
Folkeskolereform 2016, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale 

 Tekst:  
Undersøgelse af Folkeskolereformens betydning. 
Velkommen til spørgeskemaet for lærere og pædagoger.   
Spørgsmålene omhandler dit arbejde med gennemførelsen af tiltag i forbindelse med Folkeskolereformen på 
skolen. 
 
Dine svar er vigtige, for at vi kan undersøge reformens betydning for den danske folkeskole de næste 2 år.   
 
I mailen fra DST Survey kan du se din personlige adgangskode. 
 
Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre 
 
Klik > for at gå til næste spørgsmål. 
 
Klik Gem og afslut, hvis du vil holde pause og senere starte besvarelsen ved sidst besvarede spørgsmål. 
 

 

 Lærerskema Børnehaveklassele
der 

Pædagogskema Svarkategorier kommentar 

 FILTER: 
 
Hvis SP 3 = 1, 2, 3, Gå til lærerskema. 
Hvis SP 3 = 5 eller 6, gå til pædagogskema 
 

  

 FILTER: 
 
Hvis SP 3 = 1, Skal der stå [dansk] 
igennem skemaet.  
 

Hvis SP 3= 2, skal der stå [matematik] 
gennem skemaet. 
 
[klassetrin] tages fra SP 16 og 17 
[klassebetegnelse1] fra SP 18_A og 
19_A  

 
 

   

1.  Er du kvinde eller mand? Er du kvinde eller mand? Er du kvinde Kvinde  
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eller mand? Mand 

2.  Hvornår er du født? Hvornår er du født? Hvornår er du 
født? 

Dag [Drop down], Måned [Drop 
down], År [Drop down] 

 

3.  Hvilken af de angivne 
stillingsbetegnelser passer bedst på 
dig? (sæt kun ét kryds) 

Hvilken af de angivne 
stillingsbetegnelser passer 
bedst på dig? 

Hvilken af de 
angivne 
stillingsbetegne
lser passer 
bedst på dig? 

Dansklærer  
Matematiklærer 
Dansk- og matematiklærer. 
Børnehaveklasseleder 
Børnehaveklasseassistent 
Undervisningsassistent 
Pædagog 
Pædagogmedhjælper 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
6 

   Hvor mange 
klokketimer 
om ugen 
arbejder du i 
gennemsnit: 

  

4.    På skolen […] klokketimer per uge  

5.    I SFO […] klokketimer per uge  

6.    På fritidshjem […] klokketimer per uge  

7.    I klub […] klokketimer per uge  

8.    Andre steder: […] klokketimer   

9.    I alt om ugen [skrivefelt] klokketimer  

10.    Hvor mange 
lektioner (á 45 
min.) om ugen 
indgår du i 
undervisningen
. (Skriv 0 hvis 
du ikke indgår i 
undervisningen
) 

[talfelt]  

   Filter: hvis 0= 
’indgår ikke i 
undervisningen 
springes 11 og 

 Filter skal tage højde for 
nyt spørgsmål 
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12 over 

11.    I hvor mange 
af disse timer 
er du som 
pædagog alene 
med klassen? 
(skriv 0, hvis 
du aldrig er 
alene med 
klassen) 

[talfelt] Nyt spørgsmål 

12.    I hvilke fag 
indgår du i 
undervisningen 
(sæt gerne flere 
kryds) 

Drop down 

Billedkunst 

Biologi 

Dansk 

Dansk som andetsprog 

Engelsk 

Fransk 

Fysik/kemi 

Geografi 

Historie 

Madkundskab 

Håndværk og design 

Idræt 

Kristendomskundskab 

Matematik 

Musik 
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 Natur/teknologi 

Samfundsfag 

 

Tysk 

Andet, skriv her: 

  

 

13.  Hvor mange år har du i alt undervist? 
(rund af til nærmeste hele år). 

  […] år  

14.   Hvor mange år har du i alt 
været 
børnehaveklasseleder? 
(rund af til nærmeste hele 
år). 

 […] år  

15.    Hvor mange år 
har du i alt 
arbejdet som 
pædagog i 
folkeskolen, 
herunder i 
skolens SFO? 
(rund af til 
nærmeste hele 
år) 

[…] år  

 Filter:  
Hvis SP 3 = 1 (dansklærer) skal der 
IKKE svares på SP 17  
 
Hvis SP 3 = 2 (matematiklærer) skal 
der IKKE svares på SP 16 
 
Hvis SP 3 = 3 (dansk- og matematik 
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lærer) skal der svares på BÅDE SP 16 
og SP 17 

16.  På hvilke klassetrin underviser du i 
dansk? (sæt gerne flere kryds) 

  0.klassetrin 

1. klassetrin 

2. klassetrin  

3. klassetrin 

4. klassetrin 

5. klassetrin 

6. klassetrin 

7. klassetrin 

8. klassetrin 

9. klassetrin 
10.klassetrin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

17.  På hvilke klassetrin underviser du i 
matematik? (sæt gerne flere kryds) 

  0.klassetrin 

1. klassetrin 

2. klassetrin  

3. klassetrin 

4. klassetrin 

5. klassetrin 

6. klassetrin 

7. klassetrin 

8. klassetrin 

9. klassetrin 

10.klassetrin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

18.    Hvilke 
klassetrin er du 
tilknyttet? 
(Sæt flere gerne 
flere kryds) 

0.klasse/Børnehaveklassen 

1. klasse 

2. klasse  

3. klasse 

4. klasse 

5. klasse 

6. klasse 

7. klasse 

 



Folkeskolereform 2016, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale 

8. klasse 

9. klasse 

10. klasse 
Andet:__________________ 

 Filter: Hvis SP 3 = 3 gå til SP 20.  
Hvis SP 3 = 1, 2, gå til SP 19  

 

    

19.  I sidste runde besvarede du 

spørgeskemaet med en bestemt klasse 

i tankerne. I besvarelsen af dette 

spørgeskema vil vi bede dig tænke på 

den samme klasse. Anfør klassens 

nuværende klassetrin.  
 
Hvis klassen er dimitteret, hvis du 
ikke længere underviser denne klasse, 
eller hvis du ikke kan huske, hvilken 
klasse det var, så bedes du klikke på 
”ny klasse” i stedet. 
 

