vifte af metoder, 

såsom fx etnografi i Artfulnessstudiet eller klasserumsobservationer i Altruismeprojektet og 

ICDP/CL- studier. En uddybet beskrivelse af disse metoder kan læses i de relaterede rapporter5. 

 

Fælles for alle de kvalitative empiriske studier er anvendelsen af interviews (Kvale & Brinkmann, 

2008), som ofte er semi-strukturerede, dvs. afviklet ifølge en interviewprotokol, men samtidig 

åbne for informanternes respons. Nogle gange har det været hensigtsmæssigt at gruppere nogle 

informanter (dem, der interviewes) i en fælles samtale. I dette tilfælde taler man om 

”gruppeinterviews”, som ikke bør forveksles med fokusgruppeinterviews. Gruppeinterviews falder 

ikke nødvendigvis i kategorien fokusgruppeinterviews dvs. en type interview, som kendetegnes 

ved en meget struktureret og guidet fremgang, som mere ligner en faciliteret forandringsproces 

end et interview (Halkier, 2010). Gruppeinterviews er blot et interview med flere informanter. 

Derimod anvendes fokusgruppeinterviews normalt i et aktionsforskningsdesign, som behøver et 

nøjagtigt designet forløb, hvor informanterne frit kan komme i dialog med hinanden om et 

forudbestemt emne. 

I forhold til aktionsforskning, som i Launsø & Rieper (2005) defineres handlingsrettet forskning, 

har MMALP foretaget en aktionsforskningslignende udvikling, men ikke decideret 

aktionsforskning. Efter 1. og 3. vilkårsundersøgelse blev skolerne indbudt til ”fortolkningsmøder”, 

hvor de selv kunne tolke resultaterne fra undersøgelsen. Disse møder, designede og faciliterede af 

projektgruppens forskere, blev til et refleksivt frirum for skolerne, som kan sammenlignes med et 

aktionsforskningsdesign6.  

 

 

                                                           
4
 Se bilag 2 

5
 Se http://www.mmalp.dk/Publikationer.155.aspx 

6
 Reason & Bradbury, 2001. 
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2.2. Vilkårsundersøgelsen for lærere, skolepædagoger og ledere 

Processen vedr. vilkårsundersøgelserne omfatter optimalt set fire hovedfaser: 

1. Skolerne tegner et billede af sig selv ved at besvare spørgeskemaer, fordi det er 

demokratisk og professionelt anerkendende, at alle får lov til autoritativt at vurdere egne 

arbejdsvilkår via besvarelse af spørgeskema. 

2. Skolerne fortolker resultaterne og opstiller ønsker for fremtiden (fx på fortolkningsmøde i 

Pædagogisk Råd, eller et repræsentativt udvalg), fordi det er demokratisk og professionelt 

anerkendende, at alle får lov til autoritativt at fortolke de samme data – og at vurdere dem 

ud fra egne pædagogiske præferencer. 

3. Skolerne designer udviklingsstrategier, som i videst muligt omfang bygger videre på de 

identificerede styrker og imødekommer de identificerede behov, fordi såvel reelle styrker 

som reelle behov som regel er udtryk for, at der er meget energi, interesse og ”ejerskab” 

for sagen. 

4. Skolerne realiserer (igangsætter, gennemfører og fuldfører) strategierne med skarpt fokus 

på vilkår og trivsel undervejs – i lyset af, at gode arbejdsvilkår og trivsel betragtes som 

nødvendige forudsætninger for elevernes læring og kreativitet. 

 

2.3. Vilkårsundersøgelsen for elever (godskole.dk) 

I lighed med de voksne er også eleverne blevet spurgt om deres oplevelse af hverdagen i skolen – 

dvs. deres oplevelse af læringsmiljøet i bred betydning. Til dette er anvendt en webbaseret survey, 

som samtidig kan fungere som evalueringsredskab for lærerne. På samtlige 35 skoler blev én eller 

flere lærere primo 2009 uddannet i brugen af godskole.dk,7 hvorefter de har fungeret som 

instruktører for kolleger på skolen. Deres indsats har gjort det muligt at få samtlige elevers 

evaluering af deres vilkår for skolearbejdet. Der findes flere versioner af godskole.dk – og i 

nærværende projekt er der anvendt to evalueringer for henholdsvis 0.-3. kl. og 4.-10. kl.  

Her er et uddrag af instruktionen med forslag til etiske principper ved anvendelsen: 

                                                           
7
 Knoop & Schmidt, 2005. 
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 Godskole.dk måler primært elevens oplevelse af vilkår for trivsel. Det er med andre 

ord IKKE elevens kompetencer eller personlighed, som er i fokus, men altså vilkår-

ene for, at eleven kan udvikle sig som kompetent personlighed – på sin egen måde. 

Selvfølgelig svares der ud fra, hvorvidt man trives i forhold til de enkelte spørgsmål, 

men spørgsmålene angår altså primært vilkårene  

 Godskole.dk er først og fremmest et evalueringsværktøj for den enkelte lærer, som 

gør det muligt at sammentænke faglighed og trivsel i undervisningen. Men det er 

også et redskab, som indirekte træner den enkelte elev i selvstændigt at indrette sig 

på måder, som fungerer godt 

 Vær opmærksom på, at mennesker normalt reagerer langt stærkere på kritik end 

ros, og at vi tilmed har en journalistisk kultur, der ofte lægger mere vægt på det 

negative end det positive. Samlet indebærer det en risiko for, at mange på forhånd 

er bange for at evaluere, medmindre de har tillid til, at evt. svagheder, der måtte 

komme frem i en evaluering, ikke fører til latterliggørelse eller anden form for 

ydmygelse. Det er vigtigt, at svagheder betragtes som noget helt naturligt 

forekommende, og at man husker, hvorledes oplevelsen af at blive bedre er en 

vedvarende kilde til livsglæde. Både styrker og svagheder bør fortløbende 

håndteres, så alle involverede oplever såvel konstruktive processer som positive 

resultater    

 

Der er fire hovedkategorier af spørgsmål i godskole.dk omfattende: 

 Positive emotioner – som fx tryghed, fysisk energi og fravær af mobning 

 Engagement – i form af fx lyst til at lære, succes med at sætte egne mål i 

undervisningen og mulighed for at kunne gøre noget konstruktivt, hvis man keder 

sig i undervisningen  

 Mening – i form af fx oplevelsen af at glæde sig til noget i undervisningen, troen på, 

at man kan klare dét, der forventes, og oplevelsen af være anerkendt, som man er 

 Undervisningsformer – vedr. oplevelsen af bl.a. klasseundervisning, gruppearbejde, 

egen indsats og eget udbytte    
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Hovedkategorierne for elevernes undersøgelse er trods de forskelligartede navne stærkt 

sammenfaldne med hovedkategorierne for de voksnes, og der er således mulighed for at 

sammenholde elevernes svar med de voksnes på en række interessante måder. 
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2.4. Projektets elementer og kronologi   

August -
december 
2008 

Forberedelsesfase: 

 Skoleforvaltningen beslutter at pædagogiske muligheder, som bl.a. demonstreret i Plan 
B og SKOLEN, skal tilbydes alle skoler via MMALP – dog med store frihedsgrader til 
skolerne med hensyn til valg af specifikt indhold og form   

 Skolerne ansøger om deltagelse i projektet. Der vælges 7 projekter 

 Ambitionen vokser, og det besluttes, at alle skoler skal deltage i MMALP 
 

Januar 2009 Alle skolerne uddanner to personer til God Skole og alle skoler 
gennemfører denne evaluering med alle elever 
 

Det første udviklingsprojekt 
kobles til følgeforskning: 
KDH på Engum Skole ved 
Seniorforsker Tatiana 
Chemi 

Februar-maj 
2009 

1. Vilkårsundersøgelse gennemføres af alle lærere, pædagoger 
og ledere 
 

Marts-juni 
2009 

Der afholdes fortolkningsmøder på baggrund af 
vilkårsundersøgelsen på samtlige skoler samt i ledergruppen. 
Skolerne fortolker deres egne data, og det resulterer i oversigter 
over styrker, behov og anbefalinger 
 

Juni-oktober 
2009 

Forskerne analyserer og 
fortolker data 

Skolerne arbejder med deres projekter og indsatsområder i 
skoleåret 2009/10 
 

Oktober 
2009 

1. MMALP Rapport 
offentliggøres 

Forskningsprojekter på tværs 
af skolerne: 
 

 Altruismeprojekt ved 
Læringsforsker 
Christina Lüthi 

 Artfulnessprojekt ved 
Seniorforsker Tatiana 
Chemi 

 Fysiske rammer og 
kreativitet: 
Specialeprojekt ved 
kandidat Nikolaj Bebe 

 

Udviklingsprojekter med 
følgeforskning: 
 

 ICDP/CL/LP ved ekstern 

forsker Frans Ørsted 

Andersen (Charlotteskolen 

og Petersmindeskolen) 

 Nørup Skole 

Animationsværksted ved 

Seniorforsker Tatiana 

Chemi 

 Andkær Skolen 

Maleprojekt ved 

Seniorforsker Tatiana 

Chemi 

 Relationskompetence 

Egtved Skole ved eksterne 

forskere Hans Henrik 

Knoop og Anne Kirketerp 

 

Januar-
februar 2010 

2. Vilkårsundersøgelse  
gennemføres 
 

Februar - 
oktober 
2010 

Forskerne analyserer og 
fortolker data 

November 
2010 

2. MMALP Rapport 
offentliggøres 

December 
2010-januar 
2011 
 

3. Vilkårsundersøgelse  
gennemføres samt God 
Skole 
 

Januar-marts 
2011 

Forskerne analyserer og 
fortolker data 

Marts 2011 3. MMALP Rapport 
offentliggøres. 
Data fortolkes 
med ledere og 
tillidsrepræ-
sentanter fra alle 
skoler 

April 2011 Skolerigsdag. MMALP 
afsluttes april 2011 

Model 3. Oversigt over projektets elementer og kronologi 
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2.5. Om selvforstærkende positivitet som personlige, faglige og sociale 

drivkræfter  

Spørgsmålene i vilkårsundersøgelserne er baseret på videnskabelige indsigter vedr. 

forudsætninger for trivsel, læring og kreativitet. At hæve en score fra første til anden måling vil 

således med stor sandsynlighed indebære såvel en bedre oplevelse af hverdagen, en 

læringsmæssig mere effektiv hverdag og en øget sandsynlighed for, at man får lyst til mere – 

uanset om man er elev, lærer, pædagog eller leder. Eksempelvis vil en oplevelse af øget tryghed 

sandsynligvis øge sandsynligheden for, at man engagerer sig i hverdagen. Ligeledes vil oplevelsen 

af at kunne fjerne distraherende faktorer i undervisningen givetvis øge såvel den umiddelbare 

livskvalitet for børn og voksne som deres faglige udbytte og skolens prestige udadtil. Og alt dette 

vil selvsagt øge sandsynligheden for flere gode oplevelser, hvilket betyder, at man bidrager til en 

masse ”gode cirkler” som afløsning for de mere ”onde”. Sammenhængen mellem trivsel – i form af 

positive emotioner, engagement, mening og gode sociale relationer – læring og kreativitet er 

uddybende illustreret i modellen nedenfor. 
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Model 4. Illustration af, hvorledes man på basis af individuelle styrker – fx talentprofiler eller 

foretrukne læringsstile - kan etablere vilkår (gule bokse) som sandsynliggør trivsel i form af positive 

emotioner, engagement, mening og gode sociale relationer (Knoop, 2010). 

 

2.6. Om lettelse og berigelse som afgørende kvalitetskriterier for 

nyudvikling  

En særlig problemstilling, som i en årrække har fyldt meget i skolehverdagen, er oplevelsen af 

topstyring og brugen af evalueringsteknologi. Mange har som bekendt oplevet, at topstyringen 

begrænsede det professionelle råderum, og at mange evalueringer og rapporteringer ikke har 

givet et udbytte, der stod mål med indsatsen ved at udarbejde dem. 8  Det er selvsagt 

demotiverende for alle parter, om noget sådant skulle forekomme, men det er i dag heldigvis også 

gode muligheder for at undgå det, hvis man samarbejder om det.  Fx kan man kommunalt vedtage 

et princip om, at udvikling i videst muligt omfang bør gennemføres på måder, der letter og/eller 

beriger de involveredes hverdag.  

Grunden til, at mennesker gennem mange tusinde år har opfundet ny teknologi, har som regel 

ikke været for at gøre livet mere besværligt eller kedeligt, men tværtimod for at gøre det lettere 

og rigere på oplevelser. En skovl gør det lettere at grave huller, en violin åbner for en verden af 

klassisk musik – og en elevplan eller en kvalitetsrapport bør selvfølgelig på samme måde gøre 

tingene lettere og berige folks liv ved at realisere demokratiske beslutninger, så borgerne får mere 

interessante liv. Så når mange har oplevet evalueringsteknologi som besværliggørende og 

indskrænkende, er der god grund til at se nærmere på sagen. Og i en situation som nærværende, 

hvor vi bruger yderligere evalueringsteknologi til at se på sagen, er det klart, at vi er oppe imod 

kvalificeret modstand, og at vi som forskere og udviklingsansvarlige bærer en stor del af 

bevisbyrden.  

                                                           
8
 Se fx Melander og Hjortdal i Ugebrevet Mandag Morgen den 14. marts 2010: ”…det [er] styringskæden mellem 

beslutningstagere, administratorer og praktikere, der er hoppet af: “Det væsentligste problem er, at de tre niveauer 
taler for lidt sammen. De befinder sig i vidt forskellige verdener og mangler forståelse for de logikker, der driver de tre 
aktører. Derfor oplever vi gang på gang, at politikere og topchefer laver styringsmodeller og -løsninger, som er 
meningsløse for praktikerne og heller ikke har den ønskede virkning,” siger Preben Melander. 
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Det kan så efter de mere end to år MMALP har været undervejs, konstateres, at det er lykkedes at 

opnå meget pæne besvarelsesprocenter som indikation for, at det i hvert fald et stykke af vejen er 

lykkedes at vinde lærere, pædagoger og ledere i Vejle Skolevæsen for sagen. Samtidig har 

processen været markant påvirket af finanskrisen, som har indebåret over 100 afskedigelser og 

omfattende organisatorisk turbulens i forbindelse med debatter for og imod lukninger af skoler i 

kommunen. 

 

2.7. Etiske forudsætninger for samarbejdet  

Problemstillinger som ovennævnte har løbende været drøftet i styregruppen, og fra forskerside 

blev det i forbindelse med den 1. rapport omhandlende den 1. Vilkårsundersøgelse i efteråret 

2009 foreslået at arbejde efter et sæt generelle etiske principper 9  for samarbejdet om 

vilkårsundersøgelserne: 

1. Der er fuld anonymitet – dvs. ingen enkeltpersoners svar må på nogen måde formidles i 

forbindelse med undersøgelsen  

2. Evt. tilsynspligt bør varetages på måder, så det befordrer pædagogikken, og så man undgår 

negative oplevelser af overvågning  

3. Evaluering bør indebære anerkendelse og befordring af styrker såvel som trygheds-

skabende håndtering af svagheder/behov   

4. Evt. sammenligninger bør give energi / være opmuntrende – sammenligninger, som 

dræner energi, gør mere skade end gavn 

5. Evaluering bør baseres på en høj grad af tillid til, at de involverede parter vil hinanden det 

godt 

6. Evaluering bør være en tryg (ikke-ydmygende) og interessant proces – især bør dette sikres 

i forhold til udsatte personer og grupper  

7. Evaluering bør have tydelige konstruktive konsekvenser - dvs. opleves som en lettelse og 

en berigelse i hverdagen 

8. Brugere af redskaber til trivselsmåling bør forstå rationalerne for brugen fuldt ud 

                                                           
9
 Arbejdet har fulgt de gældende retningslinjer jf. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2002)  
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9. Konkurrence bør være ”olympisk” – dvs. alle bør opleve at vinde ved at være med, og alle 

bør få lyst til fortsat deltagelse  

10. Ingen personinformationer videregives fra forskerne 

 

2.8. Deltagende skoler 

Alle Vejles skoler har deltaget i 1. og 3. vilkårsundersøgelse, og samtlige skoler har anvendt 

godskole.dk som vilkårsundersøgelse blandt eleverne. Skolerne er: 

1. Andkær Skole 

2. Bredagerskolen  

3. Bredsten Skole 

4. Charlotteskolen 

5. Damhavens Skole 

6. Egtved Skole 

7. Elkjærskolen 

8. Englystskolen  

9. Engum Skole 

10. Gadbjerg Skole 

11. Gauerslund Skole 

12. Give Skole 

13. Givskud Skole 

14. Grejsdal Skole 

15. Gårslev Skole 

16. Hældagerskolen 

17. Højen Skole 

18. Kirkebakkeskolen 

19. Kollerup Skole 

20. Langelinie Skole 

21. Mølholm Skole 

22. Nørremarksskolen 
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23. Nørup Skole 

24. Petersmindeskolen 

25. Skibet Skole 

26. Skovagerskolen  

27. Smidstrup-Skærup Skole 

28. Søndermarksskolen 

29. Thyregod Skole 

30. Vandel Skole 

31. Vinding Skole 

32. Ødsted Skole 

33. Øster Nykirke Skole 

34. Øster Starup Skole  

35. 10. kl. UngdomsCenter Vejle 

 

2.9. Spørge- og svarkategorier i de webbaserede surveys  

Undersøgelserne er designede, så der er fokuseret på nogle af de allervigtigste forudsætninger for 

at trives og fungere professionelt/ledelsesmæssigt i skolen. Konkret er anvendt webbaserede 

surveys med op til 12 hovedkategorier vedr. oplevelsen af hverdagen som elev, professionel eller 

leder i skolen, omfattende: 

 Fysiske omgivelser (elever, professionelle og ledere) 

 Fysisk sundhed (elever, professionelle og ledere) 

 Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed (elever, professionelle og ledere)  

 Faglig, personlig og social udvikling / læring (elever, professionelle og ledere)  

 Individuelle styrker og svagheder (professionelle og ledere) 

 Tryghed og engagement (elever, professionelle og ledere) 

 Kreativitet (professionelle og ledere) 

 Social ansvarlighed (professionelle og ledere)  

 Kommunikation (elever, professionelle og ledere) 
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 Undervisningens organisering og klasseledelse (elever, professionelle og ledere) 

 Organisering og ledelse (professionelle og ledere) 

 Indsats og udbytte (elever, professionelle og ledere) 

 

Alle spørgekategorier er udtryk for kvaliteter, som fra et opdateret videnskabeligt perspektiv bør 

være til stede i hverdagen. Bemærk, at det er kvaliteter, som befordrer og beriger arbejdet som 

professionel/leder i samme øjeblik, de optræder, og som derfor kan forventes at være positivt 

selvforstærkende i hverdagen, hvis man er opmærksom på dem.  

Svarkategorierne omfattede for 

 Elever 

o Kvantitative scoringer af arbejdsvilkår/læringsmiljø og trivsel  

 Lærere og skolepædagoger  

o Kvantitative scoringer af arbejdsvilkår/læringsmiljø og trivsel (vilkårsundersøgelsen) 

o Kvalitative tilkendegivelser vedr. fremtidige arbejdsvilkår, fremtidig 

kompetenceudvikling, frustration i arbejdet samt motivation i arbejdet 

 Ledere   

o Kvantitative scoringer af arbejdsvilkår/læringsmiljø og trivsel (vilkårsundersøgelsen) 

o Kvalitative tilkendegivelser vedr. fremtidige arbejdsvilkår, fremtidig 

kompetenceudvikling, frustration i arbejdet samt motivation i arbejdet 

 

2.10. Samarbejdsformer mellem skoler og forskere  

Da skolerne havde fortolket deres 1. vilkårsundersøgelser, havde fået overblik over de reelle 

styrker og behov og havde udformet anbefalinger vedr. den videre udvikling, åbnede der sig en 

række muligheder omfattende at: 

1. Alle – enkeltpersoner, teams eller kolleger – ville frit kunne anvende de nye indsigter, som 

vilkårsundersøgelsen og godskole havde givet. Eksempelvis kunne man aftale et fælles mål 

om, at skolen i løbet af de næste to år skulle bevæge sig mod en score på 1 eller 2 i alle 
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kategorier – ikke nødvendigvis for at profilere skolen som noget særligt, men fordi hver 

eneste person på skolen ville kunne forventes at have gavn af det – både trivselsmæssigt 

og læringsmæssigt.   

2. Alle fik fri adgang til en række online-opslag, som relaterede sig direkte til temaerne i 

vilkårsundersøgelsen og godskole. Eksempelvis var der her være mulighed for at lære mere 

om teorier, undervisnings- og ledelsesmetoder, som der har vist sig interesse for under 

fortolkningsmøderne. 

3. Enhver skole kunne frit vælge fælles udviklingsprojekter baseret på fortolkningerne af 

vilkårsundersøgelsen og godskole. Der var ikke noget krav om dette, men det vil næsten 

altid være en stor fordel for en skole, hvis man sikrer, at den energi, som er udtrykt i 

styrker, behov og anbefalinger fra fortolkningsmøderne, bliver udnyttet i skolen – dels fordi 

det giver fart, men også fordi det jo er et klart kollegialt signal om, at man tager hinanden 

alvorligt. 

4. Hvis en skole ønskede hjælp til at designe udviklingsprojekterne på grundlag af 

anbefalingerne fra fortolkningsmødets kunne en forsker deltage i et strategisk møde 

desangående. 

5. Hvis en skole ønskede et mere avanceret udviklingsprojekt med tilkoblet forskning baseret 

på fortolkningsmødernes anbefalinger og/eller andet, var der mulighed for at få tilkoblet 

forskere på måder, som både tilgodeså skolernes behov for udvikling og forskernes behov 

for forskning. Dette kan erfaringsmæssigt føre til meget spændende projekter, men 

ambitionsniveauet er her også typisk højt. 

 

Der er undervejs i projektet løbende arbejdet på at skabe muligheder for at understøtte, at 

medarbejdere, ledere og studerende i højere grad kunne få mulighed for at arbejde i netværk på 

tværs af skolerne og institutioner også. Fx kunne det være en idé, at nogle skoleledere underviste 

klasselærere fra andre skoler i ledelse. Eller at lærere med særlige kompetencer besøgte andre 

skoler. Eller at studerende som en del af praktikken fik til opgave at være mentorer for elever, som 

har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er dog faldet uden for forskningens 

rammer at følge op på dette. 
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Det er ikke nogen hemmelighed, at finanskrisen også har haft negativ påvirkning på forskningen, 

således at ambitionerne herfor har måttet nedjusteres en del. En del planlagte projekter har 

således ikke kunnet gennemføres, herunder en række kontrollerede effektstudier, og det har ikke 

været muligt at fastholde det oprindeligt planlagte niveau for ansættelser i projektet, selvom der 

er gennemført en del, som beskrevet i nærværende rapport.  
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3. Udvalgte resultater: Elever 0. – 3. klasse 

 

3.1. Baggrundsoplysninger 

Reliabiliteten (pålideligheden – som er et udtryk for, hvor godt de enkelte spørgsmål måler dét, 

som angives i overskriften på hovedkategorier – fx hvor godt spørgsmålet ”Har du været tryg i 

timerne?” måler noget, som har med ”basale, positive emotioner” at gøre) af besvarelserne er 

testet statistisk for den såkaldte Cronbach’s Alpha -koefficient og fundet tilfredsstillende:10 

 Vedr. basale, positive emotioner: Cronbach’s Alpha: 0,75 

 Vedr. engagement: Cronbach’s Alpha: 0,79 

 Vedr. mening: Cronbach’s Alpha: 0,68 

 Vedr. undervisningsformer: Cronbach’s Alpha: 0,66 

 

Validiteten (gyldigheden – som er et udtryk for, om man måler dét, man ønsker at måle) af 

spørgsmålene indikeres af, at der dels er gennemført omfattende pilottests forud for besvarelsen, 

og dels at der er relativt få svar i kategorien ”Ved ikke”. 

Repræsentativiteten (som er et udtryk for, i hvilken grad resultaterne kan antages også at gælde 

for andre end de deltagende respondenter) af undersøgelsen antages at være relativt høj – dels 

pga. det høje antal besvarelser, dels pga. af meget høj svarprocent, dels fordi Vejle Kommune 

rummer en kombination af landsbyskoler, forstadsskoler og byskoler. 

 

  

                                                           
10

 Som tommelfingerregel betragtes 0.7 ofte som fuldt tilfredsstillende på en skala fra 0 til 1, men fordi den lidt lavere 
score vedr. mening og undervisningsformer skyldes let afvigende svarmønstre på et enkelt spørgsmål i hver kategori, 
vurderer vi det som ubetydeligt i denne sammenhæng. Konkret handler sidstnævnte om 1) at eleverne åbenbart ikke 
betragter dét at overholde aftaler som havende ret meget med ”mening” at gøre, og 2) at eleverne ikke betragter 
”alene-arbejde” som havende så meget med undervisning at gøre – hvilket i nærværende sammenhæng ikke vurderes 
at udgøre noget pålidelighedsproblem. 
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Nedenstående Tabel 1 viser: 

 Gennemsnit af besvarelser for hver spørgekategori. Scoren 7 angiver den højeste grad af 

trivsel – scoren 1 den laveste. ”Ved ikke”–svar indgår ikke i beregninger af gennemsnit, da 

de ikke er relevante i den sammenhæng. 

 Spredning – standardafvigelse – af svar i hver spørgekategori. Spredningen er et udtryk 

for, hvor tæt svarene samler sig om gennemsnittet, og det betyder, at jo højere en 

standardafvigelse, des større uenighed/ulighed/forskelligartethed er der mellem 

respondenternes oplevelse af hverdagen. Omvendt kan en lavere standardafvigelse i 

forbindelse med skolen antages at være ”god” i betydningen ”i bedre overensstemmelse 

med Folkeskolens Formål”, for så vidt en lavere standardafvigelse er udtryk for en højere 

grad af lighed mellem eleverne, som ifølge loven er berettiget til samme niveau af trivsel.  

 

Ved fortolkning af tabellen antager vi som forskere som udgangspunkt, at en score på 6 eller 7 er 

ensbetydende med høj pædagogisk kvalitet i skolen, idet spørgeskemaets udsagn reelt er udtryk 

for kvaliteter i skolehverdagen. Dvs. en høj score er ikke nødvendigvis udtryk for noget 

exceptionelt, men blot for, at noget fungerer godt. Svarmulighederne på 7-trins-svarskalaen går 

fra ’meget enig’ til ’meget uenig’. Desuden er der mulighed for at svare ’ved ikke’ i tilfælde af, at 

det ikke har været muligt at besvare spørgsmålet meningsfuldt.  

Som – ikke-forpligtende, men dog retvisende – tommelfingerregler kan man således samlet 

antage, at:  

 Scorerne 7 og 6 er typisk udtryk for, at ’det kører’, og at der ikke forekommer negativ 

stress. 

 Scorerne 5, 4 og 3 er typisk udtryk for, at noget er unødigt besværligt, og at der er en vis 

grad af negativ stress. 

 Scorerne 2 og 1 er udtryk for, at der er noget alvorligt galt, og at der er megen negativ 

stress. 

I dette perspektiv er det ideelle mål i forlængelse af en sådan evaluering, at alle besvarelser på en 

skole i løbet af projektperioden nærmer sig scorerne 7 og 6 – ikke fordi skolen skal være perfekt, 
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men fordi det ganske enkelt er i alles – dvs. hele samfundets – interesse, at de basale vilkår for 

undervisningen er i orden.  

Her er farvesignaturforklaringen til den følgende tabel: 11  

Grøn markering i tabellen (gennemsnits-scorer over 6; faldende standardafvigelser / faldende 

grad af uenighed; signifikant fremgang fra 1. – 3. vilkårsundersøgelse) indikerer (for forskerne) 

iøjnefaldende styrker i skolen. 

Gul markering i tabellen (gennemsnits-scorer mellem 5 og 6) indikerer (for forskerne) områder, 

som bør have lidt ekstra opmærksomhed i skolen. 

Rosa markering i tabellen (gennemsnits-scorer under 5; stigende standardafvigelser / grad af 

uenighed; stor signifikant tilbagegang fra 1. – 3. vilkårsundersøgelse) indikerer (for forskerne)  

iøjnefaldende behov i skolen. 

 

  

                                                           
11 Bemærk, at farvelægningen er udelukkende foretaget af pædagogiske grunde. Det betyder bl.a., at farverne 

udelukkende er valgt for hurtigt at kunne give overblik – IKKE fordi de markerer nogen autoritativ overgang fra ét 

kvalitetsniveau til et andet. Bemærk også at farvelægning ikke bør sløre for indsigter fra ikke-farvelagte områder. 
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3.2. Elever 0. – 3. klasse: Resultater fra 1. og 3. vilkårsundersøgelse  

  

MMALP1 MMALP3 

Ændring Antal  

gyldige svar 

Gennemsnit 
Standard-

afvigelse 

Antal  

gyldige svar 

Gennemsnit 
Standard-

afvigelse 

Vedr. basale positive 

emotioner 
              

Har du været tryg i 

timerne?  
4136 6,29 1,18 2878 6,37 1,13 0,08 

Har du været tryg i 

frikvartererne?  
4141 6,09 1,38 2886 6,08 1,35 -0,01* 

Har du haft det rart i 

klassen?  
4133 6,16 1,29 2877 6,19 1,32 0,03 

Har du haft det rart i 

frikvartererne?  
4127 6,07 1,36 2889 6,13 1,35 0,06 

Har du følt dig frisk i 

timerne (ikke sulten, ikke 

træt osv.)?  

4110 5,63 1,55 2858 5,64 1,54 0,01 

Har du været FRI FOR at 

blive mobbet?  
4111 6,02 1,71 2860 6,05 1,71 0,03 

Har du været FRI FOR at 

være bange for at blive 

mobbet?  

4076 5,82 1,81 2844 5,81 1,87 -0,01 

Vedr. engagement               

Har du haft lyst til at lære i 

timerne?  
4130 6,33 1,23 2881 6,38 1,22 0,05 

Har timerne været 

spændende?  
4110 5,71 1,54 2867 5,76 1,51 0,05 

Hvis du har kedet dig i 

timerne, har du så hurtigt 

kunnet gøre noget?  

3934 5,52 1,76 2746 5,57 1,81 0,05 

Hvis noget har været for 

svært i timerne, har du så 

hurtigt kunnet gøre noget?  

4015 5,85 1,58 2819 5,91 1,54 0,06 

Har du fået ros, når du har 

fortjent det?  
4041 6,09 1,43 2812 6,08 1,51 -0,01 

Har du kunnet koncentrere 
4116 5,56 1,66 2872 5,59 1,63 0,03 
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dig i timerne?  

Har du haft det sjovt i 

frikvartererne?  
4148 6,28 1,31 2892 6,27 1,31 -0,01 

Vedr. Mening               

Har du glædet dig til noget, 

der skulle ske i timerne?  
4101 6,17 1,35 2869 6,24 1,31 0,07* 

Har du troet på, at du 

kunne finde ud af det, du 

skulle i timerne?  

4060 5,90 1,39 2844 6,05 1,34 0,15* 

Har du kunnet bruge det, 

du har lært i timerne (f.eks. 

derhjemme eller i 

fritiden)?  

4053 6,09 1,40 2830 6,18 1,32 0,09* 

Har I elever været gode til 

at holde jeres aftaler?  
4022 5,89 1,45 2821 5,91 1,46 0,02 

Vedr. 

undervisningsformer 
              

Har du kunnet lære godt, 

når læreren underviste 

hele klassen samtidig?  

4068 5,98 1,45 2836 6,06 1,38 0,08* 

Har du kunnet lære godt, 

når du arbejdede i gruppe?  
4066 5,82 1,61 2844 5,93 1,51 0,11 

Har du kunnet lære godt, 

når du arbejdede i par?  
4077 6,10 1,42 2833 6,11 1,42 0,01* 

Har du kunnet lære godt, 

når du arbejdede alene?  
4090 6,04 1,61 2854 6,10 1,57 0,06 

Tabel 1.  

 

 

 

 



43 
 

3.3. Elever 0. – 3. klasse: Styrker 

 

Styrker vedr. basale, positive emotioner 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori højt, både i 1. og 3. måling.  

 Elevernes besvarelser tyder specifikt bl.a. på: 

- at de fortsat oplever en meget høj grad af tryghed i timerne 

- at de fortsat føler sig trygge i frikvartererne 

- at de fortsat har det rart i klassen 

- at de fortsat har det rart i frikvartererne 

- at det fortsat ser pænt ud mht. mobning, men at problemet bestemt ikke er løst 

helt 

 

Styrker vedr. engagement 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori højt, både i 1. og 3. måling. 

 Elevernes besvarelser tyder specifikt bl.a. på: 

- at de fortsat har en høj grad af lyst til at lære i timerne 

- at de fortsat oplever at få ros, når de fortjener det 

- at de fortsat har det sjovt i frikvartererne 

 

Styrker vedr. mening 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori højt i både 1. og 3. måling.  

 Elevernes besvarelser tyder specifikt bl.a. på: 
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- at en større andel af eleverne har glædet sig til noget i undervisningen 

- at en større andel af eleverne har troet på, at de kunne finde ud af det, de skulle i 

timerne 

- en større andel af eleverne oplever, at de har kunnet bruge det, de har lært i 

timerne, fx derhjemme eller i frikvartererne 

 

Styrker vedr. undervisningsformer 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori højt i både 1. og 3. vilkårsundersøgelse.  

 Elevernes besvarelser tyder specifikt bl.a. på: 

- at der er en større andel af eleverne, der har kunnet lære godt, når læreren har 

undervist alle elever samtidig 

- at der er en større andel af elever, der har kunnet lære godt, når de har arbejdet i 

par 

- at de fortsat har kunnet lære godt, når de har arbejdet alene 
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3.4. Elever 0. – 3. klasse: Behov  

 

Behov vedr. basale, positive emotioner 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori stadig højt.  

 Elevernes besvarelser tyder specifikt bl.a. på: 

- at eleverne oplever en lidt mindre grad af tryghed i frikvartererne 

- at frygten for mobning stadig er til stede  

Behov vedr. engagement 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori pænt.  

 Elevernes besvarelser tyder specifikt bl.a. på: 

- at timerne godt kan blive endnu mere spændende, selvom der er tegn på, at det er 

blevet bedre 

- at der fortsat kan gøres mere i tilfælde af, at de keder sig 

- at der fortsat kan gøres mere, hvis noget er for svært for dem 

- at der fortsat er for mange situationer, hvor det er for svært at koncentrere sig i 

timerne 

 

Behov vedr. mening 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori højt.  

 Elevernes besvarelser tyder specifikt bl.a. på  

- at der kan arbejdes med at blive endnu bedre til at holde aftaler / lave aftaleformer, 

der bedre kan overholdes 
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Behov vedr. undervisningsformer 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori højt.  

