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Resumé  
 

Denne rapport beskriver 1. fase af det forskningsbaserede udviklingsprojekt ”Mange Måder At 

Lære På”, som gennemføres i samarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab. 

Projektet er planlagt til at løbe over to år og startede medio august 2008. Samtlige skoler i 

Vejle Kommune deltager i projektet, hvilket betyder, at godt 12.000 elever, og ca. 1.700 pro-

fessionelle lærere, skolepædagoger og ledere er involverede i dels udviklingsprojekter, som 

har til formål at styrke skolernes arbejdsvilkår, trivsel og faglighed, dels pædagogiske forsk-

ningsprojekter rettet mod at bidrage med ny viden om læring, kreativitet, undervisning og 

innovation. 

Projektet tager udgangspunkt i et politisk ønske om at skabe rammer for en endnu 

mere differentieret pædagogik, som i højere grad kan imødekomme elevers forskellighe-

der, 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. Kon-

kret 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 le-

dere)  

• 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) 
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• Social ansvarlighed (professionelle og ledere)  

• Kommunikation (elever, professionelle og ledere) 

• 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 videnskabe-

ligt 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 for-

ventes at være positivt selvforstærkende i hverdagen, hvis man er opmærksom på / tilgodeser 

dem, hvilket i princippet står enhver involveret helt frit for.  

 

Projektet er inddelt i tre faser: 

• I 1. fase – primo 2009 til medio 2009 – gennemførte alle elever, lærere, skolepæ-

dagoger og ledere webbaserede surveys. På baggrund af resultater fra disse er der af-

holdt fortolkningsmøder på de enkelte skoler, hvor lærere, skolepædagoger og ledere 

ud fra egne lokale scorer har kortlagt styrker og behov vedr. arbejdsvilkår og trivsel og 

herefter har udarbejdet strategiske anbefalinger vedr. videre udvikling af egen skole. 

Dette har samlet set givet projektet en stærk faglig og demokratisk legitimitet ved, at 

alle professionelle har haft én stemme i såvel etableringen af det fælles datagrundlag 

som i de lokale fortolkninger heraf. Nærværende rapport er forskernes bud på et 

samlet billede, og rapporten kan således betragtes som et overordnet supple-

ment til de lokale projekter, og som et samlet billede i sin egen ret.  

• I 2. fase – medio 2009 til ultimo 2010 – skal en bred vifte af tiltag på grundlag af 

skolernes anbefalinger gennemføres på skolerne. Idéen er her primært, at skolerne – 
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ved at have set sig selv via fortolkningen af de besvarede spørgeskemaer – har mulig-

hed for i højere grad end ellers at prioritere dét, de er kommet frem til, og som er vir-

kelig vigtigt for dem. 

• I 3. fase – ultimo 2010/primo 2011 – skal skolernes udvikling gennem den toårige 

projektperiode beskrives, evalueres med henblik på strategisk at sikre fortsat hensyn til 

dét, som fungerer godt såvel som til de behov, som evt. vil vise sig.  

 

Projektets faser og -forskningselementer er illustreret i følgende model: 
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Undervejs gennem hele projektperioden er Vejle Kommunes forvaltning og konsulenter samt 

eksterne forskere og konsulenter involverede i en bred vifte af samarbejder med skolerne.  
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Vigtige resultater fra 1. fases surveys: Elever 0. – 3. klasse 

Med en høj gennemsnitsscore antyder tallene, at der ifølge eleverne leveres rigtig megen 

god undervisning i folkeskolen. Elevernes besvarelser tyder på, at de har oplevet skolen 

som et rart, “sjovt” og trygt sted, hvilket kan betragtes som forudsætninger for engagement. 

Elevernes engagement er tilsyneladende også højt, ligesom deres bestræbelser anerkendes. 

Eleverne lader til at finde undervisningen meningsfuld og oplever, at tilbudte læringsformer 

såsom arbejde i par og selvstændigt arbejde i særlig grad styrker deres læring. Som udgangs-

punkt har eleverne i 0. – 3. klasse således gode forudsætninger for at opnå fordybelse, enga-

gement og mening i deres skolehverdag. 

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

besvarelser tyder således på,  

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

• at mobning fylder for meget for nogen (vurderet ud fra frekvenstabeller i Bilag 8.1., 

hvoraf fremgår at ca. 5% af eleverne, dvs. ca. et barn i hver klasse, er stærkt hæmmet 

af frygten for mobning, og en større gruppe i mindre grad);  

• 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 un-

dervisningen er svær for dem. 

 

Vigtige resultater fra 1. fases surveys: Elever 4. – 10. klasse 

Samlet set ser det stadig pænt ud, men som i mange tidligere undersøgelser ser det også 

her ud til, at trivslen i skolen falder lidt i takt med, at eleverne bliver ældre. Gennemsnitssco-

ren er således faldet og ligger ca. en halv score under de små elevers. Korrelationsanalyser 
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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 sko-

len, 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 samlet set højest, 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. 

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

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

 

Vigtige resultater fra 1. fases surveys: Lærere og skolepædagoger 

Samlet set bedømmer lærerne og skolepædagogerne deres arbejdsvilkår som ”nogenlunde, 

men heller ikke mere” – og dette med stor variation de enkelte områder imellem. I den positi-

ve ende ses således bl.a., at 76% af alle deltagende lærere og skolepædagoger samlet set er 

glade for deres arbejde (score 6 eller 7), og at yderligere 14 % er tæt på at være det (score 

5). I den modsatte ende ses, at kun 30 % oplever i høj grad (score 6 eller 7), at eleverne kan 

koncentrere sig i undervisningen. Mange oplever en grad af mobning blandt eleverne, og man-

ge har åbenbart svært ved løbende at følge med i, hvor godt de klarer det pædagogiske arbej-

de. 

 

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

professionelles valgfrihed, kontrol og tryghed i hverdagen samt nødvendigheden af en bedre 

balance mellem opgaver og ressourcer. Særligt gode arbejdsvilkår kommer til udtryk i form af 
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tryghed og engagement, egen kreativitet, elevernes såvel som egen udvikling/læring samt 

oplevelsen af tilfredsstillende forhold mellem arbejdsindsats og udbytte.  

 

Lærerne og skolepædagogerne vurderer på en række områder deres egne vilkår som værende 

markant ringere, end skoleledere vurderer deres egne arbejdsvilkår. Dette kommer særligt til 

udtryk i forhold til valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed, samt i forhold til organi-

sering og ledelse. Endvidere lader det til, at lærere og skolepædagoger vurderer elevernes vil-

kår for trivsel dårligere, end deres egne. Dette kommer eksempelvis umiddelbart til udtryk, 

når elevernes tryghed, engagement og kommunikation tematiseres.  

 

Dette kunne altså samlet set umiddelbart give indtryk af, at ledere har det bedst i skolen, at 

lærere og skolepædagoger har det næstbedst, og at eleverne har det dårligst, men hvis vi kig-

ger nærmere på elevernes på mange måder positive scorer ovenfor, tyder meget dog på, at 

denne hypotese om ”demokratisk hakkeorden” ikke holder. Eleverne er som vist på mange 

måder rigtig glade for at gå i skole. 

 

Vigtige resultater fra 1. fases surveys: Ledere 

Samlet set må man sige, at lederne i Vejle Kommunes skoler giver udtryk for at have det godt. 

De har som gruppe ganske vist en noget blandet oplevelse af deres fysiske omgivelser, den 

fysiske sundhed trænger til en kærlig hånd, der er for mange upædagogiske forstyrrelser og 

administrative forstoppelser i hverdagen, og det kniber med at afstemme opgaver med res-

sourcer – men derudover må man sige, at lederne giver udtryk for at bestride attraktive jobs.   

 

Specifikt oplever lederne som gruppe store frihedsgrader i hverdagen, en høj grad af personlig, 

social og faglig udvikling, at de i vid udstrækning kan udfolde deres individuelle styrker, og i 

det hele taget en meget tryg hverdag. Selvfølgelig må dette ikke skygge for ovennævnte be-

hov – såvel som for en lang række andre behov som den enkelte leder kan stå med i hverda-
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gen – men samlet set har Vejle Kommune tilsyneladende en pædagogisk ledergruppe, som 

både kan og er villig til at bære folkeskolen langt ind i fremtiden.  

 

Vigtige anbefalinger fra forskerne – samstemt for elever, lærere, sko-

lepædagoger og ledere: 

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

bemærkes her, at lederne gennemsnitligt vurderer de fysiske rammer som noget bedre 

end medarbejderne gør, hvilket giver anledning til drøftelser  

• 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 - det kan/bør overvejes, 

hvordan der fx kan etableres bedre muligheder for at øge fysiske (fælles) aktiviteter, 

bedre adgang til sund mad og bedre muligheder for at holde nødvendige pauser  

• 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 opga-

ven” 

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

er sygdomsfremkaldende)  

•  at forbedre mulighederne for at kunne handle konstruktivt i forhold til opga-

ver, som ikke umiddelbart giver mening, så de  

o enten bliver meningsfulde/velbegrundede 

o eller opgives 

• at forbedre mulighederne for relevant løbende kompetenceudvikling for lærere, 

skolepædagoger og ledere 

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

projekter 

• 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 umiddel-

bar brugbarhed, af dét, der læres i skolen (også elever glemmer i vid udstræk-

ning dét, de ikke bruger) 

o elevernes individuelle styrker – herunder fx deres talentprofiler, foretrukne må-

der 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 karakterstyr-

ker 

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 ele-

ver, som har brug for noget ekstra (fx større udfordringer eller mere hjælp) for 

at kunne koncentrere sig – herunder måske en bredere afklaring af specialområ-

der/specialtilbud på skolerne  

o elevernes behov for kommunikations- /og konfliktløsningskompetence 

o lærernes og skolepædagogerne behov for kommunikations- /og konfliktløsnings-

kompetence 

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

• at afstemme forhold mellem udfordringer/opgaver og kompeten-

cer/ressourcer bedre  

• at lederne bør overveje, hvordan lærerne og skolepædagogerne kan støttes, 

inspireres og udfordres endnu mere konstruktivt, når der er brug for det 

• at forvaltningen bør overveje, hvordan lederne kan støttes, inspireres og ud-

fordres 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. 

 

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

nes forskellige talenter og læringsmåder bliver en stadigt tydeligere del af den kollektive be-

vidsthed. 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 

har Vejle Kommune i samarbejde med forskningscentret Universe Research Lab sat sig for at 

finde svar på via et toårigt forsknings- og udviklingsprojekt.  

 

1.1. Politiske interesser 

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

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

Vejle Kommune i 2008 at iværksætte 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 ”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 projek-

tet, 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 
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menneskelige mangfoldighed i skolen uden at miste blikket for skolens kerneydelse: Elever-

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

dat således: 

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

ringsstile som et meget stærkt supplement til den mere traditionelle pædago-

gik. 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”  

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 

Forskningsdirektør Hans Henrik Knoop, som også er lektor på Danmarks Pædagogiske Uni-

versitetsskole ved Aarhus Universitet. 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 ar-

bejdsvilkår i skolen. Vejle Kommune har sidenhen mere specifikt formuleret ønsker om at: 

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 elvernes trivsel  
o forøge skolernes rummelighed og reducere graden af segregering   
o bidrage til at sikre målsætningerne om, at 95% får en ungdomsuddannelse 
o fastlægge målsætninger for resultater på ovenstående og dokumentere fremdrif-

ten  
  

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 grund-

læggende 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 målbarhe-

den og dokumentation i projektet 
o udvikle Vejle Kommunes egen evalueringskompetence gennem projektet 
o påvirke og sætte den pædagogiske dagsorden, nationalt og internationalt 
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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. Styregruppens formand er Skolechef Anette Jensen.  