  Klassetrin: 
1 
3 
5 
7  
9  
Ny klasse 
  
 
 

 

 Filter: hvis 19 ’ny klasse’ springes 

19_A over  

Filter: hvis 19 = ’ny klasse’ stilles 

19_B og 19_C. Ellers springes til 20 

    

19_A    Klassebetegnelse [tekstboks]  
(Fx 5b) 

 

19_B Du skal vælge den klasse, som du har 

den første [dansk/matematik] lektion 

med efter weekenden på enten 1. 3., 

5., 7. eller 9. klassetrin. 

  Klassetrin: 
1 
3 
5 
7  
9  

 

19_C    Klassebetegnelse [tekstboks]   
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(Fx 5b) 

20.  I sidste runde besvarede du 

spørgeskemaet med en bestemt klasse 

i tankerne. I besvarelsen af dette 

spørgeskema vil vi bede dig tænke på 

den samme klasse. Anfør klassens 

nuværende klassetrin.  
 

Hvis klassen er dimitteret, hvis du 

ikke længere underviser denne klasse, 

eller hvis du ikke kan huske, hvilken 

klasse det var, så beds du klikke på 

”ny klasse” i stedet. 

  Klassetrin: 
1 
3 
5 
7  
9  
Ny klasse  
 
 

 

 Filter: hvis 20= ’ny klasse’ springes 

20_A over  

Filter: hvis 20 = ’ny klasse’ stilles 

20_B og 20_C. Ellers springes til sp. 

21 

    

20_A    [klassebetegnelse1]  
Skriv klassens fulde betegnelse, fx 
3b 

 

20_B Du skal vælge den klasse, som du har 

den første dansk- eller matematik-

lektion med efter weekenden, på 

enten 1. 3., 5., 7. eller 9. klassetrin. 

  Klassetrin: 
1 
3 
5 
7  
9  

 

20_C    [klassebetegnelse1]  
Skriv klassens fulde betegnelse, fx 
3b 

 

21.  Hvilket fag besvarer du 

spørgeskemaet ud fra for den udvalgte 

klasse?   

  Dansk 
Matematik 

 



Folkeskolereform 2016, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale 

 Hvis SP 21 = 1 (dansk) skal der står 

[dansk] i resten af skemaet 

Hvis SP 21 = 2 (matematik) skal der 

stå [matematik] i resten af skemaet 

    

22.  Er [klassebetegnelse1] en 

specialklasse? 

  Ja 
nej 

 

23.  Underviser du i [dansk/matematik] i 

andre klasser på [valgte klassetrin fra 

SP 19A eller 20A]?  

 

  Ja  
[klassebetegnelse2] 
Skriv klassens fulde betegnelse, fx 
2b 
 
nej 

 

24.   Angiv den specifikke 

børnehaveklasse, som du 

er børnehaveklasseleder 

for (fx 0.b). 

(Hvis du er 

børnehaveklasseleder for 

mere end én klasse, så 

vælg den klasse, hvor du 

arbejder flest timer om 

ugen. Hvis du har lige 

mange timer i flere klasser, 

så træk lod mellem dem) 

 [ klassebetegnelse1]  

25.  Hvor mange lektioner (a 45 min.) 
underviser du i alt om ugen i 
[klassebetegnelse 1]? (alle fag) 

  [    ] lektioner  

26.  Hvor mange 
[dansk/matematik]lektioner (a 45 
min.) underviser du i alt om ugen i 
[klassebetegnelse 1]?   

Hvor mange lektioner (a 
45 min.) underviser du i alt 
om ugen i 
[klassebetegnelse 1]? 

   

    [    ] lektioner  

Generelle spørgsmål om din     
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[dansk/matematik]undervisning i 
[klassebetegnelse 1] 

  Generelle spørgsmål 
om dit arbejde i 
[klassebetegnelse1] 

   

   Generelle 
spørgsmål 
om dine 
arbejdsopga
ver på 
skolen 

  

 Hvor stor vægt lægger du på 
nedenstående opgaver i dit daglige 
arbejde? 

Hvor stor vægt lægger 
du på nedenstående 
opgaver i dit daglige 
arbejde? 

 Meget stor vægt 
Stor vægt 
Nogen vægt 
Lille vægt 
Ingen vægt 
Ved ikke 

 

27.  At øge elevernes trivsel At øge elevernes trivsel  Meget stor vægt 
Stor vægt 
Nogen vægt 
Lille vægt 
Ingen vægt 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 

28.  At bruge it til at understøtte 
undervisningen 

At bruge it til at 
understøtte 
undervisningen 

 

29.  At udvikle elevernes faglige viden og 
færdigheder 

At udvikle elevernes 
faglige viden og 
færdigheder 

 

30.  At forberede og motivere eleverne til 
en ungdomsuddannelse 

   

31.  Angiv hvor mange timer du arbejder 
på en typisk arbejdsuge  

Angiv hvor mange timer 
du arbejder på en typisk 
arbejdsuge 

Angiv hvor 
mange timer 
du arbejder på 
en typisk 
arbejdsuge 

Skriv_____________timer i alt  

 Angiv hvor stor en andel af tiden 
du i alt i en typisk 

Angiv hvor stor en andel 
af tiden du i alt i en 

Angiv hvor 
stor en andel 
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undervisningsuge brugte på: typisk undervisningsuge 
brugte på: 

af tiden du i 
alt i en typisk 
arbejdsuge 
brugte på: 

32.  Planlægning og evaluering (herunder 
rette arbejde) af undervisning  

Planlægning og evaluering 
(herunder rettearbejde) af 
undervisning 

Planlægning og 
evaluering 
(herunder rette 
arbejde) af 
undervisning 

[    ] Procent   

33.  Undervisning og øvrig tid sammen 
med elever 

Undervisning og øvrig tid 
sammen med elever 

Undervisning 
og øvrig tid 
sammen med 
elever 

[    ] Procent   

34.  Møder med pædagogisk formål (fx 
teammøder) 

Møder med pædagogisk 
formål (fx teammøder) 

Møder med 
pædagogisk 
formål (fx 
teammøder) 

[    ] Procent   

35.  Forældresamarbejde og 
kommunikation med forældre 

Forældresamarbejde og 
kommunikation med 
forældre 

Forældresamar
bejde og 
kommunikatio
n med forældre 

[    ] Procent   

36.  Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Efter- og 
videreuddannel
se 

[    ] Procent  

37.  Andre opgaver Andre opgaver Andre opgaver [    ] Procent  

 Timer i alt brugt til de anførte 
opgaver i en typisk undervisningsuge 

Timer i alt brugt til de 
anførte opgaver i en typisk 
undervisningsuge.  