 Elevernes besvarelser tyder specifikt bl.a. på 

- at gruppearbejdsformen kan anvendes/organiseres endnu bedre  

 

3.5. Elever 0. – 3. klasse: Det samlede billede  

Som det også var tilfældet i 1. vilkårsundersøgelse indikerer den høje gennemsnitsscore, at der 

ifølge eleverne leveres rigtig megen god undervisning i Vejles folkeskoler. Elevernes besvarelser 

tyder på, at de fortsat oplever skolen som et rart, “sjovt” og trygt sted, hvilket kan betragtes som 

vigtige forudsætninger for engagement. Elevernes engagement er tilsyneladende også fortsat højt, 

ligesom de fortsat oplever, at deres bestræbelser anerkendes. Eleverne lader til i stigende grad at 

finde undervisningen meningsfuld, og de oplever en stigende grad af tilfredshed med 

undervisningens organisering. Som udgangspunkt har eleverne i 0. – 3. klasse således gode 

muligheder for at opnå fordybelse, engagement og mening i deres skolehverdag – og dermed gode 

muligheder for at lære effektivt og være kreative. 

 

Sammenlignet med 1. vilkårsundersøgelse viser 3. vilkårsundersøgelse, at de områder, hvor der 

har kunnet konstateres signifikante ændringer i gennemsnitsscoren, også gennemgående er 

kendetegnet af en faldende standardafvigelse, hvilket kan fortolkes positivt som et udtryk for en  

mere retfærdig pædagogik – i hvert fald i den forstand, at eleverne ser ud til at have fået et mere 

ligeligt udbytte af undervisningen, hvis vi sætter lighedstegn mellem trivsel og udbytte.  

Der er dog også en række områder, som indikerer behov for videreudvikling. Elevernes 

besvarelser tyder således på 

 at de fortsat er knap så friske i timerne, som de burde være 

 at mobning fortsat fylder for meget for en del elever 

 at det er for svært at koncentrere sig 
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 at der er lidt for megen kedsomhed, dvs. tid, hvor eleverne ikke lærer så meget, som de 

kunne 

 at der er lidt for mange elever, som ikke får den hjælp, de har brug for, når 

undervisningen er svær for dem 

 at aftaler kan komme til fungere endnu bedre 

 

 

3.6. Elever 0. – 3. klasse: Anbefalinger  

Det kan på baggrund af ovenstående generelt anbefales: 

 At betragte ovennævnte ”styrker” som udtryk for aspekter af pædagogisk succes i 

skolerne, som det er vigtigt både at glæde sig over, at understøtte i det fortsatte arbejde 

og at udnytte som løftestænger i forhold til at håndtere de nævnte behov. 

 At betragte alle ovennævnte ”styrker” som direkte og/eller indirekte udtryk for og/eller  

befordrende for elevernes trivsel, læring og kreativitet. 

 At betragte ovennævnte ”behov” som områder, der åbner for masser af gode oplevelser i 

takt med, at de bliver ”tilfredsstillet”, hvilket vil være i alles åbenlyse interesse sker. 

 At betragte alle ovennævnte ”behov” som afspejlende barrierer mod elevernes trivsel,  

læring og kreativitet. 

 At betragte såvel ”styrker” som ”behov” som aspekter af samfundet i sin helhed, hvor 

mange vigtige faktorer og forhold har indflydelse.  

 Og således samlet set: At betragte såvel styrker som behov som ”pædagogiske 

energikilder/ressourcer”, som alle involverede har en interesse i at udnytte/håndtere, og 

som alle derfor spontant kan forventes at bidrage i forhold til.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående specifikt anbefales: 

 fortsat at arbejde med elevernes fysiske velbefindende 

 at fastholde, og på relevante områder intensivere, indsatsen mod mobning 
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 fortsat at arbejde med at skabe tryghed for eleverne – og være opmærksom på nye 

muligheder for at styrke arbejdet og de sociale relationer via aldersintegration og 

undervisningsassistenter 

 fortsat at arbejde for forbedring af mulighederne for at koncentrere sig i undervisningen 

ved samstemt i højere grad at tage hensyn til 

o elevernes foretrukne måder at lære på  

o lærernes og skolepædagogernes foretrukne måde at undervise på 

o lærernes og skolepædagogernes behov for at have skræddersyede tilbud til elever, 

som har brug for noget ekstra (fx større udfordringer eller mere hjælp) for at kunne 

koncentrere sig  
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4. Udvalgte resultater: Elever 4. – 10. klasse  

 

4.1. Baggrundsoplysninger  

Reliabiliteten (pålideligheden – som er et udtryk for, hvor godt de enkelte spørgsmål måler dét, 

som angives i overskriften på hovedkategorier) af besvarelserne er testet statistisk for den 

såkaldte Cronbach’s Alpha -koefficient og fundet tilfredsstillende, på nær i forhold til 

undervisningsformer, hvor værdien ligger lidt under den acceptable værdi på 0,7: 

 Vedr. basale, positive emotioner: Cronbach’s Alpha: 0,83 

 Vedr. engagement: Cronbach’s Alpha: 0,92 

 Vedr. mening: Cronbach’s Alpha: 0,83 

 Vedr. undervisningsformer: Cronbach’s Alpha: 0,61 

 Vedr. indsats og udbytte: Cronbach’s Alpha: 0,87 

Validiteten (gyldigheden – som er et udtryk for, om man måler dét, man ønsker at måle) af 

spørgsmålene indikeres af, at der dels er gennemført omfattende pilottests forud for besvarelsen, 

og dels at der er relativt få svar i kategorien ”Ved ikke”. 

Repræsentativiteten (som er et udtryk for, i hvilken grad resultaterne kan antages også at gælde 

for andre, end de deltagende respondenter) af undersøgelsen antages at være relativt høj – dels 

pga. det høje antal besvarelser, dels pga. af meget høj svarprocent, dels fordi Vejle Kommune 

rummer en kombination af landsbyskoler, forstadsskoler og byskoler. 

Nedenstående Tabel 2 viser: 

 Gennemsnit af besvarelser for hver spørgekategori. Scoren 7 angiver den højeste grad af 

trivsel – scoren 1 den laveste. ”Ved ikke”–svar indgår ikke i beregninger af gennemsnit, da 

de ikke er relevante i den sammenhæng. 

 Spredning – standardafvigelse – af svar i hver spørgekategori. Spredningen er et udtryk 

for, hvor tæt svarene samler sig om gennemsnittet, og det betyder, at jo højere en 
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standardafvigelse, des større uenighed/ulighed/forskelligartethed er der mellem 

respondenternes oplevelse af hverdagen. Omvendt kan en lavere standardafvigelse i 

forbindelse med skolen antages at være ”god” i betydningen ”i bedre overensstemmelse 

med Folkeskolens Formål”, for så vidt en lavere standardafvigelse er udtryk for en højere 

grad af lighed mellem eleverne, som ifølge loven er berettiget til samme niveau af trivsel.  

 

Ved fortolkning af tabellen antager vi som forskere som udgangspunkt, at en score på 6 eller 7 er 

ensbetydende med høj pædagogisk kvalitet i skolen, idet spørgeskemaets udsagn reelt er udtryk 

for kvaliteter i skolehverdagen. Dvs. en høj score er ikke nødvendigvis udtryk for noget 

exceptionelt, men blot for, at noget fungerer godt. Svarmulighederne på 7-trins-svarskalaen går 

fra ’meget enig’ til ’meget uenig’. Desuden er der mulighed for at svare ’ved ikke’ i tilfælde af, at 

det ikke har været muligt at besvare spørgsmålet meningsfuldt.  

Som – ikke-forpligtende, men dog retvisende – tommelfingerregler kan man således samlet 

antage, at:  

 Scorerne 7 og 6 er typisk udtryk for, at ’det kører’, og at der ikke forekommer negativ 

stress. 

 Scorerne 5, 4 og 3 er typisk udtryk for, at noget er unødigt besværligt, og at der er en vis 

grad af negativ stress. 

 Scorerne 2 og 1 er udtryk for, at der er noget alvorligt galt, og at der er megen negativ 

stress. 

I dette perspektiv er det ideelle mål i forlængelse af en sådan evaluering, at alle besvarelser på en 

skole i løbet af projektperioden nærmer sig scorerne 7 og 6 – ikke fordi skolen skal være perfekt, 

men fordi det ganske enkelt er i alles – dvs. hele samfundets – interesse, at de basale vilkår for 

undervisningen er i orden.  

Her er farvesignaturforklaringen til den følgende tabel: 12  

                                                           
12 Bemærk, at farvelægningen er udelukkende foretaget af pædagogiske grunde. Det betyder bl.a., at farverne 

udelukkende er valgt for hurtigt at kunne give overblik – IKKE fordi de markerer nogen autoritativ overgang fra ét 

kvalitetsniveau til et andet. Bemærk også at farvelægning ikke bør sløre for indsigter fra ikke-farvelagte områder. 
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Grøn markering i tabellen (gennemsnits-scorer over 6; faldende standardafvigelser / faldende 

grad af uenighed; signifikant fremgang fra 1. – 3. vilkårsundersøgelse) indikerer (for forskerne) 

iøjnefaldende styrker i skolen. 

Gul markering i tabellen (gennemsnits-scorer mellem 5 og 6) indikerer (for forskerne) områder, 

som bør have lidt ekstra opmærksomhed i skolen. 

Rosa markering i tabellen (gennemsnits-scorer under 5; stigende standardafvigelser / grad af 

uenighed; stor signifikant tilbagegang fra 1. – 3. vilkårsundersøgelse) indikerer (for forskerne)  

iøjnefaldende behov i skolen. 
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4.2. Elever 4. – 10. klasse: Resultater fra 1. og 3. vilkårsundersøgelse 

  

MMALP1 MMALP3 

Ændring 

Antal gyldige 

svar 
Gennemsnit 

Standard-

afvigelse 

Antal gyldige 

svar 
Gennemsnit 

Standardafvig

else 

Vedr. basale positive 

emotioner        

Har du været tryg i 

undervisningen? 
5992 6,05 1,08 5037 6,25 1,04 0,20* 

Har du været tryg i frikvartererne?  6032 6,26 1,09 5068 6,32 1,04 0,06* 

Har der været en god stemning i 

klassen? 
5996 5,57 1,25 5038 5,71 1,23 0,14* 

Har der været en god stemning i 

frikvartererne?  
6014 6,08 1,09 5053 6,16 1,06 0,08* 

Har du oplevet skolen som et 

fysisk behageligt sted at være?  
5944 5,31 1,44 4975 5,60 1,37 0,29* 

Har du oplevet skolen som et 

fysisk smukt sted at være?  
5919 4,28 1,64 4924 4,64 1,68 0,36* 

Har du oplevet at have god energi i 

undervisningen (ikke sulten, ikke 

utilpas osv.)  

5991 5,42 1,39 5028 5,53 1,35 0,11* 

Har I haft et godt kammeratskab i 

klassen?  
6028 6,00 1,23 5062 6,09 1,17 0,09* 

Har du været FRI for at blive 

mobbet?  
5998 6,11 1,64 5047 6,30 1,47 0,19* 

Har du været FRI FOR at være 

bange for at blive mobbet?  
5971 5,79 1,73 5027 6,06 1,58 0,27* 

Vedr. Engagement 
       

Har du haft lyst til at lære i 

undervisningen?  
6028 5,97 1,12 5059 6,07 1,04 0,10* 

Har du været engageret i 

undervisningen?  
5870 5,61 1,15 4920 5,78 1,06 0,17* 

Har du haft gode muligheder for at 

vælge i undervisningen?  
5874 5,13 1,40 4891 5,37 1,34 0,24* 

Har du haft godt medspil (støtte) i 

undervisningen?  
5908 5,66 1,19 4956 5,75 1,14 0,09* 
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Har du haft godt modspil 

(udfordring) i undervisningen?  
5830 5,51 1,26 4857 5,67 1,19 0,16* 

Har undervisningen været 

spændende?  
6013 4,92 1,49 5054 5,11 1,39 0,19* 

Har du været god til at hjælpe med 

at gøre undervisningen 

spændende?  

5638 4,68 1,42 4687 4,97 1,38 0,29* 

Har læreren sat gode mål for 

undervisningen?  
5834 5,54 1,30 4882 5,75 1,22 0,21* 

Har du været god til at sætte mål 

for dig selv i undervisningen 
5896 5,31 1,38 4948 5,51 1,27 0,20* 

Har jeres regler virket godt i 

undervisningen?  
5855 4,77 1,54 4892 5,06 1,49 0,29* 

Hvis du har kedet dig i 

undervisningen, har du så hurtigt 

kunnet gøre noget 

5816 4,78 1,61 4933 4,96 1,60 0,18* 

Hvis undervisningen har været for 

svær, har du så hurtigt kunnet 

gøre noget?  

5807 5,24 1,49 4928 5,41 1,45 0,17* 

 

Har du fået ros, når du har fortjent 

det?  

 

 

5911 

 

 

5,78 

 

 

1,39 

 

 

4952 

 

 

5,83 

 

 

1,39 

 

 

0,05 

Har du været koncentreret i 

undervisningen?  
6016 5,41 1,25 5045 5,57 1,19 0,16* 

Har du haft det sjovt i 

frikvartererne?  
6038 6,35 1,11 5071 6,37 1,08 0,02 

Vedr. Mening 
       

Har du været optimistisk i 

undervisningen?  
5770 5,50 1,17 4808 5,70 1,08 0,20* 

Har du glædet dig til noget i 

undervisningen?  
6002 5,51 1,49 5042 5,69 1,37 0,18* 

Har du troet på, at du kunne finde 

ud af det, du skulle i 

undervisningen? 

5982 5,72 1,21 5034 5,78 1,18 0,06* 

Har du kunnet bruge det, du har 

lært i undervisningen (f.eks. 

derhjemme eller i fritiden)? 

5939 5,65 1,34 4985 5,72 1,29 0,07 

Har du og dine kammerater 
5889 5,97 1,19 4959 6,09 1,11 0,12* 
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overholdt jeres aftaler?  

Har du oplevet, at du og dine 

kammerater, respekterer 

hinanden?  

5989 5,97 1,26 5019 6,06 1,16 0,09* 

Har du oplevet gensidig 

anerkendelse i skolen?  
5544 5,66 1,24 4571 5,86 1,11 0,20* 

Vedr. undervisningsformer 
       

Har du kunnet lære godt, når 

læreren underviste hele klassen 

samtidig?  

5990 5,46 1,38 5050 5,60 1,32 0,14* 

Har du kunnet lære godt, når du 

arbejdede i gruppe?  
6002 5,68 1,36 5046 5,77 1,31 0,09* 

Har du kunnet lære godt, når du 

arbejdede i par?  
6003 6,03 1,15 5042 6,13 1,09 0,10* 

Har du kunnet lære godt, når du 

arbejdede alene?  
6000 5,64 1,49 5042 5,73 1,44 0,09* 

Vedr. indsats og  

udbytte        

Har du nået det, du skulle, i 

undervisningen?  
5952 5,57 1,22 5012 5,67 1,18 0,10* 

Har du nået det, du ville, i 

undervisningen? 
5960 5,61 1,26 4997 5,73 1,21 0,12* 

Har du været tilfreds med dit 

udbytte af undervisningen? 
5814 5,61 1,21 4856 5,77 1,14 0,16* 

Har du været tilfreds med din 

indsats i undervisningen?  
5961 5,63 1,28 5007 5,79 1,20 0,16* 

Tabel 2. 
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4.3. Elever 4. – 10. klasse: Styrker 

 

Styrker vedr. basale, positive emotioner 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori fortsat højt, og der er signifikant 

forbedring på næsten alle områder.  

 Specifikt tyder elevernes besvarelser bl.a. på: 

- at trygheden fortsat er høj i såvel undervisningen som frikvartererne  

- at der fortsat er en god stemning i frikvartererne 

- at der fortsat opleves godt kammeratskab 

- at der opleves en mindre grad af mobning  

- at der er en større del af eleverne som ikke er bange for mobning  

 

Styrker vedr. engagement 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori jævnt, men der er signifikant forbedring 

på næsten alle områder.  

 Specifikt tyder elevernes besvarelser bl.a. på: 

- at der opleves stigende grad af lyst til at lære i undervisningen 

- at frikvartererne fortsat er sjove – endda lidt sjovere end de er for de mindre 

elever 

 

Styrker vedr. mening 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori pænt, og der er signifikant forbedring på 

næsten alle områder.  



56 
 

 Specifikt tyder elevernes besvarelser bl.a. på: 

- At aftaler eleverne imellem i stigende grad overholdes 

- at respekten eleverne imellem er steget  

 

Styrker vedr. undervisningsformer 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori jævnt, men der er signifikant forbedring 

på alle områder  

 Specifikt tyder elevernes besvarelser bl.a. på: 

- at de, lige som de små elever, gennemsnitligt fortsat arbejder med størst udbytte, 

når de arbejder i par 

 

Styrker vedr. indsats og udbytte: 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori jævnt, men der er signifikant forbedring 

på næsten alle områder 

 Specifikt tyder elevernes besvarelser bl.a. på: 

- -  [Ingen angivelser her] 
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4.4. Elever 4. – 10. klasse: Behov 

 

Behov vedr. basale, positive emotioner 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori højt, og der er signifikant forbedring på 

næsten alle områder. 

 Specifikt tyder elevernes besvarelser bl.a. på: 

- at skolens fysiske rammer for ofte virker for uinspirerende – scoren 4,64 for det 

æstetiske er de store elevers laveste, men der er trods alt sket en stigning på 0,36 

siden 1. vilkårsundersøgelse, så det går den rigtige vej 

- at skolen fysisk set stadig er lidt for ubehagelig, men at det også her går den rigtige 

vej 

- at de fortsat lidt for ofte mangler energi i undervisningen 

Behov vedr. engagement 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori jævnt, men der er signifikant forbedring 

på næsten alle områder. 

 Specifikt tyder elevernes besvarelser bl.a. på: 

- de største behov ser fortsat ud til at knytte sig til opgaven med at gøre 

undervisningen spændende – og relateret hertil problemet med ikke i tilstrækkelig 

grad selv at gøre noget konstruktivt, hvis de keder sig. Dvs. de sidder for ofte i en 

situation, hvor de KAN lære mere (kedsomhed er udtryk for underudfordring – dvs. 

udtryk for, at man kan yde mere), gerne VIL lære mere (det er kedeligt at kede sig), 

men tilsyneladende ikke har mulighed for det inden for de givne rammer. Samlet 

peger dette på behov for metoder og redskaber til aktiv og ansvarligt at tage 

initiativer i tilfælde af kedsomhed.    
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Behov vedr. mening 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori pænt, og der er signifikant forbedring på 

næsten alle områder. 

 Specifikt tyder elevernes besvarelser bl.a. på: 

- at de største behov ser ud til at angå fremtidsperspektiver i form af, at eleverne 

oplever optimisme, oplever at glæde sig til noget i undervisningen, oplever at 

kunne bruge til lærte til noget uden for undervisningen  

- at elevernes oplevelse af gensidig anerkendelse i skolen ikke i helt tilstrækkelig 

grad er til stede  

 

Vedr. undervisningsformer 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori pænt, og der er signifikant forbedring på 

alle områder. 

 Specifikt tyder elevernes besvarelser bl.a. på: 

- at eleverne i 4. -10.-klasse fortsat lærer lidt dårligere end eleverne i de mindre 

klasser, for så vidt angår både i klasseundervisning, gruppearbejdearbejde og 

individuelt arbejde. Dette indikerer behov for en særlig indsats for at bevare lysten 

til at lære via endnu mere hensigtsmæssige undervisningsformer  

 

Vedr. indsats og udbytte 

 Samlet set scorer eleverne denne hovedkategori pænt, med signifikant forbedring på alle 

områder. 

 Specifikt tyder elevernes besvarelser bl.a. på: 

- -  [Ingen angivelser her] 
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4.5. Elever 4. – 10. klasse: Det samlede billede  

Samlet set viser undersøgelserne betydelig fremgang på næsten alle områder. Med andre ord er 

de større elevers oplevelse af deres skolegang og deres trivsel klart forbedret gennem 

projektperioden. Dette er ikke mindst imponerende i lyset af de store udfordringer Vejles skoler i 

øvrigt har oplevet de senere år, med bl.a. store økonomiske besparelser. 

Som dokumenteret i andre undersøgelser13, herunder også den 1. vilkårsundersøgelse i MMALP, 

ser det dog også her fortsat ud til, at trivslen i skolen falder lidt i takt med, at eleverne bliver 

ældre. Gennemsnitsscoren ligger således stadig op mod et halvt point under de små elevers. 

Korrelationsanalyser viser endvidere, at der er en svag, men signifikant negativ korrelation mellem 

elevernes alder og trivsel på næsten alle områder, hvilket bekræfter tidligere undersøgelser, som 

også har peget på denne tendens. Om det skyldes biologiske forhold, kultur, samfundsforhold eller 

skolen, kan vi ikke for nærværende sige noget om ud fra denne undersøgelse.  

Trivslens udtryk via hovedkategorien ”basale positive emotioner” (dvs. forudsætninger for læring 

og kreativitet i skolen) scores fortsat højst samlet set, mens hovedkategorien ”engagement” (dvs. 

undersøgelsens mest direkte udtryk for pædagogisk effektivitet / nydelsesfuld læring) scorer 

lavest.   

Frikvartererne og trygheden i timerne ser ud til at være de områder, hvor eleverne er mest enige 

om vurderingen. 

Spørgsmål vedr. fysiske rammer, mobning, optimering af sværhedsgrad og udbytte af at arbejde 

alene i undervisningen ser fortsat ud til at være de områder, hvor eleverne er mest uenige. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 http://www.hbsc.dk/ 
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4.6. Elever 4. – 10. klasse: Anbefalinger  

Det kan på baggrund af ovenstående generelt anbefales: 

 At betragte ovennævnte ”styrker” som udtryk for aspekter af pædagogisk succes i 

skolerne, som det er vigtigt både at glæde sig over, at understøtte i det fortsatte arbejde 

og at udnytte som løftestænger i forhold til at håndtere de nævnte behov 

 At betragte alle ovennævnte ”styrker” som direkte og/eller indirekte udtryk for og/eller 

befordrende for elevernes trivsel, læring og kreativitet 

 At betragte ovennævnte ”behov” som områder, der åbner for masser af gode oplevelser i 

takt med at de bliver ”tilfredsstillet”, hvilket vil være i alles åbenlyse interesse sker 

 At betragte alle ovennævnte ”behov” som afspejlende barrierer mod elevernes trivsel, 

læring og kreativitet 

 At betragte såvel ”styrker” som ”behov” som aspekter af samfundet i sin helhed, hvor 

mange vigtige faktorer og forhold har indflydelse 

 Og således samlet set: At betragte såvel styrker som behov som ”pædagogiske 

energikilder/ressourcer”, som alle involverede har en interesse i at udnytte/håndtere, og 

som alle derfor spontant kan forventes at bidrage i forhold til 

 

Det kan på baggrund af ovenstående specifikt anbefales: 

 fortsat at arbejde med forbedring af elevernes fysiske velbefindende 

 at gøre de fysiske rammer i skolen endnu mere inspirerende 

 at forbedre mulighederne for spændende undervisning yderligere ved samstemt i højere 

grad at tage hensyn til - 

o elevernes foretrukne måder at lære på  

o lærernes og skolepædagogernes foretrukne måde at undervise på 
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o elevernes behov for at koncentrere sig i undervisningen – ved at give elever bedre 

indsigt i, hvordan de selv, hver især, kan bidrage til dette 

o lærernes og skolepædagogernes behov for at have skræddersyede tilbud til elever, 

som har brug for noget ekstra (fx større udfordringer eller mere hjælp) for at kunne 

koncentrere sig  

o elevernes behov for at forstå både den langsigtede relevans og opleve umiddelbar 

brugbarhed, af dét, der læres i skolen (også elever glemmer i vid udstrækning dét, 

de ikke bruger) 

 at fastholde, og på relevante områder intensivere, indsatsen mod mobning yderligere – i 

forlængelse af den flotte fremgang, der allerede ser ud til at være opnået i perioden 

mellem 1. og 3. vilkårsundersøgelse 
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5. Udvalgte resultater: Lærere og skole-

pædagoger 

5.1. Baggrundsoplysninger 

Reliabiliteten (pålideligheden) af besvarelserne er testet statistisk og fundet meget høj, hvilket 

delvist skyldes, at der er relativt mange spørgsmål, men dog er positivt: 

Hovedspørgekategori 

Cronbach’s 

Alpha i 3. 

måling 

Fysiske omgivelser 0,86 

Fysisk sundhed 0,73 

Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed 0,87 

Faglig, personlig og social udvikling/læring (eleverne) 0,87 

Faglig, personlig og social udvikling/læring (respondenten) 0,90 

Vedr. Individuelle styrker og svagheder (eleverne) 0,96 

Vedr. Individuelle styrker og svagheder (respondenten) 0,92 

Tryghed og engagement (eleverne) 0,94 

Tryghed og engagement (respondenten) 0,93 

Kreativitet (eleverne) 0,96 

Kreativitet (respondenten) 0,91 

Social ansvarlighed 0,93 

Kommunikation 0,95 

Undervisningens organisering og klasseledelse 0,96 

Organisering og ledelse 0,96 

Indsats og udbytte 0,89 
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Validiteten (gyldigheden – som er et udtryk for, om man måler dét, man ønsker at måle) af 

spørgsmålene indikeres af, at der dels er gennemført omfattende pilottests forud for besvarelsen, 

og dels at der er relativt få svar i kategorien ”Ved ikke”. 

Repræsentativiteten (som er et udtryk for, i hvilken grad resultaterne kan antages også at gælde 

for andre, end de deltagende respondenter) af undersøgelsen antages at være relativt høj – dels 

pga. det høje antal besvarelser (1084), dels pga. af høj svarprocent (75%), dels fordi Vejle 

Kommune rummer en kombination af landsbyskoler, forstadsskoler og byskoler. 

Nedenstående Tabel 3 viser: 

 Gennemsnit af besvarelser for hver spørgekategori. Scoren 7 angiver den højeste grad af 

trivsel – scoren 1 den laveste. ”Ved ikke”–svar indgår ikke i beregninger af gennemsnit, da 

de ikke er relevante i den sammenhæng. 

 Spredning – standardafvigelse – af svar i hver spørgekategori. Spredningen er et udtryk 

for, hvor tæt svarene samler sig om gennemsnittet, og det betyder, at jo højere en 

standardafvigelse, des større uenighed/ulighed/forskelligartethed er der mellem 

respondenternes oplevelse af hverdagen. Omvendt kan en lavere standardafvigelse i 

forbindelse med skolen antages at være ”god” i betydningen ”i bedre overensstemmelse 

med personalepolitiske krav om fairness/retfærdighed/ligeværdighed i arbejdslivet”.  

 

Ved fortolkning af tabellen antager vi som forskere som udgangspunkt, at en score på 6 eller 7 er 

ensbetydende med høj pædagogisk/arbejdsmæssig kvalitet i skolen, idet spørgeskemaets udsagn 

reelt er udtryk for kvaliteter i skolehverdagen. Dvs. en høj score er ikke nødvendigvis udtryk for 

noget exceptionelt, men blot for, at noget fungerer godt. Svarmulighederne på 7-trins-svarskalaen 

går fra ’meget enig’ til ’meget uenig’. Desuden er der mulighed for at svare ’ved ikke’ i tilfælde af, 

at det ikke har været muligt at besvare spørgsmålet meningsfuldt.  

Som – ikke-forpligtende, men dog retvisende – tommelfingerregler kan man således samlet 

antage, at:  

 Scorerne 7 og 6 er typisk udtryk for, at ’det kører’, og at der ikke forekommer negativ 

stress. 
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 Scorerne 5, 4 og 3 er typisk udtryk for, at noget er unødigt besværligt, og at der er en vis 

grad af negativ stress. 

 Scorerne 2 og 1 er udtryk for, at der er noget alvorligt galt, og at der er megen negativ 

stress. 

I dette perspektiv er det ideelle mål i forlængelse af en sådan evaluering, at alle besvarelser på en 

skole i løbet af projektperioden nærmer sig scorerne 7 og 6 – ikke fordi skolen skal være perfekt, 

men fordi det ganske enkelt er i alles – dvs. hele samfundets – interesse, at de basale vilkår for 

undervisningen er i orden.  

 

Her er farvesignaturforklaringen til den følgende tabel: 14  

Grøn markering i tabellen (gennemsnits-scorer over 6; fremgang fra 1.-3.vilkårsundersøgelse på 

0,10 eller mere ) indikerer (for forskerne) iøjnefaldende styrker i skolen. 

Gul markering i tabellen (gennemsnits-scorer mellem 5 og 6;) indikerer (for forskerne) områder, 

som bør have lidt ekstra opmærksomhed i skolen. 

Rosa markering i tabellen (gennemsnits-scorer under 5; stor signifikant tilbagegang fra 1. – 3. 

vilkårsundersøgelse på 0,10 eller mere) indikerer (for forskerne)  

iøjnefaldende behov i skolen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Bemærk, at farvelægningen er udelukkende foretaget af pædagogiske grunde. Det betyder bl.a., at farverne 

udelukkende er valgt for hurtigt at kunne give overblik – IKKE fordi de markerer nogen autoritativ overgang fra ét 

kvalitetsniveau til et andet. Bemærk også at farvelægning ikke bør sløre for indsigter fra ikke-farvelagte områder. 
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5.2. Lærere og skolepædagoger: Gennemsnit og spredning 

  

MMALP1 MMALP3 

Ændring 
Antal 

gyldige svar 
Gennemsnit 

Standard-

afvigelse 

Antal gyldige 

svar 
Gennemsnit 

Standard-

afvigelse 

Fysiske omgivelser 
       

Jeg er stolt af at vise skolens 

udeområder frem for kolleger, hvis de 

kommer på besøg 

1083 3,76 1,88 953 4,31 1,78 0,55 

Jeg er stolt af at vise skolens 

indeområder frem for kolleger, hvis 

de kommer på besøg 

1084 4,09 1,87 953 4,44 1,74 0,35 

Jeg er stolt af at vise skolens 

undervisningslokaler frem for 

kolleger, hvis de kommer på besøg 

1082 3,98 1,79 952 4,33 1,68 0,35 

Fysisk sundhed 
       

Jeg spiser sundt til hverdag 1079 5,80 1,12 953 5,66 1,14 -0,14 

Jeg nyder at spise sund mad 1078 6,21 0,97 954 6,10 1,03 -0,11 

Jeg har nem adgang til sund mad på 

min arbejdsplads 
1053 3,37 1,81 933 2,77 1,88 -0,60 

Jeg er sjældent sulten, når jeg er på 

arbejde 
1079 3,43 2,08 950 3,47 2,01 0,04 

Jeg dyrker tilstrækkelig* fysisk motion 1077 4,63 1,80 951 4,59 1,74 -0,04 

Jeg nyder fysisk aktivitet 1077 5,72 1,35 953 5,70 1,34 -0,02 

Jeg har mulighed for tilstrækkelig 

fysisk aktivitet på min arbejdsplads 
1058 3,76 1,92 938 3,63 1,79 -0,13 

Jeg har det godt fysisk, når jeg er på 

arbejde  
1082 5,27 1,45 953 5,22 1,35 -0,05 

Jeg får tilstrækkelig søvn 1071 5,06 1,66 949 5,01 1,58 -0,05 

Jeg sover godt 1076 5,22 1,66 953 5,13 1,65 -0,09 

Jeg har tilstrækkelig gode muligheder 

for at holde pauser på min arbejds-

plads 

1078 4,03 1,86 946 3,71 1,83 -0,32 
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Jeg er sjældent søvnig på min 

arbejdsplads 
1079 5,10 1,52 951 5,00 1,54 -0,10 

Valgfrihed, kontrol over egen 

situation og tryghed        

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed 

inden for de givne rammer i 

hverdagen 

1084 5,63 1,20 952 5,47 1,22 -0,16 

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed, 

med hensyn til at afprøve nyt, hvis jeg 

finder det nødvendigt, i hverdagen 

1084 5,72 1,20 951 5,64 1,18 -0,08 

Hvis jeg mangler specifik viden i 

hverdagen, ved jeg som regel, hvor 

jeg kan søge information 

1084 5,65 1,20 950 5,56 1,15 -0,09 

Hvis jeg mangler specifikke fysiske 

hjælpemidler i hverdagen, kan jeg 

som regel hurtigt skaffe dem 

1052 4,25 1,55 940 4,17 1,56 -0,08 

Hvis jeg er overbebyrdet i hverdagen, 

kan jeg som regel hurtigt gøre noget 

konstruktivt 

1067 4,31 1,49 947 4,20 1,50 -0,11 

Jeg har tilstrækkelig kontrol over min 

egen situation i hverdagen 
1084 5,37 1,27 949 5,15 1,33 -0,22 

Jeg kan som regel gennemføre 

forandringer på arbejdspladsen, når 

jeg finder det nødvendigt 

1059 4,57 1,49 940 4,51 1,50 -0,06 

Mine handlinger i hverdagen har 

positive konsekvenser 
1068 5,54 1,07 938 5,50 1,01 -0,04 

Jeg er tilstrækkelig tryg i hverdagen 

til, at jeg kan koncentrere mig fuldt ud 

om arbejdet 

1081 5,69 1,33 948 5,46 1,42 -0,23 

Faglig, personlig og  

social udvikling/læring        

Mine elever udvikler sig godt fagligt 1060 5,59 1,06 936 5,55 1,05 -0,04 

Mine elever udvikler sig godt 

personligt 
1065 5,67 1,02 939 5,62 0,99 -0,05 

Mine elever udvikler sig godt socialt 1066 5,53 1,08 938 5,55 1,06 0,02 

Mine elever lærer samlet set 

tilstrækkeligt i min undervisning 
1054 5,59 1,09 936 5,56 1,04 -0,03 
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Mine elever har tilstrækkelig gode 

muligheder for at lære det, de vil 
1056 5,40 1,27 934 5,30 1,26 -0,10 

Mine elever har tilstrækkelig stor 

forståelse for at lære det, de skal 
1037 4,85 1,40 928 4,79 1,38 -0,06 

Faglig, personlig og  

social udvikling/læring        

Jeg udvikler mig godt fagligt 1082 5,36 1,28 945 5,16 1,32 -0,20 

Jeg udvikler mig godt personligt 1071 5,56 1,17 944 5,44 1,21 -0,12 

Jeg udvikler mig godt socialt 1073 5,54 1,21 942 5,44 1,15 -0,10 

Jeg lærer samlet set tilstrækkeligt 

gennem arbejdet 
1074 5,15 1,34 940 5,02 1,35 -0,13 

Jeg har tilstrækkelig gode muligheder 

for at lære det, jeg vil i forbindelse 

med arbejdet 

1074 4,86 1,54 941 4,52 1,63 -0,34 

Jeg har forståelse for at lære det, der 

kræves af mig i forbindelse med 

arbejdet 

1074 5,86 1,11 939 5,76 1,06 -0,10 

Individuelle styrker og 

svagheder        

Mine elever kender deres personlige 

styrker 
1047 4,87 1,31 926 4,85 1,33 -0,02 

Mine elever kender deres personlige 

svagheder 
1047 4,68 1,38 926 4,69 1,38 0,01 

Mine elever kender deres sociale 

styrker 
1046 4,78 1,34 923 4,76 1,32 -0,02 

Mine elever kender deres sociale 

svagheder 
1046 4,60 1,36 924 4,58 1,35 -0,02 

Mine elever ved, hvad de har mest 

talent* for 
1038 4,89 1,32 916 4,89 1,32 0,00 

Mine elever ved, hvordan de lærer 

mest effektivt 
1040 4,37 1,39 922 4,43 1,38 0,06 

Mine elever er gode til at udnytte 

deres styrker 
1046 4,50 1,38 924 4,53 1,29 0,03 

Mine elever er gode til at indrette sig, 

så de lærer mest effektivt 
1036 4,16 1,43 919 4,21 1,43 0,05 

Mine elever er gode til at undgå, at 

deres svagheder kommer til at 

1024 4,01 1,36 910 4,05 1,35 0,04 
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hæmme dem 