 

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 råd-

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

som tilgodeser alle parter i tilfredsstillende omfang.  

 

1.3. Videnskabelige interesser 

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

on 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 høje-

re grad bliver i stand til at sikre gode arbejdsvilkår og sikre, at betingelser for gode lærepro-

cesser er til stede. Det siger sig selv, at politisk og administrativ succes er afhængig af, at pro-

fessionelle 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 
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sig for at samarbejde med forskere i så gensidigt forpligtende en ramme, som der her er tale 

om, giver det også videnskabelige muligheder, som ligger ud over det normale – fx mulighe-

den 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 vil det være muligt at studere, i hvilket omfang elevers, læreres, skole-

pædagogers 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 er så stort, 

er der også gode chancer for, at der vil kunne skabes viden af bredere national interesse. Og 

fordi Danmark via sin status som noget nær verdens lykkeligste land må formodes at være tæt 

på at definere en slags standard for resten af verden på dette område, er et stort dansk triv-

selsstudie selvsagt ikke helt uden international interesse heller.  

Konkret arbejdes der indtil videre med tre typer forskningsmæssige bidrag omfattende:  

• Kortlægning af lærere, skolepædagoger og lederes vilkår for trivsel i arbejdet med hen-

blik på målrettet optimering af disse vilkår – både umiddelbart og gennem den toårige 

projektperiode 

• Kortlægning af elevernes vilkår for trivsel i skolen (og dermed indirekte deres mulighe-

der for personlig, social og faglig udvikling) med henblik på at bidrage til en endnu me-

re engageret skolehverdag – både umiddelbart og gennem den toårige projektperiode 

• 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. Metodisk rationale for forsknings- 
og udviklingsprojektet 

 

Et godt råd: Evaluér altid andre på måder, du selv ville ønske at blive evalueret på. 

 

2.1. Overordnet design  

Projektet er tilrettelagt, så det udnytter kombinationer af forskningstyper (Launsøe & Rieper, 

2005), omfattende: 

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

givent tidspunkt eller professionelles oplevelse af deres arbejdsvilkår på bestemte tids-

punkter)  

• 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 fokusgruppe-interviews med repræsentative medarbejder-

grupper eller elevrådsrepræsentanter) 

• 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 & On-

wueghbuzie, 2004).  

 

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

eksempler på, hvorledes de er anvendt i projekt MMALP.  
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 Beskrivende 

forskningstype 

Forklarende 

forskningstype 

Forstående 

forskningstype 

Handlingsrettet 

forskningstype 

Kernespørgsmål Hvordan fordeler x 

sig på y? 

Hvilke x er årsag til 

y? Hvilke y er kon-

sekvenser af x? 

Hvilken mening 

tillægger x (kilden) 

et bestemt fæno-

men (y) i hvilken 

kontekst (z) 

Hvordan udvikler 

aktører indsigter og 

handlinger ud fra 

viden som tileg-

nes/formidles under 

forsknings-

processen 

Eksempler på 

konkrete 

spørgsmål i 

MMALP 

Hvorledes vurderer 

elever, lærere, sko-

lepædagoger og 

ledere arbejdsvilkå-

rene på skolerne i 

Vejle Kommune? 

Hvor mange af x 

slags elever er ken-

detegnet ved y? 

Hvor mange af x 

slags skolepædago-

ger/lærere er kende-

tegnet ved y? 

Hvor mange af x 

slags ledere er ken-

detegnet ved y? 

Hvilken betydning 

har vilkår x for det 

pædagogiske ud-

bytte y?  

 

Hvilke betydninger 

har vilkår x for den 

pædagogiske kvali-

tet læreres/ skole-

pædagogers arbej-

de med område y? 

 

Hvordan oplever 

elever udbyttet af 

at ofre sig for fæl-

lesskabet? 

Hvad regner små 

elever med at få ud 

af at mobbe, hvis 

man spørger dem? 

Hvad regner store 

elever med at få ud 

af at mobbe, hvis 

man spørger dem? 

Hvordan tænker og 

handler lærere i 

forhold til differen-

tieret undervisning i 

takt med at projek-

tet udfoldes? 

Typisk design / 

undersøgelses- 

metode 

Survey  

fx vilkårsundersø-

gelse 

Eksperimenter med 

kontrolgrupper  

fx sammenligninger 

af elever som får / 

ikke får en bestemt 

type undervisning 

Casestudier 

fx klasseobservati-

oner og interviews 

med skolepædago-

ger og elever 

Aktionsforskning 

Formativ evaluering 

fx fokusgruppe-

interviews med 

naturfagslærere 

 

Tabel 1. Forskningstyper som anvendes i projekt MMALP (efter Launsøe & Rieper, 
2005). 
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Model 1 nedenfor illustrerer grafisk og kronologisk, hvorledes de forskellige forskningstyper er 

tænkt ind i projektets forskellige faser.  

 
2
0
0
9

Formativ(e) 
måling(er)

Startmåling
- Vilkår, trivsel og 

faglighed blandt elever 
og professionelle

- Største ønsker vedr. 
vilkår og faglighed

Baseret på
deltager-
genererede 
kategorier

Tid /
 Pro

ces

Baseret på
videnskabs-
genererede 
kategorier
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e
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k
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Slutmåling
- Vilkår, trivsel og 

faglighed blandt elever 
og professionelle

 

Model 1. Forskningsbaseret udvikling i MMALP. Modellen indikerer beskrivende forsknings-
typer anvendt ved start-, midtvejs- og slutmålinger samt handlingsrettet (formativ) forsk-
ning undervejs i projektet. Desuden indikeres, hvorledes forklarende og forstående forsk-
ning på udvalgte områder kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt i projektet. 
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2.2. Vilkårsundersøgelsen for lærere, skolepædago-

ger og ledere 

 

Processen vedr. vilkårsundersøgelsen omfatter fire hovedfaser: 

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

kratisk og professionelt anerkendende, at alle får lov til autoritativt at vurdere egne ar-

bejdsvilkår via besvarelse af spørgeskema 

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

Pædagogisk Råd), 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 pædago-

giske præferencer 

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

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

ker 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 fo-

kus på vilkår og trivsel   
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2.3. Vilkårsundersøgelsen for eleverne (godskole.dk) 

 

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

len – dvs. deres oplevelse af læringsmiljøet i bred betydning. Til dette er anvendt en webbase-

ret survey, som samtidig kan fungere som evalueringsredskab for lærerne. På samtlige 34 sko-

ler blev én eller flere lærere primo 2009 uddannet i brugen af godskole.dk, hvorefter de har 

fungeret som instruktører for kolleger på skolen. Deres indsats har gjort det muligt at få samt-

lige elevers evaluering af deres vilkår for skolearbejdet. Der findes flere versioner af godsko-

le.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: 

• 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 alt-

så vilkårene 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. svaghe-

der, 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 



 

22 

bedre er en vedvarende kilde til livsglæde. Både styrker og svagheder bør fort-

løbende 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 un-

dervisningen 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, gruppear-

bejde, egen indsats og eget udbytte    

Hovedkategorierne for elevernes undersøgelse er trods de forskelligartede navne stærkt sam-

menfaldne med hovedkategorierne for de voksnes, og der er således mulighed for at sammen-

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

 

Aug. 2008 Skoleforvaltningen beslutter at pædagogiske muligheder, som bl.a. demonstreret i Plan B og SKOLEN, skal tilbydes alle skoler via projekt 
”Mange Måder At Lære På” (MMALP) – dog med store frihedsgrader til skolerne med hensyn til valg af specifikt indhold og form.  

Okt.-nov. 2008 Skolerne ansøger om deltagelse i projektet. Der vælges 7 projekter.

Nov. 2008 Ambitionen vokser, og det besluttes at alle skoler skal deltage i MMALP. Udfordring: De 7 skolers planer skal ses i sammenhæng med den 
nye model

Dec. 2008 De 7 skoler kontaktes og 6 skoler (alle minus Engum Skole) implementeres i den nye model Engum 
Skoles 
projekt med
KDH  kører, 
og følges af  
forsker hos 
URL: Tatiana 
Chemi

Jan. 2009 Alle skolerne uddanner to personer til Godskole.dk og alle skoler gennemfører Godskole.dk med alle elever

Feb. – april 2009 1. Vilkårsundersøgelse sendes ud og gennemføres af alle lærere, pædagoger og ledere.

April -2009 Der afholdes fortolkningsmøder på baggrund af vilkårsundersøgelsen på samtlige skoler samt i 
ledergruppen. Møder resulterer i oversigter over styrker, behov og anbefalinger

De enkelte skoler 
arbejder videre med 
anbefalinger som  
udarbejdes til 
konkrete 
udviklingsprojekter. 
Nogle udformes i 
samarbejde med 
URL og evt. pæd. 
kons.
Deadline: 10.09.09

Maj - 2009

Juni - 2009

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

Sep. 2009 Godskole gennemføres. Licens er 
betalt af Vejle Kom. for hele perio. 
Det betyder, skolerne kan benytte 
redskabet så ofte som ønsket. 

Okt. - nov 2009 Første rapport afleveres fra URL. 
Off. 09.10.09. Lokalt: Gode 
fortællinger off. i presse (Vejle)

Dec 2009 -
jan 2010

2. Vilkårsundersøgelse  
gennemføres.
Opfordring: Godskole
gennemføres med undersøg.

Jan 2010 – juni. 2010 Udviklingsprojekter med 
følgeforskning som lokale 
detailprojekter

Almen forskningsprojekter på
tværs af skolerne. 

Juni Fremlæggelse af foreløbige 
forsknings-resultater på 
konferencen: ECPP
Vejle kommune er repræsenteret

Aug. 2010

Sep. 2010

Okt.  2010 3. Vilkårsundersøgelse  samt Godskole  

Tabel 2. Oversigt over projektets elementer og kronologi. 
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2.5. Lidt teori: Om selvforstærkende positivitet som 

personlige, faglige og sociale drivkræfter – umiddel-

bart og på sigt  

 

Spørgsmålene i begge vilkårsundersøgelser er baseret på videnskabelige indsigter vedr. forud-

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

ledes med stor sandsynlighed indebære såvel en bedre oplevelse af hverdagen, en lærings-

mæssig 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 ople-

velsen af at kunne fjerne distraherende faktorer i undervisningen givetvis øge såvel den umid-

delbare 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”.   
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2.6. Lidt teori: Om lettelse og berigelse som afgøren-

de kvalitetskriterier for nyudvikling – umiddelbart og 

på sigt 

 

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. Det er selvsagt demotive-

rende 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 ke-

deligt, 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 kvali-

tetsrapport bør selvfølgelig på samme måde gøre tingene lettere og berige folks liv ved at rea-

lisere demokratiske beslutninger, så borgerne får mere interessante liv. Så når mange har op-

levet 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 evaluerings-

teknologi 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.  
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2.7. Om etiske forudsætninger for samarbejdet  

 

Problemstillinger som førnævnte har været diskuteret indgående i styregruppen, og vi har på 

denne baggrund fremlagt følgende udkast til generelle etiske principper for samarbejdet, som 

indtil videre er gældende: 

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. Tilsynspligt bør varetages på måder, så man forstår de demokratiske rationaler herfor 

fuldt ud, og så man undgår negative oplevelser af overvågning  

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

skabende håndtering af svagheder/behov   



 