Timer i alt 
brugt til de 
anførte 
opgaver i en 
typisk 
undervisningsu
ge. 

[    ] Procent  Automatisk 
regnefunktion, der 
summer samlede total af 
ovenstående 

38.  Hvilken andel af en typisk lektion går 
normalt til andre aktiviteter end 
egentlig undervisning? (fx afkrydsning 

Hvilken andel af en typisk 
lektion går normalt til 
andre aktiviteter end 

Hvilken andel 
af en typisk 
lektion går 

[   ] procent  
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af elevprotokol, videregivelse af 
generel information, opretholdelse af 
ro og orden, løsning af elevkonflikter 
og mobning)  

egentlig undervisning? (fx 
afkrydsning af 
elevprotokol, videregivelse 
af generel information, 
opretholdelse af ro og 
orden, løsning af 
elevkonflikter og 
mobning) 

normalt til 
andre 
aktiviteter end 
egentlig 
undervisning? 
(fx afkrydsning 
af 
elevprotokol, 
videregivelse af 
generel 
information, 
opretholdelse 
af ro og orden, 
løsning af 
elevkonflikter 
og mobning) 

  
Angiv, hvor stor en procentdel af 
undervisningstiden i en typisk 
[dansk/matematik]time i 
[klassebetegnelse 1], du 
organiserer undervisningen som:  
 

  Skriv en procent for hver type af 
organisering af undervisningen. 
Skriv 0 (nul), hvis du ikke 
anvender en type. Svarene skal 
tilsammen give 100 procent. 

 

39.  Tavleundervisning    [    ] procent  

40.  Gruppeopdelt undervisning    [    ] procent  

41.  Undervisning i makkerpar    [    ] procent  

42.  Individuel undervisning    [    ] procent  

43.  Andet   [    ] procent  

 Samlet total   […] procent Automatisk regnefunktion, 
der summer de angivne 
procentsvar 
 
Hvis Samlet total > 100 
procent, skal der stå: 
De angivne værdier overstiger 
100 procent.  
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   Hvor ofte har 
du følgende 
opgaver i 
forbindelse 
med 
undervisninge
n? 

  

44.    Planlægning af 
undervisningen 

Hver dag 
2-4 gange om ugen 
1 gang om ugen 
2-3 gange om måneden 
1 gang om måneden 
Hver anden måned 
1-5 gange på 1 år 
Aldrig 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed skal 
komme op hvis man prøver 
at gå videre uden at svare 

45.    Undervisninge
ns 
gennemførelse 

46.    Evaluering af 
undervisningen 

47.    Klasseledelse 

48.    Teamsamarbej
de 

49.    Evaluering af 
elevernes 
læring 

50.    Faglig støtte 
(fx at hjælpe 
elever med 
opgaver og 
lektier) 

51.  
 
  

  Understøttend
e undervisning 

52.    Lektiehjælp og 
faglig 
fordybelse 

53.    Gennemfører 
aktiviteter, der 
understøtter, at 
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eleverne kan 
arbejde 
praktisk med 
det stof, der 
undervises i 

54.    Trivselsrelatere
t støtte (fx at 
hjælpe elever 
med at skabe 
relationer eller 
hjælpe med 
selvværdsprobl
emer) 

55.    Specialpædago
gisk støtte (fx 
at hjælpe elever 
med 
indlæringsvans
keligheder eller 
læseproblemer) 

56.    Gennemføre 
aktiviteter med 
bevægelse i 
undervisningen 

  

I hvilken grad mener du, at 
følgende forhold vil fremme 
elevernes læring? 

 

    

57.  Understøttende undervisning? Understøttende 
undervisning? 

Understøttend
e undervisning? 

I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  

’Ved ikke’-svarmulighed skal 
komme op hvis man prøver 
at gå videre uden at svare 

58.  Faglig fordybelse og lektiehjælp? Faglig fordybelse og 
lektiehjælp? 

Faglig 
fordybelse og 
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lektiehjælp? I meget lav grad 
Slet ikke 

Ved ikke 
 

59.  Motion og bevægelse i 
undervisningen? 

Motion og bevægelse i 
undervisningen? 

Motion og 
bevægelse i 
undervisningen
? 

60.  I hvilken grad har du behov for mere 
viden om, hvordan du i 
undervisningen kan imødekomme 
folkeskolens intentioner om, at 
eleverne dagligt i gennemsnit skal 
have 45 minutters motion og 
bevægelse? 

I hvilken grad har du 
behov for mere viden om, 
hvordan du i 
undervisningen kan 
imødekomme folkeskolens 
intentioner om, at eleverne 
dagligt i gennemsnit skal 
have 45 minutters motion 
og bevægelse? 

I hvilken grad 
har du behov 
for mere viden 
om, hvordan 
du i 
undervisningen 
kan 
imødekomme 
folkeskolens 
intentioner om, 
at eleverne 
dagligt i 
gennemsnit 
skal have 45 
minutters 
motion og 
bevægelse? 

I meget høj grad,  
I høj grad,  
i nogen grad,  
I lav grad,  
i meget lav grad,  
Slet ikke 

 

61.  Hvad er din erfaring med, at dine 
elever får motion og bevægelse i 
undervisningen? 

Hvad er din erfaring med, 
at dine elever får motion 
og bevægelse i 
undervisningen? 

Hvad er din 
erfaring med, 
at dine elever 
får motion og 
bevægelse i 
undervisningen
? 

De bliver mere lærings parate 
De bliver ikke mere læringsparate 
Har ingen erfaring på dette 
område 

 

62.  Hvor ofte inddrager du motion og 
bevægelse i 
[dansk/matematik]undervisningen i 
[klassebetegnelse1]? 

Hvor ofte inddrager du 
motion og bevægelse i 
undervisningen? 

 Hver dag 
2-4 gange om ugen 
1 gang om ugen 
2-3 gange om måneden 
1 gang om måneden 
Hver anden måned 

’Ved ikke’-svarmulighed skal 
komme op hvis man prøver 
at gå videre uden at svare 

63.  Hvor ofte har du besøg af en voksen 
udefra i din 

Hvor ofte har du besøg af 
en voksen udefra i din 
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[dansk/matematik]undervisning i 
[Klassebertegnelse1]? (fx medarbejder 
fra lokal virksomhed, gymnasium, 
forening eller lignende)? 

undervisning i 
[klassebetegnelse]? (fx 
medarbejder fra lokal 
virksomhed, gymnasium, 
forening eller lignende) 

1-5 gange på 1 år 
Aldrig 
Ved ikke 

64.  Hvor ofte tager du eleverne med på 
besøg uden for skolen (for eksempel 
på museum, bondegård eller 
virksomhed)? 

Hvor ofte tager du 
eleverne med på besøg 
uden for skolen (for 
eksempel på museum, 
bondegård eller 
virksomhed)? 