Individuelle styrker og 

svagheder        

Jeg kender mine personlige styrker 1083 6,31 0,79 948 6,35 0,74 0,04 

Jeg kender mine personlige svagheder 1082 6,32 0,79 948 6,34 0,75 0,02 

Jeg kender mine sociale styrker 1081 6,31 0,80 948 6,31 0,78 0,00 

Jeg kender mine sociale svagheder 1082 6,25 0,84 948 6,27 0,81 0,02 

Jeg ved, hvad jeg har mest talent for 1078 6,23 0,85 946 6,21 0,87 -0,02 

Jeg ved, hvordan jeg lærer mest 

effektivt 
1085 6,04 0,99 947 6,12 0,87 0,08 

Jeg er god til at udnytte mine styrker 1082 5,92 0,96 947 5,93 0,96 0,01 

Jeg er god til at indrette mig, så jeg 

lærer mest effektivt 
1077 5,66 1,08 944 5,71 1,06 0,05 

Jeg er god til at undgå, at mine 

svagheder kommer til at hæmme mig 
1074 5,42 1,24 944 5,46 1,21 0,04 

Tryghed og engagement 
       

Mine elever har god energi i 

undervisningen 
1063 5,07 1,34 936 5,15 1,28 0,08 

Mine elever er tilstrækkeligt trygge i 

undervisningen til at kunne 

koncentrere sig fuldt ud 

1056 5,49 1,25 934 5,46 1,22 -0,03 

Mine elever har det godt i pauserne 1059 5,47 1,18 934 5,45 1,13 -0,02 

Mine elever oplever en god stemning i 

undervisningen 
1066 5,77 1,07 936 5,77 0,99 0,00 

Mine elever oplever en god stemning i 

pauserne 
1057 5,49 1,13 931 5,48 1,07 -0,01 

Mine elever er fri for at blive mobbet 1056 5,06 1,43 929 5,19 1,36 0,13 

Mine elever frygter IKKE at blive 

mobbet 
1033 4,85 1,51 913 4,99 1,45 0,14 

Mine elever frygter IKKE at blive udsat 

for fysisk vold 
1022 5,43 1,50 920 5,40 1,50 -0,03 

Mine elever oplever, at 

undervisningen er spændende 
1057 5,17 1,03 931 5,21 1,02 0,04 
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Mine elever har gode muligheder for 

at udfolde deres styrker i 

undervisningen 

1055 5,38 1,07 937 5,43 0,99 0,05 

Mine elever har gode muligheder for 

at tage initiativer i undervisningen 
1060 5,38 1,10 934 5,40 1,11 0,02 

Vores regler for adfærd fungerer godt 

i undervisningen 
1060 5,32 1,24 936 5,31 1,24 -0,01 

Vores regler for adfærd fungerer godt 

i pauserne 
1059 4,93 1,32 930 4,97 1,29 0,04 

Hvis mine elever keder sig i 

undervisningen, kan de hurtigt gøre 

noget konstruktivt 

1035 4,62 1,35 919 4,61 1,31 -0,01 

Hvis mine elever oplever, at noget er 

for svært i undervisningen, kan de 

hurtigt gøre noget konstruktivt 

1045 4,87 1,38 931 4,82 1,43 -0,05 

Mine elever er trygge ved at markere 

sig i undervisningen 
1061 5,79 1,12 938 5,82 1,07 0,03 

Mine elever er trygge ved at spørge, 

hvis der er noget, de ikke forstår 
1065 6,08 0,97 936 6,04 1,00 -0,04 

Mine elever kan hele tiden følge med 

i, hvor godt de klarer sig 
1045 4,89 1,26 920 4,93 1,24 0,04 

Mine elever er trygge ved vores 

evalueringer 
995 5,42 1,17 901 5,42 1,15 0,00 

Mine elever kan koncentrere sig i 

undervisningen 
1060 4,70 1,34 940 4,69 1,34 -0,01 

Mine elever har mulighed for at fjerne 

distraherende faktorer i 

undervisningen, hvis sådanne 

forekommer 

1021 4,27 1,59 917 4,22 1,55 -0,05 

Mine elever er optimistiske i 

hverdagen 
1055 5,46 1,19 932 5,51 1,15 0,05 

Mine elever er samlet set glade for 

undervisningen 
1061 5,79 1,01 938 5,74 1,02 -0,05 

Tryghed og engagement 
       

Jeg har god energi i arbejdet 1084 5,84 1,09 943 5,83 1,07 -0,01 

Jeg er tilstrækkelig tryg i arbejdet til at 

kunne koncentrere mig fuldt ud 
1085 5,94 1,14 942 5,77 1,28 -0,17 
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Jeg har det godt i pauserne 1079 5,96 1,19 934 5,81 1,25 -0,15 

Jeg oplever en god stemning i 

arbejdet 
1083 5,86 1,25 943 5,65 1,34 -0,21 

Jeg oplever en god stemning i 

pauserne 
1076 5,92 1,23 935 5,70 1,31 -0,22 

Jeg bliver IKKE mobbet 1086 6,67 0,80 943 6,64 0,84 -0,03 

Jeg er IKKE bange for at blive mobbet 1082 6,52 1,06 941 6,57 0,98 0,05 

Jeg er IKKE bange for at blive udsat for 

fysisk vold 
1084 6,26 1,39 944 6,28 1,33 0,02 

Jeg oplever, at arbejdet er 

spændende 
1086 6,05 1,08 944 6,00 1,09 -0,05 

Jeg har gode muligheder for at 

udfolde mine styrker i arbejdet 
1082 5,89 1,16 941 5,77 1,23 -0,12 

Jeg har gode muligheder for at tage 

initiativer i arbejdet 
1084 6,04 1,06 944 5,90 1,15 -0,14 

Hvis jeg keder mig i arbejdet, kan jeg 

hurtigt gøre noget konstruktivt 
1071 5,81 1,18 931 5,70 1,22 -0,11 

Hvis jeg oplever, at noget er for svært 

i arbejdet, kan jeg hurtigt gøre noget 

konstruktivt 

1065 5,61 1,22 934 5,54 1,24 -0,07 

Jeg er IKKE bange for at markere mig 

under møder 
1086 5,99 1,24 943 6,04 1,21 0,05 

Jeg er tryg ved at spørge, hvis der er 

noget, jeg ikke forstår 
1086 6,17 1,12 942 6,14 1,09 -0,03 

Jeg kan hele tiden følge med i, hvor 

godt jeg klarer mig 
1019 4,73 1,6 893 4,60 1,54 -0,13 

Jeg er IKKE bange for interne 

evalueringer 
1075 6,08 1,16 931 6,01 1,24 -0,07 

Jeg kan koncentrere mig i arbejdet 1085 6,01 1,07 944 5,90 1,14 -0,11 

Jeg har mulighed for at fjerne 

distraherende faktorer på 

arbejdspladsen, hvis sådanne 

forekommer 

1028 4,38 1,73 923 4,16 1,77 -0,22 

Jeg er optimistisk i hverdagen 1085 6,03 1,08 944 5,82 1,25 -0,21 

Jeg er samlet set glad for mit arbejde 1087 6,04 1,15 944 5,97 1,15 -0,07 
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Kreativitet 

Mine elever er gode til at håndtere 

faglige udfordringer, som kræver 

nytænkning 

1050 4,60 1,50 914 4,58 1,49 -0,02 

Mine elever er gode til at håndtere 

personlige udfordringer, som kræver 

nytænkning 

1042 4,57 1,43 910 4,51 1,47 -0,06 

Mine elever er gode til at håndtere 

sociale udfordringer, som kræver 

nytænkning 

1045 4,57 1,51 910 4,57 1,50 0,00 

Mine elever er tilstrækkeligt 

realistiske 
1050 4,46 1,47 911 4,43 1,50 -0,03 

Mine elever er gode til at sætte 

inspirerende mål for dem selv i 

undervisningen 

1020 3,95 1,46 891 4,03 1,42 0,08 

Mine elever er gode til at forfølge 

egne inspirerende mål for 

undervisningen 

1007 4,04 1,47 892 4,08 1,44 0,04 

Mine elever stræber efter at skabe 

noget originalt i undervisningen 
1000 3,94 1,56 883 4,03 1,50 0,09 

Mine elever understøtter hinanden i 

at være originale i undervisningen 
989 3,99 1,56 882 4,04 1,53 0,05 

Kreativitet  
       

Jeg er god til at håndtere faglige 

udfordringer, som kræver nytænkning 
1081 5,70 1,02 936 5,70 1,01 0,00 

Jeg er god til at håndtere personlige 

udfordringer, som kræver nytænkning 
1078 5,73 1,00 937 5,73 1,01 0,00 

Jeg er god til at håndtere sociale 

udfordringer, som kræver nytænkning 
1076 5,74 1,03 934 5,72 1,01 -0,02 

Jeg er tilstrækkelig realistisk 1078 6,08 0,86 936 6,05 0,92 -0,03 

Jeg er god til at sætte inspirerende 

mål for mig selv i arbejdet 
1077 5,51 1,15 934 5,55 1,08 0,04 

Jeg er god til at forfølge egne 

inspirerende mål i arbejdet 
1076 5,58 1,11 933 5,61 1,04 0,03 

Jeg stræber efter at skabe noget 

originalt i arbejdet 
1071 5,58 1,15 929 5,62 1,10 0,04 

Jeg opmuntrer mine elever til at skabe 
1052 5,58 1,16 917 5,60 1,12 0,02 
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noget originalt i arbejdet 

Social ansvarlighed 
       

Mine elever udviser ansvarlighed i 

forhold til hinandens velbefindende i 

hverdagen 

1061 5,01 1,49 925 5,04 1,43 0,03 

Mine elever har tilstrækkelig fælles 

arbejdsetik i undervisningen 
1057 4,57 1,52 919 4,64 1,45 0,07 

Mine elever accepterer de krav, jeg 

stiller til dem i undervisningen, som 

legitime 

1059 5,59 1,29 924 5,54 1,27 -0,05 

Mine elever oplever, at det er til 

gensidig fordel at hjælpe hinanden 
1052 5,33 1,34 924 5,34 1,30 0,01 

Mine elever udviser positiv 

konkurrenceånd i hverdagen (så alle 

vinder ved at være med) 

1028 4,73 1,48 912 4,79 1,41 0,06 

Mine elever er gode til at skabe 

socialt sammenhold i hverdagen 

(uden at det går ud over nogen) 

1055 4,82 1,53 925 4,91 1,47 0,09 

Kommunikation 
       

Mine elever er gode til at udtrykke sig 

konstruktivt 
1056 4,76 1,38 922 4,83 1,37 0,07 

Mine kolleger er gode til at udtrykke 

sig konstruktivt 
1078 5,40 1,15 932 5,48 1,16 0,08 

Jeg er god til at udtrykke mig 

konstruktivt 
1069 5,57 0,93 928 5,59 0,95 0,02 

Mine elever er gode til at lytte 1064 4,81 1,39 928 4,84 1,38 0,03 

Mine kolleger er gode til at lytte 1085 5,63 1,08 933 5,67 1,12 0,04 

Jeg er god til at lytte 1078 5,89 0,90 932 5,88 0,97 -0,01 

Mine elever er gode til at give 

konstruktivt medspil (støtte) til 

hinanden 

1053 4,74 1,42 919 4,78 1,41 0,04 

Mine elever er gode til at give 

konstruktivt modspil (udfordring) til 

hinanden 

1041 4,46 1,38 912 4,50 1,38 0,04 

Mine elever er gode til at give 

konstruktivt medspil (støtte) til mig 
1046 4,81 1,39 909 4,82 1,36 0,01 
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Mine elever er gode til at give 

konstruktivt modspil (udfordring) til 

mig 

1047 4,86 1,37 914 4,86 1,33 0,00 

Mine kolleger er gode til at give 

konstruktivt medspil (støtte) til 

hinanden 

1075 5,50 1,17 929 5,52 1,14 0,02 

Mine kolleger er gode til at give 

konstruktivt modspil (udfordring) til 

hinanden 

1066 5,25 1,21 928 5,32 1,16 0,07 

Mine kolleger er gode til at give 

konstruktivt medspil (støtte) til mig 
1077 5,57 1,15 931 5,58 1,14 0,01 

Mine kolleger er gode til at give 

konstruktivt modspil (udfordring) til 

mig 

1071 5,34 1,18 927 5,38 1,16 0,04 

Jeg er god til at give konstruktivt 

medspil (støtte) til mine elever 
1070 5,82 0,89 930 5,81 0,92 -0,01 

Jeg er god til at give konstruktivt 

modspil (udfordring) til mine elever 
1069 5,75 0,89 928 5,77 0,91 0,02 

Jeg er god til at give konstruktivt 

medspil (støtte) til mine kolleger 
1068 5,64 0,96 929 5,70 0,95 0,06 

Jeg er god til at give konstruktivt 

modspil (udfordring) til mine kolleger 
1058 5,39 1,00 923 5,45 1,02 0,06 

Når mine elever er indbyrdes uenige, 

er de gode til at finde løsninger, de 

alle kan leve med 

1054 4,57 1,51 922 4,63 1,51 0,06 

Når mine elever er uenige med mig, 

er vi gode til at finde løsninger, vi alle 

kan leve med 

1046 5,29 1,17 917 5,32 1,17 0,03 

Når mine kolleger er indbyrdes 

uenige, er de gode til at finde 

løsninger, de alle kan leve med 

1032 5,00 1,30 901 5,13 1,26 0,13 

Når mine kolleger er uenige med mig, 

er vi gode til at finde løsninger, vi alle 

kan leve med 

1052 5,30 1,16 917 5,35 1,18 0,05 

Mine elever er indbyrdes gode til at 

håndtere konflikter, når de opstår 
1058 4,29 1,57 922 4,33 1,60 0,04 

Mine elever er, i samarbejde med 

mig, gode til at håndtere konflikter, 

når de opstår 

1057 5,34 1,23 927 5,39 1,24 0,05 
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Mine kolleger er indbyrdes gode til at 

håndtere konflikter, når de opstår 
1021 5,08 1,30 904 5,18 1,28 0,10 

Mine kolleger er, i samarbejde med 

mig, gode til at håndtere konflikter, 

når de opstår 

1022 5,25 1,22 901 5,31 1,18 0,06 

Mine elever er indbyrdes gode til at 

håndtere problemer med mobning 
1012 4,55 1,55 898 4,58 1,59 0,03 

Mine elever er, i samarbejde med 

mig, gode til at håndtere problemer 

med mobning 

1015 5,24 1,28 899 5,36 1,23 0,12 

Undervisningens organisering 

og klasseledelse        

Mine elever kender begrundelserne 

for, at de skal gå i skole 
1043 5,76 1,24 907 5,70 1,17 -0,06 

Mine elever finder begrundelserne, 

for at de skal gå i skole, meningsfulde 
1012 5,20 1,37 884 5,16 1,29 -0,04 

Mine elever finder begrundelserne for 

at gå i skole energigivende [herfra 

defineret som: opmuntrende, 

motiverende, stimulerende etc.] 

994 4,77 1,34 856 4,74 1,33 -0,03 

Mine elever har konkrete mål for 

undervisningen, som virker 

energigivende for dem 

1004 4,66 1,29 883 4,67 1,29 0,01 

Mine elever oplever, at vore regler for 

adfærd i undervisningen virker efter 

hensigten 

1034 5,17 1,23 899 5,17 1,25 0,00 

Mine elever oplever, at planerne for 

undervisningen virker efter hensigten 
1007 5,20 1,18 889 5,27 1,12 0,07 

Jeg er en god rollemodel for mine 

elever i undervisningen 
1057 5,96 0,92 920 5,99 0,91 0,03 

Mine elever har tilstrækkelig dyb 

forståelse af, hvad der foregår i 

undervisningen 

1041 5,06 1,29 900 5,04 1,31 -0,02 

Mine elever har tilstrækkelig gode 

arbejdsmetoder i undervisningen 
1057 5,07 1,25 914 5,10 1,25 0,03 

Mine elever har tilstrækkelig gode 

redskaber (fx skriveredskaber, 

værktøj, computere etc.) i 

undervisningen 

1061 4,51 1,64 918 4,35 1,73 -0,16 
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Mine elever er tilstrækkelig enige om, 

hvad der skal til, for at undervisningen 

bliver god 

1025 4,89 1,32 891 4,88 1,32 -0,01 

Mine elever er gode til at konkurrere i 

en positiv ånd 
1047 4,71 1,47 909 4,77 1,42 0,06 

Mine elever er gode til at skabe 

socialt sammenhold, uden at det går 

ud over nogen 

1054 4,79 1,45 913 4,88 1,47 0,09 

Mine elever er gode til lære af deres 

fejl 
1044 4,42 1,47 906 4,44 1,40 0,02 

Mine elever er gode til at hjælpe 

andre med at lære af deres fejl i en 

positiv ånd 

1022 4,36 1,48 892 4,42 1,44 0,06 

Mine elever oplever, at der er 

tilstrækkelig tid til deres arbejde i 

undervisningen 

1025 4,87 1,28 899 4,76 1,35 -0,11 

Mine elever oplever, at der er 

tilstrækkelig gode rammer for deres 

arbejde i undervisningen 

1023 4,76 1,38 894 4,80 1,37 0,04 

Mine elever har tillid til, at vi hurtigt 

kan gøre noget konstruktivt, hvis 

noget er for let for dem, så de keder 

sig i undervisningen 

1024 5,15 1,23 885 5,13 1,18 -0,02 

Mine elever har tillid til, at vi hurtigt 

kan gøre noget konstruktivt, hvis 

noget er for svært for dem i 

undervisningen 

1039 5,32 1,14 895 5,27 1,16 -0,05 

Vor organisering af undervisningen 

tager kvalificeret højde for elevernes 

styrker 

1059 5,34 1,22 914 5,34 1,24 0,00 

Vor organisering af undervisningen 

virker samlet set 

energigivende/frisættende for 

eleverne 

1017 5,04 1,20 881 5,08 1,18 0,04 

Vor evaluering af undervisningen 

virker samlet set 

energigivende/frisættende for 

eleverne 

977 4,86 1,18 856 4,89 1,15 0,03 

Hvis mine elever opdager fejl eller 

brist i undervisningen 

/læreprocesserne, handler de normalt 

hurtigt og effektivt 

942 4,57 1,43 847 4,57 1,37 0,00 
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Vor organisering gør det muligt for 

mine elever at koncentrere sig i 

undervisningen 

1055 5,11 1,24 917 5,11 1,23 0,00 

Hvis mine elever bliver 

uhensigtsmæssigt forstyrrede i 

undervisningen, kan de distraherende 

faktorer hurtigt fjernes 

1038 4,28 1,63 910 4,18 1,68 -0,10 

Mine elever er gode til at undgå, at 

ventetider i undervisningen får 

negative konsekvenser 

1038 4,34 1,54 906 4,33 1,47 -0,01 

Organisering og ledelse 
       

De overordnede idealer/værdier for 

arbejdet er tydelige for mig 
1069 5,60 1,26 921 5,50 1,31 -0,10 

De overordnede idealer/værdier for 

arbejdet er meningsfulde for mig 
1063 5,58 1,27 918 5,47 1,29 -0,11 

De overordnede idealer/værdier for 

arbejdet er energigivende for mig 
1056 5,20 1,35 912 5,15 1,37 -0,05 

Vores mere langsigtede visioner for 

arbejdet virker energigivende for mig 
1042 4,97 1,47 898 4,77 1,54 -0,20 

Vores mere konkrete mål for arbejdet 

virker energigivende for mig 
1054 5,36 1,31 908 5,18 1,39 -0,18 

Vores regler for arbejdet 

understøtter, at vi når vore mål 
1009 5,07 1,32 871 5,04 1,33 -0,03 

Vores planer for arbejdet virker efter 

hensigten 
1059 5,10 1,28 905 5,03 1,33 -0,07 

Jeg har gode rollemodeller for mit 

arbejde 
1047 5,33 1,30 902 5,23 1,39 -0,10 

Jeg er tilstrækkelig teoretisk rustet til 

de foreliggende opgaver 
1081 5,34 1,30 924 5,27 1,31 -0,07 

Jeg har tilstrækkelig gode metoder til 

at løse mine opgaver 
1077 5,48 1,18 924 5,41 1,19 -0,07 

Jeg har tilstrækkelig gode fysiske 

redskaber til at løse mine opgaver 
1072 4,67 1,58 923 4,61 1,60 -0,06 

Jeg oplever, at vi har en tilstrækkelig 

god/effektiv fælles referenceramme 

vedr. arbejdets kvalitet 

1040 5,00 1,41 902 4,96 1,42 -0,04 

Jeg er god til at konkurrere i en positiv 

ånd 
1045 5,58 1,12 902 5,50 1,18 -0,08 



77 
 

Jeg er god til at skabe socialt 

sammenhold, uden at det går ud over 

nogen 

1070 5,88 1,01 917 5,87 0,99 -0,01 

Jeg er god til lære af mine fejl 1074 5,80 0,96 922 5,79 0,96 -0,01 

Jeg er god til at hjælpe andre med at 

lære af deres fejl i en positiv ånd 
1030 5,35 1,09 887 5,35 1,06 0,00 

Vores opgaver og vores tid til 

opgaveløsningen er velafstemt 
1057 3,85 1,69 908 3,69 1,83 -0,16 

Vores opgaver og vores økonomiske 

ramme til opgaveløsningen er 

velafstemt 

1040 3,33 1,68 894 2,98 1,78 -0,35 

Vores opgaver og vores menneskelige 

ressourcer til opgaveløsningen er 

velafstemt 

1046 3,98 1,69 895 3,51 1,85 -0,47 

Jeg har tillid til, at jeg hurtigt kan gøre 

noget konstruktivt, hvis min 

arbejdsbyrde bliver så overvældende, 

at kvaliteten af arbejdet falder 

1049 4,44 1,62 909 4,05 1,75 -0,39 

Vor organisering af arbejdet tager 

kvalificeret højde for mine styrker 
1050 4,97 1,40 908 4,93 1,46 -0,04 

Vor organisering af arbejdet virker 

samlet set energigivende/frisættende 

for mig 

1032 4,84 1,37 899 4,69 1,48 -0,15 

Vor evaluering af arbejdet virker 

samlet set energigivende/frisættende 

for mig 

1008 4,66 1,39 882 4,57 1,42 -0,09 

Hvis jeg opdager fejl eller brist i 

arbejdet/opgaveløsningen, handler 

jeg normalt hurtigt og effektivt 

1060 5,57 1,06 919 5,49 1,07 -0,08 

Vor organisering gør det muligt for 

mig at koncentrere mig i arbejdet 
1061 5,18 1,23 915 5,04 1,32 -0,14 

Hvis jeg bliver uhensigtsmæssigt 

forstyrret i hverdagen, kan de 

distraherende faktorer hurtigt fjernes 

1044 4,28 1,62 904 4,08 1,65 -0,20 

Jeg er god til at undgå, at forsinkelser 

i arbejdet får negative konsekvenser 
1056 5,27 1,19 915 5,19 1,23 -0,08 

Jeg får god støtte fra min ledelse, når 

jeg har brug for det 
1076 5,48 1,52 921 5,48 1,47 0,00 

Jeg får god inspiration fra min ledelse, 
1067 5,04 1,61 915 5,05 1,59 0,01 
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når jeg har brug for det 

Jeg får god udfordring fra min ledelse, 

når jeg har brug for det 
1052 5,08 1,57 908 5,07 1,57 -0,01 

Indsats og udbytte 
       

Jeg er samlet set tilfreds med mine 

elevers indsats 
1066 5,54 1,17 919 5,50 1,15 -0,04 

Jeg er samlet set tilfreds med min 

egen arbejdsindsats 
1085 5,91 0,94 927 5,93 0,92 0,02 

Eleverne spiller en tilstrækkelig aktiv 

rolle i undervisningen 
1059 5,46 1,27 921 5,50 1,18 0,04 

Jeg er samlet set tilfreds med mit eget 

udbytte af arbejdet 
1081 5,66 1,20 925 5,63 1,10 -0,03 

Jeg er samlet set tilfreds med 

elevernes udbytte af undervisningen 
1067 5,48 1,17 918 5,49 1,12 0,01 

Tabel 3. 
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5.3. Lærere og skolepædagoger: Frekvenser 3. måling 

 

  

  

Fysiske omgivelser 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg er stolt af at vise skolens udeområder frem for kolleger, 

hvis de kommer på besøg 
11% 17% 18% 26% 8% 8% 10% 1% 

Jeg er stolt af at vise skolens indeområder frem for kolleger, 

hvis de kommer på besøg 
11% 20% 23% 20% 8% 10% 8% 1% 

Jeg er stolt af at vise skolens undervisningslokaler frem for 

kolleger, hvis de kommer på besøg 
9% 18% 23% 21% 11% 11% 7% 1% 

Respondenter:   958 

 

  

 

 

Fysisk sundhed 

 

Meget 

enig   
Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg spiser sundt til hverdag 25% 37% 21% 13% 3% 1% 0% 1% 

Jeg nyder at spise sund mad 44% 34% 14% 6% 1% 1% 0% 0% 

Jeg har nem adgang til sund mad på min arbejdsplads 4% 7% 8% 18% 8% 12% 41% 3% 

Jeg er sjældent sulten, når jeg er på arbejde 9% 12% 9% 22% 10% 11% 26% 1% 

Jeg dyrker tilstrækkelig* fysisk motion 16% 19% 18% 21% 11% 9% 5% 1% 

Jeg nyder fysisk aktivitet 35% 28% 20% 10% 3% 2% 1% 1% 

Jeg har mulighed for tilstrækkelig fysisk aktivitet på min 
4% 13% 14% 27% 9% 14% 18% 2% 
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arbejdsplads 

Jeg har det godt fysisk, når jeg er på arbejde  16% 33% 23% 18% 5% 4% 1% 1% 

Jeg får tilstrækkelig søvn 17% 30% 20% 13% 12% 6% 2% 1% 

Jeg sover godt 22% 30% 16% 11% 10% 7% 3% 1% 

Jeg har tilstrækkelig gode muligheder for at holde 

pauser på min arbejdsplads 
6% 15% 15% 18% 16% 15% 15% 1% 

Jeg er sjældent søvnig på min arbejdsplads 16% 30% 17% 18% 10% 5% 2% 1% 

Respondenter:   958 

 

 

Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed 

 

Meget 

enig   
Neutral 

  

Meget 

uenig 
Ved ikke 

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed inden for de givne rammer i 

hverdagen 
17% 41% 23% 12% 3% 3% 1% 0% 

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed, med hensyn til at afprøve nyt, 

hvis jeg finder det nødvendigt, i hverdagen 
22% 41% 23% 8% 3% 2% 1% 0% 

Hvis jeg mangler specifik viden i hverdagen, ved jeg som regel, 

hvor jeg kan søge information 
18% 43% 26% 8% 3% 2% 1% 1% 

Hvis jeg mangler specifikke fysiske hjælpemidler i hverdagen, kan 

jeg som regel hurtigt skaffe dem 
5% 17% 23% 24% 13% 11% 6% 2% 

Hvis jeg er overbebyrdet i hverdagen, kan jeg som regel hurtigt 

gøre noget konstruktivt 
4% 16% 25% 24% 15% 10% 5% 1% 

Jeg har tilstrækkelig kontrol over min egen situation i hverdagen 12% 35% 26% 15% 6% 4% 1% 1% 

Jeg kan som regel gennemføre forandringer på arbejdspladsen, 

når jeg finder det nødvendigt 
6% 21% 26% 22% 11% 8% 4% 2% 

Mine handlinger i hverdagen har positive konsekvenser 14% 39% 28% 15% 1% 1% 0% 2% 
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Jeg er tilstrækkelig tryg i hverdagen til, at jeg kan koncentrere mig 

fuldt ud om arbejdet 
23% 39% 18% 10% 5% 4% 2% 1% 

Respondenter:   955 

  

*BEMÆRK: Begrebet "talent" betyder her ikke helt det samme, som "noget man er god til" / "er kompetent til". Med 

"talent" mener vi her således noget, man "har anlæg for", uanset om talentet er udfoldet eller spildt. 

 

Individuelle styrker og svagheder 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine elever kender deres personlige styrker 6% 28% 32% 19% 5% 5% 3% 3% 

Mine elever kender deres personlige svagheder 5% 25% 29% 22% 8% 5% 3% 3% 

Mine elever kender deres sociale styrker 5% 26% 32% 20% 7% 5% 2% 3% 

Mine elever kender deres sociale svagheder 4% 22% 31% 23% 9% 6% 3% 3% 

Mine elever ved, hvad de har mest talent* for 6% 30% 27% 21% 6% 4% 2% 4% 

Mine elever ved, hvordan de lærer mest effektivt 3% 19% 29% 27% 8% 7% 4% 3% 

Mine elever er gode til at udnytte deres styrker 3% 20% 30% 26% 11% 5% 2% 3% 

Mine elever er gode til at indrette sig, så de lærer mest 

effektivt 
3% 14% 28% 25% 14% 8% 5% 3% 

Mine elever er gode til at undgå, at deres svagheder 

kommer til at hæmme dem 
1% 11% 25% 32% 12% 8% 6% 4% 

Respondenter:   950 
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Individuelle styrker og svagheder 

 

Meget 

enig   
Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg kender mine personlige styrker 48% 42% 9% 1% 0% 0% 0% 0% 

Jeg kender mine personlige svagheder 47% 41% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 

Jeg kender mine sociale styrker 46% 41% 9% 2% 0% 0% 0% 0% 

Jeg kender mine sociale svagheder 44% 42% 10% 3% 1% 0% 0% 0% 

Jeg ved, hvad jeg har mest talent for 43% 40% 12% 3% 1% 0% 0% 0% 

Jeg ved, hvordan jeg lærer mest effektivt 37% 43% 15% 4% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at udnytte mine styrker 29% 44% 19% 5% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at indrette mig, så jeg lærer mest effektivt 23% 42% 22% 10% 2% 1% 0% 1% 

Jeg er god til at undgå, at mine svagheder kommer til at 

hæmme mig 
17% 41% 21% 14% 4% 2% 1% 1% 

Respondenter:   950 

 

Tryghed og engagement 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine elever har god energi i undervisningen 11% 35% 27% 17% 5% 3% 1% 1% 

Mine elever er tilstrækkeligt trygge i undervisningen til at kunne 

koncentrere sig fuldt ud 
17% 42% 22% 12% 4% 2% 1% 1% 

Mine elever har det godt i pauserne 14% 13% 3% 0% 1% 
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42% 24% 2% 

Mine elever oplever en god stemning i undervisningen 21% 47% 20% 8% 1% 1% 0% 1% 

Mine elever oplever en god stemning i pauserne 13% 43% 25% 12% 3% 1% 0% 2% 

Mine elever er fri for at blive mobbet 14% 36% 20% 18% 6% 3% 1% 2% 

Mine elever frygter IKKE at blive mobbet 11% 32% 20% 19% 7% 5% 2% 4% 

Mine elever frygter IKKE at blive udsat for fysisk vold 26% 30% 14% 17% 4% 3% 2% 3% 

Mine elever oplever, at undervisningen er spændende 6% 37% 31% 20% 2% 1% 1% 2% 

Mine elever har gode muligheder for at udfolde deres styrker i 

undervisningen 
12% 39% 32% 13% 2% 0% 0% 1% 

Mine elever har gode muligheder for at tage initiativer i 

undervisningen 
13% 38% 30% 13% 3% 1% 1% 1% 

Vores regler for adfærd fungerer godt i undervisningen 14% 38% 25% 14% 5% 2% 1% 1% 

Vores regler for adfærd fungerer godt i pauserne 8% 30% 29% 18% 8% 3% 1% 2% 

Hvis mine elever keder sig i undervisningen, kan de hurtigt gøre 

noget konstruktivt 
5% 20% 29% 28% 8% 4% 3% 3% 

Hvis mine elever oplever, at noget er for svært i undervisningen, 

kan de hurtigt gøre noget konstruktivt 
9% 26% 29% 20% 8% 4% 4% 2% 

Mine elever er trygge ved at markere sig i undervisningen 27% 42% 18% 8% 2% 1% 0% 1% 

Mine elever er trygge ved at spørge, hvis der er noget, de ikke 

forstår 
37% 40% 15% 6% 1% 0% 0% 1% 

Mine elever kan hele tiden følge med i, hvor godt de klarer sig 7% 26% 34% 22% 5% 2% 2% 3% 

Mine elever er trygge ved vores evalueringer 15% 37% 21% 19% 1% 1% 1% 5% 

Mine elever kan koncentrere sig i undervisningen 3% 26% 33% 21% 7% 5% 3% 1% 

Mine elever har mulighed for at fjerne distraherende faktorer i 

undervisningen, hvis sådanne forekommer 
4% 18% 22% 23% 14% 9% 6% 3% 
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Mine elever er optimistiske i hverdagen 17% 41% 24% 13% 2% 1% 1% 2% 

Mine elever er samlet set glade for undervisningen 22% 45% 20% 10% 1% 0% 1% 1% 

Respondenter:   948 

 

Tryghed og engagement 

 

Meget 

enig   
Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg har god energi i arbejdet 28% 43% 18% 8% 2% 1% 0% 0% 

Jeg er tilstrækkelig tryg i arbejdet til at kunne koncentrere mig 

fuldt ud 
32% 38% 16% 7% 4% 2% 1% 0% 

Jeg har det godt i pauserne 34% 35% 13% 11% 3% 1% 1% 1% 

Jeg oplever en god stemning i arbejdet 30% 35% 17% 10% 4% 2% 1% 0% 

Jeg oplever en god stemning i pauserne 31% 35% 15% 11% 3% 3% 1% 1% 

Jeg bliver IKKE mobbet 78% 14% 3% 3% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er IKKE bange for at blive mobbet 76% 14% 4% 3% 1% 0% 1% 0% 