27 

11. Sammenligninger bør give energi / være opmuntrende 

12. Konkurrence bør være ”olympisk” – dvs. alle bør opleve at vinde ved at være med, og 

alle bør få lyst til fortsat deltagelse  

13. Ingen personinformationer videregives fra forskerne 
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2.8. Deltagende skoler 

 

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 
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20. Langelinie Skole 

21. Mølholm Skole 

22. Nørremarksskolen 

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 
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2.9. Spørge- og svarkategorier i de webbaserede 

surveys  

 

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

for at trives og fungere professionelt/ledelsesmæssigt i skolen. Konkret anvendes 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 le-

dere)  

• 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) 

• 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 arbej-
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det 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 omfatter for 

• Elever 

o Kvantitative scoringer af arbejdsvilkår/læringsmiljø og trivsel  

• Lærere og skolepædagoger  

o Kvantitative scoringer af arbejdsvilkår/læringsmiljø og trivsel (vilkårsundersøgel-

sen) 

o Kvalitative tilkendegivelser vedr. fremtidige arbejdsvilkår, fremtidig kompeten-

ceudvikling, frustration i arbejdet samt motivation i arbejdet 

• Ledere (vilkårsundersøgelsen)  

o Kvantitative scoringer af arbejdsvilkår/læringsmiljø og trivsel (vilkårsundersøgel-

sen) 

o Kvalitative tilkendegivelser vedr. fremtidige arbejdsvilkår, fremtidig kompeten-

ceudvikling, frustration i arbejdet samt motivation i arbejdet 
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2.10. Mulige samarbejdsformer mellem skoler og 

forskere på baggrund af survey-resultater og lokale 

fortolkningsmøder  

 

Når skolerne har fortolket deres vilkårsundersøgelser, har fået overblik over de reelle styrker 

og behov og har udformet anbefalinger vedr. den videre udvikling, åbner der sig en række mu-

ligheder omfattende at: 

1. Alle – enkeltpersoner, teams eller kollegier – frit vil kunne anvende de nye indsigter, 

som vilkårsundersøgelsen og godskole har givet. Eksempelvis kan man aftale et fælles 

mål om, at skolen i løbet af de næste to år skal bevæge sig mod en score på 1 eller 2 i 

alle kategorier – ikke nødvendigvis for at profilere skolen som noget særligt, men fordi 

hver eneste person på skolen vil have gavn af det – både trivselsmæssigt og lærings-

mæssigt.   

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

vilkårsundersøgelsen og godskole. Eksempelvis vil 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 frit vil kunne vælge fælles udviklingsprojekter baseret på fortolkningerne 

af vilkårsundersøgelsen og godskole. Der er ikke noget krav om dette, men det vil næ-

sten altid være en stor fordel for en skole, hvis man sikrer, at den energi, som er ud-

trykt 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 ønsker hjælp til at designe udviklingsprojekter på grundlag af anbefalin-

gerne fra fortolkningsmødets kan en forsker deltage i et strategisk møde desangående. 
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5. Hvis en skole ønsker et mere avanceret udviklingsprojekt med tilkoblet forskning base-

ret på fortolkningsmødernes anbefalinger og/eller andet, er der mulighed for at få til-

koblet forskere på måder, som både tilgodeser skolernes behov for udvikling og for-

skernes behov for forskning. Dette kan erfaringsmæssigt føre til meget spændende pro-

jekter, men ambitionsniveauet er her også typisk højt. 

 

Der arbejdes i skrivende stund endvidere på at skabe muligheder for at understøtte, at medar-

bejdere, ledere og studerende i højere grad kan 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. 
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3. Udvalgte resultater: Elever 0. – 3. 
klasse 
 

 

3.1. Baggrundsoplysninger 

 

Relabiliteten (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:1 

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

• Vedr. engagement: Cronbach’s Alpha: 0,76 

• Vedr. mening: Cronbach’s Alpha: 0,62 

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

 

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 besvarel-

sen, 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 

                                           
1 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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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 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 gennem-

snit, da de ikke er relevante i den sammenhæng. 

• Spredning – standardafvigelse – af svar i hver spørgekategori. Spredningen er et ud-

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

en standardafvigelse, des større uenighed/ulighed/forskelligartethed er der mellem re-

spondenternes oplevelse af hverdagen. Omvendt kan en lavere standardafvigelse i for-

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

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

jere 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. 



 

36 

• 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.  

 

Grøn markering i tabellen (gennemsnits-scorer over 6; laveste standardafvigelser / grad af 
uenighed) indikerer (for forskerne) iøjnefaldende styrker i skolen (som er kommenteret i 
teksten).2  

 

Gul markering i tabellen (middel-gennemsnits-scorer; middel-standardafvigelser / grad af 
uenighed)3 indikerer (for forskerne) områder, som bør have lidt ekstra opmærksomhed. 

 

Rød markering i tabellen (laveste gennemsnits-scorer; højeste standardafvigelser / grad af 
uenighed)4 indikerer (for forskerne) iøjnefaldende behov i skolen (som er kommenteret i 
teksten). 

                                           
2 Bemærk, at farvelægningen er udelukkende foretaget af pædagogiske grunde – men kan reelt være upædagogisk, 
hvis den slører indsigter fra ikke-farvelagte områder. 

3 Ditto 

4 Ditto 
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3.2. Elever 0. – 3. klasse: Gennemsnit og spredning  

 

Spørgekategorier 
Antal gyldige 
besvarelser 

Gennemsnit 
* 

Standard-
afvigelse** 

Vedr. basale positive emotioner     

Har du været tryg i timerne? 4136 6,29 1,18 

Har du været tryg i frikvartererne? 4141 6,09 1,38 

Har du haft det rart i klassen? 4133 6,16 1,29 

Har du haft det rart i frikvartererne? 4127 6,07 1,36 

Har du følt dig frisk i timerne (ikke sulten, ikke træt osv.)? 4110 5,63 1,55 

Har du været FRI FOR at blive mobbet? 4111 6,02 1,71 

Har du været FRI FOR at være bange for at blive mobbet? 4076 5,82 1,81 

Vedr. engagement     

Har du haft lyst til at lære i timerne? 4130 6,33 1,23 

Har timerne været spændende? 4110 5,71 1,54 

Hvis du har kedet dig i timerne, har du så hurtigt kunnet gøre noget?  3934 5,52 1,76 

Hvis noget har været for svært i timerne, har du så hurtigt kunnet gøre noget?  4015 5,85 1,58 

Har du fået ros, når du har fortjent det? 4041 6,09 1,43 

Har du kunnet koncentrere dig i timerne? 4116 5,56 1,66 

Har du haft det sjovt i frikvartererne?  4148 6,28 1,31 

Vedr. mening     

Har du glædet dig til noget, der skulle ske i timerne? 4101 6,17 1,35 

Har du troet på, at du kunne finde ud af det, du skulle i timerne? 4060 5,90 1,39 

Har du kunnet bruge det, du har lært i timerne (f.eks. derhjemme eller i fritiden)? 4053 6,09 1,40 

Har I elever været gode til at holde jeres aftaler?  4022 5,89 1,45 

Vedr. undervisningsformer     

Har du kunnet lære godt, når læreren underviste hele klassen samtidig? 4068 5,98 1,45 

Har du kunnet lære godt, når du arbejdede i gruppe? 4066 5,82 1,61 

Har du kunnet lære godt, når du arbejdede i par? 4077 6,10 1,42 

Har du kunnet lære godt, når du arbejdede alene? 4090 6,04 1,61 

Tabel 1.  
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3.5. Elever 0. – 3. klasse: Det samlede billede  

 

Med en høj gennemsnitsscore antyder tallene, at der ifølge eleverne leveres rigtig megen 

god undervisning i folkeskolen. Elevernes besvarelser tyder på, at de har oplevet skolen 

som et rart, “sjovt” og trygt sted, hvilket kan betragtes som forudsætninger for engagement. 

Elevernes engagement er tilsyneladende også højt, ligesom deres bestræbelser anerkendes. 

Eleverne lader til at finde undervisningen meningsfuld og oplever, at tilbudte læringsformer 

såsom arbejde i par og selvstændigt arbejde i særlig grad styrker deres læring. Som udgangs-

punkt har eleverne i 0. – 3. klasse således gode forudsætninger for at opnå fordybelse, enga-

gement og mening i deres skolehverdag. 

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

besvarelser tyder således på,  

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

• at mobning fylder for meget for nogen (vurderet ud fra frekvenstabeller i Bilag 8.1., 

hvoraf fremgår at ca. 5% af eleverne, dvs. ca. et barn i hver klasse, er stærkt hæmmet 

af frygten for mobning, og en større gruppe i mindre grad);  

• 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 un-

dervisningen er svær for dem. 
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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 suc-

ces 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 inte-

resse 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 hel-

hed, 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 udnyt-

te/håndtere, og som alle derfor spontant kan forventes at bidrage i forhold til.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående specifikt anbefales: 

• At arbejde med elevernes fysiske velbefindende 

• At forbedre mulighederne for at koncentrere sig i undervisningen ved samstemt i 

højere grad at tage hensyn til 

o elevernes foretrukne måder at lære på  
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o lærernes og skolepædagogernes foretrukne måde at undervise på 

o lærernes og skolepædagogernes behov for at have skræddersyede tilbud til ele-

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

at kunne koncentrere sig  

• At fastholde, og på relevante områder intensivere, indsatsen mod mobning. 
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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: 

• Vedr. basale, positive emotioner: Cronbach’s Alpha: 0,81 

• Vedr. engagement: Cronbach’s Alpha: 0,91 

• Vedr. mening: Cronbach’s Alpha: 0,79 

• Vedr. undervisningsformer: Cronbach’s Alpha: 0,59 

• Vedr. indsats og udbytte: Cronbach’s Alpha: 0,86 

 

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 besvarel-

sen, 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. 
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Grøn markering i tabellen (gennemsnits-scorer over 6; laveste standardafvigelser / grad af 
uenighed) indikerer (for forskerne) iøjnefaldende styrker i skolen (som er kommenteret i 
teksten).5  

 

Gul markering i tabellen (middel-gennemsnits-scorer; middel-standardafvigelser / grad af 
uenighed)6 indikerer (for forskerne) områder, som bør have lidt ekstra opmærksomhed. 

 

Rød markering i tabellen (laveste gennemsnits-scorer; højeste standardafvigelser / grad af 
uenighed)7 indikerer (for forskerne) iøjnefaldende behov i skolen (som er kommenteret i 
teksten). 

                                           
5 Bemærk, at farvelægningen er udelukkende foretaget af pædagogiske grunde – men kan reelt være upædagogisk, 
hvis den slører indsigter fra ikke-farvelagte områder. 