 

65.    Hvor ofte tager 
du eleverne 
med på besøg 
uden for 
skolen (for 
eksempel på 
museum, 
bondegård eller 
virksomhed)? 

66.  Hvor ofte finder din 
[dansk/matematik]undervisning i 
[klassebetegnelse 1] sted uden for 
skolen (i sportsklubber, naturen, byen 
eller andet)? 

Hvor ofte finder din 
undervisning i 
[klassebetegnelse 1] sted 
uden for skolen (i 
sportsklubber, naturen, 
byen eller andet)? 

 Hver dag 
2-4 gange om ugen 
1 gang om ugen 
2-3 gange om måneden 
1 gang om måneden 
Hver anden måned 
1-5 gange på 1 år 
Aldrig 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed skal 
komme op hvis man prøver 
at gå videre uden at svare 

67.    Hvor ofte finder 
din 

undervisning 
sted uden for 
skolen (fx i 
sportsklubber, 
naturen, byen 
eller andet) 

   FILTER: SP 44-56 og 57-67. Hvis der svares  
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’Aldrig’ og/eller ’ved ikke’ ved samtlige spørgsmål 
gå til SP 177 (afslutning af skema). 
OBS: filter vedrører ikke 61 og 62 

68.  Her bedes du anslå, hvor mange 
minutters lektier, du giver eleverne i 
[klassebetegnelse1]en typisk uge. 
(Hvis eleverne slet ikke har lektier, 
skriver du bare 0) 

   
[…] minutter 

 

69.  Bruger du i dette skoleår Fælles i 
undervisningen? 

 Bruger du i dette skoleår Fælles 
Mål 2014 i undervisningen? 
 

Jeg bruger 
Fælles Mål 2014 
Jeg bruger ikke 
Fælles Mål 

 

 FILTER: Hvis der svares ’Jeg bruger 
ikke Fælles Mål’ springes de næste tre 
spørgsmål over 

 FILTER: Hvis der svares ’Jeg 
bruger ikke Fælles Mål’ springes 
de næste fire spørgsmål over 

  

 Hvor enig eller uenig er du i 
nedenstående udsagn:  

 Hvor enig eller uenig er du i 
nedenstående udsagn: 

  

70.  Jeg nedbryder målbeskrivelserne i 
’Fælles Mål’ til konkrete mål for 
eleverne  

 Jeg nedbryder målbeskrivelserne 
i ’Fælles Mål’ til konkrete mål for 
eleverne  

Helt enig  
Delvis enig 
Hverken enig 
eller uenig 
Delvis uenig 
Helt uenig 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 71.  Jeg planlægger min undervisning med 

udgangspunkt i fælles mål 
 Jeg planlægger min undervisning 

med udgangspunkt i fælles mål 

72.  Jeg gennemfører min undervisning 
med udgangspunkt i ’Fælles Mål’  

 Jeg gennemfører min 
undervisning med udgangspunkt 
i ’Fælles Mål’  

73.  Jeg evaluerer elevernes udbytte af 
undervisningen i forhold til ‘Fælles 
Mål’  

 Jeg evaluerer elevernes udbytte af 
undervisningen i forhold til 
‘Fælles Mål’  

74.  Har eleverne i [klassebetegnelse1] i 
løbet af dette skoleår været undervist i 
hold i [dansk/matematik]?  

  Ja 
Nej 
 

 

  
FILTER: Hvis SP 74 = nej, gå til spørgsmål 87 
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75.  Hvor stor en andel af den samlede 
undervisningstid i [dansk/matematik] 
dette skoleår har eleverne i 
[klassebetegnelse 1] været inddelt i 
hold:  

  0 % 
1 - 10 % 
11-20 % 
21-30 % 
31-40 % 
41-50 % 
51 – 60 % 
61 – 70 % 
Mere end 70 % 

 

76.   Hvor stor en andel af den samlede 
undervisningstid i [dansk/matematik] 
dette skoleår har eleverne i 
[klassebetegnelse 1] været inddelt i 
Hold i klassen/på tværs af 
klasser/hold på tværs af klasser 

  Spørgsmål slået sammen 

 Hvor ofte har følgende principper 
været udslagsgivende for 
inddelingen af eleverne i 
[klassebetegnelse1]i forskellige 
hold?  

    

77.  Ud fra elevernes faglige niveau    Hver gang 
Ofte 
Nogle gange 
Sjældent  
Aldrig 

 

78.  På baggrund af andre pædagogiske 
overvejelser (sociale relationer, køn, 
kulturel baggrund, læringsformer mv.) 

  Ændret 
spørgsmålsfomulering 

79.  Eleverne har selv valgt, hvilket hold 
de er indgået i  

   

80.  Praktiske hensyn (fx lokaler, 
skemalægning mv.) 

   

   I hvilken grad bidrager du til 
følgende konkrete opgaver? 

  

81.    Håndtering af uro/konflikter I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 

Ved ikke 
 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 

82.    Undervisning af hele klassen 

83.    Deling af klassen i ét eller flere 
mindre hold i undervisningen  

84.    Elevobservation (fx i forbindelse 
med udredninger) 

85.    Arbejde med en eller flere elever 
uden for klassen (om faglige, 
sociale eller specialpædagogiske 
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problemstillinger) 

86.    Relationsarbejde eller 
fællesskabsstyrkende aktiviteter i 
klassen 

  
Spørgsmål om teamsamarbejde, fagprofessionelt samarbejde og evaluering 

 

 I hvilken grad oplever du at 
ledelsen har sat konkrete mål for  
 

I hvilken grad oplever 
du at ledelsen har sat 
konkrete mål for  

 

I hvilken grad oplever du at ledelsen har sat 
konkrete mål for  
 

 

87.  Elevernes faglige niveau  
 

Elevernes faglige niveau  

 

Elevernes faglige niveau  
 

I meget høj 
grad, 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 

Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 88.  Elevernes trivsel  

 
Elevernes trivsel  

 

Elevernes trivsel  
 

89.  At reducere andelen af fagligt svage 
elever i [dansk/matematik] 

 At reducere andelen af 
fagligt svage elever 

 At reducere andelen af fagligt 
svage elever 

 I hvilken grad har du det seneste 
skoleår talt med en eller flere fra 
ledelsen om  
  