Jeg er IKKE bange for at blive udsat for fysisk vold 67% 16% 6% 5% 3% 1% 2% 0% 

Jeg oplever, at arbejdet er spændende 38% 37% 16% 6% 1% 1% 1% 0% 

Jeg har gode muligheder for at udfolde mine styrker i arbejdet 30% 38% 20% 6% 3% 1% 1% 0% 

Jeg har gode muligheder for at tage initiativer i arbejdet 34% 40% 17% 5% 3% 1% 1% 0% 

Hvis jeg keder mig i arbejdet, kan jeg hurtigt gøre noget 

konstruktivt 
29% 33% 21% 11% 3% 2% 1% 1% 

Hvis jeg oplever, at noget er for svært i arbejdet, kan jeg 

hurtigt gøre noget konstruktivt 
23% 34% 23% 14% 2% 1% 1% 1% 
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Jeg er IKKE bange for at markere mig under møder 46% 30% 13% 7% 2% 1% 1% 0% 

Jeg er tryg ved at spørge, hvis der er noget, jeg ikke forstår 47% 32% 13% 4% 2% 1% 1% 0% 

Jeg kan hele tiden følge med i, hvor godt jeg klarer mig 10% 19% 21% 27% 7% 5% 5% 6% 

Jeg er IKKE bange for interne evalueringer 46% 29% 11% 10% 2% 1% 1% 1% 

Jeg kan koncentrere mig i arbejdet 34% 39% 17% 7% 3% 1% 1% 0% 

Jeg har mulighed for at fjerne distraherende faktorer på 

arbejdspladsen, hvis sådanne forekommer 
8% 17% 18% 23% 10% 10% 11% 2% 

Jeg er optimistisk i hverdagen 34% 36% 16% 9% 2% 1% 1% 0% 

Jeg er samlet set glad for mit arbejde 40% 34% 15% 7% 2% 1% 1% 0% 

Respondenter:   945 

 

Kreativitet 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine elever er gode til at håndtere faglige udfordringer, som 

kræver nytænkning 
4% 25% 29% 20% 7% 6% 6% 3% 

Mine elever er gode til at håndtere personlige udfordringer, 

som kræver nytænkning 
4% 22% 31% 21% 8% 6% 6% 3% 

Mine elever er gode til at håndtere sociale udfordringer, som 

kræver nytænkning 
4% 24% 30% 20% 7% 5% 6% 3% 

Mine elever er tilstrækkeligt realistiske 3% 23% 27% 22% 11% 5% 6% 3% 

Mine elever er gode til at sætte inspirerende mål for dem selv 

i undervisningen 
1% 12% 24% 30% 13% 6% 8% 5% 

Mine elever er gode til at forfølge egne inspirerende mål for 

undervisningen 
2% 13% 23% 30% 11% 7% 7% 5% 
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Mine elever stræber efter at skabe noget originalt i 

undervisningen 
2% 13% 23% 29% 11% 7% 9% 6% 

Mine elever understøtter hinanden i at være originale i 

undervisningen 
2% 14% 21% 31% 9% 7% 10% 6% 

Respondenter:   942 

 

Kreativitet  

 

Meget 

enig   
Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg er god til at håndtere faglige udfordringer, som kræver 

nytænkning 
22% 40% 25% 10% 1% 1% 0% 0% 

Jeg er god til at håndtere personlige udfordringer, som 

kræver nytænkning 
23% 42% 24% 8% 2% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at håndtere sociale udfordringer, som kræver 

nytænkning 
22% 43% 23% 9% 2% 0% 0% 1% 

Jeg er tilstrækkelig realistisk 34% 45% 14% 5% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at sætte inspirerende mål for mig selv i 

arbejdet 
18% 40% 27% 11% 2% 1% 0% 1% 

Jeg er god til at forfølge egne inspirerende mål i arbejdet 19% 40% 27% 11% 2% 1% 0% 1% 

 

Jeg stræber efter at skabe noget originalt i arbejdet 

 

22% 

 

38% 

 

22% 

 

14% 

 

1% 

 

1% 

 

0% 

 

1% 

Jeg opmuntrer mine elever til at skabe noget originalt i 

arbejdet 
23% 33% 26% 14% 1% 1% 1% 2% 

Respondenter:   940 
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Social ansvarlighed 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine elever udviser ansvarlighed i forhold til hinandens 

velbefindende i hverdagen 
11% 34% 24% 16% 6% 5% 2% 2% 

Mine elever har tilstrækkelig fælles arbejdsetik i undervisningen 6% 25% 27% 20% 10% 6% 4% 2% 

Mine elever accepterer de krav, jeg stiller til dem i 

undervisningen, som legitime 
21% 40% 21% 10% 4% 2% 1% 2% 

Mine elever oplever, at det er til gensidig fordel at hjælpe 

hinanden 
16% 36% 24% 14% 4% 2% 2% 2% 

Mine elever udviser positiv konkurrenceånd i hverdagen (så alle 

vinder ved at være med) 
7% 29% 24% 22% 9% 4% 3% 3% 

Mine elever er gode til at skabe socialt sammenhold i hverdagen 

(uden at det går ud over nogen) 
9% 31% 25% 17% 8% 4% 4% 2% 

Respondenter:   940 

 

Kommunikation 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine elever er gode til at udtrykke sig konstruktivt 6% 30% 30% 18% 7% 5% 3% 2% 

Mine kolleger er gode til at udtrykke sig konstruktivt 15% 44% 23% 12% 3% 2% 1% 1% 

Jeg er god til at udtrykke mig konstruktivt 14% 47% 25% 11% 1% 0% 0% 1% 

Mine elever er gode til at lytte 7% 29% 28% 19% 8% 5% 2% 1% 

Mine kolleger er gode til at lytte 21% 44% 20% 9% 3% 1% 1% 0% 

Jeg er god til at lytte 26% 47% 19% 6% 1% 0% 1% 1% 
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Mine elever er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) til 

hinanden 
6% 28% 29% 21% 6% 5% 4% 2% 

Mine elever er gode til at give konstruktivt modspil 

(udfordring) til hinanden 
3% 20% 31% 25% 8% 6% 4% 3% 

Mine elever er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) til 

mig 
7% 27% 28% 24% 5% 4% 3% 3% 

Mine elever er gode til at give konstruktivt modspil 

(udfordring) til mig 
7% 27% 30% 22% 5% 4% 3% 2% 

Mine kolleger er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) 

til hinanden 
17% 41% 25% 11% 2% 1% 1% 1% 

Mine kolleger er gode til at give konstruktivt modspil 

(udfordring) til hinanden 
13% 37% 29% 15% 3% 2% 1% 1% 

Mine kolleger er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) 

til mig 
20% 40% 25% 10% 3% 1% 1% 1% 

Mine kolleger er gode til at give konstruktivt modspil 

(udfordring) til mig 
14% 37% 27% 14% 4% 1% 1% 1% 

Jeg er god til at give konstruktivt medspil (støtte) til mine 

elever 
22% 47% 22% 7% 1% 0% 0% 1% 

Jeg er god til at give konstruktivt modspil (udfordring) til mine 

elever 
20% 47% 24% 7% 1% 0% 0% 1% 

Jeg er god til at give konstruktivt medspil (støtte) til mine 

kolleger 
19% 45% 24% 10% 1% 0% 0% 1% 

Jeg er god til at give konstruktivt modspil (udfordring) til mine 

kolleger 
14% 38% 29% 15% 2% 0% 0% 1% 

Når mine elever er indbyrdes uenige, er de gode til at finde 

løsninger, de alle kan leve med 
6% 26% 27% 21% 7% 6% 5% 2% 

Når mine elever er uenige med mig, er vi gode til at finde 

løsninger, vi alle kan leve med 
11% 40% 25% 17% 2% 1% 1% 2% 

Når mine kolleger er indbyrdes uenige, er de gode til at finde 

løsninger, de alle kan leve med 
10% 32% 26% 18% 6% 2% 1% 4% 

Når mine kolleger er uenige med mig, er vi gode til at finde 

løsninger, vi alle kan leve med 
13% 39% 24% 17% 3% 2% 1% 2% 

Mine elever er indbyrdes gode til at håndtere konflikter, når 

de opstår 
4% 21% 27% 20% 10% 8% 8% 2% 

Mine elever er, i samarbejde med mig, gode til at håndtere 
15% 12% 3% 2% 1% 1% 
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konflikter, når de opstår 39% 25% 

Mine kolleger er indbyrdes gode til at håndtere konflikter, når 

de opstår 
11% 34% 25% 17% 5% 2% 2% 4% 

Mine kolleger er, i samarbejde med mig, gode til at håndtere 

konflikter, når de opstår 
12% 37% 22% 19% 4% 1% 1% 4% 

Mine elever er indbyrdes gode til at håndtere problemer med 

mobning 
7% 25% 23% 22% 6% 7% 6% 4% 

Mine elever er, i samarbejde med mig, gode til at håndtere 

problemer med mobning 
15% 36% 21% 17% 4% 2% 1% 4% 

Respondenter:   937 

 

Undervisningens organisering og klasseledelse 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine elever kender begrundelserne for, at de skal gå i skole 26% 37% 19% 11% 2% 1% 1% 3% 

Mine elever finder begrundelserne, for at de skal gå i skole, 

meningsfulde 
12% 31% 24% 21% 3% 2% 2% 5% 

Mine elever finder begrundelserne for at gå i skole energigivende 

[herfra defineret som: opmuntrende, motiverende, stimulerende 

etc.] 

6% 22% 26% 26% 5% 4% 2% 8% 

Mine elever har konkrete mål for undervisningen, som virker 

energigivende for dem 
5% 22% 29% 27% 6% 4% 2% 5% 

Mine elever oplever, at vore regler for adfærd i undervisningen 

virker efter hensigten 
11% 33% 25% 19% 5% 2% 1% 4% 

Mine elever oplever, at planerne for undervisningen virker efter 

hensigten 
10% 36% 25% 21% 2% 1% 1% 5% 

Jeg er en god rollemodel for mine elever i undervisningen 30% 46% 15% 7% 0% 0% 0% 1% 

Mine elever har tilstrækkelig dyb forståelse af, hvad der foregår i 

undervisningen 
8% 34% 28% 16% 6% 3% 2% 4% 

Mine elever har tilstrækkelig gode arbejdsmetoder i undervisningen 8% 33% 32% 15% 5% 3% 2% 2% 
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Mine elever har tilstrækkelig gode redskaber (fx skriveredskaber, 

værktøj, computere etc.) i undervisningen 
8% 22% 22% 18% 11% 9% 9% 2% 

Mine elever er tilstrækkelig enige om, hvad der skal til, for at 

undervisningen bliver god 
7% 28% 27% 23% 6% 3% 2% 5% 

Mine elever er gode til at konkurrere i en positiv ånd 7% 27% 27% 20% 8% 5% 3% 3% 

Mine elever er gode til at skabe socialt sammenhold, uden at det går 

ud over nogen 
8% 33% 24% 17% 7% 6% 3% 2% 

Mine elever er gode til lære af deres fejl 3% 20% 30% 24% 10% 7% 4% 3% 

Mine elever er gode til at hjælpe andre med at lære af deres fejl i en 

positiv ånd 
3% 21% 26% 26% 8% 8% 4% 4% 

Mine elever oplever, at der er tilstrækkelig tid til deres arbejde i 

undervisningen 
7% 25% 26% 22% 10% 4% 2% 4% 

Mine elever oplever, at der er tilstrækkelig gode rammer for deres 

arbejde i undervisningen 
8% 25% 27% 22% 8% 4% 2% 4% 

Mine elever har tillid til, at vi hurtigt kan gøre noget konstruktivt, 

hvis noget er for let for dem, så de keder sig i undervisningen 
10% 30% 29% 20% 4% 1% 1% 5% 

Mine elever har tillid til, at vi hurtigt kan gøre noget konstruktivt, 

hvis noget er for svært for dem i undervisningen 
12% 31% 32% 14% 4% 2% 1% 4% 

Vor organisering af undervisningen tager kvalificeret højde for 

elevernes styrker 
16% 34% 27% 14% 4% 2% 1% 2% 

Vor organisering af undervisningen virker samlet set 

energigivende/frisættende for eleverne 
9% 28% 30% 21% 3% 2% 1% 6% 

Vor evaluering af undervisningen virker samlet set 

energigivende/frisættende for eleverne 
6% 24% 27% 28% 3% 2% 1% 8% 

Hvis mine elever opdager fejl eller brist i 

undervisningen/læreprocesserne, handler de normalt hurtigt og 

effektivt 

5% 19% 23% 31% 6% 4% 4% 9% 

Vor organisering gør det muligt for mine elever at koncentrere sig i 

undervisningen 
10% 32% 29% 19% 5% 3% 1% 2% 

Hvis mine elever bliver uhensigtsmæssigt forstyrrede i 

undervisningen, kan de distraherende faktorer hurtigt fjernes 
5% 20% 22% 20% 11% 11% 9% 2% 

Mine elever er gode til at undgå, at ventetider i undervisningen får 

negative konsekvenser 
5% 17% 25% 26% 11% 8% 5% 3% 
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Respondenter:   933 

 

Organisering og ledelse 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er tydelige for mig 22% 37% 22% 11% 4% 2% 2% 1% 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er meningsfulde for 

mig 
21% 37% 21% 13% 4% 2% 1% 1% 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er energigivende for 

mig 
15% 29% 25% 18% 5% 3% 2% 2% 

Vores mere langsigtede visioner for arbejdet virker energigivende 

for mig 
11% 24% 22% 23% 7% 4% 5% 3% 

Vores mere konkrete mål for arbejdet virker energigivende for mig 15% 32% 24% 16% 5% 3% 2% 2% 

Vores regler for arbejdet understøtter, at vi når vore mål 11% 28% 25% 20% 5% 4% 1% 6% 

Vores planer for arbejdet virker efter hensigten 10% 31% 28% 19% 6% 3% 2% 3% 

Jeg har gode rollemodeller for mit arbejde 16% 33% 21% 19% 4% 2% 2% 3% 

Jeg er tilstrækkelig teoretisk rustet til de foreliggende opgaver 14% 37% 24% 14% 6% 2% 2% 1% 

Jeg har tilstrækkelig gode metoder til at løse mine opgaver 16% 38% 28% 12% 5% 1% 1% 1% 

Jeg har tilstrækkelig gode fysiske redskaber til at løse mine opgaver 10% 24% 24% 19% 11% 7% 5% 1% 

Jeg oplever, at vi har en tilstrækkelig god/effektiv fælles 

referenceramme vedr. arbejdets kvalitet 
10% 31% 25% 18% 6% 4% 3% 3% 

Jeg er god til at konkurrere i en positiv ånd 19% 38% 19% 17% 3% 1% 1% 3% 

Jeg er god til at skabe socialt sammenhold, uden at det går ud over 

nogen 
28% 42% 18% 10% 1% 0% 0% 1% 

Jeg er god til lære af mine fejl 23% 8% 1% 0% 0% 1% 
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45% 22% 

Jeg er god til at hjælpe andre med at lære af deres fejl i en positiv 

ånd 
12% 35% 25% 21% 2% 0% 0% 5% 

Vores opgaver og vores tid til opgaveløsningen er velafstemt 5% 15% 16% 18% 14% 14% 16% 2% 

Vores opgaver og vores økonomiske ramme til opgaveløsningen er 

velafstemt 
2% 9% 11% 15% 15% 17% 28% 4% 

Vores opgaver og vores menneskelige ressourcer til 

opgaveløsningen er velafstemt 
4% 14% 15% 18% 12% 14% 20% 4% 

Jeg har tillid til, at jeg hurtigt kan gøre noget konstruktivt, hvis min 

arbejdsbyrde bliver så overvældende, at kvaliteten af arbejdet 

falder 

8% 16% 18% 21% 14% 13% 9% 2% 

Vor organisering af arbejdet tager kvalificeret højde for mine styrker 11% 29% 25% 19% 7% 4% 3% 2% 

Vor organisering af arbejdet virker samlet set 

energigivende/frisættende for mig 
9% 22% 25% 24% 8% 5% 4% 3% 

Vor evaluering af arbejdet virker samlet set 

energigivende/frisættende for mig 
7% 19% 24% 29% 8% 5% 4% 5% 

Hvis jeg opdager fejl eller brist i arbejdet/opgaveløsningen, handler 

jeg normalt hurtigt og effektivt 
16% 39% 26% 14% 2% 1% 0% 1% 

Vor organisering gør det muligt for mig at koncentrere mig i 

arbejdet 
11% 29% 30% 17% 7% 3% 2% 2% 

Hvis jeg bliver uhensigtsmæssigt forstyrret i hverdagen, kan de 

distraherende faktorer hurtigt fjernes 
5% 16% 21% 23% 13% 10% 9% 3% 

Jeg er god til at undgå, at forsinkelser i arbejdet får negative 

konsekvenser 
13% 32% 26% 19% 6% 2% 1% 2% 

Jeg får god støtte fra min ledelse, når jeg har brug for det 27% 32% 17% 12% 5% 3% 2% 1% 

Jeg får god inspiration fra min ledelse, når jeg har brug for det 20% 25% 20% 19% 7% 4% 4% 2% 

Jeg får god udfordring fra min ledelse, når jeg har brug for det 20% 26% 19% 20% 6% 3% 4% 2% 

Respondenter:   929 
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Indsats og udbytte 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg er samlet set tilfreds med mine elevers indsats 17% 41% 24% 11% 5% 1% 0% 1% 

Jeg er samlet set tilfreds med min egen arbejdsindsats 26% 50% 16% 6% 1% 0% 0% 0% 

Eleverne spiller en tilstrækkelig aktiv rolle i 

undervisningen 
17% 42% 23% 11% 4% 2% 1% 1% 

Jeg er samlet set tilfreds med mit eget udbytte af arbejdet 19% 46% 22% 9% 3% 1% 1% 0% 

Jeg er samlet set tilfreds med elevernes udbytte af 

undervisningen 
15% 42% 26% 10% 5% 1% 0% 1% 

Respondenter:   929 
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5.4. Lærere og skolepædagoger: Styrker 

 

Styrker vedr. fysiske omgivelser 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori lavt, omend 

væsentligt højere end i 1. vilkårsundersøgelse.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at ca. hver fjerde finder de fysiske omgivelser inspirerende. Dette er trods alt et 

lyspunkt i en tid, hvor der er meget fokus på forældede skolebygninger - selvom 

idealet selvfølgelig er, at alle en dag må opleve det  

 

Styrker vedr. fysisk sundhed 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt. 

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de spiser nogenlunde sundt, er opmærksomme på sunde madvaner og nyder 

fysisk aktivitet, om end vilkårene tilsyneladende ikke i tilstrækkelig grad 

understøtter deres fysiske sundhed   

 

Styrker vedr. valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed  

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat oplever en ret høj grad af handlefrihed i hverdagen 

- at de fortsat i ret høj grad oplever tryghed i hverdagen, som gør det muligt at 

koncentrere sig fuldt ud om arbejdet 
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- at de fortsat i ret høj grad oplever at vide, hvor de skal søge ny viden, når der er 

brug for det 

- at de fortsat i ret høj grad oplever positive konsekvenser af deres arbejde i 

hverdagen 

 

Styrker vedr. faglig, personlig og social udvikling/læring  

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori pænt. 

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat oplever, at deres elever udvikler sig godt fagligt, personligt og socialt 

- at de fortsat selv oplever at udvikle sig gennem arbejdet på alle tre planer  

- at eleverne fortsat har ret gode muligheder for at lære, hvad de vil 

- at de fortsat i ret vid udstrækning oplever, at eleverne lærer tilstrækkeligt i 

undervisningen  

 

Styrker vedr. elevernes individuelle styrker og svagheder 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori lavt. 

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at ca. hver tredje lærer og pædagog fortsat oplever, at eleverne kender deres 

styrker og svagheder relativt godt 

- at det det store flertal af lærere og skolepædagoger fortsat i høj grad er 

opmærksomme på egne styrker og svagheder 

 

 



96 
 

Styrker vedr. egne individuelle styrker og svagheder 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori højt. 

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de oplever i høj grad selv at kende deres styrker 

 

Styrker vedr. elevernes tryghed og engagement 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt til lavt. 

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at eleverne fortsat er ret trygge ved at markere sig i undervisningen 

- at eleverne fortsat er trygge ved at spørge, hvis der er noget, de ikke forstår  

 

Styrker vedr. egen tryghed og eget engagement 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori højt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de på de fleste områder fortsat oplever en høj grad af tryghed og engagement i 

hverdagen 

- at de på de fleste områder fortsat er ret enige i deres vurdering heraf (relativt lav 

spredning) 

- at de oplever lidt mindre mobning end i forbindelse med 1. vilkårsundersøgelse 
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Styrker vedr. elevernes kreativitet 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori lavt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar på: 

-  [Ingen angivelser her] 

 

Styrker vedr. egen kreativitet 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori pænt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat vurderer sig selv som ret kreative 

 

Styrker vedr. social ansvarlighed 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat oplever flertallet af elever som socialt ansvarlige 

- at de fortsat vurderer, at langt de fleste elever accepterer de pædagogiske krav 

som legitime 

- at de fortsat vurderer, at de fleste elever oplever en fordel ved at hjælpe hinanden  

 

Styrker vedr. kommunikation 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori blandet.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 
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- at de oplever, at de er bedre til at kommunikere end deres elever er 

- at de oplever selv at være ret gode til at lytte og udtrykke sig 

- at de fortsat oplever bredt at være ret gode til at give konstruktivt medspil og 

konstruktivt modspil 

- at de oplever at være blevet lidt bedre til at løse kollegiale konflikter og finde 

fælles løsninger ved uenighed 

- at de oplever en lille forbedring i samarbejdet med eleverne om at håndtere 

problemer med mobning 

 

Styrker vedr. undervisningens organisering og klasseledelse 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt til lavt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat vurderer, at eleverne i ret vidt omfang kender begrundelserne for at gå 

i skole (om end i noget mindre omfang finder dem meningsfulde) 

- at de fortsat oplever sig som gode rollemodeller for eleverne 

 

Styrker vedr. organisering og ledelse 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori ret broget.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat i ret høj grad oplever idealerne/værdierne for arbejdet som tydelige 

og meningsfulde 

- at de vurderer i ret høj grad at være gode til at konkurrere i en positiv ånd  
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- at de vurderer i ret høj grad at være gode til at skabe sammenhold uden at det går 

ud over nogen 

- at de fortsat vurderer i ret høj grad at være gode til at lære af egne fejl  

- at de fortsat vurderer, at de har forholdsvist gode vilkår, hvad angår ledelse  

- at de fortsat er ret gode til at handle konstruktivt, hvis de opdager brist i arbejdet 

- at de fortsat oplever at få ret god støtte fra deres ledelse, når de har brug for det 

 

Styrker vedr. indsats og udbytte 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori pænt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat er ret tilfredse med egen arbejdsindsats (med stor enighed / lille 

spredning i besvarelserne) 

- at de fortsat er ret tilfredse med eget udbytte af arbejdet 

- at de fortsat er næsten lige så tilfredse med elevernes udbytte af arbejdet som 

med deres eget 
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5.5. Lærere og skolepædagoger: Behov 

 

Behov vedr. fysiske omgivelser 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori lavt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at omkring hver tredje lærer og pædagog fortsat finder de fysiske rammer direkte 

uinspirerende 

- at der fortsat er stor spredning i besvarelser – dvs. der er stor forskel på, hvorledes 

omgivelserne opleves. Dette skyldes formodentlig hovedsageligt skolernes 

varierende tilstand, men kan selvfølgelig også variere med lærernes og 

skolepædagogernes individuelle smag 

- at der fortsat er et stort behov for forbedring af fysiske rammer mange steder 

 

Behov vedr. fysisk sundhed 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat ikke oplever at have nem adgang til sund mad på arbejdspladsen, og 

at dette problem tilsyneladende er blevet væsentligt større siden 1. 

vilkårsundersøgelse. Vi kan ikke ud fra de foreliggende data vurdere, om det 

skyldes, at de professionelle har madpakker med eller får anden form for 

forplejning, men da tallene også viser, at flertallet af professionelle oplever relativt 

ofte at være sultne i skolen, tyder dette samlet set alligevel på et behov for at 

etablere nemmere adgang til sund mad på arbejdspladsen 

- at mange fortsat ikke dyrker tilstrækkelig fysisk motion 
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- at der mange steder fortsat er for dårlige muligheder for at holde pauser, og at 

dette problem tilsyneladende er blevet større siden 1. vilkårsundersøgelse 

- at det fortsat er således, at kun ca. halvdelen får tilstrækkelig søvn 

- at ca. hver tredje fortsat sover for dårligt 

 

Behov vedr. valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat ofte har svært ved at skaffe de nødvendige fysiske hjælpemidler 

- at de fortsat ofte har svært ved at gøre noget konstruktivt, hvis de er 

overbebyrdede i hverdagen 

- at de fortsat oplever ofte at have svært ved at gennemføre nødvendige 

forandringer på arbejdspladsen 

 

Behov vedr. faglig, personlig og social udvikling/læring 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori pænt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat oplever, at eleverne relativt ofte mangler forståelse for at lære dét, 

de skal 

- at de fortsat for ofte oplever, at de ikke har tilstrækkelig gode muligheder for at 

lære dét, de selv vil i forbindelse med arbejdet, og at dette problem tilsyneladende 

er blevet noget større siden 1. vilkårsundersøgelse  
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Behov vedr. elevernes individuelle styrker og svagheder 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori lavt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at flertallet af dem fortsat oplever, at eleverne i for begrænset grad kender egne 

styrker og svagheder. Dette er i høj grad relevant for projekt MMALP, fordi det er 

en forudsætning for vellykket pædagogisk differentiering, at man formår at bringe 

det bedste frem i folk – dvs. at man er i stand til at bygge på styrkerne, hvilket 

selvsagt vil være vanskeligt, hvis man ikke kender dem. Måske er problemet dog 

ikke så stort, som det umiddelbart kunne se ud, for af svarene på spørgsmålet vedr. 

hvorvidt eleverne har gode muligheder for at udfolde deres styrker i 

undervisningen i næste hovedkategori fremgår, at det store flertal svarer 

overvejende positivt på dette 

 

Behov vedr. egne individuelle styrker og svagheder 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori højt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at der fortsat er en interessant modsætning mellem deres store opmærksomhed 

på egne styrker og svagheder og deres vurdering af elevernes mangel på samme   

 

Behov vedr. elevernes tryghed og engagement 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt til lavt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat oplever, at mobning er et betragteligt problem blandt deres elever 

(med en relativ høj spredning i svarene)  
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- at de fortsat vurderer elevernes tryghed noget lavere end deres egen 

- at de fortsat vurderer elevers muligheder for engagement som noget dårligere end 

deres egne 

- at de fortsat oplever, at deres elever ofte har for svært ved at koncentrere sig – og 

for svært ved at fjerne distraherende faktorer, såfremt sådanne forekommer  

 

Behov vedr. egen tryghed og eget engagement 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat ofte har for svært ved at vurdere, hvor godt de klarer sig, og at dette 

problem tilsyneladende er blevet noget større siden 1. vilkårsundersøgelse 

- at de fortsat ofte har for svært ved at fjerne distraherende faktorer, hvis sådanne 

forekommer, og at dette problem tilsyneladende er blevet lidt større siden 1. 

vilkårsundersøgelse 

 

Behov vedr. elevernes kreativitet 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori lavt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat vurderer, at eleverne gennemsnitligt har dårlige vilkår for kreativ 

udfoldelse i hverdagen 

- at de fortsat oplever, at eleverne samlet set agerer ukreativt i hverdagen 
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Behov vedr. egen kreativitet 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori lavt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat kan have lidt svært ved at sætte tilstrækkeligt inspirerende mål for sig 

selv i arbejdet 

 

Behov vedr. social ansvarlighed 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat oplever, at mange elever mangler arbejdsetik i undervisningen 

- at de fortsat oplever, at det kniber med den positive konkurrenceånd i hverdagen 

- at de fortsat oplever, at det kniber med at skabe sammenhold blandt eleverne i 

hverdagen, uden at det går ud over nogen 

 

Behov vedr. kommunikation 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori blandet.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat oplever, at eleverne på de fleste områder er for dårlige til at  

kommunikere – såvel med hinanden som med de voksne 

- at de fortsat oplever, at eleverne især har problemer med at håndtere uenigheder, 

konflikter og mobning (måske ikke overraskende, men ikke desto mindre 

problematisk)   
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Behov vedr. undervisningens organisering og klasseledelse 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori jævnt til lavt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat vurderer, at eleverne ofte har svært ved at finde arbejds-

glæden/energien via målene i undervisningen  

- at de fortsat oplever, at der er en række vigtige forhold omkring undervisnings- 

organisering og klasseledelsen, som ikke fungerer optimalt – herunder adgangen 

til gode redskaber, enighed om pædagogikken blandt eleverne, inkluderende  

konkurrenceånd, inkluderende socialt sammenhold, elevers læring gennem egne 

fejl samt oplevelsen af at have tilstrækkelig tid  

 

Behov vedr. organisering og ledelse 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori blandet.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat har lidt for svært ved at finde energi i arbejdet med skolens 

langsigtede visioner for arbejdet, og at dette problem tilsyneladende er blevet lidt 

større siden 1. vilkårsundersøgelse 

- at de fortsat for ofte mangler fysiske redskaber til opgaveløsningen 

- at de fortsat for ofte oplever, at ressourcerne – tid, penge og personer – er for  

begrænsede i forhold til, hvad opgaven kræver, og at dette problem tilsyneladende 

er blevet væsentligt større siden 1. vilkårsundersøgelse 

- at de fortsat har begrænset tillid til hurtigt at kunne gøre noget konstruktivt, hvis 

arbejdsbyrden bliver så overvældende, at kvaliteten af arbejdet falder – og at 

dette problem tilsyneladende er blevet lidt større siden 1. vilkårsundersøgelse 
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- at de fortsat oplever, at organiseringen af arbejdet for sjældent tager 

tilstrækkeligt højde for de professionelles individuelle styrker, og at dette problem 

tilsyneladende er blevet lidt større siden 1. vilkårsundersøgelse 

- at de fortsat oplever, at organiseringen af arbejdet for ofte er for tung og 

energidrænende, og at dette problem tilsyneladende er blevet lidt større siden 1. 

vilkårsundersøgelse 

- at de fortsat oplever, at det for ofte er for svært at fjerne distraherende faktorer, 

og at dette problem tilsyneladende er blevet lidt større siden 1. vilkårsundersøgelse 

 

Behov vedr. indsats og udbytte 

 Samlet set scorer lærere og skolepædagoger fortsat denne hovedkategori pænt.  

 Specifikt tyder lærernes og skolepædagogernes svar bl.a. på: 

-  [Ingen angivelser her] 
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5.6. Lærere og skolepædagoger: Det samlede billede  

Samlet set bedømmer lærerne og skolepædagogerne deres arbejdsvilkår noget mere kritisk, end 

de gjorde i forbindelse med 1. vilkårsundersøgelse, selvom store dele af 3. vilkårsundersøgelse 

ligner 1. vilkårsundersøgelse meget. Som det var tilfældet i 1. vilkårsundersøgelse, er der også i 

den 3. stor variation i graden af tilfredshed med de forskellige områder, som der er spurgt til. 

 

Det er ikke umiddelbart overraskende, at medarbejderne er blevet mere kritiske i lyset af, at Vejle 

Skolevæsen har været ramt af meget omfattende sparekrav, der blandt andet har indebåret to 

store fyringsrunder. Det er selvsagt ikke let at udvikle skoler under vilkår, som mere ligner 

afvikling.  

 

Men efter opremsningen af disse kritiske forhold, som bør påkalde sig intens opmærksomhed, og 

som det er afgørende vigtigt at forholde sig aktivt, konstruktivt og kreativt til allerede på kort sigt, 

for derved at sikre Vejle Skolevæsen bedst muligt i fremtiden – ja, så står tilbage den fornemme 

kendsgerning, at man på skolerne, de vanskelige vilkår til trods, faktisk ser ud til, ikke blot at have 

været i stand til ikke bare at holde en høj pædagogisk kvalitet på mange af de vigtigste områder, 

som eleverne har evalueret – man har endog været i stand til at skabe en række markante 

forbedringer, hvis især de store elevers vurderinger står til troende.  

 

I den positive ende ses i lighed med 1. vilkårsundersøgelse bl.a., at 74 % af alle deltagende lærere 

og skolepædagoger samlet set er glade for deres arbejde (score 6 eller 7), og at yderligere 15 % er 

tæt på at være det (score 5). I den modsatte ende ses, ligeledes på linje med 1. 

vilkårsundersøgelse, at kun 29 % oplever i høj grad (score 6 eller 7), at eleverne kan koncentrere 

sig i undervisningen, mange oplever fortsat en grad af mobning blandt eleverne, selvom der er 

tegn på, at det er blevet bedre, og det er tilsyneladende i stigende grad svært at følge med i, hvor 

godt man klarer sit pædagogiske arbejde. 

 

Andre områder, som umiddelbart påkalder sig et stort behov for opmærksomhed, omfatter 

manglende muligheder for at holde hensigtsmæssige pauser på skolen og manglende muligheder 

for at fjerne distraherende faktorer; manglende muligheder for at kunne handle hurtigt og 
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effektivt i forhold til foreliggende pædagogiske problemstillinger. Elevernes kreativitet ser fortsat 

ikke ud til at have særligt gode vilkår i skolen ifølge de professionelle, og det ser fortsat ud til, at 

eleverne spilles hårdt ud mod hinanden, og at skolerne her står med en række vigtige etiske 

udfordringer. 

 

Hvad angår undervisningens organisering og klasseledelse og den helt nødvendige professionelle 

handlefrihed i hverdagen, er der en række forhold, som bør prioriteres højt fremover jf. 

undersøgelsen, og det er blevet endnu mere påtrængende at skabe bedre balance mellem 

oplevede opgaver og ressourcer.  

 

 

5.7. Lærere og skolepædagoger: Anbefalinger 

Det kan på baggrund af ovenstående fortsat generelt anbefales: 

 At betragte ovennævnte ”styrker” som udtryk for aspekter af pædagogisk succes i 

skolerne, som det er vigtigt både at glæde sig over, at understøtte i det fortsatte arbejde 

og at udnytte som løftestænger i forhold til at håndtere de nævnte behov. 

 At betragte alle ovennævnte ”styrker” som direkte og/eller indirekte udtryk for og/eller 

befordrende for lærernes og skolepædagogernes trivsel, læring og kreativitet. 

 At betragte ovennævnte ”behov” som områder, der åbner for masser af gode oplevelser i 

takt med, at de bliver ”tilfredsstillet”, hvilket vil være i alles åbenlyse interesse sker. 