6 Ditto 

7 Ditto 
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4.2. Elever 4. – 10. klasse: Gennemsnit og spredning 

 

 
Spørgekategorier 

 

Antal gyldi-
ge besvarel-

ser 

Gennem-
snit 

Standard-
afvigelse 

Vedr. basale, positive emotioner     

Har du været tryg i undervisningen? 5992 6,05 1,08 

Har du været tryg i frikvartererne? 6032 6,26 1,09 

Har der været en god stemning i klassen? 5996 5,57 1,25 

Har der været en god stemning i frikvartererne? 6014 6,08 1,09 

Har du oplevet skolen som et fysisk behageligt sted at være? 5944 5,31 1,44 

Har du oplevet skolen som et fysisk smukt sted at være? 5919 4,28 1,64 

Har du oplevet at have god energi i undervisningen (ikke sulten, ikke utilpas osv.) 5991 5,42 1,39 

Har I haft et godt kammeratskab i klassen? 6028 6,00 1,23 

Har du været FRI for at blive mobbet? 5998 6,11 1,64 

Har du været FRI FOR at være bange for at blive mobbet? 5971 5,79 1,73 

Vedr. engagement     

Har du haft lyst til at lære i undervisningen? 6028 5,97 1,12 

Har du været engageret i undervisningen? 5870 5,61 1,15 

Har du haft gode muligheder for at vælge i undervisningen? 5874 5,13 1,40 

Har du haft godt medspil (støtte) i undervisningen? 5908 5,66 1,19 

Har du haft godt modspil (udfordring) i undervisningen? 5830 5,51 1,26 

Har undervisningen været spændende? 6013 4,92 1,49 

Har du været god til at hjælpe med at gøre undervisningen spændende? 5638 4,68 1,42 

Har læreren sat gode mål for undervisningen? 5834 5,54 1,30 

Har du været god til at sætte mål for dig selv i undervisningen? 5896 5,31 1,38 

Har jeres regler virket godt i undervisningen? 5855 4,77 1,54 

Hvis du har kedet dig i undervisningen, har du så hurtigt kunnet gøre noget? 5816 4,78 1,61 

Hvis undervisningen har været for svær, har du så hurtigt kunnet gøre noget? 5807 5,24 1,49 

Har du fået ros, når du har fortjent det? 5911 5,78 1,39 

Har du været koncentreret i undervisningen? 6016 5,41 1,25 

Har du haft det sjovt i frikvartererne? 6038 6,35 1,11 

Vedr. mening     

Har du været optimistisk i undervisningen? 5770 5,50 1,17 

Har du glædet dig til noget i undervisningen? 6002 5,51 1,49 

Har du troet på, at du kunne finde ud af det, du skulle i undervisningen? 5982 5,72 1,21 

Har du kunnet bruge det, du har lært i undervisningen (f.eks. derhjemme eller i friti-
den)? 

5939 5,65 1,34 

Har du og dine kammerater overholdt jeres aftaler? 5889 5,97 1,19 

Har du oplevet, at du og dine kammerater, respekterer hinanden? 5989 5,97 1,26 

Har du oplevet gensidig anerkendelse i skolen? 5544 5,66 1,24 

Vedr. undervisningsformer     

Har du kunnet lære godt, når læreren underviste hele klassen samtidig? 5990 5,46 1,38 

Har du kunnet lære godt, når du arbejdede i gruppe? 6002 5,68 1,36 

Har du kunnet lære godt, når du arbejdede i par? 6003 6,03 1,15 

Har du kunnet lære godt, når du arbejdede alene? 6000 5,64 1,49 

Vedr. indsats og udbytte     

Har du nået det, du skulle, i undervisningen? 5952 5,57 1,22 

Har du nået det, du ville, i undervisningen? 5960 5,61 1,26 

Har du været tilfreds med dit udbytte af undervisningen? 5814 5,61 1,21 

Har du været tilfreds med din indsats i undervisningen? 5961 5,63 1,28 

Tabel 2. 
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4.5. Elever 4. – 10. klasse: Det samlede billede  

Samlet set ser det stadig pænt ud, men som i mange tidligere undersøgelser ser det også 

her ud til, at trivslen i skolen falder lidt i takt med, at eleverne bliver ældre. Gennemsnitssco-

ren er således faldet og ligger ca. en halv score 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 sko-

len, 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 samlet set højest, 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. 

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

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

ces 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 inte-

resse 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 hel-

hed, 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 udnyt-

te/håndtere, og som alle derfor spontant kan forventes at bidrage i forhold til.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående specifikt anbefales: 

• At arbejde med elevernes fysiske velbefindende 

• at gøre de fysiske rammer mere inspirerende 

• At forbedre mulighederne for spændende undervisning ved samstemt i højere grad 

at tage hensyn til 
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o elevernes foretrukne måder at lære på  

o lærernes og skolepædagogernes foretrukne måde at undervise på 

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 ele-

ver 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 umiddel-

bar brugbarhed, af dét, der læres i skolen (også elever glemmer i vid udstræk-

ning dét, de ikke bruger) 

• At fastholde, og på relevante områder intensivere, indsatsen mod mobning. 
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5. Udvalgte resultater: Lærere og Sko-
lepædagoger 
 

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: 

 

Hoved-spørgekategori 
Cronbach’s 

Alpha 

Fysiske omgivelser 0,85 

Fysisk sundhed 0,71 

Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed 0,88 

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

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

Vedr. Individuelle styrker og svagheder (eleverne) 0,95 

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

Tryghed og engagement (eleverne) 0,94 

Tryghed og engagement (respondenten) 0,94 

Kreativitet (eleverne) 0,97 

Kreativitet (respondenten) 0,90 

Social ansvarlighed 0,93 

Kommunikation 0,95 

Undervisningens organisering og klasseledelse 0,95 

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 besvarel-

sen, 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. 

 

Grøn markering i tabellen (gennemsnits-scorer over 6; laveste standardafvigelser / grad af 
uenighed) indikerer (for forskerne) iøjnefaldende styrker i skolen (som er kommenteret i 
teksten).8 9  

 

Gul markering i tabellen (middel-gennemsnits-scorer; middel-standardafvigelser / grad af 
uenighed)10 indikerer (for forskerne) områder, som bør have lidt ekstra opmærksomhed. 

 

Rød markering i tabellen (laveste gennemsnits-scorer; højeste standardafvigelser / grad af 
uenighed)11 indikerer (for forskerne) iøjnefaldende behov i skolen (som er kommenteret i 
teksten). 

                                           
 

 

9 Bemærk, at farvelægningen er udelukkende foretaget af pædagogiske grunde – men kan reelt være upædagogisk, 
hvis den slører indsigter fra ikke-farvelagte områder. 

10 Ditto 

11 Ditto 
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5.2. Lærere og Skolepædagoger: Gennemsnit og 

spredning 

 

Spørgekategorier 
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 

Jeg er stolt af at vise skolens indeområder frem for kolleger, hvis de kommer på besøg 1084 4,09 1,87 

Jeg er stolt af at vise skolens undervisningslokaler frem for kolleger, hvis de kommer på besøg 1082 3,98 1,79 

Fysisk sundhed    

Jeg spiser sundt til hverdag 1079 5,80 1,12 

Jeg nyder at spise sund mad 1078 6,21 ,97 

Jeg har nem adgang til sund mad på min arbejdsplads 1053 3,37 1,81 

Jeg er sjældent sulten, når jeg er på arbejde 1079 3,43 2,08 

Jeg dyrker tilstrækkelig* fysisk motion 1077 4,63 1,80 

Jeg nyder fysisk aktivitet 1077 5,72 1,35 

Jeg har mulighed for tilstrækkelig fysisk aktivitet på min arbejdsplads 1058 3,76 1,92 

Jeg har det godt fysisk, når jeg er på arbejde  1082 5,27 1,45 

Jeg får tilstrækkelig søvn 1071 5,06 1,66 

Jeg sover godt 1076 5,22 1,66 

Jeg har tilstrækkelig gode muligheder for at holde pauser på min arbejdsplads 1078 4,03 1,86 

Jeg er sjældent søvnig på min arbejdsplads 1079 5,10 1,52 

Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed    

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed inden for de givne rammer i hverdagen 1084 5,63 1,20 

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed med hensyn til at afprøve nyt, hvis jeg finder det nødvendigt, i 
hverdagen 

1084 5,72 1,20 

Hvis jeg mangler specifik viden i hverdagen, ved jeg som regel, hvor jeg kan søge information 1084 5,65 1,20 

Hvis jeg mangler specifikke fysiske hjælpemidler i hverdagen, kan jeg som regel hurtigt skaffe dem 1052 4,25 1,55 

Hvis jeg er overbebyrdet i hverdagen, kan jeg som regel hurtigt gøre noget konstruktivt 1067 4,31 1,49 

Jeg har tilstrækkelig kontrol over min egen situation i hverdagen 1084 5,37 1,27 

Jeg kan som regel gennemføre forandringer på arbejdspladsen, når jeg finder det nødvendigt 1059 4,57 1,49 

Mine handlinger i hverdagen har positive konsekvenser 1068 5,54 1,07 

Jeg er tilstrækkelig tryg i hverdagen til, at jeg kan koncentrere mig fuldt ud om arbejdet 1081 5,69 1,33 

Faglig, personlig og social udvikling/læring    
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Mine elever udvikler sig godt fagligt 1060 5,59 1,06 

Mine elever udvikler sig godt personligt 1065 5,67 1,02 

Mine elever udvikler sig godt socialt 1066 5,53 1,08 

Mine elever lærer samlet set tilstrækkeligt i min undervisning 1054 5,59 1,09 

Mine elever har tilstrækkelig gode muligheder for at lære det, de vil 1056 5,40 1,27 

Mine elever har tilstrækkelig stor forståelse for at lære det, de skal 1037 4,85 1,40 

Faglig, personlig og social udvikling/læring    

Jeg udvikler mig godt fagligt 1082 5,36 1,28 

Jeg udvikler mig godt personligt 1071 5,56 1,17 

Jeg udvikler mig godt socialt 1073 5,54 1,21 

Jeg lærer samlet set tilstrækkeligt gennem arbejdet 1074 5,15 1,34 

Jeg har tilstrækkelig gode muligheder for at lære det, jeg vil i forbindelse med arbejdet 1074 4,86 1,54 

Jeg har forståelse for at lære det, der kræves af mig i forbindelse med arbejdet 1074 5,86 1,11 

Individuelle styrker og svagheder    

Mine elever kender deres personlige styrker 1047 4,87 1,31 

Mine elever kender deres personlige svagheder 1047 4,68 1,38 

Mine elever kender deres sociale styrker 1046 4,78 1,34 

Mine elever kender deres sociale svagheder 1046 4,60 1,36 

Mine elever ved, hvad de har mest talent* for 1038 4,89 1,32 

Mine elever ved, hvordan de lærer mest effektivt 1040 4,37 1,39 

Mine elever er gode til at udnytte deres styrker 1046 4,50 1,38 

Mine elever er gode til at indrette sig, så de lærer mest effektivt 1036 4,16 1,43 

Mine elever er gode til at undgå, at deres svagheder kommer til at hæmme dem 1024 4,01 1,36 

Individuelle styrker og svagheder    

Jeg kender mine personlige styrker 1083 6,31 ,79 

Jeg kender mine personlige svagheder 1082 6,32 ,79 

Jeg kender mine sociale styrker 1081 6,31 ,80 

Jeg kender mine sociale svagheder 1082 6,25 ,84 

Jeg ved, hvad jeg har mest talent for 1078 6,23 ,85 

Jeg ved, hvordan jeg lærer mest effektivt 1085 6,04 ,99 

Jeg er god til at udnytte mine styrker 1082 5,92 ,96 

Jeg er god til at indrette mig, så jeg lærer mest effektivt 1077 5,66 1,08 

Jeg er god til at undgå, at mine svagheder kommer til at hæmme mig 1074 5,42 1,24 

Tryghed og engagement    

Mine elever har god energi i undervisningen 1063 5,07 1,34 
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Mine elever er tilstrækkeligt trygge i undervisningen til at kunne koncentrere sig fuldt ud 1056 5,49 1,25 

Mine elever har det godt i pauserne 1059 5,47 1,18 

Mine elever oplever en god stemning i undervisningen 1066 5,77 1,07 

Mine elever oplever en god stemning i pauserne 1057 5,49 1,13 

Mine elever er fri for at blive mobbet 1056 5,06 1,43 

Mine elever frygter IKKE at blive mobbet 1033 4,85 1,51 

Mine elever frygter IKKE at blive udsat for fysisk vold 1022 5,43 1,50 

Mine elever oplever, at undervisningen er spændende 1057 5,17 1,03 

Mine elever har gode muligheder for at udfolde deres styrker i undervisningen 1055 5,38 1,07 

