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FORMÅL 

Denne rapport har til hensigt at afdække lærernes tilfredshed og oplevelser med folkeskolereformen og lov 409 

som trådte i kraft pr. 1. august 2014. Rapporten er opdelt i 4 store sektioner vedrørende 1) generelt om 

folkeskolereformen, 2) om især arbejdstid, 3) lektiehjælp, skoledagens længde m.m.  samt 4) inklusion. En del af 

spørgsmålene går igen fra lignende undersøgelser fra september 2014 og april 2015, og hvor det er relevant, vil 

spørgsmål blive sammenlignet for at se, hvorvidt der er sket holdningsforskydninger.   

METODE 

Analysen baserer sig på et internetsurvey, hvor spørgeskemaet blev distribueret via SurveyXact til 1042 

medlemmer af Folkeskolens stående undersøgelsespanel. Spørgeskemaet blev udsendt elektronisk via e-mail d. 

4/4 - 2016 og var åbent for besvarelse frem til d. 15/4 - 2016. For at få så mange besvarelser som muligt, blev der 

udsendt en rykkermail d. 12/4 - 2016 til alle e-mailadresser, der i første omgang var forsøgt kontaktet, men fra 

hvilke der endnu ikke var indløbet en besvarelse. Alle besvarelser er tastet ind online af respondenterne selv. 

De mere udførlige tabeller og statistiske tests samt det fulde spørgeskema findes i bilagsdelen sidst i rapporten. 

DATABEHANDLING 

Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor 

de er kontrolleret og renset for fejl. Spørgsmålene fremstilles for hvert spørgsmål i en figur med andelene angivet i 

procent. Andele angives i hele procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis 

summerer til 100%, idet afrunding i nogle tilfælde fører til, at summen bliver lidt mindre eller lidt højere. I 

forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med de nævnte baggrundsvariabler og testet for 

sammenhænge via statistiske tests (for uddybning, se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare 

hvilke sammenhænge, der kan påvises mellem baggrundsvariablerne og de øvrige spørgsmål. Forinden dette vil 

også de enkelte baggrundsfaktorer blive krydstabuleret med de øvrige baggrundsfaktorer, ligesom relevante 

sammenhænge mellem de enkelte spørgsmål bliver krydstabuleret og fremhævet. Signifikante sammenhænge vil 

løbende blive kommenteret, mens selve krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel. Derfor anbefales det 

læseren at studere disse på egen hånd, hvis der ønskes et mere indgående indblik i variablernes specifikke 

sammenhæng. 

Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte gammakoefficient og chi-square (chi
2
) samt Eta. Disse 

tests angiver sandsynligheden for, at der er en statistisk sammenhæng mellem to variabler. Chi
2
 bruges som 

backup til gamma, da denne kan fange sammenhænge, som gammakoefficienten ikke kan. Eta bruges til at teste 

variabler på intervalniveau. 

Der testes med et konfidensinterval på 95%, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95%, for 

at der kan tales om signifikans (og således, at man kan tale om, at der er en sandsynlighed på over 95% for, at der i 

virkeligheden er en sammenhæng mellem to givne variabler). Disse sandsynlighedsmål præsenteres som 

decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,00 

udtryk for en høj signifikans (høj sandsynlighed for sammenhæng) og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte 

konfidensgrænse på 5%. 
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Endelig er i forbindelse med test af signifikante sammenhænge, hvor en eller flere variabler er på nominalskaleret 

niveau (hvor chi
2
 anvendes som sammenhængsmål), anvendt et kriterium for andelen af celler i krydstabellen, som 

må indeholde færre end 5 observationer (respondenter). Således rapporteres udelukkende sammenhænge, hvor 

ikke færre end halvdelen (50%) af cellerne indeholder færre end 5 observationer. Dermed sikres det, at læseren 

kun præsenteres for de sammenhænge, der statistisk må betragtes som rimeligt ”sikre”. 

Undersøgelsen er gennemført af Sven A. Scharling og Mads W. Scharling. 

DATAINDSAMLING 

Der er i alt 411 respondenter, der har besvaret alle spørgsmålene. Det svarer til en besvarelsesprocent på 44 %, 

som er beregnet på følgende måde: 

    

A: Gennemførte besvarelser  411 

B: Forsøgt kontaktet                             1042 

C: Antal uanvendelige 108 

Svarprocent:        (
𝐴

𝐵−𝐶
) ∙  100%              44 % 

Svarprocenten udregnes med udgangspunkt i de personer, som er forsøgt kontaktet. Dog modregnes de, som det 

ikke kunne lade sig gøre at få kontakt med pga. f.eks. ugyldige e-mailadresser eller overfyldte indbakker, samt de 

respondenter, som ikke længere ønsker at være en del af Folkeskolens panelundersøgelser pga. bl.a. pension.  