 At betragte alle ovennævnte ”behov” som afspejlende barrierer mod lærernes og 

skolepædagogernes trivsel, læring og kreativitet. 

 At betragte såvel ”styrker” som ”behov” som aspekter af samfundet i sin helhed, hvor 

mange vigtige faktorer og forhold har indflydelse.  
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 Og således samlet set: At betragte såvel styrker som behov som ”pædagogiske 

energikilder/ressourcer”, som alle involverede har en interesse i at udnytte/håndtere, og 

som alle derfor spontant kan forventes at bidrage i forhold til.  

Det kan på baggrund af ovenstående, og samstemt med anbefalingerne vedr. eleverne, specifikt 

anbefales: 

 fortsat at forbedre, eller erstatte, skolernes fysiske rammer, hvor det er nødvendigt 

 fortsat at forbedre forhold vedr. fysisk sundhed, hvor det er nødvendigt – fx svarer dét at 

være træt på arbejdet til at køre i en bil med halvflade dæk, og de manglende muligheder 

for at holde pauser indebærer en betydelig risiko for nedslidning 

 at gøre mere end hidtil for at forbedre mulighederne for at lærere og skolepædagoger 

kan handle konstruktivt i tilfælde af overbelastning ved 

o enten hurtigt at kunne tilegne sig øget kompetence og derved ”vokse med 

opgaven” 

o eller hurtigt at kunne få aflastning så man ikke stresses længerevarende (hvilket er 

sygdomsfremkaldende)  

 fortsat at forbedre mulighederne for at kunne handle konstruktivt i forhold til opgaver, 

som ikke umiddelbart giver mening, så de  

o enten bliver meningsfulde/velbegrundede 

o eller opgives 

 fortsat at forbedre mulighederne for ro, kontinuitet og færdiggørelse af igangsatte 

projekter 

 fortsat at forbedre mulighederne for spændende undervisning yderligere ved samstemt i 

højere grad at tage hensyn til 
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o elevernes behov for at forstå både den langsigtede relevans og opleve umiddelbar 

brugbarhed, af dét, der læres i skolen (også elever glemmer i vid udstrækning dét, 

de ikke bruger) 

o elevernes individuelle styrker – herunder fx deres talentprofiler, foretrukne måder 

at lære på (læringsstile) og karakterstyrker 

o lærernes og skolepædagogernes foretrukne måde at undervise på – herunder fx 

deres talentprofiler, foretrukne måder at lære på (læringsstile) og karakterstyrker 

o lærernes og skolepædagogernes behov for umiddelbar adgang til nye teorier, 

metoder og redskaber når der er brug for det 

o lærernes og skolepædagogernes behov for feedback på arbejdspræstationer 

o elevernes behov for at koncentrere sig i undervisningen – ved at give elever bedre 

indsigt i, hvordan de selv, hver især, kan bidrage til dette 

o elevernes behov for selv at kunne være kreative i undervisningen  

o lærernes og skolepædagogernes behov for at have skræddersyede tilbud til elever, 

som har brug for noget ekstra (fx større udfordringer eller mere hjælp) for at kunne 

koncentrere sig – herunder måske en bredere afklaring af specialområder 

/specialtilbud på skolerne  

o elevernes behov for kommunikations- /og konfliktløsningskompetence 

o lærernes og skolepædagogerne behov for kommunikations- /og 

konfliktløsningskompetence 

 at fastholde, og på relevante områder intensivere, indsatsen mod mobning yderligere – 

bl.a. ved at udvikle ”demokratisk konkurrence-kompetence” – hvor man ikke dør af at 

tabe (som i den rå natur), men derimod lærer på spændende måder af at tabe (som 

demokratisk inklusion tilsiger)  



111 
 

 at gøre mere end hidtil for at afstemme forhold mellem udfordringer/opgaver og 

kompetencer/ressourcer bedre 
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6. Udvalgte resultater: Ledere 

6.1. Baggrundsoplysninger 

Reliabiliteten (pålideligheden) af besvarelserne er testet statistisk og fundet meget høj på 15 ud af 

16 hovedkategorier, hvilket delvist skyldes, at der er relativt mange spørgsmål, men dog er 

positivt: 

Hoved-spørgekategori 
Cronbach’s 

Alpha i 3. VU 

Fysiske omgivelser 0,82 

Fysisk sundhed 0,69 

Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed 0,85 

Faglig, personlig og social udvikling/læring (i ansvarsområde) 0,82 

Faglig, personlig og social udvikling/læring (respondenten) 0,85 

Vedr. Individuelle styrker og svagheder (i ansvarsområde) 0,90 

Vedr. Individuelle styrker og svagheder (respondenten) 0,90 

Tryghed og engagement (i ansvarsområde) 0,90 

Tryghed og engagement (respondenten) 0,93 

Kreativitet (i ansvarsområde) 0,89 

Kreativitet (respondenten) 0,88 

Social ansvarlighed (i ansvarsområde) 0,83 

Kommunikation (i ansvarsområde) 0,94 

Organisering og ledelse (i ansvarsområde) 0,94 

Organisering og ledelse (respondenten) 0,94 

Indsats og udbytte (i ansvarsområde) 0,85 
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Validiteten (gyldigheden – som er et udtryk for, om man måler dét, man ønsker at måle) af 

spørgsmålene indikeres af, at der dels er gennemført omfattende pilottests forud for besvarelsen, 

og dels at der er relativt få svar i kategorien ”Ved ikke”. 

Repræsentativiteten (som er et udtryk for, i hvilken grad resultaterne kan antages også at gælde 

for andre, end de deltagende respondenter) af undersøgelsen antages at være relativt høj – dels 

pga. det høje antal besvarelser (95), dels pga. af høj svarprocent (75 %), dels fordi Vejle Kommune 

rummer en kombination af landsbyskoler, forstadsskoler og byskoler. 

 

Nedenstående Tabel 4 viser: 

 Gennemsnit af besvarelser for hver spørgekategori. Scoren 7 angiver den højeste grad af 

trivsel – scoren 1 den laveste. ”Ved ikke”–svar indgår ikke i beregninger af gennemsnit, da 

de ikke er relevante i den sammenhæng. 

 Spredning – standardafvigelse – af svar i hver spørgekategori. Spredningen er et udtryk 

for, hvor tæt svarene samler sig om gennemsnittet, og det betyder, at jo højere en 

standardafvigelse, des større uenighed/ulighed/forskelligartethed er der mellem 

respondenternes oplevelse af hverdagen. Omvendt kan en lavere standardafvigelse i 

forbindelse med skolen antages at være ”god” i betydningen ”i bedre overensstemmelse 

med personalepolitiske krav om fairness/retfærdighed/ligeværdighed i arbejdslivet.  

 

Ved fortolkning af tabellen antager vi som forskere som udgangspunkt, at en score på 6 eller 7 er 

ensbetydende med høj pædagogisk/arbejdsmæssig kvalitet i skolen, idet spørgeskemaets udsagn 

reelt er udtryk for kvaliteter i skolehverdagen. Dvs. en høj score er ikke nødvendigvis udtryk for 

noget exceptionelt, men blot for, at noget fungerer godt. Svarmulighederne på 7-trins-svarskalaen 

går fra ’meget enig’ til ’meget uenig’. Desuden er der mulighed for at svare ’ved ikke’ i tilfælde af, 

at det ikke har været muligt at besvare spørgsmålet meningsfuldt.  
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Som – ikke-forpligtende, men dog retvisende – tommelfingerregler kan man således samlet 

antage, at:  

 Scorerne 7 og 6 er typisk udtryk for, at ’det kører’, og at der ikke forekommer negativ 

stress. 

 Scorerne 5, 4 og 3 er typisk udtryk for, at noget er unødigt besværligt, og at der er en vis 

grad af negativ stress. 

 Scorerne 2 og 1 er udtryk for, at der er noget alvorligt galt, og at der er megen negativ 

stress. 

 

I dette perspektiv er det ideelle mål i forlængelse af en sådan evaluering, at alle besvarelser på en 

skole i løbet af projektperioden nærmer sig scorerne 7 og 6 – ikke fordi skolen skal være perfekt, 

men fordi det ganske enkelt er i alles – dvs. hele samfundets – interesse, at de basale vilkår for 

undervisningen er i orden.  

 

Her er farvesignaturforklaringen til den følgende tabel:15  

Grøn markering i tabellen (gennemsnits-scorer over 6; fremgang fra 1.-3.vilkårsundersøgelse på 

0,10 eller mere ) indikerer (for forskerne) iøjnefaldende styrker i skolen. 

Gul markering i tabellen (gennemsnits-scorer mellem 5 og 6;) indikerer (for forskerne) områder, 

som bør have lidt ekstra opmærksomhed i skolen. 

Rosa markering i tabellen (gennemsnits-scorer under 5; stor signifikant tilbagegang fra 1. – 3. 

vilkårsundersøgelse på 0,10 eller mere) indikerer (for forskerne) iøjnefaldende behov i skolen. 

 

 

 

                                                           
15 Bemærk, at farvelægningen er udelukkende foretaget af pædagogiske grunde. Det betyder bl.a., at farverne 

udelukkende er valgt for hurtigt at kunne give overblik – IKKE fordi de markerer nogen autoritativ overgang fra ét 

kvalitetsniveau til et andet. Bemærk også at farvelægning ikke bør sløre for indsigter fra ikke-farvelagte områder. 
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6.2. Ledere: Gennemsnit og spredning 

 

MMALP1 MMALP3 

Ændring Antal 

gyldige 

svar 

Gennem-

snit 

Standard-

afvigelse 

Antal 

gyldige 

svar 

Gennem-

snit 

Standard-

afvigelse 

Fysiske omgivelser 
       

Jeg er stolt af at vise skolens udeområder frem 

for kolleger, hvis de kommer på besøg 
113 4,81 1,92 95 5,47 1,54 0,66 

Jeg er stolt af at vise skolens indeområder frem 

for kolleger, hvis de kommer på besøg 
114 5,15 1,70 95 5,61 1,35 0,46 

Jeg er stolt af at vise skolens 

undervisningslokaler frem for kolleger, hvis de 

kommer på besøg 

114 4,85 1,70 95 5,37 1,31 0,52 

Fysisk sundhed - i min egen  

hverdag        

Jeg spiser sundt til hverdag 114 5,78 1,07 95 5,65 1,19 -0,13 

Jeg nyder at spise sundt 114 6,05 1,01 95 5,99 1,05 -0,06 

Jeg har nem adgang til sund mad på min 

arbejdsplads 
111 4,02 1,71 93 3,48 2,00 -0,54 

Jeg er sjældent sulten, når jeg er på arbejde 113 3,72 2,17 95 4,48 1,86 0,76 

Jeg dyrker tilstrækkelig* fysisk motion 114 4,60 1,87 95 4,35 1,83 -0,25 

Jeg nyder fysisk aktivitet 114 5,76 1,47 95 5,63 1,49 -0,13 

Jeg har mulighed for tilstrækkelig fysisk 

aktivitet på min arbejdsplads 
113 3,88 1,76 91 4,07 1,69 0,19 

Jeg har det godt fysisk, når jeg er på arbejde 114 5,46 1,07 95 5,93 0,91 0,47 

Jeg får tilstrækkelig søvn 114 5,45 1,41 95 5,26 1,30 -0,19 

Jeg sover godt 114 5,62 1,31 95 5,56 1,30 -0,06 

Jeg har tilstrækkelig gode muligheder for at 

holde pauser på min arbejdslads 
114 5,12 1,69 95 5,23 1,54 0,11 

Jeg er sjældent søvnig på min arbejdsplads 114 5,74 1,22 95 5,85 1,05 0,11 

Valgfrihed, kontrol over egen 

situation og tryghed        

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed inden for de 

givne rammer i hverdagen 
114 6,04 1,06 95 6,06 0,93 0,02 
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Jeg har tilstrækkelig handlefrihed, med hensyn 

til at afprøve nyt, hvis jeg finder det 

nødvendigt, i hverdagen 

114 6,06 0,91 95 5,93 0,96 -0,13 

Hvis jeg mangler specifik viden i hverdagen, 

ved jeg som regel, hvor jeg kan søge 

information 

113 6,04 1,01 95 6,20 0,81 0,16 

Hvis jeg mangler specifikke fysiske 

hjælpemidler i hverdagen, kan jeg som regel 

hurtigt skaffe dem 

107 5,57 1,29 91 5,65 1,05 0,08 

Hvis jeg er overbebyrdet i hverdagen, kan jeg 

som regel hurtigt gøre noget konstruktivt 
112 5,03 1,43 95 4,80 1,38 -0,23 

Jeg har tilstrækkelig kontrol over min egen 

situation i hverdagen 
113 5,64 1,24 95 5,69 1,21 0,05 

Jeg kan som regel gennemføre forandringer på 

arbejdspladsen, når jeg finder det nødvendigt 
114 5,36 1,33 95 5,45 0,98 0,09 

Mine handlinger i hverdagen har positive 

konsekvenser 
113 5,85 0,79 95 5,85 0,77 0,00 

Jeg er tilstrækkelig tryg i hverdagen til, at jeg 

kan koncentrere mig fuldt ud om arbejdet 
114 6,11 0,99 95 6,08 1,12 -0,03 

Faglig, personlig og social 

udvikling/læring - i mit 

ansvarsområde 
       

Mine medarbejdere udvikler sig godt fagligt 113 5,56 0,95 95 5,62 0,80 0,06 

Mine medarbejdere udvikler sig godt personligt 112 5,59 0,86 94 5,56 0,84 -0,03 

Mine medarbejdere udvikler sig godt socialt 113 5,71 0,84 95 5,64 1,02 -0,07 

Mine medarbejdere lærer samlet set 

tilstrækkeligt gennem arbejdet 
112 5,03 1,20 95 5,12 1,10 0,09 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig gode 

muligheder for at lære det, de vil 
113 5,02 1,34 95 4,68 1,45 -0,34 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig stor 

forståelse for at lære det, de skal 
111 5,32 1,02 95 5,39 1,18 0,07 

Faglig, personlig og social 

udvikling/læring - i min egen 

hverdag 
       

Jeg udvikler mig godt fagligt 114 5,99 0,85 95 6,01 0,78 0,02 

Jeg udvikler mig godt personligt 114 6,15 0,83 95 6,06 0,76 -0,09 

Jeg udvikler mig godt socialt 114 5,88 0,93 94 5,77 0,91 -0,11 
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Jeg lærer samlet set tilstrækkeligt gennem 

arbejdet 
114 5,59 1,09 95 5,85 0,85 0,26 

Jeg har tilstrækkelig gode muligheder for at 

lære det, jeg vil i forbindelse med arbejdet 
114 5,65 1,18 95 5,71 1,11 0,06 

Jeg har forståelse for at lære det, der kræves af 

mig i forbindelse med arbejdet 
114 6,36 0,75 95 6,27 0,76 -0,09 

Individuelle styrker og svagheder 

- i mit ansvarsområde        

Mine medarbejdere kender deres personlige 

styrker 
113 5,58 0,85 95 5,94 0,74 0,36 

Mine medarbejdere kender deres personlige 

svagheder 
113 5,23 1,01 95 5,49 1,02 0,26 

Mine medarbejdere kender deres sociale 

styrker 
112 5,67 0,84 95 5,91 0,73 0,24 

Mine medarbejdere kender deres sociale 

svagheder 
112 5,28 1,03 95 5,52 0,91 0,24 

Mine medarbejdere ved, hvad de har mest 

talent* for 
111 5,74 0,81 95 5,99 0,83 0,25 

Mine medarbejdere ved, hvordan de lærer 

mest effektivt 
109 5,30 0,94 93 5,44 0,94 0,14 

Mine medarbejdere er gode til at udnytte 

deres styrker 
113 5,66 0,93 95 5,79 0,91 0,13 

Mine medarbejdere er gode til at indrette sig, 

så de lærer mest effektivt 
109 4,97 1,08 92 5,29 1,03 0,32 

Mine medarbejdere er gode til at undgå, at 

deres svagheder kommer til at hæmme dem 
111 4,99 1,08 95 5,28 0,94 0,29 

Individuelle styrker og svagheder 

- i min egen hverdag        

Jeg kender mine personlige styrker 114 6,42 0,59 95 6,49 0,62 0,07 

Jeg kender mine personlige svagheder 114 6,35 0,64 95 6,41 0,63 0,06 

Jeg kender mine sociale styrker 114 6,34 0,58 95 6,36 0,68 0,02 

Jeg kender mine sociale svagheder 113 6,27 0,63 95 6,32 0,70 0,05 

Jeg ved, hvad jeg har mest talent for 114 6,31 0,60 95 6,38 0,62 0,07 

Jeg ved, hvordan jeg lærer mest effektivt 114 6,10 0,78 95 6,12 0,76 0,02 

Jeg er god til at udnytte mine styrker 114 6,11 0,75 95 6,17 0,69 0,06 

Jeg er god til at indrette mig, så jeg lærer mest 

effektivt 
112 5,63 1,06 95 5,74 0,95 0,11 
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Jeg er god til at undgå, at mine svagheder 

kommer til at hæmme mig 
114 5,61 1,04 95 5,69 0,95 0,08 

Tryghed og engagement - i mit 

ansvarsområde        

Mine medarbejdere har god energi i arbejdet 113 5,86 0,80 95 5,79 1,10 -0,07 

Mine medarbejdere er tilstrækkelig trygge i 

arbejdet til at kunne koncentrere sig fuldt ud 
112 5,56 0,94 95 5,28 1,30 -0,28 

Mine medarbejdere har det godt i pauserne 113 5,92 0,98 94 6,01 0,97 0,09 

Mine medarbejdere oplever en god stemning i 

arbejdet 
113 5,96 0,87 95 5,77 1,12 -0,19 

Mine medarbejdere oplever en god stemning i 

pauserne 
113 6,13 0,82 95 6,06 0,85 -0,07 

Mine medarbejdere bliver IKKE mobbet 111 6,24 0,97 94 6,45 0,88 0,21 

Mine medarbejdere er IKKE bange for at blive 

mobbet 
111 5,86 1,21 93 6,11 1,26 0,25 

Mine medarbejdere er IKKE bange for at blive 

udsat for fysisk vold 
110 5,38 1,49 94 5,44 1,51 0,06 

Mine medarbejdere oplever, at arbejdet er 

spændende 
113 5,89 0,83 95 5,93 0,78 0,04 

Mine medarbejdere har gode muligheder for at 

udfolde deres styrker i arbejdet 
113 5,96 0,86 95 5,94 0,97 -0,02 

Mine medarbejdere har gode muligheder for at 

tage initiativer i arbejdet 
113 6,12 0,84 95 6,23 0,74 0,11 

Vores regler for adfærd fungerer godt i 

arbejdet 
112 5,60 1,14 94 5,77 0,89 0,17 

Vores regler for adfærd fungerer godt i 

pauserne 
112 5,62 1,23 92 5,78 0,98 0,16 

Hvis mine medarbejdere keder sig i arbejdet, 

kan de hurtigt gøre noget konstruktivt 
111 5,87 0,95 94 5,99 0,91 0,12 

Hvis mine medarbejdere oplever, at noget er 

for svært i arbejdet, kan de hurtigt gøre noget 

konstruktivt 

113 5,51 0,94 94 5,70 0,96 0,19 

Mine medarbejdere er IKKE bange for at 

markere sig under møder 
113 5,76 0,94 95 5,83 1,03 0,07 

Mine medarbejdere er trygge ved at spørge, 

hvis der er noget, de ikke forstår 
113 6,10 0,86 95 6,26 0,73 0,16 

Mine medarbejdere kan hele tiden følge med i, 

hvor godt de klarer sig 
103 4,84 1,12 93 4,78 1,04 -0,06 
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Mine medarbejdere er IKKE bange for interne 

evalueringer 
109 5,28 1,26 91 5,34 1,24 0,06 

Mine medarbejdere kan koncentrere sig i 

arbejdet 
113 5,81 0,87 95 5,46 1,01 -0,35 

Mine medarbejdere har mulighed for at fjerne 

distraherende faktorer på arbejdspladsen, hvis 

sådanne forekommer 

108 4,48 1,52 92 4,35 1,50 -0,13 

Mine medarbejdere er optimistiske i hverdagen 113 5,65 0,90 95 5,40 1,36 -0,25 

Mine medarbejdere er samlet set glade for 

deres arbejde 
113 6,08 0,79 95 6,05 0,79 -0,03 

Tryghed og engagement - i min 

egen hverdag        

Jeg har god energi i arbejdet 114 6,27 0,74 95 6,21 0,76 -0,06 

Jeg er tilstrækkelig tryg i arbejdet til at kunne 

koncentrere mig fuldt ud 
114 6,32 0,87 95 6,27 1,02 -0,05 

Jeg er har det godt i pauserne 114 6,49 0,74 94 6,43 0,80 -0,06 

Jeg oplever en god stemning i arbejdet 114 6,34 0,89 95 6,24 0,91 -0,10 

Jeg oplever en god stemning i pauserne 114 6,48 0,73 95 6,31 0,89 -0,17 

Jeg bliver IKKE mobbet 114 6,80 0,72 95 6,76 0,77 -0,04 

Jeg er IKKE bange for at blive mobbet 114 6,71 0,78 95 6,59 1,27 -0,12 

Jeg er IKKE bange for at blive udsat for fysisk 

vold 
114 6,56 1,11 95 6,48 1,28 -0,08 

Jeg oplever, at arbejdet er spændende 114 6,49 0,71 95 6,49 0,78 0,00 

Jeg har gode muligheder for at udfolde mine 

styrker i arbejdet 
114 6,32 0,90 95 6,36 0,87 0,04 

Jeg har gode muligheder for at tage initiativer i 

arbejdet 
114 6,47 0,84 95 6,47 0,87 0,00 

Hvis jeg keder mig i arbejdet, kan jeg hurtigt 

gøre noget konstruktivt 
113 6,23 0,95 93 6,20 0,97 -0,03 

Hvis jeg oplever, at noget er for svært i 

arbejdet, kan jeg hurtigt gøre noget 

konstruktivt 

114 5,91 1,07 95 6,07 0,93 0,16 

Jeg er IKKE bange for at markere mig under 

møder 
114 6,75 0,47 95 6,72 0,66 -0,03 

Jeg er tryg ved at spørge, hvis der er noget, jeg 

ikke forstår 
114 6,64 0,71 95 6,69 0,64 0,05 

Jeg kan hele tiden følge med i, hvor godt jeg 

klarer mig 
105 5,14 1369,00 95 4,85 1,43 -0,29 
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Jeg er IKKE bange for interne evalueringer 114 6,54 0,68 95 6,51 0,90 -0,03 

Jeg kan koncentrere mig i arbejdet 114 6,03 0,90 95 5,82 1,13 -0,21 

Jeg har mulighed for at fjerne distraherende 

faktorer på arbejdspladsen, hvis sådanne 

forekommer 

109 4,76 1,59 94 4,79 1,47 0,03 

Jeg er optimistisk i hverdagen 114 6,46 0,68 95 6,31 1,07 -0,15 

Jeg er samlet set glad for mit arbejde 114 6,45 0,77 95 6,41 0,92 -0,04 

Kreativitet - i mit ansvarsområde 
       

Mine medarbejdere er gode til at håndtere 

faglige udfordringer, som kræver nytænkning 
113 5,53 0,96 95 5,71 1,02 0,18 

Mine medarbejdere er gode til at håndtere 

personlige udfordringer, som kræver 

nytænkning 

111 5,41 0,85 95 5,58 0,88 0,17 

Mine medarbejdere er gode til at håndtere 

sociale udfordringer, som kræver nytænkning 
111 5,50 0,77 93 5,67 0,83 0,17 

Mine medarbejdere er tilstrækkelig realistiske 113 5,66 0,86 95 5,84 0,87 0,18 

Mine medarbejdere er gode til at sætte 

inspirerende mål for dem selv i arbejdet 
112 5,30 0,97 94 5,50 0,93 0,20 

Mine medarbejdere er gode til at forfølge egne 

inspirerende mål i arbejdet 
112 5,39 0,84 91 5,57 0,82 0,18 

Mine medarbejdere stræber efter at skabe 

noget originalt i arbejdet 
112 5,28 0,89 92 5,43 0,92 0,15 

Mine medarbejdere understøtter hinanden i at 

være originale i arbejdet 
111 5,18 1,05 92 5,36 1,12 0,18 

Kreativitet - i min egen hverdag 
       

Jeg er god til at håndtere faglige udfordringer, 

som kræver nytænkning 
114 6,04 0,64 95 6,06 0,81 0,02 

Jeg er god til at håndtere personlige 

udfordringer, som kræver nytænkning 
114 5,95 0,68 95 6,00 0,89 0,05 

Jeg er god til at håndtere sociale udfordringer, 

som kræver nytænkning 
112 5,93 0,74 95 5,98 0,86 0,05 

Jeg er tilstrækkelig realistisk 114 6,18 0,67 94 6,29 0,68 0,11 

Jeg er god til at sætte inspirerende mål for mig 

selv i arbejdet 
114 5,75 0,74 94 5,79 0,83 0,04 

Jeg er god til at forfølge egne inspirerende mål 

i arbejdet 
114 5,80 0,85 94 5,90 0,82 0,10 

Jeg stræber efter at skabe noget originalt i 

arbejdet 
111 5,95 0,85 94 5,99 0,89 0,04 
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Jeg opmuntrer mine medarbejdere til at skabe 

noget originalt arbejdet 
111 5,90 0,89 94 5,82 1,12 -0,08 

Social ansvarlighed - i mit  

ansvarsområde        

Mine medarbejdere udviser ansvarlighed i 

forhold til hinandens velbefindende i 

hverdagen 

113 6,29 0,93 95 6,46 0,74 0,17 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig fælles 

arbejdsetik 
112 5,65 1,13 95 5,82 0,98 0,17 

Mine medarbejdere accepterer de politisk 

besluttede forhold vedr. arbejdet som et 

legitimt grundlag, uanset om medarbejderne er 

politisk enige i disse forhold eller ej 

111 5,45 1,11 95 5,46 1,45 0,01 

Mine medarbejdere oplever, at det er til 

gensidig fordel at hjælpe hinanden 
113 6,13 0,88 95 6,36 0,89 0,23 

Mine medarbejdere udviser positiv 

konkurrenceånd i hverdagen (så alle vinder ved 

at være med) 

108 5,44 1,06 94 5,51 1,14 0,07 

Mine medarbejdere er gode til at skabe socialt 

sammenhold i hverdagen (uden at det går ud 

over nogen) 

112 6,02 0,94 95 6,26 0,84 0,24 

Kommunikation - i mit  

ansvarsområde        

Mine medarbejdere er gode til at udtrykke sig 

konstruktivt 
113 5,72 0,82 94 5,89 0,82 0,17 

Jeg er god til at udtrykke mig konstruktivt 114 6,00 0,65 94 6,14 0,78 0,14 

Mine medarbejdere er gode til at lytte 113 5,88 0,68 94 5,99 0,82 0,11 

Jeg er god til at lytte 114 6,16 0,65 94 6,18 0,82 0,02 

Mine medarbejdere er gode til at give 

konstruktivt medspil (støtte) til hinanden 
113 5,83 1,88 94 6,06 0,87 0,23 

Mine medarbejdere er gode til at give 

konstruktivt modspil (udfordring) til hinanden 
113 5,28 1,02 94 5,51 0,94 0,23 

Mine medarbejdere er gode til at give 

konstruktivt medspil (støtte) til mig 
113 5,76 0,77 94 5,93 0,90 0,17 

Mine medarbejdere er gode til at give 

konstruktivt modspil (udfordring) til mig 
113 5,63 0,94 94 5,84 0,87 0,21 

Jeg er god til at give konstruktivt medspil 

(støtte) til mine medarbejdere 
113 5,92 0,75 94 5,93 0,74 0,01 

Jeg er god til at give konstruktivt modspil 

(udfordring) til mine medarbejdere 
113 5,72 0,75 94 5,77 0,81 0,05 
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Når mine medarbejdere er indbyrdes uenige, er 

de gode til at finde løsninger, de alle kan leve 

med 

113 5,35 1,02 94 5,56 0,99 0,21 

Når mine medarbejdere er uenige med mig, er 

vi gode til at finde løsninger, vi alle kan leve 

med 

111 5,86 0,78 94 6,03 0,84 0,17 

Mine medarbejdere er indbyrdes gode til at 

håndtere konflikter, når de opstår 
112 5,30 1,11 94 5,39 0,93 0,09 

Mine medarbejdere er, i samarbejde med mig, 

gode til at håndtere konflikter, når de opstår 
112 5,86 0,79 94 5,85 0,86 -0,01 

Mine medarbejdere er indbyrdes gode til at 

håndtere problemer med mobning 
105 5,64 1,10 83 6,01 0,86 0,37 

Mine medarbejdere er, i samarbejde med mig, 

gode til at håndtere problemer med mobning. 
104 5,90 0,88 81 6,15 0,79 0,25 

Organisering og ledelse - i mit 

ansvarsområde        

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er 

tydelige for medarbejderne 
112 5,79 0,87 93 5,83 0,94 0,04 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er 

meningsfulde for medarbejderne 
112 5,64 0,94 92 5,66 0,91 0,02 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er 

energigivende [herfra defineret som: 

opmuntrende, motiverende, stimulerende 

etc.], for medarbejderne 

109 5,44 0,96 90 5,36 0,96 -0,08 

Mine medarbejdere har langsigtede visioner 

for arbejdet, som virker energigivende for dem 
109 5,08 0,93 90 5,13 0,97 0,05 

Mine medarbejdere har konkrete mål for 

arbejdet, som virker energigivende for dem 
109 5,45 0,90 92 5,50 0,92 0,05 

Mine medarbejdere oplever, at vore regler for 

adfærd i arbejdet virker efter hensigten 
110 5,36 0,98 91 5,52 0,95 0,16 

Mine medarbejdere oplever, at vore planer for 

arbejdet virker efter hensigten 
111 5,50 0,81 91 5,54 0,85 0,04 

Mine medarbejdere har gode rollemodeller for 

deres arbejde 
110 5,70 0,90 93 5,83 0,86 0,13 

Mine medarbejdere er tilstrækkelig teoretisk 

rustede til de foreliggende opgaver 
112 5,31 1,00 94 5,38 1,29 0,07 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig gode 

metoder til at løse deres opgaver 
112 5,51 0,91 94 5,60 1,07 0,09 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig gode 

fysiske redskaber til at løse deres opgaver 
111 5,11 1,40 93 5,29 1,15 0,18 
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Mine medarbejdere har tilstrækkelig 

samstemte kvalitetskriterier for arbejdet 
111 5,16 1,13 92 5,15 1,10 -0,01 

Mine medarbejdere er gode til at konkurrere i 

en positiv ånd 
103 5,05 1,20 84 5,23 1,20 0,18 

Mine medarbejdere er gode til at skabe socialt 

sammenhold, uden at det går ud over nogen 
112 5,95 0,95 94 6,11 0,86 0,16 

Mine medarbejdere er gode til lære af deres 

fejl 
109 5,50 0,90 93 5,71 0,94 0,21 

Mine medarbejdere er gode til at hjælpe andre 

med at lære af deres fejl i en positiv ånd 
110 5,32 1,00 93 5,40 0,97 0,08 

Mine medarbejdere oplever, at vore opgaver 

og vor tid til opgaveløsningen er velafstemt 
112 4,31 1,46 91 3,95 1,64 -0,36 

Mine medarbejdere oplever, at vore opgaver 

og vor økonomiske ramme til opgaveløsningen 

er velafstemt 

111 3,86 1,61 92 3,18 1,66 -0,68 

Mine medarbejdere oplever, at vore opgaver 

og vore menneskelige ressourcer til 

opgaveløsningen er velafstemt 

111 4,55 1,48 92 3,87 1,56 -0,68 

Mine medarbejdere har tillid til, at vi hurtigt 

kan gøre noget konstruktivt, hvis vores 

arbejdsbyrde bliver så overvældende, at 

kvaliteten af arbejdet falder 

110 4,80 1,33 91 4,44 1,54 -0,36 

Vor organisering af arbejdet tager kvalificeret 

højde for medarbejdernes styrker 
113 5,66 1,93 94 5,72 0,86 0,06 

Vor organisering af arbejdet virker samlet set 

energigivende/frisættende for medarbejderne 
110 5,27 0,92 92 5,29 1,00 0,02 

Vor evaluering af arbejdet virker samlet set 

energigivende/frisættende for medarbejderne 
106 5,18 0,88 88 5,03 1,02 -0,15 

Hvis mine medarbejdere opdager fejl eller brist 

i arbejdet/opgaveløsningen, handler de 

normalt hurtigt og effektivt 

111 5,78 0,77 94 5,73 0,98 -0,05 

Vor organisering gør det muligt for mine 

medarbejdere at koncentrere sig i arbejdet 
109 5,61 0,91 92 5,53 1,04 -0,08 

Hvis mine medarbejdere bliver 

uhensigtsmæssigt forstyrrede i hverdagen, kan 

de distraherende faktorer hurtigt fjernes 

107 4,51 1,27 92 4,30 1,49 -0,21 

Mine medarbejdere er gode til at undgå, at 

forsinkelser i arbejdet får negative 

konsekvenser 

107 5,26 1,18 89 5,45 1,09 0,19 

Organisering og ledelse - i min 

egen hverdag        

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er 
113 6,13 0,92 93 6,26 0,95 0,13 
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tydelige for mig 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er 

meningsfulde for mig 
113 6,12 0,88 93 6,09 1,04 -0,03 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er 

energigivende for mig 
113 5,83 0,93 93 5,72 1,07 -0,11 

Vores mere langsigtede visioner for arbejdet 

virker energigivende for mig 
113 5,90 0,95 93 5,94 1,03 0,04 

Vores mere konkrete mål for arbejdet virker 

energigivende for mig 
113 6,05 0,80 93 6,06 0,86 0,01 

Vores regler for arbejdet understøtter, at vi når 

vore mål 
107 5,64 1,03 90 5,63 1,20 -0,01 

Vores planer for arbejdet virker efter hensigten 113 5,50 0,96 93 5,58 0,93 0,08 

Jeg har gode rollemodeller for mit arbejde 108 5,56 1,12 92 5,70 1,18 0,14 

Jeg er tilstrækkelig teoretisk rustet til de 

foreliggende opgaver 
113 5,58 1,06 93 5,60 1,24 0,02 

Jeg har tilstrækkelig gode metoder til at løse 

mine opgaver 
113 5,74 0,90 93 5,82 1,06 0,08 

Jeg har tilstrækkelig gode fysiske redskaber til 

at løse mine opgaver 
113 5,81 1,07 92 5,98 0,96 0,17 

Jeg oplever, at vi har en tilstrækkelig 

god/effektiv fælles referenceramme vedr. 