 

I hvilken grad har du det 
seneste skoleår talt med 
en eller flere fra ledelsen 
om  
 

 

I hvilken grad har du det seneste skoleår talt 
med en eller flere fra ledelsen om  
 

 

90.  Elevernes faglige niveau  
 

Elevernes faglige niveau  

 

Elevernes faglige niveau  
 

I meget høj 
grad, 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 

Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 91.  Elevernes trivsel  

 
Elevernes trivsel  

 

Elevernes trivsel  
 

92.  At reducere andelen af fagligt svage 
elever i [dansk/matematik] 

 At reducere andelen af 
fagligt svage elever 

 At reducere andelen af fagligt 
svage elever 

 I hvilken grad har du det seneste 
skoleår talt med en eller flere af 

I hvilken grad har du det 
seneste skoleår talt med 

I hvilken grad har du det seneste skoleår talt 
med en eller flere af dine kollegaer om  
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dine kollegaer om  
  
 

en eller flere af dine 
kollegaer om  

 

 

93.  Elevernes faglige niveau  
 

Elevernes faglige niveau  

 

Elevernes faglige niveau  
 

I meget høj 
grad, 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 

Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 94.  Elevernes trivsel  

 
Elevernes trivsel  

 

Elevernes trivsel  
 

95.  At reducere andelen af fagligt svage 
elever i [dansk/matematik] 

 At reducere andelen af 
fagligt svage elever 

 At reducere andelen af fagligt 
svage elever 

    

I hvilken grad bliver du inddraget i 

nedenstående? 

 

96.    Skole-hjem-samarbejde generelt I meget høj 
grad, 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 

Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 

97.    Skole-hjem-samtaler 

98.    Samarbejde med AKT-personer 

99.    Samarbejde med 
inklusionskonsulenter 

100.    Samarbejde med andre 

ressourcepersoner 

101.    Udarbejdelse af elevplaner 

102.    Deltager du i møder i 

teamsamarbejde med lærere på 

skolen? 
 

Ja,  
Nej 

 

   FILTER: HVIS SP 102 = Nej, gå videre til SP 104  

103.  I hvilke af følgende typer af team har 
du mindst et møde om måneden? 
(sæt gerne flere kryds) 

I hvilke af følgende typer 
af team har du mindst et 
møde om måneden? 
(sæt gerne flere kryds) 

I hvilke af følgende typer af team 
har du mindst et møde om 
måneden? 
(sæt gerne flere kryds) 

a) Fagteam 
b) Klasseteam 
c) Årgangsteam 
d) 
Afdelingsteam 
e) Har ingen 
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månedlige 
teammøder 

 I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn?  

104.  Jeg diskuterer undervisning med mine 
kolleger  

Jeg diskuterer 
undervisning med mine 
kolleger. 

Jeg diskuterer undervisning med 
mine kolleger 

I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 105.  Jeg diskuterer pædagogiske metoder 

med mine kolleger 
Jeg diskuterer pædagogiske 
metoder med mine 
kolleger 

Jeg diskuterer pædagogiske 
metoder med mine kolleger 

106.  Jeg drøfter mine elevers udbytte af 
undervisningen med mine kolleger 

Jeg drøfter mine elevers 
udbytte af undervisningen 
med mine kolleger 

 

107.    Jeg drøfter jævnligt elevernes 
udbytte af undervisningen med 
mine kolleger 

108.   Lærerne på skolen observerer af og til 
hinandens undervisning 

  I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 

109.    Jeg observerer af og til 
undervisningen 

110.  Lærerne på skolen gennemgår 
sammen klassens resultater i test og 
prøver 

  

111.    Vi (klassens team) gennemgår 
sammen klassens resultater i test 
og prøver 

112.  Jeg henter inspiration og sparring til 
min undervisning fra vejledere/særlige 
ressourcepersoner på skolen 

Jeg henter inspiration og 
sparring til min 
undervisning fra 
vejledere/særlige 
ressourcepersoner på 
skolen 

 I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 

113.    Jeg henter inspiration og sparring 
til min deltagelse i 
undervisningen fra 
vejledere/særlige 
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ressourcepersoner på skolen 

114.  Jeg henter inspiration til min 
undervisning fra kurser eller anden 
form for kompetenceudvikling 

Jeg henter inspiration til 
min undervisning fra 
kurser eller anden form for 
kompetenceudvikling 

 

115.    Jeg henter inspiration til min 
deltagelse i undervisningen fra 
kurser eller anden form for 
kompetenceudvikling 

116.  Jeg henter inspiration til min 
undervisning fra forskning 

Jeg henter inspiration til 
min undervisning fra 
forskning 

 I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 117.    Jeg henter inspiration til min 

deltagelse i undervisningen fra 
forskning 

118.  Jeg henter inspiration og sparring til 
min undervisning fra teamsamarbejde 

Jeg henter inspiration og 
sparring til min 
undervisning fra 
teamsamarbejde 

 

119.  Jeg henter inspiration og sparring til 
min undervisning fra 
ressourcepersoner, der ikke er ansat 
på skolen(fx fra læringskonsulenter i 
kommunen eller 
Undervisningsministeriet)? 

Jeg henter inspiration og 
sparring til min 
undervisning fra 
ressourcepersoner, der 
ikke er ansat på skolen(fx 
fra læringskonsulenter i 
kommunen eller 
Undervisningsministeriet)? 

 

120.    Jeg henter inspiration og sparring 
til min deltagelse i undervisning 
fra ressourcepersoner, der ikke er 
ansat på skolen(fx fra 
læringskonsulenter i kommunen 
eller Undervisningsministeriet)? 

121.    Jeg henter inspiration og sparring 
til min deltagelse i 
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undervisningen fra 
teamsamarbejde 

122.  Jeg har jævnligt samtaler med hver 
enkelt elev, om de når deres 
læringsmål 

  I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 123.  Jeg anvender resultater fra test (fx 

nationale test) til vurdering af den 
enkelte elev 

  

124.  Jeg oplever, at elevplanen er et 
redskab, der understøtter elevens 
læring 

  

125.  Jeg oplever, at elevplanen er et godt 
udgangspunkt for dialog med forældre 
om elevens faglige udvikling 

  

  
Spørgsmål om undervisningen 

 

  

Hvordan vil du beskrive din undervisning i [dansk/matematik] i [klassebetegnelse 1] på en skala fra 1 (helt enig 
med A) til 5 (helt enig med B), og hvor 3 er neutral?  