Mine elever har gode muligheder for at tage initiativer i undervisningen 1060 5,38 1,10 

Vores regler for adfærd fungerer godt i undervisningen 1060 5,32 1,24 

Vores regler for adfærd fungerer godt i pauserne 1059 4,93 1,32 

Hvis mine elever keder sig i undervisningen, kan de hurtigt gøre noget konstruktivt 1035 4,62 1,35 

Hvis mine elever oplever, at noget er for svært i undervisningen, kan de hurtigt gøre noget konstruk-
tivt 

1045 4,87 1,38 

Mine elever er trygge ved at markere sig i undervisningen 1061 5,79 1,12 

Mine elever er trygge ved at spørge, hvis der er noget, de ikke forstår 1065 6,08 ,97 

Mine elever kan hele tiden følge med i, hvor godt de klarer sig 1045 4,89 1,26 

Mine elever er trygge ved vores evalueringer 995 5,42 1,17 

Mine elever kan koncentrere sig i undervisningen 1060 4,70 1,34 

Mine elever har mulighed for at fjerne distraherende faktorer i undervisningen, hvis sådanne fore-
kommer 

1021 4,27 1,59 

Mine elever er optimistiske i hverdagen 1055 5,46 1,19 

Mine elever er samlet set glade for undervisningen 1061 5,79 1,01 

Tryghed og engagement    

Jeg har god energi i arbejdet 1084 5,84 1,09 

Jeg er tilstrækkelig tryg i arbejdet til at kunne koncentrere mig fuldt ud 1085 5,94 1,14 

Jeg har det godt i pauserne 1079 5,96 1,19 

Jeg oplever en god stemning i arbejdet 1083 5,86 1,25 

Jeg oplever en god stemning i pauserne 1076 5,92 1,23 

Jeg bliver IKKE mobbet 1086 6,67 ,799 

Jeg er IKKE bange for at blive mobbet 1082 6,52 1,06 

Jeg er IKKE bange for at blive udsat for fysisk vold 1084 6,26 1,39 

Jeg oplever, at arbejdet er spændende 1086 6,05 1,08 

Jeg har gode muligheder for at udfolde mine styrker i arbejdet 1082 5,89 1,16 

Jeg har gode muligheder for at tage initiativer i arbejdet 1084 6,04 1,06 

Hvis jeg keder mig i arbejdet, kan jeg hurtigt gøre noget konstruktivt 1071 5,81 1,18 
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Hvis jeg oplever, at noget er for svært i arbejdet, kan jeg hurtigt gøre noget konstruktivt 1065 5,61 1,22 

Jeg er IKKE bange for at markere mig under møder 1086 5,99 1,24 

Jeg er tryg ved at spørge, hvis der er noget, jeg ikke forstår 1086 6,17 1,12 

Jeg kan hele tiden følge med i, hvor godt jeg klarer mig 1019 4,73 1,60 

Jeg er IKKE bange for interne evalueringer 1075 6,08 1,16 

Jeg kan koncentrere mig i arbejdet 1085 6,01 1,07 

Jeg har mulighed for at fjerne distraherende faktorer på arbejdspladsen, hvis sådanne forekommer 1028 4,38 1,73 

Jeg er optimistisk i hverdagen 1085 6,03 1,08 

Jeg er samlet set glad for mit arbejde 1087 6,04 1,15 

Kreativitet    

Mine elever er gode til at håndtere faglige udfordringer, som kræver nytænkning 1050 4,60 1,50 

Mine elever er gode til at håndtere personlige udfordringer, som kræver nytænkning 1042 4,57 1,43 

Mine elever er gode til at håndtere sociale udfordringer, som kræver nytænkning 1045 4,57 1,51 

Mine elever er tilstrækkeligt realistiske 1050 4,46 1,47 

Mine elever er gode til at sætte inspirerende mål for dem selv i undervisningen 1020 3,95 1,46 

Mine elever er gode til at forfølge egne inspirerende mål for undervisningen 1007 4,04 1,47 

Mine elever stræber efter at skabe noget originalt i undervisningen 1000 3,94 1,56 

Mine elever understøtter hinanden i at være originale i undervisningen 989 3,99 1,56 

Kreativitet     

Jeg er god til at håndtere faglige udfordringer, som kræver nytænkning 1081 5,70 1,02 

Jeg er god til at håndtere personlige udfordringer, som kræver nytænkning 1078 5,73 1,00 

Jeg er god til at håndtere sociale udfordringer, som kræver nytænkning 1076 5,74 1,03 

Jeg er tilstrækkelig realistisk 1078 6,08 ,86 

Jeg er god til at sætte inspirerende mål for mig selv i arbejdet 1077 5,51 1,15 

Jeg er god til at forfølge egne inspirerende mål i arbejdet 1076 5,58 1,11 

Jeg stræber efter at skabe noget originalt i arbejdet 1071 5,58 1,15 

Jeg opmuntrer mine elever til at skabe noget originalt i arbejdet 1052 5,58 1,16 

Social ansvarlighed    

Mine elever udviser ansvarlighed i forhold til hinandens velbefindende i hverdagen 1061 5,01 1,49 

Mine elever har tilstrækkelig fælles arbejdsetik i undervisningen 1057 4,57 1,52 

Mine elever accepterer de krav, jeg stiller til dem i undervisningen, som legitime 1059 5,59 1,29 

Mine elever oplever, at det er til gensidig fordel at hjælpe hinanden 1052 5,33 1,34 

Mine elever udviser positiv konkurrenceånd i hverdagen (så alle vinder ved at være med) 1028 4,73 1,48 

Mine elever er gode til at skabe socialt sammenhold i hverdagen (uden at det går ud over nogen) 1055 4,82 1,53 

Kommunikation    
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Mine elever er gode til at udtrykke sig konstruktivt 1056 4,76 1,38 

Mine kolleger er gode til at udtrykke sig konstruktivt 1078 5,40 1,15 

Jeg er god til at udtrykke mig konstruktivt 1069 5,57 ,93 

Mine elever er gode til at lytte 1064 4,81 1,39 

Mine kolleger er gode til at lytte 1085 5,63 1,08 

Jeg er god til at lytte 1078 5,89 ,90 

Mine elever er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) til hinanden 1053 4,74 1,42 

Mine elever er gode til at give konstruktivt modspil (udfordring) til hinanden 1041 4,46 1,38 

Mine elever er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) til mig 1046 4,81 1,39 

Mine elever er gode til at give konstruktivt modspil (udfordring) til mig 1047 4,86 1,37 

Mine kolleger er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) til hinanden 1075 5,50 1,17 

Mine kolleger er gode til at give konstruktivt modspil (udfordring) til hinanden 1066 5,25 1,21 

Mine kolleger er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) til mig 1077 5,57 1,15 

Mine kolleger er gode til at give konstruktivt modspil (udfordring) til mig 1071 5,34 1,18 

Jeg er god til at give konstruktivt medspil (støtte) til mine elever 1070 5,82 ,89 

Jeg er god til at give konstruktivt modspil (udfordring) til mine elever 1069 5,75 ,89 

Jeg er god til at give konstruktivt medspil (støtte) til mine kolleger 1068 5,64 ,96 

Jeg er god til at give konstruktivt modspil (udfordring) til mine kolleger 1058 5,39 1,00 

Når mine elever er indbyrdes uenige, er de gode til at finde løsninger, de alle kan leve med 1054 4,57 1,51 

Når mine elever er uenige med mig, er vi gode til at finde løsninger, vi alle kan leve med 1046 5,29 1,17 

Når mine kolleger er indbyrdes uenige, er de gode til at finde løsninger, de alle kan leve med 1032 5,00 1,30 

Når mine kolleger er uenige med mig, er vi gode til at finde løsninger, vi alle kan leve med 1052 5,30 1,16 

Mine elever er indbyrdes gode til at håndtere konflikter, når de opstår 1058 4,29 1,57 

Mine elever er, i samarbejde med mig, gode til at håndtere konflikter, når de opstår 1057 5,34 1,23 

Mine kolleger er indbyrdes gode til at håndtere konflikter, når de opstår 1021 5,08 1,30 

Mine kolleger er, i samarbejde med mig, gode til at håndtere konflikter, når de opstår 1022 5,25 1,22 

Mine elever er indbyrdes gode til at håndtere problemer med mobning 1012 4,55 1,55 

Mine elever er, i samarbejde med mig, gode til at håndtere problemer med mobning 1015 5,24 1,28 

Undervisningens organisering og klasseledelse    

Mine elever kender begrundelserne for, at de skal gå i skole 1043 5,76 1,24 

Mine elever finder begrundelserne, for at de skal gå i skole, meningsfulde 1012 5,20 1,37 

Mine elever finder begrundelserne for at gå i skole energigivende [herfra defineret som: opmuntren-
de, motiverende, stimulerende etc.] 

994 4,77 1,34 

Mine elever har konkrete mål for undervisningen, som virker energigivende for dem 1004 4,66 1,29 

Mine elever oplever, at vore regler for adfærd i undervisningen virker efter hensigten 1034 5,17 1,23 

Mine elever oplever, at planerne for undervisningen virker efter hensigten 1007 5,20 1,18 
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Jeg er en god rollemodel for mine elever i undervisningen 1057 5,96 ,92 

Mine elever har tilstrækkelig dyb forståelse af, hvad der foregår i undervisningen 1041 5,06 1,29 

Mine elever har tilstrækkelig gode arbejdsmetoder i undervisningen 1057 5,07 1,25 

Mine elever har tilstrækkelig gode redskaber (fx skriveredskaber, værktøj, computere etc.) i under-
visningen 

1061 4,51 1,64 

Mine elever er tilstrækkelig enige om, hvad der skal til, for at undervisningen bliver god 1025 4,89 1,32 

Mine elever er gode til at konkurrere i en positiv ånd 1047 4,71 1,47 

Mine elever er gode til at skabe socialt sammenhold, uden at det går ud over nogen 1054 4,79 1,45 

Mine elever er gode til lære af deres fejl 1044 4,42 1,47 

Mine elever er gode til at hjælpe andre med at lære af deres fejl i en positiv ånd 1022 4,36 1,48 

Mine elever oplever, at der er tilstrækkelig tid til deres arbejde i undervisningen 1025 4,87 1,28 

Mine elever oplever, at der er tilstrækkelig gode rammer for deres arbejde i undervisningen 1023 4,76 1,38 

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 

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 

Vor organisering af undervisningen tager kvalificeret højde for elevernes styrker 1059 5,34 1,22 

Vor organisering af undervisningen virker samlet set energigivende/frisættende for eleverne 1017 5,04 1,20 

Vor evaluering af undervisningen virker samlet set energigivende/frisættende for eleverne 977 4,86 1,18 

Hvis mine elever opdager fejl eller brist i undervisningen/læreprocesserne, handler de normalt hurtigt 
og effektivt 

942 4,57 1,43 

Vor organisering gør det muligt for mine elever at koncentrere sig i undervisningen 1055 5,11 1,24 

Hvis mine elever bliver uhensigtsmæssigt forstyrrede i undervisningen, kan de distraherende fakto-
rer hurtigt fjernes 

1038 4,28 1,63 

Mine elever er gode til at undgå, at ventetider i undervisningen får negative konsekvenser 1038 4,34 1,54 