arbejdets kvalitet 

113 5,67 1,16 90 5,74 1,07 0,07 

Jeg er god til at konkurrere i en positiv ånd 107 5,87 0,98 91 5,97 0,95 0,10 

Jeg er god til at skabe socialt sammenhold, 

uden at det går ud over nogen 
113 6,19 0,75 93 6,28 0,74 0,09 

Jeg er god til lære af mine fejl 113 5,96 0,82 93 6,12 0,85 0,16 

Jeg er gode til at hjælpe andre med at lære af 

deres fejl i en positiv ånd 
112 5,84 0,78 88 6,06 0,78 0,22 

Vores opgaver og vor tid til opgaveløsningen er 

velafstemt 
112 4,18 1,61 91 3,67 1,89 -0,51 

Vores opgaver og vor økonomiske ramme til 

opgaveløsningen er velafstemt 
111 3,73 1,66 90 3,10 1,74 -0,63 

Vores opgaver og vore menneskelige 

ressourcer til opgaveløsningen er velafstemt 
112 4,77 1,51 90 4,13 1,70 -0,64 

Jeg har tillid til, at jeg hurtigt kan gøre noget 

konstruktivt, hvis min arbejdsbyrde bliver så 

overvældende, at kvaliteten af arbejdet falder 

113 4,96 1,51 92 4,75 1,68 -0,21 

Vor organisering af arbejdet tager kvalificeret 

højde for mine styrker 
110 5,74 1,00 92 5,79 1,01 0,05 
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Vor organisering af arbejdet virker samlet set 

energigivende/frisættende for mig 
111 5,53 1,14 92 5,75 1,03 0,22 

Vor evaluering af arbejdet virker samlet set 

energigivende/frisættende for mig 
111 5,33 1,20 91 5,57 0,99 0,24 

Hvis jeg opdager fejl eller brist i 

arbejdet/opgaveløsningen, handler jeg normalt 

hurtigt og effektivt 

112 6,09 0,77 93 6,22 0,81 0,13 

Vor organisering gør det muligt for mig at 

koncentrere mig i arbejdet 
111 5,41 1,17 93 5,56 1,33 0,15 

Hvis jeg bliver uhensigtsmæssigt forstyrret i 

hverdagen, kan de distraherende faktorer 

hurtigt fjernes 

110 4,48 1,62 92 4,58 1,53 0,10 

Jeg er god til at undgå, at forsinkelser i arbejdet 

får negative konsekvenser 
112 5,54 1,07 92 5,49 1,17 -0,05 

Jeg får god støtte fra forvaltningen, når jeg har 

brug for det 
110 5,27 1,37 90 5,30 1,58 0,03 

Jeg får god inspiration fra forvaltningen, når jeg 

har brug for det 
109 4,81 1,48 88 4,97 1,50 0,16 

Jeg får god udfordring fra forvaltningen, når jeg 

har brug for det 
104 4,86 1,38 88 4,85 1,54 -0,01 

Indsats og udbytte - i mit 

ansvarsområde        

Jeg er samlet set tilfreds med mine 

medarbejderes indsats 
112 6,15 0,70 93 6,28 0,77 0,13 

Jeg er samlet set tilfreds med min egen 

arbejdsindsats 
113 6,27 0,64 93 6,27 0,75 0,00 

Forældrene spiller en tilstrækkelig aktiv rolle i 

forhold til vores arbejdsplads 
113 5,58 1,33 93 5,75 1,21 0,17 

Jeg er samlet set tilfreds med mine 

medarbejderes udbytte af arbejdet 
112 5,82 0,85 92 6,00 0,74 0,18 

Jeg er samlet set tilfreds med mine nærmeste 

lederes udbytte af min indsats 
110 6,08 0,87 88 6,25 0,75 0,17 

Jeg er samlet set tilfreds med mit eget udbytte 

af arbejdet 
113 6,02 0,81 93 6,23 0,77 0,21 

Jeg er samlet set tilfreds med forældrenes 

respons på vores arbejde 
112 5,60 1,18 92 5,91 1,02 0,31 

Tabel 4. 
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6.3. Ledere: Frekvenser 3. måling  

 

Fysiske omgivelser 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg er stolt af at vise skolens udeområder frem for kolleger, hvis 

de kommer på besøg 
29% 31% 17% 14% 4% 1% 4% 0% 

Jeg er stolt af at vise skolens indeområder frem for kolleger, hvis 

de kommer på besøg 
29% 31% 23% 12% 1% 2% 2% 0% 

Jeg er stolt af at vise skolens undervisningslokaler frem for 

kolleger, hvis de kommer på besøg 
19% 32% 29% 14% 2% 2% 2% 0% 

Respondenter:   95 

 

Fysisk sundhed - i min egen hverdag 

 

Meget 

enig   
Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg spiser sundt til hverdag 23% 43% 19% 7% 5% 2% 0% 0% 

Jeg nyder at spise sundt 37% 39% 13% 11% 0% 1% 0% 0% 

Jeg har nem adgang til sund mad på min arbejdsplads 6% 14% 11% 23% 9% 6% 28% 2% 

Jeg er sjældent sulten, når jeg er på arbejde 15% 22% 13% 25% 9% 4% 12% 0% 

Jeg dyrker tilstrækkelig* fysisk motion 13% 19% 21% 14% 13% 14% 7% 0% 

Jeg nyder fysisk aktivitet 38% 22% 22% 8% 3% 5% 1% 0% 

Jeg har mulighed for tilstrækkelig fysisk aktivitet på min 

arbejdsplads 
5% 17% 15% 32% 7% 9% 11% 4% 

Jeg har det godt fysisk, når jeg er på arbejde  26% 49% 17% 5% 2% 0% 0% 0% 
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Jeg får tilstrækkelig søvn 16% 33% 29% 9% 11% 1% 1% 0% 

Jeg sover godt 26% 33% 24% 7% 6% 3% 0% 0% 

Jeg har tilstrækkelig gode muligheder for at holde pauser 

på min arbejdslads 
21% 32% 20% 15% 5% 4% 3% 0% 

Jeg er sjældent søvnig på min arbejdsplads 31% 40% 16% 12% 2% 0% 0% 0% 

Respondenter:   95 

 

 

Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed inden for de givne rammer i 

hverdagen 
37% 41% 15% 6% 1% 0% 0% 0% 

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed, med hensyn til at afprøve 

nyt, hvis jeg finder det nødvendigt, i hverdagen 
31% 42% 18% 8% 1% 0% 0% 0% 

Hvis jeg mangler specifik viden i hverdagen, ved jeg som regel, 

hvor jeg kan søge information  
40% 43% 15% 1% 1% 0% 0% 0% 

Hvis jeg mangler specifikke fysiske hjælpemidler i hverdagen, 

kan jeg som regel hurtigt skaffe dem 
20% 40% 21% 12% 3% 0% 0% 4% 

Hvis jeg er overbebyrdet i hverdagen, kan jeg som regel hurtigt 

gøre noget konstruktivt 
7% 28% 28% 17% 11% 8% 0% 0% 

Jeg har tilstrækkelig kontrol over min egen situation i 

hverdagen 
27% 40% 15% 13% 3% 2% 0% 0% 

Jeg kan som regel gennemføre forandringer på arbejdspladsen, 

når jeg finder det nødvendigt 
8% 46% 34% 7% 2% 2% 0% 0% 

Mine handlinger i hverdagen har positive konsekvenser 16% 60% 19% 4% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er tilstrækkelig tryg i hverdagen til, at jeg kan koncentrere 

mig fuldt ud om arbejdet 
41% 41% 11% 2% 4% 0% 1% 0% 
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Respondenter:   95 

 

Faglig, personlig og social udvikling/læring - i mit ansvarsområde 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine medarbejdere udvikler sig godt fagligt 8% 55% 29% 5% 2% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere udvikler sig godt personligt 6% 55% 29% 6% 1% 1% 0% 1% 

Mine medarbejdere udvikler sig godt socialt 14% 55% 19% 9% 2% 0% 1% 0% 

Mine medarbejdere lærer samlet set tilstrækkeligt gennem 

arbejdet 
5% 35% 40% 8% 9% 2% 0% 0% 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig gode muligheder for 

at lære det, de vil 
6% 26% 29% 19% 7% 9% 2% 0% 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig stor forståelse for at 

lære det, de skal 
15% 38% 29% 11% 4% 3% 0% 0% 

Respondenter:   95 

 

Faglig, personlig og social udvikling/læring - i min egen hverdag 

 

Meget 

enig   
Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg udvikler mig godt fagligt 26% 53% 17% 4% 0% 0% 0% 0% 

Jeg udvikler mig godt personligt 27% 56% 13% 4% 0% 0% 0% 0% 

Jeg udvikler mig godt socialt 17% 56% 14% 12% 1% 0% 0% 1% 

Jeg lærer samlet set tilstrækkeligt gennem arbejdet 21% 51% 22% 5% 1% 0% 0% 0% 
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Jeg har tilstrækkelig gode muligheder for at lære det, jeg vil i 

forbindelse med arbejdet 
23% 42% 23% 7% 3% 0% 1% 0% 

Jeg har forståelse for at lære det, der kræves af mig i 

forbindelse med arbejdet 
42% 47% 6% 4% 0% 0% 0% 0% 

Respondenter:   95 

 

*BEMÆRK: Begrebet "talent" betyder her ikke helt det samme, som "noget man er god til" / "er kompetent til". Med 

"talent" mener vi her således noget, man "har anlæg for", uanset om talentet er udfoldet eller spildt. 

 

Individuelle styrker og svagheder - i mit ansvarsområde 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 
  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine medarbejdere kender deres personlige styrker 20% 57% 21% 1% 1% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere kender deres personlige svagheder 14% 41% 33% 6% 6% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere kender deres sociale styrker 19% 56% 22% 3% 0% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere kender deres sociale svagheder 13% 41% 33% 13% 1% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere ved, hvad de har mest talent* for 26% 53% 16% 4% 1% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere ved, hvordan de lærer mest effektivt 11% 40% 32% 14% 2% 0% 0% 2% 

Mine medarbejdere er gode til at udnytte deres styrker 21% 46% 25% 5% 2% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er gode til at indrette sig, så de lærer 

mest effektivt 
9% 36% 31% 16% 5% 0% 0% 3% 

Mine medarbejdere er gode til at undgå, at deres svagheder 

kommer til at hæmme dem 
9% 32% 39% 18% 2% 0% 0% 0% 

Respondenter:   95 
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Individuelle styrker og svagheder - i min egen hverdag 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg kender mine personlige styrker 55% 41% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 

Jeg kender mine personlige svagheder 47% 47% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 

Jeg kender mine sociale styrker 46% 44% 8% 1% 0% 0% 0% 0% 

Jeg kender mine sociale svagheder 43% 47% 7% 2% 0% 0% 0% 0% 

Jeg ved, hvad jeg har mest talent for 44% 51% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 

Jeg ved, hvordan jeg lærer mest effektivt 32% 52% 14% 3% 0% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at udnytte mine styrker 31% 59% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at indrette mig, så jeg lærer mest effektivt 21% 43% 26% 7% 2% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at undgå, at mine svagheder kommer til at 

hæmme mig 
16% 49% 28% 2% 3% 1% 0% 0% 

Respondenter:   95 

 

Tryghed og engagement - i mit ansvarsområde 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine medarbejdere har god energi i arbejdet 20% 56% 16% 4% 2% 0% 2% 0% 

Mine medarbejdere er tilstrækkelig trygge i arbejdet til at kunne 

koncentrere sig fuldt ud 
13% 38% 31% 11% 4% 1% 3% 0% 

Mine medarbejdere har det godt i pauserne 33% 44% 16% 4% 1% 1% 0% 1% 

Mine medarbejdere oplever en god stemning i arbejdet 23% 48% 18% 6% 2% 1% 1% 0% 

Mine medarbejdere oplever en god stemning i pauserne 29% 56% 7% 6% 1% 0% 0% 0% 
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Mine medarbejdere bliver IKKE mobbet 61% 27% 6% 2% 2% 0% 0% 1% 

Mine medarbejdere er IKKE bange for at blive mobbet 47% 34% 5% 7% 2% 0% 2% 2% 

Mine medarbejdere er IKKE bange for at blive udsat for fysisk vold 25% 33% 22% 7% 5% 3% 3% 1% 

Mine medarbejdere oplever, at arbejdet er spændende 19% 60% 18% 1% 2% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere har gode muligheder for at udfolde deres 

styrker i arbejdet 
26% 53% 14% 4% 2% 1% 0% 0% 

Mine medarbejdere har gode muligheder for at tage initiativer i 

arbejdet 
37% 53% 8% 1% 1% 0% 0% 0% 

Vores regler for adfærd fungerer godt i arbejdet 20% 44% 27% 6% 1% 0% 0% 1% 

Vores regler for adfærd fungerer godt i pauserne 22% 44% 20% 9% 0% 1% 0% 3% 

Hvis mine medarbejdere keder sig i arbejdet, kan de hurtigt gøre 

noget konstruktivt 
34% 37% 22% 6% 0% 0% 0% 1% 

Hvis mine medarbejdere oplever, at noget er for svært i arbejdet, 

kan de hurtigt gøre noget konstruktivt 
21% 39% 29% 7% 2% 0% 0% 1% 

Mine medarbejdere er IKKE bange for at markere sig under møder 26% 46% 15% 9% 3% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er trygge ved at spørge, hvis der er noget, de 

ikke forstår 
41% 46% 11% 2% 0% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere kan hele tiden følge med i, hvor godt de klarer 

sig 
3% 21% 35% 33% 4% 1% 1% 2% 

Mine medarbejdere er IKKE bange for interne evalueringer 16% 37% 16% 21% 4% 2% 0% 4% 

Mine medarbejdere kan koncentrere sig i arbejdet 11% 45% 31% 8% 4% 1% 0% 0% 

Mine medarbejdere har mulighed for at fjerne distraherende 

faktorer på arbejdspladsen, hvis sådanne forekommer 
6% 16% 26% 20% 18% 6% 4% 3% 

Mine medarbejdere er optimistiske i hverdagen 14% 48% 20% 8% 4% 2% 3% 0% 

Mine medarbejdere er samlet set glade for deres arbejde 25% 60% 12% 2% 0% 1% 0% 0% 

Respondenter:   95 
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Tryghed og engagement - i min egen hverdag 

 

Meget enig 

  

Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg har god energi i arbejdet 37% 51% 11% 1% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er tilstrækkelig tryg i arbejdet til at kunne koncentrere mig 

fuldt ud 
51% 38% 5% 2% 3% 1% 0% 0% 

Jeg er har det godt i pauserne 57% 32% 6% 4% 0% 0% 0% 1% 

Jeg oplever en god stemning i arbejdet 48% 34% 13% 4% 1% 0% 0% 0% 

Jeg oplever en god stemning i pauserne 51% 35% 12% 2% 0% 1% 0% 0% 

Jeg bliver IKKE mobbet 87% 6% 3% 2% 0% 1% 0% 0% 

Jeg er IKKE bange for at blive mobbet 86% 4% 3% 2% 0% 1% 3% 0% 

Jeg er IKKE bange for at blive udsat for fysisk vold 79% 9% 3% 4% 0% 2% 2% 0% 

Jeg oplever, at arbejdet er spændende 62% 29% 5% 2% 1% 0% 0% 0% 

Jeg har gode muligheder for at udfolde mine styrker i arbejdet 55% 33% 7% 4% 1% 0% 0% 0% 

Jeg har gode muligheder for at tage initiativer i arbejdet 64% 25% 6% 2% 2% 0% 0% 0% 

Hvis jeg keder mig i arbejdet, kan jeg hurtigt gøre noget 

konstruktivt 
47% 32% 13% 4% 2% 0% 0% 2% 

Hvis jeg oplever, at noget er for svært i arbejdet, kan jeg hurtigt 

gøre noget konstruktivt 
37% 41% 17% 3% 2% 0% 0% 0% 

Jeg er IKKE bange for at markere mig under møder 79% 17% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er tryg ved at spørge, hvis der er noget, jeg ikke forstår 77% 18% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 

Jeg kan hele tiden følge med i, hvor godt jeg klarer mig 13% 19% 33% 23% 6% 2% 4% 0% 

Jeg er IKKE bange for interne evalueringer 68% 20% 7% 3% 0% 1% 0% 0% 
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Jeg kan koncentrere mig i arbejdet 33% 34% 22% 7% 3% 1% 0% 0% 

Jeg har mulighed for at fjerne distraherende faktorer på 

arbejdspladsen, hvis sådanne forekommer 
14% 19% 25% 23% 13% 2% 3% 1% 

Jeg er optimistisk i hverdagen 54% 36% 4% 3% 1% 1% 1% 0% 

Jeg er samlet set glad for mit arbejde 59% 31% 6% 2% 1% 1% 0% 0% 

Respondenter:   95 

 

Kreativitet - i mit ansvarsområde 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine medarbejdere er gode til at håndtere faglige udfordringer, 

som kræver nytænkning 
17% 51% 25% 4% 1% 1% 1% 0% 

Mine medarbejdere er gode til at håndtere personlige 

udfordringer, som kræver nytænkning 
7% 57% 26% 6% 2% 1% 0% 0% 

Mine medarbejdere er gode til at håndtere sociale udfordringer, 

som kræver nytænkning 
13% 47% 33% 3% 2% 0% 0% 2% 

Mine medarbejdere er tilstrækkelig realistiske 21% 49% 24% 3% 2% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er gode til at sætte inspirerende mål for dem 

selv i arbejdet 
11% 41% 39% 6% 0% 2% 0% 1% 

Mine medarbejdere er gode til at forfølge egne inspirerende mål i 

arbejdet 
12% 39% 39% 5% 1% 0% 0% 4% 

Mine medarbejdere stræber efter at skabe noget originalt i 

arbejdet 
9% 40% 33% 13% 2% 0% 0% 3% 

Mine medarbejdere understøtter hinanden i at være originale i 

arbejdet 
12% 38% 29% 12% 4% 2% 0% 3% 

Respondenter:   95 
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Kreativitet - i min egen hverdag 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg er god til at håndtere faglige udfordringer, som kræver 

nytænkning 
33% 44% 20% 3% 0% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at håndtere personlige udfordringer, som kræver 

nytænkning 
32% 43% 20% 4% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at håndtere sociale udfordringer, som kræver 

nytænkning 
29% 45% 19% 6% 0% 0% 0% 0% 

Jeg er tilstrækkelig realistisk 40% 48% 9% 1% 0% 0% 0% 1% 

Jeg er god til at sætte inspirerende mål for mig selv i arbejdet 18% 49% 24% 7% 0% 0% 0% 1% 

Jeg er god til at forfølge egne inspirerende mål i arbejdet 24% 45% 25% 4% 0% 0% 0% 1% 

Jeg stræber efter at skabe noget originalt i arbejdet 32% 41% 20% 6% 0% 0% 0% 1% 

Jeg opmuntrer mine medarbejdere til at skabe noget originalt 

arbejdet 
28% 42% 16% 9% 1% 2% 0% 1% 

Respondenter:   95 

 

Social ansvarlighed - i mit ansvarsområde 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine medarbejdere udviser ansvarlighed i forhold til hinandens 

velbefindende i hverdagen 57% 36% 5% 1% 1% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig fælles arbejdsetik 25% 44% 20% 8% 2% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere accepterer de politisk besluttede forhold vedr. arbejdet 

som et legitimt grundlag, uanset om medarbejderne er politisk enige i disse 

forhold eller ej 

26% 31% 23% 12% 3% 2% 3% 0% 
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Mine medarbejdere oplever, at det er til gensidig fordel at hjælpe hinanden 56% 29% 12% 1% 2% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere udviser positiv konkurrenceånd i hverdagen (så alle 

vinder ved at være med) 
19% 36% 27% 14% 0% 3% 0% 1% 

Mine medarbejdere er gode til at skabe socialt sammenhold i hverdagen 

(uden at det går ud over nogen) 46% 38% 13% 2% 1% 0% 0% 0% 

Respondenter:   95 

 

Kommunikation - i mit ansvarsområde 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Mine medarbejdere er gode til at udtrykke sig konstruktivt 22% 50% 23% 3% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at udtrykke mig konstruktivt 34% 50% 12% 4% 0% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er gode til at lytte 29% 46% 21% 4% 0% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at lytte 39% 44% 13% 4% 0% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) 

til hinanden 
34% 45% 15% 6% 0% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er gode til at give konstruktivt modspil 

(udfordring) til hinanden 
13% 39% 37% 9% 1% 1% 0% 0% 

Mine medarbejdere er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) 

til mig 
27% 47% 21% 3% 2% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er gode til at give konstruktivt modspil 

(udfordring) til mig 
22% 47% 24% 5% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at give konstruktivt medspil (støtte) til mine 

medarbejdere 
20% 55% 21% 3% 0% 0% 0% 0% 

Jeg er god til at give konstruktivt modspil (udfordring) til mine 

medarbejdere 
18% 46% 31% 5% 0% 0% 0% 0% 

Når mine medarbejdere er indbyrdes uenige, er de gode til at finde 

løsninger, de alle kan leve med 
15% 45% 26% 12% 3% 0% 0% 0% 
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Når mine medarbejdere er uenige med mig, er vi gode til at finde 

løsninger, vi alle kan leve med 
29% 52% 14% 4% 1% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er indbyrdes gode til at håndtere konflikter, når 

de opstår 
9% 40% 37% 10% 4% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er, i samarbejde med mig, gode til at håndtere 

konflikter, når de opstår 
20% 54% 16% 10% 0% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er indbyrdes gode til at håndtere problemer 

med mobning 
27% 43% 13% 6% 0% 0% 0% 12% 

Mine medarbejdere er, i samarbejde med mig, gode til at håndtere 

problemer med mobning. 
31% 40% 12% 3% 0% 0% 0% 14% 

Respondenter:   94 

 

Organisering og ledelse - i mit ansvarsområde 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er tydelige for 

medarbejderne 
24% 45% 18% 12% 0% 0% 0% 1% 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er meningsfulde for 

medarbejderne 
15% 48% 23% 11% 1% 0% 0% 2% 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er energigivende [herfra 

defineret som: opmuntrende, motiverende, stimulerende etc.], for 

medarbejderne 

7% 41% 27% 19% 0% 1% 0% 4% 

Mine medarbejdere har langsigtede visioner for arbejdet, som virker 

energigivende for dem 
3% 35% 35% 17% 4% 1% 0% 4% 

Mine medarbejdere har konkrete mål for arbejdet, som virker 

energigivende for dem 
9% 49% 27% 11% 3% 0% 0% 2% 

Mine medarbejdere oplever, at vore regler for adfærd i arbejdet virker 

efter hensigten 
12% 43% 30% 10% 3% 0% 0% 3% 

Mine medarbejdere oplever, at vore planer for arbejdet virker efter 

hensigten 
11% 41% 35% 9% 1% 0% 0% 3% 

Mine medarbejdere har gode rollemodeller for deres arbejde 21% 47% 23% 7% 0% 0% 0% 1% 
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Mine medarbejdere er tilstrækkelig teoretisk rustede til de foreliggende 

opgaver 
15% 45% 20% 7% 10% 3% 0% 0% 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig gode metoder til at løse deres 

opgaver 
17% 47% 20% 12% 3% 1% 0% 0% 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig gode fysiske redskaber til at løse 

deres opgaver 
11% 37% 31% 14% 4% 1% 1% 1% 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig samstemte kvalitetskriterier for 

arbejdet 
7% 31% 39% 13% 4% 3% 0% 2% 

Mine medarbejdere er gode til at konkurrere i en positiv ånd 10% 34% 21% 20% 0% 4% 0% 11% 

Mine medarbejdere er gode til at skabe socialt sammenhold, uden at 

det går ud over nogen 36% 44% 16% 3% 1% 0% 0% 0% 

Mine medarbejdere er gode til lære af deres fejl 18% 47% 23% 9% 2% 0% 0% 1% 

Mine medarbejdere er gode til at hjælpe andre med at lære af deres fejl 

i en positiv ånd 
11% 39% 30% 17% 2% 0% 0% 1% 

Mine medarbejdere oplever, at vore opgaver og vor tid til 

opgaveløsningen er velafstemt 
3% 16% 21% 18% 16% 15% 7% 3% 

Mine medarbejdere oplever, at vore opgaver og vor økonomiske 

ramme til opgaveløsningen er velafstemt 
2% 10% 11% 17% 18% 23% 17% 2% 

Mine medarbejdere oplever, at vore opgaver og vore menneskelige 

ressourcer til opgaveløsningen er velafstemt 
1% 13% 27% 22% 10% 18% 7% 2% 

Mine medarbejdere har tillid til, at vi hurtigt kan gøre noget 

konstruktivt, hvis vores arbejdsbyrde bliver så overvældende, at 

kvaliteten af arbejdet falder 

7% 18% 26% 21% 10% 13% 2% 3% 

Vor organisering af arbejdet tager kvalificeret højde for 

medarbejdernes styrker 
15% 51% 28% 5% 0% 1% 0% 0% 

Vor organisering af arbejdet virker samlet set 

energigivende/frisættende for medarbejderne 
5% 43% 32% 14% 2% 2% 0% 2% 

Vor evaluering af arbejdet virker samlet set energigivende/frisættende 

for medarbejderne 
4% 29% 33% 23% 2% 2% 0% 6% 

Hvis mine medarbejdere opdager fejl eller brist i 

arbejdet/opgaveløsningen, handler de normalt hurtigt og effektivt 
17% 53% 20% 7% 0% 2% 0% 0% 

Vor organisering gør det muligt for mine medarbejdere at koncentrere 

sig i arbejdet 
15% 41% 27% 13% 0% 2% 0% 2% 
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Hvis mine medarbejdere bliver uhensigtsmæssigt forstyrrede i 

hverdagen, kan de distraherende faktorer hurtigt fjernes 
3% 14% 38% 18% 10% 9% 6% 2% 

Mine medarbejdere er gode til at undgå, at forsinkelser i arbejdet får 

negative konsekvenser 
13% 39% 26% 14% 2% 0% 1% 5% 

Respondenter:   94 

 

Organisering og ledelse - i min egen hverdag 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er tydelige for mig 49% 35% 9% 5% 0% 1% 0% 0% 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er meningsfulde for mig 41% 38% 15% 4% 0% 2% 0% 0% 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er energigivende for mig 22% 46% 20% 9% 1% 2% 0% 0% 

Vores mere langsigtede visioner for arbejdet virker energigivende for 

mig 
33% 39% 19% 6% 1% 1% 0% 0% 

Vores mere konkrete mål for arbejdet virker energigivende for mig 31% 49% 16% 2% 0% 1% 0% 0% 

Vores regler for arbejdet understøtter, at vi når vore mål 18% 47% 18% 9% 1% 1% 2% 3% 

Vores planer for arbejdet virker efter hensigten 11% 49% 30% 9% 0% 0% 1% 0% 

Jeg har gode rollemodeller for mit arbejde 24% 44% 16% 11% 2% 1% 1% 1% 

Jeg er tilstrækkelig teoretisk rustet til de foreliggende opgaver 22% 44% 19% 6% 6% 1% 1% 0% 

Jeg har tilstrækkelig gode metoder til at løse mine opgaver 23% 53% 15% 5% 3% 0% 1% 0% 

Jeg har tilstrækkelig gode fysiske redskaber til at løse mine opgaver 28% 51% 14% 5% 0% 0% 1% 1% 

Jeg oplever, at vi har en tilstrækkelig god/effektiv fælles 

referenceramme vedr. arbejdets kvalitet 
22% 45% 18% 10% 1% 0% 1% 3% 

Jeg er god til at konkurrere i en positiv ånd 31% 8% 1% 0% 0% 2% 
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42% 16% 

Jeg er god til at skabe socialt sammenhold, uden at det går ud over 

nogen 41% 49% 8% 1% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er god til lære af mine fejl 34% 49% 11% 4% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er gode til at hjælpe andre med at lære af deres fejl i en positiv ånd 28% 47% 16% 3% 0% 0% 0% 5% 

Vores opgaver og vor tid til opgaveløsningen er velafstemt 5% 12% 25% 10% 14% 14% 18% 2% 

Vores opgaver og vor økonomiske ramme til opgaveløsningen er 

velafstemt 
2% 10% 12% 14% 15% 23% 22% 3% 

Vores opgaver og vore menneskelige ressourcer til opgaveløsningen er 

velafstemt 
3% 23% 19% 19% 13% 10% 10% 3% 

Jeg har tillid til, at jeg hurtigt kan gøre noget konstruktivt, hvis min 

arbejdsbyrde bliver så overvældende, at kvaliteten af arbejdet falder 
13% 28% 17% 22% 8% 5% 6% 1% 

Vor organisering af arbejdet tager kvalificeret højde for mine styrker 20% 52% 17% 8% 1% 0% 1% 1% 

Vor organisering af arbejdet virker samlet set 

energigivende/frisættende for mig 
20% 51% 15% 10% 2% 1% 0% 1% 

Vor evaluering af arbejdet virker samlet set energigivende/frisættende 

for mig 
14% 46% 22% 15% 0% 1% 0% 2% 

Hvis jeg opdager fejl eller brist i arbejdet/opgaveløsningen, handler jeg 

normalt hurtigt og effektivt 41% 44% 11% 4% 0% 0% 0% 0% 

Vor organisering gør det muligt for mig at koncentrere mig i arbejdet 23% 42% 17% 12% 2% 2% 2% 0% 

Hvis jeg bliver uhensigtsmæssigt forstyrret i hverdagen, kan de 

distraherende faktorer hurtigt fjernes 
5% 27% 24% 24% 8% 6% 5% 1% 

Jeg er god til at undgå, at forsinkelser i arbejdet får negative 

konsekvenser 
16% 41% 27% 9% 4% 1% 1% 1% 

Jeg får god støtte fra forvaltningen, når jeg har brug for det 22% 37% 10% 18% 4% 2% 4% 3% 

Jeg får god inspiration fra forvaltningen, når jeg har brug for det 12% 30% 19% 20% 5% 4% 3% 5% 

Jeg får god udfordring fra forvaltningen, når jeg har brug for det 12% 28% 15% 26% 6% 3% 4% 5% 
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Respondenter:   93 

 

Indsats og udbytte - i mit ansvarsområde 

 

Meget 

enig 
  

Neutral 

  

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg er samlet set tilfreds med mine medarbejderes indsats 43% 45% 10% 1% 1% 0% 0% 0% 

Jeg er samlet set tilfreds med min egen arbejdsindsats 41% 48% 9% 1% 1% 0% 0% 0% 

Forældrene spiller en tilstrækkelig aktiv rolle i forhold til vores 

arbejdsplads 
30% 38% 18% 8% 4% 2% 0% 0% 

Jeg er samlet set tilfreds med mine medarbejderes udbytte af 

arbejdet 
24% 55% 17% 3% 0% 0% 0% 1% 

Jeg er samlet set tilfreds med mine nærmeste lederes udbytte af 

min indsats 
39% 43% 11% 2% 0% 0% 0% 5% 

Jeg er samlet set tilfreds med mit eget udbytte af arbejdet 40% 46% 11% 3% 0% 0% 0% 0% 

Jeg er samlet set tilfreds med forældrenes respons på vores 

arbejde 
29% 47% 11% 9% 3% 0% 0% 1% 

Respondenter:   93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077537
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077538
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077539
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077540
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077541
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077553
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077554
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077555
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077556
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077557
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077577
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077578
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077579
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077580
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077581
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077582
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077529
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077530
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077531
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077532
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077536
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077545
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077546
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077547
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077548
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077552
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077561
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077562
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077563
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077564
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077569
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077570
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077571
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077572
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077573
http://www.sitescale.net/survey/respondentlist.aspx?sid=52835&aid=1077576


141 
 

6.4. Ledere: Styrker 

 

Styrker vedr. fysiske omgivelser 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori pænt, og noget højere end i 1. 

vilkårsundersøgelse.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at størstedelen af lederne er stolte af at vise deres skoler frem 

- at størstedelen af lederne er stolte af at vise deres undervisningslokaler frem 

 

Styrker vedr. fysisk sundhed - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori lavt om end væsentligt bedre end i 

1. vilkårsundersøgelse. 

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne fortsat har gode kostvaner, men alligevel for ofte er sultne på arbejdet 

- at over halvdelen af lederne fortsat får tilstrækkelig søvn 

- at mange ledere nyder fysisk aktivitet, selvom de ikke får tilstrækkelig motion 

 

Styrker vedr. valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori ret højt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne fortsat oplever store frihedsgrader i hverdagen – både hvad angår drift 

og udvikling 
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- at de fortsat føler sig trygge nok til at kunne koncentrere sig fuldt ud om arbejdet 

- at der fortsat er en bred oplevelse af at gøre en positiv forskel, selvom graden 

heraf varierer lidt  

 

Styrker vedr. faglig, personlig og social udvikling/læring - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori jævnt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne fortsat oplever, at deres medarbejdere udvikler sig – om end ikke så 

meget som medarbejderne selv rapporterer 

 

Styrker vedr. faglig, personlig og social udvikling/læring - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori pænt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne fortsat oplever i ganske høj grad selv at udvikle sig 

- at de fortsat har stor forståelse for at lære det, der kræves i forbindelse med 

arbejdet 

 

Styrker vedr. individuelle styrker og svagheder - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori jævnt om end gennemgående 

noget bedre end i 1. vilkårsundersøgelse. 

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 
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- at lederne vurderer, at medarbejderne i stigende grad er blevet opmærksomme 

på egne styrker samt på at undgå at egne svagheder kommer til at virke 

hæmmende  

 

Styrker vedr. individuelle styrker og svagheder - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori højt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne har stor selvindsigt, som de i betragtelig grad er i stand til at udnytte i 

hverdagen   

 

Styrker vedr. tryghed og engagement - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori pænt og på de fleste områder væsentlig 

bedre end i 1. vilkårsundersøgelse.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne fortsat oplever en god stemning på skolen, og at medarbejderne samlet 

set er glade for deres arbejde 

- at medarbejderne fortsat i vid udstrækning er fri for at blive mobbede – og ikke er 

bange for at blive det 

- at medarbejderne fortsat har gode muligheder for at tage initiativer i arbejdet 

- - at medarbejderne er blevet endnu tryggere ved at spørge, hvis der er noget, de 

ikke forstår 
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Styrker vedr. tryghed og engagement - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori meget højt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne fortsat har rigtig mange gode oplevelser i hverdagen 

- at de fortsat har fine muligheder for at udfolde deres styrker i arbejdet 

- at de fortsat ser lyst på fremtiden 

- at de samlet set fortsat er rigtig glade for deres arbejde  

 

Styrker vedr. kreativitet - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori pænt og noget bedre end i 1. 

vilkårsundersøgelse. 