 

126.  A: Jeg er meget konsekvent med, at 
eleverne skal overholde aftaler  
 
B: Jeg udviser fleksibilitet og 
accepterer, at aftaler ikke altid 
overholdes af elever 

  1. Helt 
enig 
med A 

2. . 
3. Neutral 
4. . 

      5.   Helt enig 
med B 

5.  

127.  A: Så længe det ikke generer 
undervisningen, accepterer jeg, at 
eleverne bevæger sig rundt i 
klasselokalet eller snakker med 
sidemanden  
 
B: Jeg accepterer ikke, at eleverne 
bevæger sig rundt i klasselokalet eller 

  1. Helt 
enig 
med A 

2. . 
3. Neutral 
4. . 
5.   Helt enig 
med 

5.  
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snakker med sidemanden 

128.  A: Jeg tydeliggør læringsmålene over 
for eleverne i langt de fleste timer  
 
B: Jeg fokuserer på at lære eleverne 
stoffet og lægger ikke vægt på at 
fortælle dem om målene 

  1. Helt 
enig 
med A 

2. . 
3. Neutral 
4. . 
5.   Helt enig 
med B 

5.  

129.  
 

A: Jeg giver udtryk for høje 
forventninger til mine elevers faglige 
præstationer  
B: Jeg giver ikke udtryk for høje 
forventninger til mine elevers faglige 
præstationer 

  1. Helt 
enig 
med A 

2. . 
3. Neutral 
4. . 
5.   Helt enig 
med B 

5.  

130.  I hvilken grad tilbydes eleverne i din 
klasse faglig træning, faglige 
udfordringer eller turboforløb, som er 
tilpasset deres niveau og behov? 

  I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 
Slet ikke 
 

 

131.  Hvor ofte formidler du individuelle 
læringsmål for den enkelte elev i 
[klassebetegnelse1]? 

  Hver lektion 
Hver dag 
2-4 gange om 
ugen 
1 gang om ugen 
2-3 gange om 
måneden 
1 gang om 
måneden 
Hver anden 
måned 

’Ved ikke’-svarmulighed skal 
komme op hvis man prøver 
at gå videre uden at svare 

132.  Hvor ofte giver du supplerende 
opgaver til særligt dygtige elever i 
[klassebetegnelse1]? 

  

133.  
 

Hvor ofte varierer du arbejdsformer 
for at tilgodese forskellige elevers 
læringsbehov? 

  

134.  Hvor ofte tilrettelægger du 
[dansk/matematik]undervisningen i 
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forhold til målene for de enkelte 
elever i [klassebetegnelse1]? 

1-5 gange på et 
år 
Aldrig 
Ved ikke 

135.  Hvor ofte bruger du apps, digitale 
bøger eller andre digitale læremidler i 
din [dansk/matematik]undervisning i 
[klassebetegnelse1]? 

  

136.  Hvor ofte tilrettelægger du 
[dansk/matematik]undervisningen i 
[klassebetegnelse1], så eleverne skal 
bruge internettet til at søge 
informationer? 

  

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dine elever i [dansk/matematik] i [klassebetegnelse 1]? 
Sæt ét kryds i hver række. 

 

137.  Når timen begynder, varer det længe, 
før eleverne falder til ro 

Når timen begynder, varer 
det længe, før eleverne 
falder til ro 

Når timen begynder, varer det 
længe, før eleverne falder til ro 

Meget uenig 
Uenig 
Enig 
Meget enig 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 138.  Jeg må ofte afbryde undervisningen 

for at løse konflikter blandt eleverne 
Jeg må ofte afbryde 
undervisningen for at løse 
konflikter blandt eleverne 

Jeg må ofte afbryde 
undervisningen for at løse 
konflikter blandt eleverne 

139.  Der er meget forstyrrende støj i 
undervisningen 

Der er meget forstyrrende 
støj i undervisningen 

Der er meget forstyrrende støj i 
undervisningen 

140.  Hvor ofte medvirker eleverne i 
[klassebetegnelse 1] til at opstille mål 
for deres egne læreprocesser? 

  Hver dag 
2-4 gange om 
ugen 
1 gang om ugen 
2-3 gange om 
måneden 
1 gang om 
måneden 
Hver anden 
måned 
1-5 gange på et 
år 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed skal 
komme op hvis man prøver 
at gå videre uden at svare 

141.  Hvor ofte har du samtaler med hver 
enkelt elev om elevens udbytte af 
[dansk/matematik]undervisningen? 

  

142.    Hvor ofte medvirker du til 
samtaler med hver enkelt elev 
om elevens udbytte af 
undervisningen? 

143.  Hvor ofte vurderer du, hvor den 
enkelte elev befinder sig i forhold til 
læringsmålene? 

  

144.  Har [klasssebetegnelse 1] inden for   1. Ja  
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den seneste 4 ugers sammenhængende 
undervisningsperiode været tilknyttet 
flere lærere/pædagoger/anden 
ressourceperson i nogle eller alle af 
timerne i [dansk/matematik]? 

2. Nej  

145.   Har [klassebetegnelse 1] 
inden for den seneste 4 
ugers sammenhængende 
undervisningsperiode 
været tilknyttet flere 
lærere/pædagoger/anden 
ressourceperson i nogle 
eller alle timerne? 

  

 Filter: Hvis SP 144 eller 145 = NEJ, gå til SP 152    

146.  Hvilken støtte er der tale om, og i 
hvilket omfang anvendes den?  
(Skriv 0, hvis det ikke er tilfældet) 

Hvilken støtte er der tale 
om, og i hvilket omfang 
anvendes den?  
(Skriv 0, hvis det ikke er 
tilfældet) 

   

147.  Støtte til hele klassen fra en 
læreruddannet (tolærerordning) 

Støtte til hele klassen fra 
en læreruddannet 
(tolærerordning) 

 Angiv samlet 
antal lektioner 
indenfor de 
seneste 4 
undervisningsug
er 

 

148.  Støtte til hele klassen fra en ikke-
læreruddannet (pædagog eller anden 
ressourceperson) 

Støtte til hele klassen fra 
en ikke-læreruddannet 
(pædagog eller anden 
ressourceperson) 

 Angiv samlet 
antal lektioner 
indenfor de 
seneste 4 
undervisningsug
er 

 

149.  Støtte til en enkelt elev eller få elever 
med særlige behov (støtteperson) 

Støtte til en enkelt elev 
eller få elever med særlige 
behov (støtteperson) 

 Angiv antal 
lektioner 
indenfor de 
seneste 4 
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undervisningsug
er 

150.  Supervision, observation eller 
lignende 

Supervision, observation 
eller lignende 

 Angiv antal 
lektioner 
indenfor de 
seneste 4 
undervisningsug
er 

 

151.    Indgår du som støtte i en klasse? Angiv antal 
lektioner 
indenfor de 
seneste 4 
undervisningsug
er 

Nyt spørgsmål 

 Spørgsmål om samarbejde mellem lærere og pædagoger  

 I hvilken grad…  

152.  .. ser du en værdi i, at lærere og 
pædagoger skal samarbejde om 
undervisningen? 