Organisering og ledelse    

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er tydelige for mig 1069 5,60 1,26 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er meningsfulde for mig 1063 5,58 1,27 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er energigivende for mig 1056 5,20 1,35 

Vores mere langsigtede visioner for arbejdet virker energigivende for mig 1042 4,97 1,47 

Vores mere konkrete mål for arbejdet virker energigivende for mig 1054 5,36 1,31 

Vores regler for arbejdet understøtter, at vi når vore mål 1009 5,07 1,32 

Vores planer for arbejdet virker efter hensigten 1059 5,10 1,28 

Jeg har gode rollemodeller for mit arbejde 1047 5,33 1,30 

Jeg er tilstrækkelig teoretisk rustet til de foreliggende opgaver 1081 5,34 1,30 

Jeg har tilstrækkelig gode metoder til at løse mine opgaver 1077 5,48 1,18 

Jeg har tilstrækkelig gode fysiske redskaber til at løse mine opgaver 1072 4,67 1,58 

Jeg oplever, at vi har en tilstrækkelig god/effektiv fælles referenceramme vedr. arbejdets kvalitet 1040 5,00 1,41 
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Jeg er god til at konkurrere i en positiv ånd 1045 5,58 1,12 

Jeg er god til at skabe socialt sammenhold, uden at det går ud over nogen 1070 5,88 1,01 

Jeg er god til lære af mine fejl 1074 5,80 ,96 

Jeg er god til at hjælpe andre med at lære af deres fejl i en positiv ånd 1030 5,35 1,09 

Vores opgaver og vores tid til opgaveløsningen er velafstemt 1057 3,85 1,69 

Vores opgaver og vores økonomiske ramme til opgaveløsningen er velafstemt 1040 3,33 1,68 

Vores opgaver og vores menneskelige ressourcer til opgaveløsningen er velafstemt 1046 3,98 1,69 

Jeg har tillid til, at jeg hurtigt kan gøre noget konstruktivt, hvis min arbejdsbyrde bliver så overvæl-
dende, at kvaliteten af arbejdet falder 

1049 4,44 1,62 

Vor organisering af arbejdet tager kvalificeret højde for mine styrker 1050 4,97 1,40 

Vor organisering af arbejdet virker samlet set energigivende/frisættende for mig 1032 4,84 1,37 

Vor evaluering af arbejdet virker samlet set energigivende/frisættende for mig 1008 4,66 1,39 

Hvis jeg opdager fejl eller brist i arbejdet/opgaveløsningen, handler jeg normalt hurtigt og effektivt 1060 5,57 1,06 

Vor organisering gør det muligt for mig at koncentrere mig i arbejdet 1061 5,18 1,23 

Hvis jeg bliver uhensigtsmæssigt forstyrret i hverdagen, kan de distraherende faktorer hurtigt fjernes 1044 4,28 1,62 

Jeg er god til at undgå, at forsinkelser i arbejdet får negative konsekvenser 1056 5,27 1,19 

Jeg får god støtte fra min ledelse, når jeg har brug for det 1076 5,48 1,52 

Jeg får god inspiration fra min ledelse, når jeg har brug for det 1067 5,04 1,61 

Jeg får god udfordring fra min ledelse, når jeg har brug for det 1052 5,08 1,57 

Indsats og udbytte    

Jeg er samlet set tilfreds med mine elevers indsats 1066 5,54 1,17 

Jeg er samlet set tilfreds med min egen arbejdsindsats 1085 5,91 ,94 

Eleverne spiller en tilstrækkelig aktiv rolle i undervisningen 1059 5,46 1,27 

Jeg er samlet set tilfreds med mit eget udbytte af arbejdet 1081 5,66 1,20 

Jeg er samlet set tilfreds med elevernes udbytte af undervisningen 1067 5,48 1,17 
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5.5. Lærere og skolepædagoger: Det samlede billede 

Samlet set bedømmer lærerne og skolepædagogerne deres arbejdsvilkår som ”nogenlunde, 

men heller ikke mere” – og dette med stor variation de enkelte områder imellem. I den positi-

ve ende ses således bl.a., at 76% af alle deltagende lærere og skolepædagoger samlet set er 

glade for deres arbejde (score 6 eller 7), og at yderligere 14 % er tæt på at være det (score 

5). I den modsatte ende ses, at kun 30 % oplever i høj grad (score 6 eller 7), at eleverne kan 

koncentrere sig i undervisningen. Mange oplever en grad af mobning blandt eleverne, og man-

ge har åbenbart svært ved løbende at følge med i, hvor godt de klarer det pædagogiske arbej-

de. 

 

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

professionelles valgfrihed, kontrol og tryghed i hverdagen samt nødvendigheden af en bedre 

balance mellem opgaver og ressourcer. Særligt gode arbejdsvilkår kommer til udtryk i form af 

tryghed og engagement, egen kreativitet, elevernes såvel som egen udvikling/læring samt 

oplevelsen af tilfredsstillende forhold mellem arbejdsindsats og udbytte.  

 

Lærerne og skolepædagogerne vurderer på en række områder deres egne vilkår som værende 

markant ringere, end skoleledere vurderer deres egne arbejdsvilkår. Dette kommer særligt til 

udtryk i forhold til valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed, samt i forhold til organi-

sering og ledelse. Endvidere lader det til, at lærere og skolepædagoger vurderer elevernes vil-

kår for trivsel dårligere, end deres egne. Dette kommer eksempelvis umiddelbart til udtryk, 

når elevernes tryghed, engagement og kommunikation tematiseres.  

 

Dette kunne altså samlet set umiddelbart give indtryk af, at ledere har det bedst i skolen, at 

lærere og skolepædagoger har det næstbedst, og at eleverne har det dårligst, men hvis vi kig-
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ger nærmere på elevernes på mange måder positive scorer ovenfor, tyder meget dog på, at 

denne hypotese om ”demokratisk hakkeorden” ikke holder. Eleverne er som vist på mange 

måder rigtig glade for at gå i skole. 
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5.6. Lærere og skolepædagoger: Anbefalinger 

Det kan på baggrund af ovenstående generelt anbefales: 

• At betragte ovennævnte ”styrker” som udtryk for aspekter af pædagogisk suc-

ces 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 inte-

resse 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 hel-

hed, 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 udnyt-

te/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, speci-

fikt anbefales: 

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

• at forbedre mulighederne for at lærere og skolepædagoger kan handle kon-

struktivt i tilfælde af overbelastning ved 

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

ven” 

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

er sygdomsfremkaldende)  

•  at forbedre mulighederne for at kunne handle konstruktivt i forhold til opga-

ver som ikke umiddelbart giver mening, så de  

o enten bliver meningsfulde/velbegrundede 

o eller opgives 

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

projekter 

• 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 umiddel-

bar brugbarhed, af dét, der læres i skolen (også elever glemmer i vid udstræk-

ning dét, de ikke bruger) 

o elevernes individuelle styrker – herunder fx deres talentprofiler, foretrukne må-

der at lære på (læringsstile) og karakterstyrker 
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o lærernes og skolepædagogernes foretrukne måde at undervise på – herunder fx 

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

ker 

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 ele-

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

at kunne koncentrere sig – herunder måske en bredere afklaring af specialområ-

der/specialtilbud på skolerne  

o elevernes behov for kommunikations- /og konfliktløsningskompetence 

o lærernes og skolepædagogerne behov for kommunikations- /og konfliktløsnings-

kompetence 

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

• at afstemme forhold mellem udfordringer/opgaver og kompeten-

cer/ressourcer bedre 
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6. Udvalgte resultater: Ledere 
 

6.1. 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: 

 

Hoved-spørgekategori 
Cronbach’s 

Alpha 

Fysiske omgivelser 0,85 

Fysisk sundhed 0,69 

Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed 0,84 

Faglig, personlig og social udvikling/læring (i ansvarsområde) 0,80 

Faglig, personlig og social udvikling/læring (respondenten) 0,85 

Vedr. Individuelle styrker og svagheder (i ansvarsområde) 0,89 

Vedr. Individuelle styrker og svagheder (respondenten) 0,87 

Tryghed og engagement (i ansvarsområde) 0,93 

Tryghed og engagement (respondenten) 0,90 

Kreativitet (i ansvarsområde) 0,89 

Kreativitet (respondenten) 0,89 

Social ansvarlighed (i ansvarsområde) 0,86 

Kommunikation (i ansvarsområde) 0,94 

Organisering og ledelse (i ansvarsområde) 0,95 

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 besvarel-

sen, 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 relativt høje antal leder-besvarelser (114), dels pga. af høj svarprocent 

(92%), dels fordi Vejle Kommune rummer en kombination af landsbyskoler, forstadsskoler og 

byskoler. 

 

Grøn markering i tabellen (gennemsnits-scorer over 6; laveste standardafvigelser / grad af 
uenighed) indikerer (for forskerne) iøjnefaldende styrker i skolen (som er kommenteret i 
teksten).12  

 

Gul markering i tabellen (middel-gennemsnits-scorer; middel-standardafvigelser / grad af 
uenighed)13 indikerer (for forskerne) områder, som bør have lidt ekstra opmærksomhed. 

 

Rød markering i tabellen (laveste gennemsnits-scorer; højeste standardafvigelser / grad af 
uenighed)14 indikerer (for forskerne) iøjnefaldende behov i skolen (som er kommenteret i 
teksten). 

                                           
12 Bemærk, at farvelægningen er udelukkende foretaget af pædagogiske grunde – men kan reelt være upædagogisk, 
hvis den slører indsigter fra ikke-farvelagte områder. 

13 Ditto 

14 Ditto 
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6.2. Ledere: Gennemsnit og spredning 

 

Spørgekategorier 
Antal gyl-
dige svar 

Gennemsnit 
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 

Jeg er stolt af at vise skolens indeområder frem for kolleger, hvis de kommer på besøg 114 5,15 1,70 

Jeg er stolt af at vise skolens undervisningslokaler frem for kolleger, hvis de kommer på besøg 114 4,85 1,70 

Fysisk sundhed - i min egen hverdag    

Jeg spiser sundt til hverdag 114 5,78 1,07 

Jeg nyder at spise sundt 114 6,05 1,01 

Jeg har nem adgang til sund mad på min arbejdsplads 111 4,02 1,71 

Jeg er sjældent sulten, når jeg er på arbejde 113 3,72 2,17 

Jeg dyrker tilstrækkelig* fysisk motion 114 4,60 1,87 

Jeg nyder fysisk aktivitet 114 5,76 1,47 

Jeg har mulighed for tilstrækkelig fysisk aktivitet på min arbejdsplads 113 3,88 1,76 

Jeg har det godt fysisk, når jeg er på arbejde  114 5,46 1,07 

Jeg får tilstrækkelig søvn 114 5,45 1,41 

Jeg sover godt 114 5,62 1,31 

Jeg har tilstrækkelig gode muligheder for at holde pauser på min arbejdsplads 114 5,12 1,69 

Jeg er sjældent søvnig på min arbejdsplads 114 5,74 1,22 

Valgfrihed, kontrol over egen situation og tryghed    

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed inden for de givne rammer i hverdagen 114 6,04 1,06 

Jeg har tilstrækkelig handlefrihed, med hensyn til at afprøve nyt, hvis jeg finder det nødvendigt, i hverdagen 114 6,06 ,91 

Hvis jeg mangler specifik viden i hverdagen, ved jeg som regel, hvor jeg kan søge information  113 6,04 1,01 

Hvis jeg mangler specifikke fysiske hjælpemidler i hverdagen, kan jeg som regel hurtigt skaffe dem 107 5,57 1,29 