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne fortsat oplever deres medarbejdere som relativt kreative 

 

Styrker vedr. kreativitet - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori ret højt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne fortsat synes, de selv er ganske kreative  
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Styrker vedr. social ansvarlighed - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori ret højt og endnu bedre end i 1. 

vilkårsundersøgelse.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- en endnu højere grad af kollegial sammenhold, omsorg og hjælp medarbejderne 

imellem i hverdagen 

- at medarbejderne i endnu højere grad oplever gensidig fordel ved at hjælpe 

hinanden  

 

Styrker vedr. kommunikation - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori ret højt og noget bedre end i 1. 

vilkårsundersøgelse.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at de fortsat i høj grad synes, de selv er gode til at lytte og udtrykke sig 

konstruktivt 

- at medarbejderne er blevet endnu bedre til at kommunikere og håndtere 

uenigheder konstruktivt 

 

Styrker vedr. organisering og ledelse - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori jævnt. 

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at de pædagogiske idealer står tydeligt og meningsfulde  for medarbejderne i 

hverdagen  
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- at medarbejderne fortsat er gode til at skabe socialt sammenhold, uden at det går 

ud over nogen 

 

Styrker vedr. organisering og ledelse - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne fortsat grad denne hovedkategori blandet med endnu tydeligt 

gab mellem høje idealer og oplevelser af en række utilfredsstillende praktiske 

omstændigheder end i 1. vilkårsundersøgelse. 

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne fortsat i høj grad identificerer sig med skolens ledende idéer – værdier, 

visioner og mål  

- at regler og planer fortsat i nogen grad understøtter, at idealerne indfries 

- at lederne forsat oplever at være gode til at skabe socialt sammenhold uden, at 

det går ud over nogen 

- at lederne fortsat reagerer hurtigt og effektivt, hvis der konstateres brist i 

arbejdet/opgaveløsningen 

 

Styrker vedr. indsats og udbytte - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori højt med oplevede forbedringer på 

næsten alle områder.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lederne oplever en endnu høj grad af tilfredshed i forhold til indsats og udbytte 

– for såvel dem selv som for deres medarbejdere – end der blev konstateret ved 1. 

vilkårsundersøgelse 
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6.5. Ledere: Behov 

 

Behov vedr. fysiske omgivelser 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori pænt, og noget højere end i 1. 

vilkårsundersøgelse.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at der fortsat er ledere som ikke er særlig stolte af at vise deres skole frem, om 

end der er væsentligt færre end det var tilfældet i forbindelse med 1. 

vilkårsundersøgelse 

 

Behov vedr. fysisk sundhed - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori lavt om end væsentligt bedre end i 1. 

vilkårsundersøgelse. 

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at mange ledere fortsat ofte er sultne på jobbet 

- at mange ledere fortsat dyrker for lidt motion  

 

Behov vedr. valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori ret højt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at lidt flere ledere har fået for svært ved at afprøve nyt, hvis det opleves 

nødvendigt i hverdagen 
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- at en del ledere fortsat har for svært ved at skaffe sig specifikke fysiske 

hjælpemidler, hvis de mangler dem i hverdagen 

- at en stigende del ledere oplever at have utilstrækkelig kontrol over egen situation 

i hverdagen  

- at en del ledere fortsat for ofte har for svært ved at gøre noget konstruktivt, hvis 

de er overbebyrdede 

 

Behov vedr. faglig, personlig og social udvikling/læring - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori jævnt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at en del ledere fortsat oplever, at deres medarbejdere lærer for lidt gennem 

arbejdet 

- at en stigende del af lederne oplever, at deres medarbejdere ikke har tilstrækkelig 

gode muligheder for at lære det, de vil 

 

Behov vedr. faglig, personlig og social udvikling/læring - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne forsat denne hovedkategori pænt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at en del ledere fortsat oplever utilstrækkelige muligheder for at lære det, de vil, 

gennem arbejdet 

- at nogle ledere fortsat kan have brug for at få bedre rammer for social udvikling 
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Behov vedr. individuelle styrker og svagheder - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori jævnt om end gennemgående noget bedre 

end i 1. vilkårsundersøgelse. 

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at nogle ledere fortsat oplever, at deres medarbejdere ikke er gode nok til at 

udnytte deres styrker og indrette sig, så de lærer mest effektivt – om end der er 

sket pæn forbedring her 

- at nogle ledere fortsat oplever, at deres medarbejdere ikke er tilstrækkelig gode til 

at forhindre, at deres svagheder hæmmer dem – om end der er sket pæn 

forbedring her 

 

Behov vedr. individuelle styrker og svagheder - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori højt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at en del ledere fortsat synes de selv er for dårlige til at indrette sig, så de lærer 

mest effektivt 

- at en del ledere fortsat synes, de selv er for dårlige til at forhindre, at deres 

svagheder kommer til at hæmme dem 

 

Behov vedr. tryghed og engagement - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori pænt og på de fleste områder væsentlig 

bedre end i 1. vilkårsundersøgelse.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 
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- at en del ledere fortsat oplever, at deres medarbejdere er bange for at blive udsat 

for fysisk vold 

- at en del ledere fortsat oplever, at det er svært for deres medarbejdere at følge 

med i, hvor godt de klarer sig 

- at næsten to ud af tre ledere fortsat oplever, at medarbejderne har for svært ved 

at fjerne distraherende faktorer, hvis sådanne forekommer  

 

Behov vedr.  tryghed og engagement - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori meget højt.  

 Specifikt tyder ledernes svar dog bl.a. på: 

- at et stigende antal ledere har svært ved at følge med i, hvor godt de klarer sig 

- at omkring to ud af tre ledere fortsat oplever, at de selv har for svært ved at fjerne 

distraherende faktorer, hvis sådanne forekommer  

 

Behov vedr. kreativitet - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori pænt og noget bedre end i 1. 

vilkårsundersøgelse. 

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at en del ledere fortsat oplever, at medarbejderne ikke er så gode til at sætte 

inspirerende mål for sig selv i arbejdet – om end der kan konstateres en positiv 

tendens i forhold til 1. vilkårsundersøgelse 

- at en del ledere oplever, at medarbejderne kun i begrænset omfang støtter 

hinanden i at være originale i arbejdet – om end der kan konstateres en positiv 

tendens i forhold til 1. vilkårsundersøgelse 
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Behov vedr. kreativitet - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne fortsat denne hovedkategori ret højt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

-  [Ingen angivelser her] 

 

Behov vedr. social ansvarlighed - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori ret højt og endnu bedre end i 1. 

vilkårsundersøgelse. 

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at en del ledere fortsat oplever, at medarbejderne har svært ved at acceptere 

politisk besluttede forhold vedr. arbejdet som et legitimt grundlag for arbejdet, 

hvis ikke de er enige i politikken 

- at en del ledere fortsat oplever, at medarbejderne viser begrænset positiv 

konkurrenceånd i hverdagen (kendetegnet ved, at alle vinder ved at være med) 

 

Behov vedr. kommunikation - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori ret højt og noget bedre end i 1. 

vilkårsundersøgelse.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at en del ledere fortsat oplever behov for at blive bedre til at give konstruktivt 

kollegialt modspil i form af udfordringer til medarbejdere imellem, til ledelsen selv 

samt i forbindelse med at håndtere uenigheder, konflikter og mobning, når det er 

relevant  



152 
 

Behov vedr. organisering og ledelse - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori jævnt.  

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at der for medarbejderne er mange, og øgede, problemer forbundet med at 

afstemme ambitioner og ressourcer – tid, økonomi, personer – i skolen 

- at lederne oplever, at det i stigende grad er svært for medarbejderne at fjerne 

distraherende faktorer såfremt sådanne forekommer   

 

Behov vedr. organisering og ledelse - i min egen hverdag 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori blandet med endnu tydeligt gab mellem 

høje idealer og oplevelser af en række utilfredsstillende praktiske omstændigheder end i 1. 

vilkårsundersøgelse. 

 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at der for lederne er mange, og øgede, problemer forbundet med at afstemme 

ambitioner og ressourcer – tid, økonomi, personer – i skolen 

- at lederne fortsat har svært ved at fjerne distraherende faktorer, såfremt sådanne 

forekommer 

- at en del lederne fortsat signalerer behov for mere støtte, inspiration og 

udfordring fra forvaltningen, når der er brug for det  

 

Behov vedr. indsats og udbytte - i mit ansvarsområde 

 Samlet set scorer lederne denne hovedkategori højt med oplevede forbedringer på 

næsten alle områder.  
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 Specifikt tyder ledernes svar bl.a. på: 

- at nogle ledere oplever, at forældrene bør spille en mere aktiv og responderende 

rolle i forhold til skolen – om end der kan konstateres en positiv tendens på dette 

område i forhold til 1. vilkårsundersøgelse  
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6.6. Ledere: Det samlede billede  

I lighed med resultater fra 1. vilkårsundersøgelse giver lederne i Vejle Kommunes skoler i 3. 

vilkårsundersøgelse udtryk for samlet set at have det godt. Lederne fungerer godt på langt de 

fleste områder, og som gruppe oplever de fortsat store frihedsgrader i hverdagen, en høj grad af 

personlig, social og faglig udvikling, at de i vid udstrækning kan udfolde deres individuelle styrker, 

og at hverdagen er tryg.  

 

Men der er også en række områder, der påkalder sig kritisk opmærksomhed – og dette i stigende 

grad. Sammenfattende relaterer disse områder sig alle til øget udefra kommende pres i form af 

vigende ressourcer / besparelser og en hverdag, der som følge heraf bliver mere hektisk – ledende 

til, hvad man næsten kan kalde professionelle livsstilsproblemer – dårligere kost og motionsvaner, 

flere oplevelser af at være låst fast i forhold til vigtige problemstillinger og let vigende optimisme.  

 

Når dette er nævnt er det samlede billede dog fortsat positivt, og lederne giver fortsat udtryk for 

at bestride attraktive jobs af stor betydning for samfundet.   

 

6.7. Ledere: Anbefalinger  

Det kan på baggrund af ovenstående fortsat generelt anbefales: 

 At betragte ovennævnte ”styrker” som udtryk for aspekter af 

pædagogisk/ledelsesmæssig succes i skolerne, som det er vigtigt både at glæde sig over, at 

understøtte i det fortsatte arbejde og at udnytte som løftestænger i forhold til at håndtere 

de nævnte behov. 

 At betragte alle ovennævnte ”styrker” som direkte og/eller indirekte udtryk for og/eller 

befordrende for ledernes, medarbejdernes og elevernes trivsel, læring og kreativitet. 

 At betragte ovennævnte ”behov” som områder, der åbner for masser af gode oplevelser i 

takt med at de bliver ”tilfredsstillet”, hvilket vil være i alles åbenlyse interesse sker. 
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 At betragte alle ovennævnte ”behov” som afspejlende barrierer mod ledernes, 

medarbejdernes og elevernes trivsel, læring og kreativitet. 

 At betragte såvel ”styrker” som ”behov” som aspekter af samfundet i sin helhed, hvor 

mange vigtige faktorer og forhold har indflydelse.  

 Og således samlet set: At betragte såvel styrker som behov som 

”pædagogiske/ledelsesmæssige energikilder/ressourcer”, som alle involverede har en 

interesse i at udnytte/håndtere, og som alle derfor spontant kan forventes at bidrage i 

forhold til.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående, og samstemt med anbefalingerne vedr. eleverne, lærerne og 

skolepædagogerne, specifikt anbefales: 

 at forbedre, eller erstatte, skolernes fysiske rammer yderligere, hvor det er nødvendigt – 

ikke mindst befordret af, at der faktisk ser ud til allerede at være sket store fremskridt på 

dette område siden 1. vilkårsundersøgelse  

 at forbedre forhold vedr. fysisk sundhed yderligere, hvor det er nødvendigt – sunde 

mennesker er billigere og bedre for kommunen  

 yderligere at forbedre mulighederne for at ledere, lærere og skolepædagoger kan handle 

konstruktivt i tilfælde af overbelastning ved 

o enten hurtigt at kunne tilegne sig øget kompetence og derved ”vokse med 

opgaven” 

o eller hurtigt at kunne få aflastning så man ikke stresses længerevarende (hvilket er 

sygdomsfremkaldende)  

 yderligere at forbedre mulighederne for at kunne handle konstruktivt i forhold til 

opgaver som ikke umiddelbart giver mening, så de  

o enten bliver meningsfulde/velbegrundede 
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o eller opgives 

 yderligere at forbedre mulighederne for relevant løbende kompetenceudvikling for 

lærere, skolepædagoger og ledere 

 yderligere at forbedre mulighederne for ro, kontinuitet og færdiggørelse af igangsatte 

projekter 

 yderligere at forbedre mulighederne for spændende undervisning yderligere ved 

samstemt i højere grad at tage hensyn til 

o elevernes behov for at forstå både den langsigtede relevans og opleve umiddelbar 

brugbarhed af dét, der læres i skolen (også elever glemmer i vid udstrækning dét, 

de ikke bruger) 

o elevernes individuelle styrker – herunder fx deres talentprofiler, foretrukne måder 

at lære på (læringsstile) og karakterstyrker 

o lærernes og skolepædagogernes foretrukne måde at undervise på – herunder fx 

deres talentprofiler, foretrukne måder at lære på (læringsstile) og karakterstyrker 

o lærernes og skolepædagogernes behov for umiddelbar adgang til nye teorier, 

metoder og redskaber når der er brug for det 

o lærernes og skolepædagogernes behov for feedback på arbejdspræstationer 

o elevernes behov for at koncentrere sig i undervisningen – ved at give elever bedre 

indsigt i, hvordan de selv, hver især, kan bidrage til dette 

o elevernes behov for selv at kunne være kreative i undervisningen  

o lærernes og skolepædagogernes behov for at have skræddersyede tilbud til elever, 

som har brug for noget ekstra (fx større udfordringer eller mere hjælp) for at kunne 

koncentrere sig – herunder måske en bredere afklaring af specialområder 

/specialtilbud på skolerne  

o elevernes behov for kommunikations- /og konfliktløsningskompetence 
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o lærernes og skolepædagogerne behov for kommunikations- /og 

konfliktløsningskompetence 

 at fastholde, og på relevante områder intensivere, indsatsen mod mobning yderligere 

 at gøre mere end hidtil for at afstemme forhold mellem udfordringer/opgaver og 

kompetencer/ressourcer bedre  

 at overveje, hvordan lærerne og skolepædagogerne kan støttes, inspireres og udfordres 

endnu mere konstruktivt, når der er brug for det – ikke mindst i lyset af, at der allerede ser 

ud til at være sket en lang række fremskridt hvad angår kreativitet, kommunikation og 

social ansvarlighed 

 at forvaltningen fortsat bør overveje, hvordan lederne kan støttes, inspireres og 

udfordres endnu mere konstruktivt, når der er brug for det 
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7. Diskussion 

7.1. Hvad rapporten kan og bør bruges til 

Rapporten kan først og fremmest bruges til at danne et kommunalt overblik over, hvorledes en 

række processuelle idealer er tilgodeset i Vejle Skolevæsen, og hvilke handlemuligheder dette 

åbner for.  

Det er et særligt aspekt ved rapporten, at den både afspejler den aktuelle tilstand i kommunen og 

giver mulighed for sammenligning med den tidligere. Som man kan læse, kan der således 

konstateres en lang række opmuntrende fremskridt for eleverne, mens der samtidig er en række 

områder, som fortsat ikke fungerer optimalt for lærere og pædagoger, og som måske endda står 

svagere, end de gjorde for to år siden.  Her er det vigtigt at tænke sammenhængende og i helhed, 

for så vidt både succeser og vanskeligheder afspejler Vejle Kommunes samlede tilstand på en lang 

række områder, mens vi på det foreliggende grundlag ikke er i stand til med videre sikkerhed at 

sige, hvorfor en given tilstand er opstået. Sidstnævnte vil det til gengæld være helt oplagt at drøfte 

i de relevante fora på skolerne og i forvaltningen.  

Stort set alle de spørgekategorier, som elever, professionelle og ledere har forholdt sig til, angår 

forhold, som både er direkte og indirekte befordrende for læring og kreativitet i skolen – dvs. 

befordrende for skolens kerneydelse. Og de er det tilmed på måder, som er direkte befordrende 

for trivslen, således at man kan forvente en form for selvforstærkende energi i hverdagen, alene 

ved at drage omsorg for, at de enkelte områder tilgodeses fremover.  

Alle – politikere, ledere, professionelle, elever, borgere – uanset politisk eller faglig orientering – 

vinder ved at tilgodese dem, og alle vil umiddelbart kunne registrere det fordelagtige i at 

tilgodese dem, fordi det vil opleves/føles godt.  Man kan således ikke bruge undersøgelsen til at 

argumentere for en bestemt partipolitisk retning eller en bestemt faglig orientering. 

Spørgekategorierne angår i alt væsentligt processuelle idealer, og de kan på ingen måde erstatte 

hverken demokratisk-politiske drøftelser, drøftelser vedr. samfundets udvikling eller faglige 

drøftelser om undervisningens indhold.  
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Man kan ikke umiddelbart udsige noget entydigt og præcist om, hvad der forklarer de forskellige 

scorer, men ved at lytte til elevers, læreres, skolepædagogers og lederes egne fortolkninger af 

tallene – og tage dem alvorligt – og sammenholde dem med forskerbaserede fortolkninger – 

åbnes der i sagens natur op for mange dybere indsigter og mange nye handlemuligheder, som 

man vil kunne forholde sig aktivt til på alle niveauer i Vejle Kommune – og som man kan gøre til 

genstand for nærmere videnskabelige studier. 

I erkendelse af, at det er så vigtigt, at folk er trygge ved evaluering, for at man kan stole på dem, er 

det afgørende for skolernes videre succes, at undersøgelsens resultater håndteres på måder, 

som ikke skræmmer folk fra fremtidige evalueringer. Dette kan være vigtigt at nævne, bl.a. fordi 

en vigtig årsag til, at så mange unge bliver skoletrætte, og mange end ikke gennemfører en 

ungdomsuddannelse, meget vel kan være den langvarige ydmygelse, de har oplevet i forbindelse 

med evalueringer/bedømmelser i skolen.  

Selvfølgelig kan og bør man ikke begrænse hverken politikeres, journalisters eller menige borgeres 

ytringsfrihed og ytringspligt i forbindelse med vigtige undersøgelser – og selvfølgelig kan et 

demokrati ikke på nogen måde undvære kritik. Man bør i pædagogisk sammenhæng blot være klar 

over, at ydmygende ytringer meget ofte favoriserer de brutale (som bedst kan holde til det), og 

stimulerer social hensynsløshed (fordi flere vil stimuleres til selvforsvar og/eller vil se brutaliteten 

som rollemodel). Ikke mindst i forbindelse med folkeskolen, som tænkes at være for hele folket, 

kan dette være ganske undergravende, hvis debatten polariserer de debatterende og dermed 

borgerne i bredere forstand. Løbende at kunne evaluere åbent og kritisk – og dermed løbende 

kunne give hinanden såvel positivt medspil og positivt modspil – kan meget vel være afgørende for 

demokratisk succes.      

 

Mennesker uden information kan ikke tage ansvar. 

Mennesker med information kan ikke undgå at tage ansvar. 
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Efterord om rejsen ind i fremtiden16 

 

Sanseapparatet holder efter få sekunder op med at reagere på ensformige input. Tanker, som 

kører i ring, er kedelige. Arbejdspladser skaber husblindhed – en visuel lugt i bageriet, man ikke 

selv bemærker. Kultur refererer til sig selv og forstår sig selv, men ser ikke sig selv – som fisken 

ikke ser vandet i akvariet. Der skal simpelthen ske noget, for at vi oplever noget. Sådan var det 

gennem hele vor millionårige udviklingshistorie, og sådan er det i dag. Naturen er vort naturlige 

læringsmiljø, og fordi naturen var så omskiftelig, og vi som pattedyr blev så adaptive, er vi 

optimerede til aktivitet, og selvdestruktive ved passivitet. 

”At rejse er at leve”, sagde H. C Andersen – og havde ret langt ud over sine eventyr. Livet er 

virkelig én lang rejse i bevægende tanker, bevægende følelser, bevægende sociale dilemmaer, 

uvidenhed, desperation, nysgerrighed, foretagsomhed og kærlighed. Og ved rejsens begyndelse 

var rejsningen, som hjerneforskeren Steen Larsen yndede at tilføje, så det blev klart, at 

eventyrkunst og videnskab ikke var helt adskilte verdener i verden.  Men man er altså aktivt 

rejsende, hvis rejsen skal være noget værd. At være aktiv rejsende er at være på rejse – ikke blot 

at være med på rejse. I luften forstår og husker piloten rejsen langt bedre end passageren, ligesom 

det i pædagogik og arbejdsliv er dem, der styrer, der lærer. Men kan selvfølgelig sagtens få store 

oplevelser af at sidde stille og observere, men ikke hvis man ikke er opmærksom – og selv 

opmærksomhed er udtryk for aktivitet.  

Elever skal altså styre, hvis de skal lære under en lærer. Pause. Lærere skal styre, hvis de skal 

fungere under en ledelse. Pause. Udfoldelsen af ”det pædagogiske paradoks”, ifølge hvilket elever 

skal styres med henblik på at blive selvstyrende, tilføjes stadigt nye aspekter – her et forbud mod 

at tænke for kronologisk: det er ikke nok, at eleverne vil opleve at blive selvstyrende senere – hvis 

deres hjerner, sind og kroppe skal fungere i undervisningen, skal de være styrende i 

undervisningen, mens læreren underviser.  

Det er svært at spå, især om fremtiden, men det er langt mere besværligt at lade være, for man vil 

i givet fald ikke ane, hvad man skal gøre. Heldigvis er det dog ikke alt, vi behøver spå om, for 

                                                           
16

 Knoop, 2010, s. 68-69 
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meget vil efter alt at dømme forblive, som det er, længe endnu – herunder dét, at vi alle som regel 

er interesserede i lidt flere positive emotioner, lidt mere engagement, lidt mere mening og lidt 

bedre sociale relationer. Og det træffer sig så heldigt, at disse fire spontant motiverede aspekter af 

livet på hver deres måde er befordrende for læring og kreativitet. Og det viser sig, at man bliver 

glad af at lære nyt og af at være kreativ – ofte på alle fire måder i en eller anden kombination og 

grad. Så alt taler for at prioritere dem, uanset hvad, hvis man kan. 
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Bilag 1 Erfaringer fra de lokale forsknings- og 

udviklingsprojekter 

 

1.1. MMALP Delprojekt: Cooperative Learning på Petersmindeskolen 

Af Frans Ørsted Andersen, ekstern forsker og lektor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 

Aarhus Universitet  

 

1. Introduktion  

2. Projektdesign, datagrundlag og metoder 

3. Hvad er CL? – skolens egne principper 

4. Projektets resultater: fordele ved CL 

5. Fortællinger, der illustrerer projektets begrænsninger 

6. Anbefalinger og perspektiver 

 

1. Introduktion 

Dette MMALP-delprojekt handler om brug af struktureret gruppearbejde inspireret af Cooperative 

Learning (CL) og tilsvarende koncepter på Petersmindeskolen i Vejle. En række af skolens lærere 

har i MMALP-perioden (2008-2011) været på kurser og etableret studiekredse indenfor CL-

området. Men hvordan oplever elever og lærere egentlig CL i praksis?  Hvad kommer der ud af 

det? Trives og lærer eleverne mere og bedre, når der anvendes CL? Disse og andre tilsvarende 

spørgsmål ønskede skolen belyst i dette delprojekt, der omfatter en række 

klasserumsobservationer og interview med lærere og elever på skolen. Desuden har Frans Ørsted 

Andersen (FØA) indgået i mødevirksomhed og diskussion på skolen omkring udviklingen af CL-

praksis. Forskningsresultaterne og –processerne inddrages i denne mødevirksomhed.  
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2. Projektdesign, datagrundlag og metoder 

I forbindelse med følgeforskningen i forhold til anvendelse af CL på Petersmindeskolen er der 

udført casestudier koncentreret om to klasser og deres klasselærere. Det drejer sig om hhv. 6. Y og 

lærer Marianne Lindbjerg og 3.kl. og lærer Malene Lau.  

Casestudierne er gennemført i løbet af efteråret 2010 (og fortsætter i foråret 2011). 

Nedenstående tabel giver et overblik over metoder og aktiviteter, der er bragt i spil i dette 

delprojekt. Tabellen viser samtidig, hvorledes datagrundlaget er tilvejebragt: 

 

Kategori Forskningsmetode 

 

 

Skoleledelsen 

 

Løbende korte samtaler med skolelederen 

på Petersmindeskolen 

 

Lærere 

 

Interview med klasselærer Marianne 

Lindbjerg, 6.Y, og Malene Lau, 3.a., 

Petersmindeskolen 

 

Elever 

 

Fokusgruppeinterview med fire elever fra 

hver af de to klasser, 6.Y og 3.kl., er 

foretaget hhv. d. 09.11.10 og 08.12.10  

 

Undervisningspraksis i klassen 

 

Observation af undervisning med brug af 

CL i to moduler (a 90 minutter) i 6.Y d. 
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Kategori Forskningsmetode 

 

8.9.10 og igen d. 9.11.10 Tilsvarende i 3.kl. 

d. 8.12.10  

Sparring og rådgivning Deltagelse i to personalemøder på skolen,  

hvor jeg lavede oplæg og deltog i 

gruppearbejde 

 

Til personinterviewene og fokusgruppeinterviewene er anvendt semistrukturerede 

interviewguides, mens der er anvendt et observationsark til klasserumsobservationerne.   

I forbindelse med klasserumsobservationerne er der endvidere udarbejdet dagbogsnotater.  

Interviewene er optaget som digitale lydfiler og efter hvert endt interview og 

klasserumsobservation er foretaget en såkaldt coversheet analyse, der betyder, at forskerne (her 

FØA + specialestuderende) straks efter dataindsamlingen i fællesskab fastslår den indhentede 

empiris forløb, centrale pointer og resultater.  

 

3. Hvad er CL? Skolens egne principper 

På skolen har man, på baggrund af litteraturen på feltet, skitseret grundprincipperne i CL: 

1. Situationen påvirker adfærden. De situationer, eleverne placeres i, påvirker deres adfærd 

og dermed også deres læringsmuligheder. Derfor er bevidstheden om, hvad det er for 

situationer, der skabes for eleverne i klasseværelserne helt central.  

 

2. Det fysiske læringsmiljø. Arbejdssituationerne bestemmes og defineres også af de konkrete 

fysiske omgivelser. I CL sidder, står eller går man i grupper, orienteret mod hinanden, så 

man kan signalere samarbejde.  
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3. SPIL-principperne. Disse principper forener kravene om fagligt fokus med deltagernes egne 

behov: 

 Samtidig interaktion – at flest mulige er aktive samtidig 

 Positiv indbyrdes afhængighed – at deltagerne samarbejder   

 Individuel ansvarlighed – at de hver især tager ansvar på sig 

 Lige deltagelse – at de bidrager lige meget til arbejdet. 

 

4. Teams og teamdannelse. Strukturerne er grundlæggende baseret på 4-personers team, 

idet det dog også i praksis er sådan, at mange anvender andre gruppestørrelser, fx 

pararbejde (og i virkeligheden også individuelt arbejde og arbejde i større grupper). Der 

arbejdes som regel med heterogene teams bestående af 1 stærk, 1 svag og 2 middel. 

Tanken er, at der opstår dynamik af forskellighed. Disse 4 placeres på en fast og 

struktureret måde ved 4-mandsborde: svag og stærk skråt overfor hinanden. Inddelingen 

af eleverne sker hele tiden efter friske vurderinger af den enkelte elevs niveau. Det 

understreges, at det er vigtigt ikke at gro fast i et niveau, så læreren må følge den enkelte 

elevs udvikling nøje. Hvert fag har sine egne teams. Helst 2 drenge og 2 piger. Man 

arbejder typisk i disse faste teams i 4 – 6 uger. 

 

5. Refleksion og selvevaluering. De sociale færdigheder, man arbejder med og sigter mod at 

gøre bedre, skal være eksplicitte: beskrives, demonstreres og anvendes i praksis. Der stilles 

spørgsmål som: Hvad lykkedes godt? og hvordan kan vi blive bedre? hvilket man mener, 

kan medføre en stor bevidsthed om egen læring hos eleverne. 

 

6. Turtagning.  Turtagning involverer både sproglige og ikke-sproglige midler, der anvendes 

for at tage ordet i en samtale eller give ordet til andre. En af CL-strukturernes opgaver er 

netop at regulere turtagningen, så alle får sagt noget. Det er vigtigt, at eleverne lærer både 

selv at få plads og give andre plads. Dette er med til at udvikle og fastholde en harmonisk 

og demokratisk samtalekultur.  
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7. Talefærdighed.   I CL er det hensigten, at alle elevers taletid skal mangedobles, og på grund 

af strukturerne og læringsopgavernes karakter kommer de rundt i sproget og får brugt alle 

dets funktioner tit og meget.  

 

8. Videndeling og præsentationer. Kommunikation handler om at skabe mening og om at 

formidle viden. Det er vigtigt at kunne formidle viden og ideer for andre i en klar, forståelig 

og interessant form.  

 

4.  Projektets resultater: fordele ved CL 

Følge- og aktionsforskningen, der finder sted i skoleåret 2010-2011, omfatter som vist i afsnit 2 en 

række klasserumsobservationer og interview med lærere og elever. I et sådant 

”aktionsforskningspræget” kvalitativt case study er pointen, at de involverede praktikere indgår i 

et samarbejde med forskeren med henblik på at udvikle pædagogisk refleksion og 

handlemuligheder i skolens hverdag.  

I punktform peger de foreløbige (projektet fortsætter i 2011) forskningsresultater på en række 

fordele og ulemper ved brug af CL i undervisningen.  Listen over fordele kan forekomme meget 

lang, men bemærk, at der er tale om en række mulige positive effekter, som ikke nødvendigvis 

altid – eller bare ofte – kommer i spil. Det hele kan afhænge af en lang række faktorer: de fysiske 

rammer, elevernes profiler, klassens sammenhold, ledelsens opbakning, osv. Først og fremmest 

har lærerens eget engagement og motivation i forhold til CL en afgørende betydning. Hermed 

listen over CL-fordelene: 

1.   CL har generelt en positiv effekt på både læring og trivsel 

2.   Med CL bliver flere elever end normalt konstruktivt aktive i timerne 

3.   CL kan bryde fastlåste elevroller 

4.   CL kan gøre det let for læreren at sætte sig igennem og lave positiv rammesætning  

5.   Med CL bliver det tydeligt at se, hvor eleverne er henne socialt og fagligt 
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6.   CL kan bevirke, at eleverne husker undervisningens indhold bedre end normalt, fordi læringens   

indhold er sat ind i en meningsfuld kontekst 

7.  CL gør det let både at variere og strukturere undervisningen  

8.  CL gør det muligt at anvende en afdæmpet og motiverende brug af konkurrence 

9.  CL kan anvendes på alle klassetrin, 1.-10. kl. 

10. CL kan også med fordel anvendes, når lærerne selv holder møder og i forældresamarbejde 

11. CL kan anvendes i alle fag 

12. CL kan medvirke til at formindske antallet af konflikter i klassen 

13. CL kan medvirke til, at det bliver lettere at få styr på de urolige elementer i klassen 

14. CL kræver ikke særlige materialer og er derfor en let anvendelig metode 

15. CL kan bevirke, at eleverne føler sig friske og får energi til timerne 

16. CL kan medvirke til at eleverne følger med i undervisningen, deltager aktivt og er 

opmærksomme på det faglige indhold 

17.  CL kan medvirke til at formindske spildtid i undervisningen  

18. CL kan medvirke til, at man hurtigere kommer i gang med undervisningen 

19. CL kan medvirke til, at alle i klassen kommer til at kende hinanden godt og lettere bliver venner 

20. CL kan medvirke til at formindske mobning, eksklusion og marginalisering af elever   

 

5. Fortællinger, der illustrerer CL’s begrænsninger 

Undersøgelserne på Petersmindeskolen viser, at ikke alle lærere har lige meget glæde af CL. Det 

ser ud som om, CL kræver en lærerrolle, der kan gennemføre en høj grad af styring og samtidig har 

stor personlig gennemslagskraft i klasserummet. Marianne Lindbjerg siger direkte, at der ”altså 

findes nogle lærere, der slet ikke bør benytte CL” og endvidere, at ”det ikke er alle, der kan leve 
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med det”.  Marianne anbefaler, at lærerne laver samarbejdende teams omkring CL, løbende 

udvikler denne metode sammen og inspirerer hinanden i dagligdagen. Vidensdeling og samarbejde 

er helt afgørende, også for at få de mere skeptiske og nølende inkluderet, uanset om de benytter 

CL ofte eller sjældent. Faren er, som ved alle nye pædagogiske tiltag, at det hele hurtigt løber ud i 

sandet igen, hvis ikke der etableres et vedholdende samarbejde. En anden ulempe er, at ligesom 

der er lærere, der ikke passer så godt til CL-metoden, findes der på tilsvarende vis elever, der ikke 

fungerer ret godt med det. Marianne omtaler elever, der har svært ved eller ikke bryder sig om at 

arbejde på CL-måden:  

”Jeg skal være opmærksom på nogle bestemte elever, som 

nogenlunde har lært de her strukturer, men som stadig har lidt svært 

ved det og så prøver at snyde sig udenom. [...] men nu kan jeg bedre 

se, når jeg sætter i gang med en øvelse, så er der måske nogen, der er 

lidt uklare på, hvad de skal. [...] Der er også dem, der ikke rigtig vil, så 

prøver de at lave sjov med det i stedet for, altså det skal man også 

være obs på”. 

 

Marianne peger på yderlige en ulempe nemlig manglen på selvstændighed i CL:  

”Man skal sørge for stadigvæk at have *selvstændighed på 

programmet] engang imellem fx ved også at bruge det traditionelle 

gruppearbejde [...]. Der er ikke meget selvstændighed i CL: du lærer 

at adlyde og følge reglerne, [...] men det der med at turde bryde ind 

og sige ”Hør nu her, hvad jeg siger”, den er der jo ikke med i det her. 

[...] Og den naturlige diskussion er der jo heller ikke, og der tænker 

jeg, det kan også være sundt engang imellem, for der skal være en 

veksling”. 

  

 



169 
 

6. Anbefalinger og perspektiver  

1.  Vigtigt opmærksomhedspunkt: læringseffekten af CL? Meget tyder på, at den er positiv (se 

listen over fordele), men hvordan dokumentere det? Vigtigt at kunne vise en gavnlig faglig 

effekt af CL. 

2. Der er lærere, der kun sjældent og kun under særlige omstændigheder bør anvende CL, 

fordi deres undervisningsstil og/eller personlighed ikke passer så godt med CL-metoden.  

3. Når man bruger CL, skal det være konsekvent og gennemført – ellers duer det ikke, fx 

oplever eleverne det som helt kikset, hvis fx kun halvdelen af klassen er med, mens resten 

fx ”står af” og ikke reelt er med. Det kan bedre gå ved almindelig klasseundervisning, hvor 

”mentalt fravær” hos en gruppe elever ikke på samme måde ødelægger det hele for de 

andre. 