…ser du en værdi i, at 
lærere og pædagoger skal 
samarbejde om 
undervisningen? 

.. ser du en værdi i, at lærere og 
pædagoger skal samarbejde om 
undervisningen? 

I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

 

153.   
 

 Anerkender lærerne din faglighed 
 

 

154.  … anerkender pædagogerne din 
faglighed 

  Nyt spørgsmål 

155.    Får du konstruktiv sparring fra 
lærerne 

 

156.  … får du konstruktiv sparring fra 
pædagogerne 

  Nyt spørgsmål 

157.    … oplever du at blive inddraget i, 
hvad der skal foregå i 
undervisningen? 

Nyt spørgsmål 

158.    Bliver dine kompetencer anvendt 
i samarbejdet med lærerne om 
undervisningen 

 

159.    Planlægning af undervisning 0 min  
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160.    Gennemførelse af undervisning 1-15mion 
16-30 min 
31-60 min 
61 min – 2 timer 
Mere end 2 
timer   

161.    Sparring og supervision  

  

Spørgsmål om forældrekontakt 
 

 Hvor ofte kommunikerer du med forældre om…  

162.  …elevers faglige udvikling? …elevers faglige 
udvikling? 

…elevers faglige udvikling? Hver dag 
2-4 gange om 
ugen 
1 gang om ugen 
2-3 gange om 
måneden 
1 gang om 
måneden 
Hver anden 
måned 
1-5 gange på 1 
år 
Aldrig 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed skal 
komme op hvis man prøver 
at gå videre uden at svare 

163.  …disciplinære forhold i klassen? …disciplinære forhold i 
klassen? 

…disciplinære forhold i klassen? 

164.  …elevers trivsel? …elevers trivsel? …elevers trivsel? 

165.  …lektier? …lektier? …lektier? 

166.  …sociale relationer i klassen? …sociale relationer i 
klassen? 

…sociale relationer i klassen? 

 I hvor høj grad oplever du, at implementeringen af arbejdstidsreglerne for lærerne virker understøttende for …  
 

 

167.  Den faglige kvalitet i undervisningen?   Slet ikke 
I meget lav grad 
I lav grad 
I nogen grad 
I høj grad 
I meget høj grad 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 

168.  Kvaliteten af lærernes planlægning?    

169.  Samarbejdet mellem skolens 
medarbejdere? 

   

  

Spørgsmål om skoleledelsen 
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170.  I hvilken grad oplever du, at skolele-
delsen giver udtryk for at anerkende 
dit arbejde? 

I hvilken grad oplever du, 
at skoleledelsen giver 
udtryk for at anerkende dit 
arbejde? 

I hvilken grad oplever du, at 
skoleledelsen giver udtryk for at 
anerkende dit arbejde? 

Slet ikke 
I meget lav grad 
I lav grad 
I nogen grad 
I høj grad 
I meget høj grad 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 

171.  I hvilken grad oplever du, at 
skoleledelsen aktivt arbejder for et 
godt samarbejde mellem lærere og 
pædagoger på skolen? 

I hvilken grad oplever du, 
at skoleledelsen aktivt 
arbejder for et godt 
samarbejde mellem lærere 
og pædagoger på skolen? 

I hvilken grad oplever du, at 
skoleledelsen aktivt arbejder for 
et godt samarbejde mellem lærere 
og pædagoger på skolen? 

172.  I hvilken grad blander skolens ledelse 
sig i, hvordan du udfører dit arbejde.  

I hvilken grad blander 
skolens ledelse sig i, 
hvordan du udfører dit 
arbejde. 

I hvilken grad blander skolens 
ledelse sig i, hvordan du udfører 
dit arbejde. 

I for lav grad 
I lidt for lav 
grad 
I tilpas grad 
I lidt for høj 
grad 
I for høj grad 

 

 Tænk venligst på indeværende 
skoleår. Cirka hvor mange gange 
har en af skolens ledere gjort 
følgende? 

Tænk venligst på 
indeværende skoleår. 
Cirka hvor mange gange 
har en af skolens ledere 
gjort følgende? 

   

173.  Overværet din undervisning Overværet din 
undervisning 

 Skriv antal 
gange 

 

174.  Givet dig feedback på din undervis-
ning 

Givet dig feedback på din 
undervisning 

 Skriv antal 
gange 

 

175.  Diskuteret undervisningsmetoder med 
dig – enten på tomandshånd eller i en 
gruppe (fx team eller afdeling) 

Diskuteret under-
visningsmetoder med dig – 
enten på tomandshånd 
eller i en gruppe (fx team 
eller afdeling) 

 Skriv antal 
gange 
 

 

176.  Drøftet planlægningen af 
undervisningen med dig – enten på 
tomandshånd eller i en gruppe 

Drøftet planlægningen af 
undervisningen med dig – 
enten på tomandshånd 
eller i en gruppe 

 Skriv antal 
gange 
 

 

177.  Drøftet elevernes resultater med dig Drøftet elevernes  Skriv antal  
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resultater med dig gange 

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

 

    Helt enig 
Delvist enig 
Neutral 
Delvist uenig 
Helt uenig 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 

178.  Jeg er enig i skolens fastsatte mål og 
værdier 

Jeg er enig i skolens 
fastsatte mål og værdier 

Jeg er enig i skolens 
fastsatte mål og værdier 

179.  Skolens ledelse har et godt kendskab 
til pædagogiske metoder. 

Skolens ledelse har et godt 
kendskab til pædagogiske 
metoder. 

Skolens ledelse har et 
godt kendskab til 
pædagogiske metoder. 