Hvis jeg er overbebyrdet i hverdagen, kan jeg som regel hurtigt gøre noget konstruktivt 112 5,03 1,43 

Jeg har tilstrækkelig kontrol over min egen situation i hverdagen 113 5,64 1,24 

Jeg kan som regel gennemføre forandringer på arbejdspladsen, når jeg finder det nødvendigt 114 5,36 1,33 

Mine handlinger i hverdagen har positive konsekvenser 113 5,85 ,79 

Jeg er tilstrækkelig tryg i hverdagen til, at jeg kan koncentrere mig fuldt ud om arbejdet 114 6,11 ,99 

Faglig, personlig og social udvikling/læring - i mit ansvarsområde    

Mine medarbejdere udvikler sig godt fagligt 113 5,56 ,95 

Mine medarbejdere udvikler sig godt personligt 112 5,59 ,86 
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Mine medarbejdere udvikler sig godt socialt 113 5,71 ,84 

Mine medarbejdere lærer samlet set tilstrækkeligt gennem arbejdet 112 5,03 1,20 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig gode muligheder for at lære det, de vil 113 5,02 1,34 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig stor forståelse for at lære det, de skal 111 5,32 1,02 

Faglig, personlig og social udvikling/læring - i min egen hverdag    

Jeg udvikler mig godt fagligt 114 5,99 ,85 

Jeg udvikler mig godt personligt 114 6,15 ,83 

Jeg udvikler mig godt socialt 114 5,88 ,93 

Jeg lærer samlet set tilstrækkeligt gennem arbejdet 114 5,59 1,09 

Jeg har tilstrækkelig gode muligheder for at lære det, jeg vil i forbindelse med arbejdet 114 5,65 1,18 

Jeg har forståelse for at lære det, der kræves af mig i forbindelse med arbejdet 114 6,36 ,75 

Individuelle styrker og svagheder - i mit ansvarsområde    

Mine medarbejdere kender deres personlige styrker 113 5,58 ,85 

Mine medarbejdere kender deres personlige svagheder 113 5,23 1,01 

Mine medarbejdere kender deres sociale styrker 112 5,67 ,84 

Mine medarbejdere kender deres sociale svagheder 112 5,28 1,03 

Mine medarbejdere ved, hvad de har mest talent* for 111 5,74 ,81 

Mine medarbejdere ved, hvordan de lærer mest effektivt 109 5,30 ,94 

Mine medarbejdere er gode til at udnytte deres styrker 113 5,66 ,93 

Mine medarbejdere er gode til at indrette sig, så de lærer mest effektivt 109 4,97 1,08 

Mine medarbejdere er gode til at undgå, at deres svagheder kommer til at hæmme dem 111 4,99 1,08 

Individuelle styrker og svagheder - i min egen hverdag    

Jeg kender mine personlige styrker 114 6,42 ,59 

Jeg kender mine personlige svagheder 114 6,35 ,64 

Jeg kender mine sociale styrker 114 6,34 ,58 

Jeg kender mine sociale svagheder 113 6,27 ,63 

Jeg ved, hvad jeg har mest talent for 114 6,31 ,60 

Jeg ved, hvordan jeg lærer mest effektivt 114 6,10 ,78 

Jeg er god til at udnytte mine styrker 114 6,11 ,75 

Jeg er god til at indrette mig, så jeg lærer mest effektivt 112 5,63 1,06 

Jeg er god til at undgå, at mine svagheder kommer til at hæmme mig 114 5,61 1,04 

Tryghed og engagement - i mit ansvarsområde    

Mine medarbejdere har god energi i arbejdet 113 5,86 ,80 

Mine medarbejdere er tilstrækkelig trygge i arbejdet til at kunne koncentrere sig fuldt ud 112 5,56 ,94 

Mine medarbejdere har det godt i pauserne 113 5,92 ,98 
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Mine medarbejdere oplever en god stemning i arbejdet 113 5,96 ,87 

Mine medarbejdere oplever en god stemning i pauserne 113 6,13 ,82 

Mine medarbejdere bliver IKKE mobbet 111 6,24 ,97 

Mine medarbejdere er IKKE bange for at blive mobbet 111 5,86 1,21 

Mine medarbejdere er IKKE bange for at blive udsat for fysisk vold 110 5,38 1,49 

Mine medarbejdere oplever, at arbejdet er spændende 113 5,89 ,83 

Mine medarbejdere har gode muligheder for at udfolde deres styrker i arbejdet 113 5,96 ,86 

Mine medarbejdere har gode muligheder for at tage initiativer i arbejdet 113 6,12 ,84 

Vores regler for adfærd fungerer godt i arbejdet 112 5,60 1,14 

Vores regler for adfærd fungerer godt i pauserne 112 5,62 1,23 

Hvis mine medarbejdere keder sig i arbejdet, kan de hurtigt gøre noget konstruktivt 111 5,87 ,95 

Hvis mine medarbejdere oplever, at noget er for svært i arbejdet, kan de hurtigt gøre noget konstruktivt 113 5,51 ,94 

Mine medarbejdere er IKKE bange for at markere sig under møder 113 5,76 ,94 

Mine medarbejdere er trygge ved at spørge, hvis der er noget, de ikke forstår 113 6,10 ,86 

Mine medarbejdere kan hele tiden følge med i, hvor godt de klarer sig 103 4,84 1,12 

Mine medarbejdere er IKKE bange for interne evalueringer 109 5,28 1,26 

Mine medarbejdere kan koncentrere sig i arbejdet 113 5,81 ,87 

Mine medarbejdere har mulighed for at fjerne distraherende faktorer på arbejdspladsen, hvis sådanne fore-
kommer 

108 4,48 1,52 

Mine medarbejdere er optimistiske i hverdagen 113 5,65 ,90 

Mine medarbejdere er samlet set glade for deres arbejde 113 6,08 ,79 

Tryghed og engagement - i min egen hverdag    

Jeg har god energi i arbejdet 114 6,27 ,74 

Jeg er tilstrækkelig tryg i arbejdet til at kunne koncentrere mig fuldt ud 114 6,32 ,87 

Jeg er har det godt i pauserne 114 6,49 ,74 

Jeg oplever en god stemning i arbejdet 114 6,34 ,89 

Jeg oplever en god stemning i pauserne 114 6,48 ,73 

Jeg bliver IKKE mobbet 114 6,80 ,72 

Jeg er IKKE bange for at blive mobbet 114 6,71 ,78 

Jeg er IKKE bange for at blive udsat for fysisk vold 114 6,56 1,11 

Jeg oplever, at arbejdet er spændende 114 6,49 ,71 

Jeg har gode muligheder for at udfolde mine styrker i arbejdet 114 6,32 ,90 

Jeg har gode muligheder for at tage initiativer i arbejdet 114 6,47 ,84 

Hvis jeg keder mig i arbejdet, kan jeg hurtigt gøre noget konstruktivt 113 6,23 ,95 

Hvis jeg oplever, at noget er for svært i arbejdet, kan jeg hurtigt gøre noget konstruktivt 114 5,91 1,07 

Jeg er IKKE bange for at markere mig under møder 114 6,75 ,47 
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Jeg er tryg ved at spørge, hvis der er noget, jeg ikke forstår 114 6,64 ,71 

Jeg kan hele tiden følge med i, hvor godt jeg klarer mig 105 5,14 1,37 

Jeg er IKKE bange for interne evalueringer 114 6,54 ,68 

Jeg kan koncentrere mig i arbejdet 114 6,03 ,90 

Jeg har mulighed for at fjerne distraherende faktorer på arbejdspladsen, hvis sådanne forekommer 109 4,76 1,59 

Jeg er optimistisk i hverdagen 114 6,46 ,68 

Jeg er samlet set glad for mit arbejde 114 6,45 ,77 

Kreativitet - i mit ansvarsområde    

Mine medarbejdere er gode til at håndtere faglige udfordringer, som kræver nytænkning 113 5,53 ,96 

Mine medarbejdere er gode til at håndtere personlige udfordringer, som kræver nytænkning 111 5,41 ,85 

Mine medarbejdere er gode til at håndtere sociale udfordringer, som kræver nytænkning 111 5,50 ,77 

Mine medarbejdere er tilstrækkelig realistiske 113 5,66 ,86 

Mine medarbejdere er gode til at sætte inspirerende mål for dem selv i arbejdet 112 5,30 ,97 

Mine medarbejdere er gode til at forfølge egne inspirerende mål i arbejdet 112 5,39 ,84 

Mine medarbejdere stræber efter at skabe noget originalt i arbejdet 112 5,28 ,89 

Mine medarbejdere understøtter hinanden i at være originale i arbejdet 111 5,18 1,05 

Kreativitet - i min egen hverdag    

Jeg er god til at håndtere faglige udfordringer, som kræver nytænkning 114 6,04 ,64 

Jeg er god til at håndtere personlige udfordringer, som kræver nytænkning 114 5,95 ,68 

Jeg er god til at håndtere sociale udfordringer, som kræver nytænkning 112 5,93 ,74 

Jeg er tilstrækkelig realistisk 114 6,18 ,67 

Jeg er god til at sætte inspirerende mål for mig selv i arbejdet 114 5,75 ,77 

Jeg er god til at forfølge egne inspirerende mål i arbejdet 114 5,80 ,85 

Jeg stræber efter at skabe noget originalt i arbejdet 111 5,95 ,85 

Jeg opmuntrer mine medarbejdere til at skabe noget originalt arbejdet 111 5,90 ,89 

Social ansvarlighed - i mit ansvarsområde    

Mine medarbejdere udviser ansvarlighed i forhold til hinandens velbefindende i hverdagen 113 6,29 ,93 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig fælles arbejdsetik 112 5,65 1,13 

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 

Mine medarbejdere oplever, at det er til gensidig fordel at hjælpe hinanden 113 6,13 ,88 

Mine medarbejdere udviser positiv konkurrenceånd i hverdagen (så alle vinder ved at være med) 108 5,44 1,06 

Mine medarbejdere er gode til at skabe socialt sammenhold i hverdagen (uden at det går ud over nogen) 112 6,02 ,94 

Kommunikation - i mit ansvarsområde    

Mine medarbejdere er gode til at udtrykke sig konstruktivt 113 5,72 ,82 



67 

Jeg er god til at udtrykke mig konstruktivt 114 6,00 ,65 

Mine medarbejdere er gode til at lytte 113 5,88 ,68 

Jeg er god til at lytte 114 6,16 ,65 

Mine medarbejdere er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) til hinanden 113 5,83 ,88 

Mine medarbejdere er gode til at give konstruktivt modspil (udfordring) til hinanden 113 5,28 1,02 

Mine medarbejdere er gode til at give konstruktivt medspil (støtte) til mig 113 5,76 ,77 

Mine medarbejdere er gode til at give konstruktivt modspil (udfordring) til mig 113 5,63 ,94 

Jeg er god til at give konstruktivt medspil (støtte) til mine medarbejdere 113 5,92 ,75 

Jeg er god til at give konstruktivt modspil (udfordring) til mine medarbejdere 113 5,72 ,75 

Når mine medarbejdere er indbyrdes uenige, er de gode til at finde løsninger, de alle kan leve med 113 5,35 1,02 

Når mine medarbejdere er uenige med mig, er vi gode til at finde løsninger, vi alle kan leve med 111 5,86 ,78 

Mine medarbejdere er indbyrdes gode til at håndtere konflikter, når de opstår 112 5,30 1,11 

Mine medarbejdere er, i samarbejde med mig, gode til at håndtere konflikter, når de opstår 112 5,86 ,79 