4.         En ulempe er, at CL i praksis kræver god plads i klasserummet – og fx også kræver stole, der 

let kan drejes / vendes. 

5.  Der er visse elever, fx meget ”nørdede” og/eller ”generte” typer, der ikke fungerer så godt 

med CL. 

6.   Der mangler et selvstændighedselement i CL, som fx er langt mere til stede i 

projektarbejde og værkstedsundervisning. I det hele taget er det vigtigt, at man kun 

betragter CL som et redskab, der kan anvendes en gang imellem. CL må og skal ikke være 

en ”pædagogik” eller ”en ideologi”.  

7.          CL er så regelbundet og specielt, at vikarer ofte ikke kan magte det.  

8. Man bør se bort fra princippet om, at CL altid skal foregå i klasserummet. Det giver en 

række nye muligheder også at anvende fx gangarealer og grupperum. 

9. Der findes elever med specielle behov (elever med forskellige støttekrævende problemer), 

der ikke kan finde ud af CL. 

10.  Udover idræt peger flere lærere på skolen også på, at musik og hjemkundskab er fag, som 

ikke er særligt velegnede for brug af CL. 
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1.2. MMALP Delprojekt: Pædagogisk relationsarbejde baseret på ICDP-

programmet på Charlotteskolen 

Af Frans Ørsted Andersen, ekstern forsker og lektor på Danmarks Pædagogiske  

Universitetsskole, Aarhus Universitet  

1. Introduktion  

2. Projektdesign, datagrundlag og metoder 

3. Hvad er ICDP? 

4. Projektets resultater fordelt på temaer 

5. Fortællinger, der illustrerer projektet 

6. Anbefalinger og perspektiver 

 

1. Introduktion  

Charlotteskolen i Vejle har i MMALP-perioden valgt at arbejde med ICDP-programmet. Gennem 

interviews med både lærere og elever samt klasserumsobservationer på skolen har jeg i skoleåret 

2009-2010 søgt at udforske de konkrete, ICDP-relaterede indsatser på skolen, samt set på, 

hvorledes de opleves af både lærere og elever. Charlotteskolen er en skole med mange 

specialelever, og den arbejder derfor også med ICDP på en særlig måde.  

Meget tyder på, at ICDP-indsatsen på skolen fungerer godt, men forskningsresultaterne peger på 

både fordele og begrænsninger. Et vigtigt resultat er, at lærerene oplever, at med ICDP-

programmet bliver de mere professionelle, mere pædagogisk reflekterende og i det hele taget 

bedre rustet til at klare hverdagens udfordringer. På elevsiden er det (måske) overraskende, at der 

tilsyneladende er en markant positiv effekt på den faglige læring, såvel som på 

fællesskabsoplevelsen. 
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2. Projektdesign, datagrundlag og metoder 

 

Kategori Forskningsmetode 

 

 

Skoleledelsen 

 

Løbende korte samtaler med skolelederne 

på Charlotteskolen (især med Helle Møller) 

 

Lærere 

 

To fokusgruppeinterview med to grupper 

af forskellige lærere 

 

Elever 

 

Et fokusgruppeinterview med en blandet 

gruppe elever fra to forskellige klasser på 

skolen 

 

Undervisningspraksis i klassen 

 

Observation af undervisning med brug af 

ICDP i tre moduler (a 90 minutter) i tre 

forskellige klasser på skolen  

Sparring og rådgivning Deltagelse i to personalemøder på skolen,  

hvor jeg lavede oplæg og deltog i 

gruppearbejde 
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3. Hvad er ICDP? 

ICDP er udviklet af den norske professor Karsten Hundeide og er et såkaldt sensitiveringsprogram, 

der handler om at forbedre læreres og pædagogers evne til at møde barnet på dets egne 

præmisser i både emotionel og kognitiv forstand. Hundeide antager, at børns udvikling og læring 

helt afhænger af de voksne, der omgiver dem,  derfor er det også helt oplagt at fokusere på de 

professionelles kompetencer, når man vil forbedre en pædagogisk praksis. Specifikt har ICDP to 

fokusområder for udvikling af den pædagogiske relationskompetence: Empatisk identifikation og 

stilladseret læring, der overordnet set omfatter et henholdsvis emotionelt og kognitivt fokus. Den 

pædagogiske relationskompetence på de to områder søges udviklet ved hjælp af otte såkaldte 

samspilstemaer, fx: ’Samtale med barnet om ting, det er optaget af’ og ’Uddybning af og forklaring 

på fælles oplevelser, som voksen og barn har sammen’17. 

 

4. Projektets resultater fordelt på temaer 

Konklusioner fra forskningsundersøgelsen på Charlotteskolen samler sig overordnet i følgende fem 

temaer: 

1. Undervisningsdifferentiering 

2. Faglighed 

3. Sociale relationer og fællesskabsoplevelse 

4. Professionalisering 

5. Konflikthåndtering 

 

Ad. 1: ICDP synes at gøre det lettere for lærerne at praktisere undervisningsdifferentiering, det vil 

sige, at ICDP leverer redskaber, der gør det praktisk muligt inden for både klassens og 

fællesskabets rammer at tage højde for den enkelte elev. 

Ad. 2: ICDP-indsatsen har en positiv effekt på elevernes (oplevelse af den) faglige læring.  

 

                                                           
17

 Se fx Hundeide, K. (2004). Relationsarbejde i institution og skole. DK: Dafolo forlag. 
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Ad. 3: Generelt oplever både lærere og elever et særligt positivt fællesskab på Charlotteskolen. 

Dette resultat fremkommer især ved interview med elever og lærere, der har gået på /været ansat 

på andre skoler.  

Ad. 4: IDCP-indsatsen har bevirket, at lærerne oplever, at der er sket en professionalisering af 

deres arbejde. ICDP opfattes dels som et effektivt og nænsomt værktøj til at håndtere relationerne 

til eleverne på, dels som et godt værktøj til med lærernes egne ord at ”passe på sig selv”.  

Ad. 5: Konflikthåndtering: ICDP indsatsen har ikke helt den forventede effekt her, især ved 

voldsomme pludselige konflikter finder lærerne det svært at anvende/ tage højde for ICDP-

principperne. 

 

5. Fortællinger, der illustrerer projektet 

”Vi keder os ikke” og ”vi lærer mere fagligt” 

Det er velkendt, at mange elever keder sig under hverdagens skolegang.  Det ses også i 

trivselsundersøgelsen i Vejle Kommune. Mange af eleverne på Charlotteskolen har gået på andre 

skoler tidligere, men flere af dem oplever en positiv forskel på den nye skole, hvor de inden for 

klassens rammer bliver opdelt i niveaugrupper efter faglig kunnen (undervisningsdifferentiering).  

En elev fortæller: ”I stedet for at vi er med i en klasse, hvor der er nogen, der skal vente med at 

række fingeren op i lang tid, og vi andre sidder og keder os, fordi de ikke kan finde ud af det, så 

tænker jeg på, at de [lærerne] her gør noget for os, fordi de har jo valgt os ud i hold”. Den samme 

gruppe af elever, der har skolemæssigt sammenligningsgrundlag, giver udtryk for, at de fagligt 

lærer mere på Charlotteskolen end før - en elev fortæller eksempelvis ”Jeg var ikke engang færdig 

med én bog på et år [på den tidligere skole], her er jeg færdig med fem bøger på et år”.  

 

”Vi bruger os selv utroligt meget” og ”jeg forstår de reagerer mod autoriteten” 

Set fra lærernes ståsted synes førnævnte positive resultater af ICDP-indsatsen samlet set især at 

handle om, at lærerne bliver bedre i stand til at gå bag om barnet. Lærerne oplever, at de kan  
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udføre et ellers meget krævende pædagogisk arbejde (der har skabt stress hos flere af skolens 

lærere) på en mere kompetent og professionel måde. En lærer specificerer: ”Vi bruger os selv 

utrolig meget i arbejdet, og man kan godt have den der fornemmelse af, at det er mod ens person 

[eleverne reagerer, når de går amok], men det er jo netop det, det ikke er. Og det er det, jeg mener 

med at blive professionel, at man kan få en distance til det hele og *…+ forstå, at de reagerer mod 

autoriteten, mod læreren, ikke mod mig som person og [dermed kan jeg] bibeholde en afstand ind 

til *mig selv+”. Professionaliseringen synes dermed også øge den arbejdsmæssige trivsel for 

lærerne, fordi de, jf. citatet, bedre bliver i stand til at adskille den professionelle rolle og position 

som lærer fra privatpersonen og mennesket bag erhvervet – og dermed modvirke stress og   

udbrændthed. 
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1.3. MMALP Delprojekt: Artfulness på Andkær Skole, Engum 

Skole og Nørup Skole  

Af Tatiana Chemi, seniorforsker i Universe Research Lab og post.doc. på Danmarks Pædagogiske 

Universitetsskole, Aarhus Universitet  

 

Artfulness studiet, ved seniorforsker Tatiana Chemi, bygger på nye originale data fra et 

kvalitativt studie indenfor emnet æstetiske og kunstneriske læreprocesser og er en del af et 

post.docstudie i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole / Aarhus 

Universitet.18 Studiet repræsenterer et af de specifikke bidrag inden for MMALP via 

detaljerede kvalitative data. 

Baggrunden for dette studie er det paradoks de kreative fag i skolen står midt i: på den ene 

side bliver samfundet konfronteret med krav om kreativitet, men på den anden side har 

folkeskolen det svært med systematisk at integrere kreativitet i læring og undervisning. De 

hurtige forandringer vores samfund bevidner stiller høje krav til menneskers læringsevner. 

Kreativitet kåres fra flere sider som nøglekompetence for fremtiden: både politikerne, 

erhvervsverden og de akademiske institutioner har stort fokus på dette emne og område, 

og de mange tiltag på feltet understøtter tendensen. 

Ikke desto mindre er folkeskolen år 2010 bagud mht. en radikal integration af kreativitet i 

undervisning og læring. Paradoksalt går udviklingen i den danske folkeskole i retning af at 

fjerne tid, ressourcer og opmærksomhed fra kreativitet, kreative tiltag og eksperimentelle 

initiativer. Den danske folkeskole måles og vejes i PISA-resultater og ikke længere i barnets 

udvikling og almendannelse. De kreative fag skæres ned og kæmper en hård kamp for 

overlevelse ved konstant at minde beslutningstagerne om vigtigheden af disse fag.19 

 

                                                           
18

 Se www.dpu.dk/site.aspx?p=5290&init=tach – og www.universeresearchlab.dk/page4014.aspx 
19

 Se fx Ann Bamfords “advocation” for viden om fagligt udbytte inden for de kunstneriske fag (Bamford & Qvortrup, 

2006; Bamford, 2006); argumenter, som er meget populære, men som afvises af forskere: se fx Journal of Aesthetic 

Education (2000). 
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På baggrund af disse overvejelser har det været muligt at formulere følgende hypoteser: 

 Kunst og kreative fag har en stor betydning for elevernes læring og trivsel i skolen 

 Kunst og kreative fag kan integreres til fordel for de boglige fag 

Disse hypoteser har dannet baggrund for Artfulnessprojektet og dets forskningsmæssige 

design. I mødet med skolerne i Vejle Kommune blev de ovennævnte hypoteser udforsket i 

et casebaseret og empirisk kvalitativt studie.  

De forskningsspørgsmål Artfulnessprojektet har undersøgt er: 

 Findes der eksempler på kunstbaserede uddannelsesprogrammer i de danske  

skoler?  

 Hvad er deres vigtigste kendetegn?  

 Hvad er styrker og behov på dette område? 

 Kan Artfulness bidrage til at skabe en kultur for dyb tænkning og engagerende  

læring i de danske skoler?  

 Hvilke fremtidige prototyper på en optimal kreativ skole kan de danske lærere  

forestille sig?  

Artfulnessprojektet har med andre ord undersøgt, hvorvidt og hvordan kreativiteten og 

æstetiske læreprocesser befordres og implementeres i folkeskolen i praksis.  

Med udgangspunkt i konkrete udviklingsprojekter har Artfulness været målrettet skolernes 

implementering af kunstens største udbytte, nemlig koblingen mellem et højt niveau af 

kognitiv udfordring og positive emotioner. Skolerne er blevet samplet pga. deres interesse i 

kunst som håndværk og refleksion og pga. en særlig involvering i et kunstnerisk projekt 

eller læringstilgang. 

Hovedresultaterne viser: 

 en kulturkløft mellem den måde lærere og kunstnere tænker på, når de 

samarbejder i projekter, hvor de to fagligheder forsøges integreret 
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 et stort kognitivt udbytte, både på det emotionelle og det intellektuelle plan i form 

af positive emotioner (sjov, engagement, interesse, nysgerrighed) og af kognitiv 

intensitet (komplekst, udfordrende tankestof, som skal reflekteres over og som 

kræver sans for detaljer og kvalitetsbevidsthed) 

 en nedprioriteret opmærksomhed på kreativitet som refleksion og ikke blot 

skabelse eller håndværk 

 lærernes behov for yderligere at eksperimentere med nye undervisningsformer fx 

baseret på integrationen af kreative og boglige fag eller på en systematisk 

anvendelse af kunstneriske metoder i klasseværelset 

 en udfordring for lærerne, når elevernes begejstring, som er en forudsætning for en 

optimal (boglig) læring, kan forstyrre et ufleksibelt skoleskema: hvad gør man, som 

lærer, når eleverne er så engagerede, at de ikke vil holde pause? 

 selv om de kunstneriske processer hviler på kreativitet og nytænkning, er det ikke 

nok at etablere projekter med kunst for at skabe kreative børn. Mødet med kunsten 

bør faciliteres, perspektiveres og guides, helst ved at inddrage professionelle 

kunstnere som inspiration og rollemodeller 

Den anvendte metode er etnografisk og baseres på en triangulering af feltobservationer 

(outer-view), samtaler med relevante deltagere (inter-view) og flow afrapportering (inner-

view). 

Den teoretiske forståelsesramme er primært inspireret af kognitive teorier med særlig 

fokus på de æstetiske og kunstneriske processer såsom Dewey.20 Desuden anvendes positiv 

psykologi med henblik på at opnå en forståelse af elevernes positive emotioner og 

flowtilstande. 

Hovedresultaterne kan læses i følgende rapport: (2011). Artfulness i Vejle: 

Forskningsrapport fra et kvalitativt studie i folkeskoler, 2009-2010, Vejle Kommune. 

Lokaliseret den 1. marts 2011. I: www.mmalp.dk/media/Artfulness_februar_2011.pdf 

                                                           
20

 John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof og læringsteoretiker, som i høj grad har bidraget til 

forståelsen af læring som oplevelses- og erfaringsbaseret (experience), og som har undersøgt, på hvilken 

måde kunst og kunstnere kan inspirere læring (Dewey, 1963 og 2005). 
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I denne rapport har fokus været på, hvordan kunst, kunstbaserede undervisningsforløb 

eller æstetiske læreprocesser kommer til udtryk på forskellige måder, og hvilken betydning 

disse didaktiske og pædagogiske former kan have for bl.a. elevers trivsel, sociale relationer 

og læring.  Formålet med Artfulnessprojektet har været at skabe dybere videnskabelig 

indsigt i kunst i undervisningsøjemed, set i forhold til forskellige typer af 

udviklingsprojekter, som anvender forskellige kunstarter eller kunstinspirerede tilgange 

som undervisningsredskaber.  

Som led i rapporteringsprocessen inden for Artfulness har tre casebaserede rapporter 

introduceret begreber, resultater, teorier og perspektiver inden for studiet. Disse 

casestudier beskrives bl.a. i følgende publikationer, forfattet af Tatiana Chemi: 

(2009). KDH - Kunst Design Håndværk: Et Folkeskoleforsøg. Forskningsrapport fra et 

projektforløb i 4.-5.kl., januar-juni 2009, Engum Skole, Vejle. Lokaliseret den 24. november 

2010. I: www.mmalp.dk/media/KDH_RAPPORT.pdf 

Det drejer sig om en etnografisk følgeforskning på et meget interessant og relevant forsøg 

inden for de kreative fag: integrationen af fagene billedkunst, sløjd og håndarbejde på 

Engum Skole i Vejle, i skoleåret 2008-2009. 

(2010). Animationsværksted: integration af kreative og boglige fag i undervisning. 

Forskningsrapport fra et projektforløb i 2. kl., marts-maj 2010, Nørup Skole, Vejle. 

Lokaliseret den 24. november 2010. I: 

www.mmalp.dk/media/Rapport_Nørup_Skole__november_2010.pdf  

Denne rapport beretter om det positive udbytte og de mange dilemmaer efterfølgende et 

eksperiment, som gik ud på at integrere de boglige fag (dansk og matematik) med den 

kunstneriske ramme fra animationsfilmuniverset. 

(2010). Malerens malebog: inddragelse af eksperter og lokalsamfund i undervisning. 

Forskningsrapport fra et projektforløb for hele skolen, januar-juni 2010, Andkær Skole, Vejle. 

Lokaliseret den 22. december 2010. I: 

www.mmalp.dk/media/Andkær_Skole___rapport_december_2010.pdf 

http://www.mmalp.dk/media/KDH_RAPPORT.pdf
http://www.mmalp.dk/media/Rapport_Nørup_Skole__november_2010.pdf
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Dette projekt gik ud på at etablere et aktivt samarbejde mellem Andkær Skole, en professionel 

kunstner og skolens lokalsamfund. Skolens idé var nemlig at række ud til det område, hvor skolen 

er placeret, og at byde lokalsamfundet ind i skolen. Det medium, de valgte at bruge, var faget 

billedkunst. 

Den førstnævnte rapport (Chemi, 2011) er en sammenfatning af indsigter fra disse casestudier og 

en bredere dataindsamling fortaget delvist i hele Vejle Kommune og delvist på nogle specifikke 

skoler, som generelt dyrker de æstetiske eller kunstneriske læreprocesser. Ambitionen med det 

overordnede design for rapporten har været at levere både en ad hoc fortælling om udvalgte 

kunstprojekter og en bredere fortælling og perspektivering om skolernes integration af kunst og 

læring. Derfor kan de tre casebaserede rapporter nævnt ovenfor og den førstenævnte 

sammenfatning både læses samlet eller som separate enheder, afhængigt af læserens interesse. 

Det står læseren frit for at anvende disse rapporter til positiv inspiration til kreative 

undervisningsformer eller tilgang til læring, som læseren må finde det betimeligt. 

I disse rapporter fremlægges resultaterne tematiseret ifølge et barneperspektiv (elevernes) og et 

voksenperspektiv (lærernes, pædagogernes, skoleledernes samt kunstnernes). Herunder kan man 

læse om de specifikke emner såsom fx læring, flow, kreativitet, engagement, osv. Disse findings 

drøftes og perspektiveres, hvor overraskende eller problematiske højdepunkter opstår.  

Afslutningsvis peger forskeren også på de områder, som giver anledning til positive behov, 

kritikker og ønsker både fra deltagerne i projektet og fra forskerens side. Dette sidste punkt 

uddybes i de specifikke afsnit dedikeret til anbefalinger, hvor konkrete handlinger eller udviklinger 

anbefales punktvist. 

Rapporterne afslutter med en fremtidsorienteret perspektivering, som tager hensyn til, 

hvad skolerne og lærerne har (eller ikke har) sat i gang lige siden, samt et bredere syn på 

den kommunale indsats og planer på dette område. 
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1.4. MMALP Delprojekt: Relationskompetence, klasserumsledelse og 

lysten til at lære, skabe og handle  

Af Anne Kirketerp, ekstern forsker i Universe Research Lab og faglig leder, Aarhus 

Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet, og Hans Henrik Knoop, ekstern forsker i Universe 

Research Lab og lektor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet  

 

Resumè 

Projektet på Egtved Skole beskriver et forskningsbaseret udviklingsprojekt, hvor formålet har 

været at udvikle relationskompetencer i praksis samt åbne nye muligheder for lærerne som ledere 

i klasserummet. Dette er bl.a. belyst ud fra, hvilken grad af foretagsomhed og autonomi den 

enkelte oplever at have erhvervet gennem udviklingsprojektet. Foretagsomhed er i nærværende 

rapport beskrevet som lyst til at lære, skabe og handle. 21 

 

Metode/design af projektet på Egtved Skole 

Projektet på Egtved Skole tog udgangspunkt i egne lokale scorer fra 1. vilkårsundersøgelse, 

hvor besvarelsesprocenten på skolen var meget høj. Vilkårsundersøgelsen viste, at lærerne 

/pædagogerne bl.a. oplevede: 

 sig selv som dygtige og ressourcestærke undervisere 

 at eleverne har svært ved at udnytte deres styrker, lære at indrette sig, så de lærer 

mest effektivt og undgå, at deres svagheder hæmmer deres indlæring 

 at der gennem årene er blevet disharmoni mellem lærernes/pædagogernes krav og 

elevernes lyst til at lære, altså et ”brændpunkt” mellem lyst og krav 

 

Behovene – som blev afdækket under fortolkningsmødet – pegede på, at der var et behov for at 

arbejde med lærernes og pædagogernes evne til at relatere sig til elevernes udvikling og læring. 

                                                           
21

 Projektet på Egtved skole har bl.a. været genstand for omtale i Beck, 2010, og Folkeskolen, 2010. For mere 

information se www.skolenibevaegelse.nu eller www.mmalp.dk 

 

 

 

http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=64932
http://www.skolenibevaegelse.nu/
http://www.mmalp.dk/
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Udviklingsprojektet kom derved til at omhandle relationskompetence og klasserumsledelse.  

 

”Relationskompetence” betyder i nærværende sammenhæng, at man kan optræde konstruktivt 

og anerkendende i forhold til sine medmennesker – i lærernes tilfælde i forhold til primært 

eleverne, men også i forhold til forældre og kolleger. I forbindelse med dette vil det ofte være en 

stor fordel at tage udgangspunkt i det velfungerende frem for straks at fokusere på det, der ikke 

fungerer. Dette kan selvfølgelig af mange grunde være fordelagtigt, men alene det faktum, at 

trivsel befordrer læring rækker i nærværende sammenhæng. 

 

At finde de gyldne øjeblikke – videooptagelse som metode 

I projektet blev der udviklet en metode til at fokusere på styrker. Denne metode bygger på en  

elaboreret version af Marte Meo metoden. Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der 

bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation(Aarts, 2000). I Marte Meo 

metoden er fokus at se på de gyldne øjeblikke (i dette projekt, hvor der var tydelig 

relationskompetence). 

Alle pædagogiske medarbejdere blev videofilmet én lektion og efterfølgende evalueret i 

makkerpar/team med fokus på fokuspunkter, hvor der var tydelig relationskompetence. Denne 

tilgang åbnede for muligheden for at fokusere på det positive i relationen til eleverne og skabe en 

bevidsthed om de ressourcer, underviseren kunne tage i anvendelse. 

 

Forskerne har herefter, ved hjælp af kvalitative metoder (fokusgruppeinterviews), undersøgt 

komplekse sammenhænge mellem kommunikation, relationskompetence, engagement og 

foretagsomhed. Udgangspunktet for interviewguiden, som blev anvendt under 

fokusgruppeinterviewene, er en teoretisk forforståelse, som bygger på teorier fra positiv psykologi 

(Fredrickson, 2009, Lyhne & Knoop, 2008) herunder self-efficacy (Bandura 1994). Der er endvidere 

anvendt kvantitative data fra vilkårsundersøgelsen. 
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Resultater af fokusgruppeinterview 

De oplevelser, som underviserne og ledelsen har af projektets forandrende effekt, kan 

kategoriseres som: 

 Bevidste differentieringsmuligheder - Fra tavs viden til bevidst viden. Bevidst og 

øget mulighed for at differentiere mellem elever 

 Blik for egne styrker herunder kommunikative styrker - dybere og bredere kontakt 

giver succesoplevelser - bevirker større self-efficacy 

 Fokus på hvad der virker i en relation – bevirker positive emotioner og giver lyst til 

at lære, skabe og handle på nye måder som underviser  

 

Kategorierne er stærkt relaterede, hvilket illustreres i Model 1. 

 

 

 

 

Model 1. Elementer i en forstærket relationskompetence, som bevirker en generel større 

professionel foretagsomhed. 

 

 

 

Bevidste 
differentierings 

muligheder

Blik for egne 
styrker 

Fokus på, hvad der 
virker i en relation 
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Resultater af vilkårsundersøgelserne 

Følgende model viser tendenserne fra 1. til 2. vilkårsundersøgelse. Alle kategorier er gået frem. 

Procentangivelserne angiver den gennemsnitlige fremgang i hver kategori målt i procentpoint. 

 

 

 

        Model 2. Fremgang på Egtved skole 2009-2010. Farvekoder udtrykker i procentpoint fremgang 

 

Samlet set peger sammenligningen af 1. og 2. vilkårsundersøgelse således på, at medarbejderne 

oplever:  

 meget større stolthed over de fysiske omgivelser 

 øgede sociale styrker  

 bedre at kunne indrette sig, så man lærer mest effektivt 
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 i meget højere grad at kunne gøre noget konstruktivt, hvis man keder sig i undervisningen 

 at elevernes samlede tilfredshed med undervisningen er steget meget 

 fortsat tryghed og engagement 

 fortsat at kunne håndtere faglige og personlige udfordringer, som kræver nytænkning 

 stærkt øget social ansvarlighed blandt eleverne 

 stærkt øget konstruktivt medspil mellem eleverne 

 i meget højere grad at kunne give konstruktivt medspil til eleverne 

 øget mening i hverdagen for eleverne 

 mere mening og energi i hverdagen 

 bedre organisering og ledelse i skolen 

 

Der peges endvidere på, at følgende behov bør tilgodeses i den videre skoleudvikling: 

 

 Lokale forbedringer af undervisningslokaler ønskes 

 Fortsat behov for mere og bedre søvn 

 Fortsat behov for mulighed for at holde pauser 

 Fortsat behov for forbedringer af stemningen i undervisning 

 Fortsat behov for at arbejde med elevkreativitet 

 Behov for at arbejde med evaluering af undervisningen på energigivende måder 

 Fortsat behov for at arbejde med elevernes muligheder for at gøre noget konstruktivt, hvis 

de keder sig 

 Fortsat behov for bedre afstemning af tid og opgaver 

 Fortsat behov for forbedrede muligheder for at kunne koncentrere sig i arbejdet 

 Forsat behov for forbedret organisering af arbejdet  

 Forsat behov for at arbejde med forbedringer hvad angår elevernes indsats og udbytte af 

undervisning 
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Konklusion 

Der er i sagens natur ikke tale om et effektstudie med kontrolgruppe og streng kontrol af 

enkeltvariables indflydelse, ej heller betydningen af arbejdet med relationskompetence. Hvis man 

imidlertid sammenholder de markante fremskridt, som kommer til udtryk i 2. vilkårsundersøgelse, 

med de ret samstemmende svar vi opnåede via fokusgruppeinterviewene, tegner der sig ikke 

desto mindre et overbevisende billede af, at Egtved Skole via sit arbejde med relationskompetence 

har opnået en væsentlig højere grad af energi og spontan foretagsomhed i hverdagen, og at 

projektet således er lykkedes godt. 

Resultaterne peger som vist også på områder, som kan og bør videreudvikles, men alene det 

faktum, at det har været muligt at skabe så betydelig en udvikling, som resultaterne indikerer – og 

vel at mærke i en tid med alvorlige nedskæringer og samfundsmæssige pres – giver anledning til 

stor optimisme, også hvad angår de områder, som kan forventes at være mere krævende i 

fremtiden.    

 

Anbefalinger 

Det kan anbefales:  

 At arbejde for, at alle områder i vilkårsundersøgelserne tilgodeses i det videre arbejde, så 

hver enkelt medarbejder oplever, at de nødvendige betingelser for at udføre godt 

pædagogisk arbejde i hverdagen er til stede 

 At bygge videre på den store demokratiske legitimitet arbejdet med 

vilkårsundersøgelserne har indebåret, hvor alle har kunnet bidrage med rå evidens, og alle 

har haft mulighed for at fortolke og vægte denne evidens ligeværdigt 

 At alle nye tiltag gennemføres på måder, så de involverede oplever det lettende og 

berigende at ændre deres praksis, fordi de derved spontant vil opleve mening, 

engagement, kort sagt frivillighed, i forhold til selv den mest krævende pædagogiske 

udvikling 

 At udvikle endnu bedre måder at bruge godskole.dk på 

 At formidle erfaringer og idéer vedr. relationskompetence til kolleger i kommunen 
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1.5. MMALP Delprojekt: Altruisme i skolen 

Af Christina Lüthi, læringsforsker i Universe Research Lab og projektleder på projekt MMALP  

 

Elever oplever, at de er gode til at hjælpe hinanden i skolen og at hjælpsomheden medvirker til at 

skabe trivsel, læring og skoleglæde. Det tyder især på, at elever fra skoler med aldersintegrerede 

indskoling styrkes socialt og fagligt. Det viser et nyt forskningsprojekt. Ca. 500 elever fra 4 

folkeskoler har deltaget i undersøgelsen. 

Indhold 

1. Intro  

2. Metode 

3. Resultater 

4. Anbefalinger/perspektiver til andre skoler 

 

1.  Intro 

I forskningsprojektet ’Altruisme i Skolen’ undersøges det, hvorvidt og hvordan elever hjælper 

hinanden, og hvilken betydning hjælpsomheden har for elevers oplevede trivsel og læring. 

Formålet med undersøgelsen er at få en dybere forståelse af, hvordan elever oplever deres sociale 

relationer for på den måde at bidrage med ny viden om, hvordan der kan skabe flere gode 

læringsmiljøer i skolen. Projektet er et såkaldt komparativt studie, hvilket betyder, at projektet 

sammenligner de resultater, der er oparbejdet i to forskellige indskolingstyper: den 

aldersintegrerede og den aldersopdelte. 

 

2. Metode 

I forbindelse med projektet er der gennemført en omfattende dataindsamling i løbet af 2010 på de 

fire folkeskoler, som har deltaget i projektet. I foråret 2010 er der gennemført feltarbejde, samt en 

spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 500 elever i indskolingen på de deltagende skoler. I efteråret 
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2010 er der yderligere gennemført fokusgruppeinterview, hvor samlet set 68 elever har deltaget. 

En skematisk oversigt over forløbet ses herunder: 

Dataindsamlingsmetode Periode 

2-3 dages indledende 

feltarbejde på hver af de fire 

deltagende skoler 

Januar 2010 - februar 2010 

Spørgeskemaundersøgelse, hvor 

samlet set 490 indskolingselever 

fra de fire skoler deltog 

Marts 2010 - april 2010 

Fokusgruppeinterview, hvor 68 

elever fra de fire skoler deltog  

September 2010 - oktober 2010 

 

3. Resultater 

Markante ligheder mellem aldersopdelt og aldersblandet indskoling 

Undersøgelsen viser, at altruismen har det godt på skolerne. Mange elever oplever, at de kan få 

hjælp i timerne og i frikvartererne, hvis de har brug for det. Og at de selv er gode til at hjælpe  

deres skolekammerater. For eksempel oplever langt størstedelen af elever, at de kan få hjælp i 

timerne, hvis opgaverne er svære, og at de kan få hjælp, hvis de kommer til skade eller bliver  

drillet i frikvartererne. Eleverne oplever, at hjælpsomheden bidrager til deres trivsel og læring.  

Undersøgelsen bekræfter også følgende hypoteser:  

- der er samlet set en større andel af piger end drenge, der svarer, at de kan lide at hjælpe 

deres kammerater i timerne. Til gengæld er der en større andel af drenge end piger, der 

svarer, at de har en ven i klassen eller på holdet.   

- der er samlet set en større andel af de store elever (8-10 år), der svarer, at de kan lide at 

hjælpe deres kammerater i frikvartererne, samt at de bliver i godt humør og at de kan lide 

at gå i skole, når de kan hjælpe deres kammerater.  
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Derudover er der ikke påvist statistisk signifikante forskelle mellem piger og drenge, samt yngre og 

ældre indskolingselever.  

Markante forskelle mellem aldersopdelt og aldersblandet indskoling 

- Der er en større andel af eleverne i den aldersopdelte indskoling i forhold til elever i den 

aldersintegrerede indskoling, der kan lide at hjælpe deres kammerater i timerne, hvis de 

har brug for det. 

- Elever i den aldersopdelte indskoling oplever en højere grad af utryghed ved at hjælpe 

deres kammerater, hvis de mobbes. Primært fordi de er usikre på, om de selv kan få hjælp, 

hvis de blander sig. En elev fra børnehaveklassen siger fx: 

”Hvis jeg siger, at de skal holde op med det, så bliver de bare ved og gør det 

ved mig i stedet for (..)Fordi hvis jeg gør det og siger, at de skal lade være 

med det, så gør de det bare selv ved mig det samme (..) Når jeg siger, de 

skal holde op, så driller de bare mig.”  

- Der er en større andel af eleverne i den aldersintegrerede indskoling, der kan lide at hjælpe 

deres kammerater, hvis de bliver drillet.  

- I den aldersintegrerede indskoling indgår de ældre indskolingselever som rollemodeller, 

der beskytter socialt og guider fagligt. Dette har en tryghedsskabende effekt, der fremmer 

elevtrivslen. Derudover kan det bl.a. styrke eleverne, der hjælpes.  En af de yngre elever 

fortæller bl.a.:  

 

”Hvis der er sådan en ’underskrift, hvad man skal, så lige 'Det er alt for 

svært, jeg kan ikke lige læse det her', og så går jeg lige.. så går jeg over til 

en af de store og spørger, hvad der står, så læser de det lige, og så forklarer 

de (..) Altså hvis de læser det højt, så 'Nåh, nu ved jeg, hvad jeg skal', og så 

tager jeg min opgave og lige går ned og laver det (..) Så det sådan..” 
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-I den aldersintegrerede indskoling er klassefællesskabet afløst af et holdfællesskab, der 

fordobler mulighederne for at give og modtage hjælp. Dette styrker elevernes læringsmiljø. 

Endvidere skaber det særlig gode forudsætninger for at eleverne oplever en tryg skoledag 

og en høj grad af trivsel, skoleglæde og læring.  

 

4. Anbefalinger/perspektiver til andre skoler 

På baggrund af undersøgelsens resultater, kan det bl.a. anbefales, at:  

  Styrke elevernes sociale relationer i endnu højere grad 

  Styrke eleverne handlemuligheder i tilfælde af mobning  

  Styrke elevernes mulighed for at få hjælp i timerne 

I den sammenhæng kan (det videre arbejde med) aldersintegreret indskoling på mange måder 

anbefales. Vel at mærke såfremt det styrker undervisernes og elevernes vilkår for trivsel og 

faglighed. Ydermere kan skoler og forvaltninger overveje at opprioritere undervisningsassistenter 

og skolepædagoger om muligt, da det kan styrke elevernes læringsmiljøer. 
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