180.  Skolens ledelse har høje forventninger 
til elevernes faglige niveau 

Skolens ledelse har høje 
forventninger til elevernes 
faglige niveau 

Skolens ledelse har høje 
forventninger til elevernes 
faglige niveau 

181.  Skolens ledelse er god til at motivere 
lærerne til at yde en stor indsats. 

  

182.   Skolens ledelse er god til at 
motivere medarbejderne til 
at yde en stor indsats. 

Skolens ledelse er god til 
at motivere 
medarbejderne til at yde 
en stor indsats. 

183.  Skolens ledelse er kompetent. Skolens ledelse er 
kompetent. 

Skolens ledelse er 
kompetent. 

184.  Jeg har stor tillid til ledelsen på min 
skole 

Jeg har stor tillid til 
ledelsen på min skole 

 

185.  Jeg har stor tillid til kommunens 
skoleforvaltning 

Jeg har stor tillid til 
kommunens 
skoleforvaltning 

 

 Spørgsmål om din vurdering af behovet for forandringer i folkeskolen. 
 I hvilken grad mener du, det har været nødvendigt… 

 

186.  At ændre folkeskolens skoledag og 
undervisning for at få en bedre folke-
skole? 

At ændre folkeskolens 
skoledag og undervisning 
for at få en bedre folke-
skole? 

 I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 

187.  I hvilken grad vurderer du, at 
folkeskolereformen vil føre til en 
bedre folkeskole? 

I hvilken grad vurderer du, 
at folkeskolereformen vil 
føre til en bedre 
folkeskole? 

I hvilken grad vurderer 
du, at folkeskolereformen 
vil føre til en bedre 
folkeskole? 
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 Spørgsmål om gennemførelsen af folkeskolereformen på din skole.  

 I hvilken grad har skolens ledelse 
præsenteret medarbejderne for en 
kort og klar vision for skolens 
pædagogiske udvikling under 
folkeskolereformen? 

I hvilken grad har skolens 
ledelse præsenteret 
medarbejderne for en kort 
og klar vision for skolens 
pædagogiske udvikling 
under folkeskolereformen? 

I hvilken grad har skolens 
ledelse præsenteret 
medarbejderne for en 
kort og klar vision for 
skolens pædagogiske 
udvikling under 
folkeskolereformen? 

I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

’Ved ikke’-svarmulighed 
skal komme op hvis man 
prøver at gå videre uden 
at svare 

 I hvilken grad har skolens ledelse 
præsenteret medarbejderne for en klar 
handleplan for, hvordan 
folkeskolereformens elementer skal 
føres ud i livet på skolen? 

I hvilken grad har skolens 
ledelse præsenteret 
medarbejderne for en klar 
handleplan for, hvordan 
folkeskolereformens 
elementer skal føres ud i 
livet på skolen? 

I hvilken grad har skolens 
ledelse præsenteret 
medarbejderne for en klar 
handleplan for, hvordan 
folkeskolereformens 
elementer skal føres ud i 
livet på skolen? 

188.  I hvilken grad føler du dig rustet til at 
undervise som folkeskolereformen 
lægger op til? 

I hvilken grad føler du dig 
rustet til at undervise som 
folkeskolereformen lægger 
op til?  

I hvilken grad føler du dig 
rustet til at arbejde som 
folkeskolereformen 
lægger op til? 

189.  -    I hvilken grad har medarbejderne haft 
indflydelse på gennemførelsen af 
folkeskolereformen på skolen? 

 

I hvilken grad har 
medarbejderne haft 
indflydelse på 
gennemførelsen af 
folkeskolereformen på 
skolen? 

I hvilken grad har 
medarbejderne haft 
indflydelse på 
gennemførelsen af 
folkeskolereformen på 
skolen? 

  

 Spørgsmål om tilfredshed. 
Hvor enig er du i følgende udsagn: 

 

190.  Jeg føler, at jeg gør en betydelig 
uddannelsesmæssig forskel i mine 
elevers liv. 

Jeg føler, at jeg gør en 
betydelig 
uddannelsesmæssig forskel 
i mine elevers liv. 

Jeg føler, at jeg gør en 
betydelig 
uddannelsesmæssig 
forskel i mine elevers liv. 
 

Helt enig 
Delvist enig 
Hverken enig eller 
uenig  
Delvist uenig 
Helt uenig   
Ved ikke 

 

191.  Hvis jeg virkelig anstrenger mig, kan 
jeg få selv den mest vanskelige og 
umotiverede elev til at gøre fremskridt 
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192.  Jeg ved normalt, hvordan jeg får 
elevernes opmærksomhed. 

   

193.  Jeg har succes med eleverne i min 
klasse. 

Jeg har succes med 
eleverne i min klasse. 

  

194.  Jeg nyder i høj grad mit daglige 
arbejde. 

Jeg nyder i høj grad mit 
daglige arbejde. 

Jeg nyder i høj grad mit 
daglige arbejde. 

 

195.  Jeg glæder mig altid til at tage på 
arbejde om morgenen. 

Jeg glæder mig altid til at 
tage på arbejde om 
morgenen. 

Jeg glæder mig altid til at 
tage på arbejde om 
morgenen. 

 

196.  Jeg føler en stor personlig 
tilfredsstillelse ved at udføre mit 
arbejde. 

Jeg føler en stor personlig 
tilfredsstillelse ved at 
udføre mit arbejde. 

Jeg føler en stor personlig 
tilfredsstillelse ved at 
udføre mit arbejde. 

 

197.  Afsluttende spørgsmål. 
 
Er din undervisning i 
[dansk/matematik] i 
[klassebetegnelse1] væsentlig forskellig 
fra din undervisning i 
[dansk/matematik] i [klassebetegnelse 
2]?   

  Ja 
nej 

 

198.  Nu er der ikke flere spørgsmål.  
 
Afsluttende bemærkninger eller 
kommentarer vedrørende 
Skolereformen 

Nu er der ikke flere 
spørgsmål.  
 
Afsluttende bemærkninger 
eller kommentarer 
vedrørende Skolereformen 

Nu er der ikke flere 
spørgsmål.  
 
Afsluttende 
bemærkninger eller 
kommentarer vedrørende 
Skolereformen 

[skrivefelt]  

Må forskerne bag evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen på baggrund af dine besvarelser i dette spørgeskema gerne 
kontakte dig via e-mail med henblik på eventuelt opfølgende undersøgelser, fx i form af interview? 
 
Ja 
Nej 
 
For at afslutte skemaet skal du trykke > frem. 
Mange tak for din besvarelse. 
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