Mine medarbejdere er indbyrdes gode til at håndtere problemer med mobning 105 5,64 1,10 

Mine medarbejdere er, i samarbejde med mig, gode til at håndtere problemer med mobning. 104 5,90 ,88 

Organisering og ledelse - i mit ansvarsområde    

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er tydelige for medarbejderne 112 5,79 ,87 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er meningsfulde for medarbejderne 112 5,64 ,94 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er energigivende [herfra defineret som: opmuntrende, motive-
rende, stimulerende etc.], for medarbejderne 

109 5,44 ,96 

Mine medarbejdere har langsigtede visioner for arbejdet, som virker energigivende for dem 109 5,08 ,93 

Mine medarbejdere har konkrete mål for arbejdet, som virker energigivende for dem 109 5,45 ,90 

Mine medarbejdere oplever, at vore regler for adfærd i arbejdet virker efter hensigten 110 5,36 ,98 

Mine medarbejdere oplever, at vore planer for arbejdet virker efter hensigten 111 5,50 ,81 

Mine medarbejdere har gode rollemodeller for deres arbejde 110 5,70 ,90 

Mine medarbejdere er tilstrækkelig teoretisk rustede til de foreliggende opgaver 112 5,31 1,00 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig gode metoder til at løse deres opgaver 112 5,51 ,91 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig gode fysiske redskaber til at løse deres opgaver 111 5,11 1,40 

Mine medarbejdere har tilstrækkelig samstemte kvalitetskriterier for arbejdet 111 5,16 1,13 

Mine medarbejdere er gode til at konkurrere i en positiv ånd 103 5,05 1,20 

Mine medarbejdere er gode til at skabe socialt sammenhold, uden at det går ud over nogen 112 5,95 ,95 

Mine medarbejdere er gode til lære af deres fejl 109 5,50 ,90 

Mine medarbejdere er gode til at hjælpe andre med at lære af deres fejl i en positiv ånd 110 5,32 1,00 

Mine medarbejdere oplever, at vore opgaver og vor tid til opgaveløsningen er velafstemt 112 4,31 1,46 

Mine medarbejdere oplever, at vore opgaver og vor økonomiske ramme til opgaveløsningen er velafstemt 111 3,86 1,61 

Mine medarbejdere oplever, at vore opgaver og vore menneskelige ressourcer til opgaveløsningen er velaf-
stemt 

111 4,55 1,48 



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 

Vor organisering af arbejdet tager kvalificeret højde for medarbejdernes styrker 113 5,66 ,93 

Vor organisering af arbejdet virker samlet set energigivende/frisættende for medarbejderne 110 5,27 ,92 

Vor evaluering af arbejdet virker samlet set energigivende/frisættende for medarbejderne 106 5,18 ,88 

Hvis mine medarbejdere opdager fejl eller brist i arbejdet/opgaveløsningen, handler de normalt hurtigt og 
effektivt 

111 5,78 ,77 

Vor organisering gør det muligt for mine medarbejdere at koncentrere sig i arbejdet 109 5,61 ,91 

Hvis mine medarbejdere bliver uhensigtsmæssigt forstyrrede i hverdagen, kan de distraherende faktorer 
hurtigt fjernes 

107 4,51 1,27 

Mine medarbejdere er gode til at undgå, at forsinkelser i arbejdet får negative konsekvenser 107 5,26 1,18 

Organisering og ledelse - i min egen hverdag    

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er tydelige for mig 113 6,13 ,92 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er meningsfulde for mig 113 6,12 ,88 

De overordnede idealer/værdier for arbejdet er energigivende for mig 113 5,83 ,93 

Vores mere langsigtede visioner for arbejdet virker energigivende for mig 113 5,90 ,95 

Vores mere konkrete mål for arbejdet virker energigivende for mig 113 6,05 ,80 

Vores regler for arbejdet understøtter, at vi når vore mål 107 5,64 1,03 

Vores planer for arbejdet virker efter hensigten 113 5,50 ,96 

Jeg har gode rollemodeller for mit arbejde 108 5,56 1,12 

Jeg er tilstrækkelig teoretisk rustet til de foreliggende opgaver 113 5,58 1,06 

Jeg har tilstrækkelig gode metoder til at løse mine opgaver 113 5,74 ,90 

Jeg har tilstrækkelig gode fysiske redskaber til at løse mine opgaver 113 5,81 1,07 

Jeg oplever, at vi har en tilstrækkelig god/effektiv fælles referenceramme vedr. arbejdets kvalitet 113 5,67 1,16 

Jeg er god til at konkurrere i en positiv ånd 107 5,87 ,98 

Jeg er god til at skabe socialt sammenhold, uden at det går ud over nogen 113 6,19 ,75 

Jeg er god til lære af mine fejl 113 5,96 ,82 

Jeg er gode til at hjælpe andre med at lære af deres fejl i en positiv ånd 112 5,84 ,78 

Vores opgaver og vor tid til opgaveløsningen er velafstemt 112 4,18 1,61 

Vores opgaver og vor økonomiske ramme til opgaveløsningen er velafstemt 111 3,73 1,66 

Vores opgaver og vore menneskelige ressourcer til opgaveløsningen er velafstemt 112 4,77 1,51 

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 

Vor organisering af arbejdet tager kvalificeret højde for mine styrker 110 5,74 1,00 

Vor organisering af arbejdet virker samlet set energigivende/frisættende for mig 111 5,53 1,14 

Vor evaluering af arbejdet virker samlet set energigivende/frisættende for mig 111 5,33 1,20 

Hvis jeg opdager fejl eller brist i arbejdet/opgaveløsningen, handler jeg normalt hurtigt og effektivt 112 6,09 ,77 

Vor organisering gør det muligt for mig at koncentrere mig i arbejdet 111 5,41 1,17 
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Hvis jeg bliver uhensigtsmæssigt forstyrret i hverdagen, kan de distraherende faktorer hurtigt fjernes 110 4,48 1,62 

Jeg er god til at undgå, at forsinkelser i arbejdet får negative konsekvenser 112 5,54 1,07 

Jeg får god støtte fra forvaltningen, når jeg har brug for det 110 5,27 1,37 

Jeg får god inspiration fra forvaltningen, når jeg har brug for det 109 4,81 1,48 

Jeg får god udfordring fra forvaltningen, når jeg har brug for det 104 4,86 1,38 

Indsats og udbytte - i mit ansvarsområde    

Jeg er samlet set tilfreds med mine medarbejderes indsats 112 6,15 ,70 

Jeg er samlet set tilfreds med min egen arbejdsindsats 113 6,27 ,64 

Forældrene spiller en tilstrækkelig aktiv rolle i forhold til vores arbejdsplads 113 5,58 1,33 

Jeg er samlet set tilfreds med mine medarbejderes udbytte af arbejdet 112 5,82 ,85 

Jeg er samlet set tilfreds med mine nærmeste lederes udbytte af min indsats 110 6,08 ,87 

Jeg er samlet set tilfreds med mit eget udbytte af arbejdet 113 6,02 ,81 

Jeg er samlet set tilfreds med forældrenes respons på vores arbejde 112 5,60 1,18 
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6.5. Ledere: Det samlede billede 

Samlet set må man sige, at lederne i Vejle Kommunes skoler giver udtryk for at have det godt. 

De har som gruppe ganske vist en noget blandet oplevelse af deres fysiske omgivelser, den 

fysiske sundhed trænger til en kærlig hånd, der er for mange upædagogiske forstyrrelser og 

administrative forstoppelser i hverdagen, og det kniber med at afstemme opgaver med res-

sourcer – men derudover må man sige, at lederne giver udtryk for at bestride attraktive jobs.   

 

Specifikt oplever lederne som gruppe store frihedsgrader i hverdagen, en høj grad af personlig, 

social og faglig udvikling, at de i vid udstrækning kan udfolde deres individuelle styrker, og i 

det hele taget en meget tryg hverdag. Selvfølgelig må dette ikke skygge for ovennævnte be-

hov – såvel som for en lang række andre behov som den enkelte leder kan stå med i hverda-

gen – men samlet set har Vejle Kommune tilsyneladende en pædagogisk ledergruppe, som 

både kan og er villig til at bære folkeskolen langt ind i fremtiden.  
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6.6. Ledere: Anbefalinger 

 

Det kan på baggrund af ovenstående generelt anbefales: 

• At betragte ovennævnte ”styrker” som udtryk for aspekter af pædago-

gisk/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 hånd-

tere 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 inte-

resse sker. 

• 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 hel-

hed, hvor mange vigtige faktorer og forhold har indflydelse.  

• Og således samlet set: At betragte såvel styrker som behov som ”pædagogi-

ske/ledelsesmæssige energikilder/ressourcer”, som alle involverede har en inte-

resse i at udnytte/håndtere, og som alle derfor spontant kan forventes at bidrage i for-

hold til.  
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Det kan på baggrund af ovenstående, og samstemt med anbefalingerne vedr. eleverne, lærer-

ne og skolepædagogerne, specifikt anbefales: 

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

bemærkes her at lederne gennemsnitligt vurderer de fysiske rammer som noget bedre 

end medarbejderne gør, hvilket giver anledning til drøftelser  

• 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 - det kan/bør overvejes, 

hvordan der fx kan etableres bedre muligheder for at øge fysiske (fælles) aktiviteter, 

bedre adgang til sund mad og bedre muligheder for at holde nødvendige pauser.  

• 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 opga-

ven” 

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

er sygdomsfremkaldende)  

•  at forbedre mulighederne for at kunne handle konstruktivt i forhold til opga-

ver som ikke umiddelbart giver mening, så de  

o enten bliver meningsfulde/velbegrundede 

o eller opgives 

• at forbedre mulighederne for relevant løbende kompetenceudvikling for lærere, 

skolepædagoger og ledere 

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

projekter 
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• 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 umiddel-

bar brugbarhed, af dét, der læres i skolen (også elever glemmer i vid udstræk-

ning dét, de ikke bruger) 

o elevernes individuelle styrker – herunder fx deres talentprofiler, foretrukne må-

der 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 karakterstyr-

ker 

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 ele-

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

at kunne koncentrere sig – herunder måske en bredere afklaring af specialområ-

der/specialtilbud på skolerne  

o elevernes behov for kommunikations- /og konfliktløsningskompetence 

o lærernes og skolepædagogerne behov for kommunikations- /og konfliktløsnings-

kompetence 
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• at fastholde, og på relevante områder intensivere, indsatsen mod mobning 

• at afstemme forhold mellem udfordringer/opgaver og kompeten-

cer/ressourcer bedre  

• at lederne bør overveje, hvordan lærerne og skolepædagogerne kan støttes, 

inspireres og udfordres endnu mere konstruktivt, når der er brug for det 

• at forvaltningen bør overveje, hvordan lederne kan støttes, inspireres og ud-

fordres 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 set kommunalt overblik over, 

hvorledes en række processuelle idealer er tilgodeset i Vejle Skolevæsen, og hvilke 

handlemuligheder dette åbner for.  

 

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 må-

der, 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 be-

stemt faglig orientering. Spørgekategorierne angår i alt væsentligt processuelle idealer, og 

de kan på ingen måde erstatte hverken demokratisk-politiske drøftelser, drøftelser vedr. sam-

fundets udvikling eller faglige drøftelser om undervisningens indhold.  

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 
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fortolkninger af tallene – og tage dem alvorligt – og sammenholde dem med forsker-baserede 

fortolkninger – åbnes der i sagens natur op for mange dybere indsigter og mange nye handle-

muligheder, 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, hvis man skal kunne 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 bor-

geres 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 de-

batterende 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. 