Yderligere er også en svarprocent for påbegyndte besvarelser udregnet. Der er i alt 49 respondenter, som har 

påbegyndt spørgeskemaet, men ikke besvaret alle spørgsmålene. Regnes disse 49 med, er svarprocenten på 49,25 

%. Respondenter, som har påbegyndt men ikke færdiggjort spørgeskemaet, er medtaget i undersøgelsen, fordi det 

i de enkelte spørgsmål øger repræsentativiteten. 
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BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 

Her følger respondenternes fordeling på undersøgelsens baggrundsvariable køn, alder, område, stilling, 

skolestørrelse og skoletrin.  Baggrundsvariablerne er krydstabuleret med resten af undersøgelsens variable for at 

afdække eventuelt signifikante indbyrdes sammenhænge. 

KØN: ER DU MAND ELLER KVINDE? 

FIGUR 1 

 

N = 469 

ALDER: HVAD ER DIT FØDSELSÅR? 

FIGUR 2 

 

N = 467 

Note: Variablen er omkodet fra respondentens fødselsår til en kategorisk variabel med frem kategorier. 
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OMRÅDE: HVOR BOR DU? 

FIGUR 3 

 

N = 466 

STILLING: HVAD ER DIN STILLINGSBETEGNELSE? 

FIGUR 4 

 

N = 464 

Se den fulde liste med svarene i svarkategorien ”Andet” inddelt efter kategori i bilag 1.  

 

Ingen af de følgende spørgsmål er krydstabuleret med baggrundsvariablen stilling pga. den manglende variation på 

spørgsmålet.  
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SKOLESTØRRELSE: HVOR STOR ER DIN SKOLE? NOTÉR VENLIGST ANTAL ELEVER: 

FIGUR 5 

 

N = 448 

Note: Variablen er omkodet fra en metrisk til en kategorisk variabel med 4 kategorier. 

 SKOLETRIN: PÅ HVILKE T TRIN I SKOLEN ARBEJDER DU FORTRINSVIST? 

FIGUR 6 

 

N = 432  
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SEKTION 1: GENERELT OM FOLKESKOLEREFORMEN 

SPM. 1: HVORDAN SYNES DU, DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING FUNGERER PÅ DIN SKOLE? 

FIGUR 7 

 

N = 427 

Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablerne køn (bilag 2) og alder (bilag 3): 

 Køn - svag sammenhæng: Kvindelige respondenter synes i højere grad end mandlige, at understøttende 

undervisning fungerer godt på deres skole. 

 Alder - svag sammenhæng: Respondenter i aldersgruppen 50 - 59 år synes i højere grad end 

respondenter i andre aldersgrupper, at understøttende undervisning fungerer godt på deres skole. 
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Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 8 

 

N (april 2016) = 427 

N (april 2015) = 514 

Der ses en betydelig stigning i andelen af respondenter, der synes, at understøttende undervisning fungerer meget 

dårligt på deres skole. 

SPM. 2: HVORDAN HAR DIN KONTAKT TIL FORÆLDRENE VÆRET I DETTE SKOLEÅR SAMMENLIGNET 

MED, HVORDAN DET VAR FØR REFORMEN? 

FIGUR 9 

 

N = 423 
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Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablerne område (bilag 4), skoletrin (bilag 5) og Spm. 1: 

Hvordan synes du, den understøttende undervisning fungerer på din skole? (bilag 6): 

 Område - svag sammenhæng: Respondenter fra Jylland synes i højere grad end andre, at kontakten til 

forældrene i dette skoleår har været bedre, end før reformen. Respondenter fra 

København/Frederiksberg synes i mindre grad end respondenter fra andre områder, at kontakten til 

forældrene i dette skoleår har været værre eller meget værre, end før reformen, mens respondenter fra 

Fyn og øerne vest for Storebælt i højere grad end respondenter fra andre områder synes dette. 

 Skoletrin - svag sammenhæng: Respondenter, der arbejder på alle skoletrin, synes i højere grad end 

andre, at kontakten til forældrene har været bedre, end før reformen.  

 Spm. 1 - svag sammenhæng: Respondenter, der synes, at den understøttende undervisning fungerer godt 

på deres skole, har en tendens til også at synes, at kontakten til forældrene i dette skoleår har været 

bedre, end før reformen. Ligeledes har respondenter, der synes, at den understøttende undervisning 

fungerer dårligt på deres skole, en tendens til også at synes, at kontakten til forældrene i dette skoleår har 

været dårligere, end før reformen. 

Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 10 

 

N (april 2016) = 423 

N (april 2015) = 510 

Der ses ikke nogen betydelig forskel. 
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SPM. 3.A: I INDSKOLINGEN, HVOR STOR EN ANDEL LÆRERFRAVÆR, SKØNNER DU, LØSES VED AT 

ELEVERNE ARBEJDER SELV –  UDEN FAST VOKSEN I LOKALET? 

Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der angav, at de fortrinsvist arbejder i indskolingen. 

FIGUR 11 

 

N = 101 

SPM. 3.B: PÅ MELLEMTRINNET, HVOR STOR ANDEL LÆRERFRAVÆR, SKØNNER DU, LØSES VED AT 

ELEVERNE ARBEJDER SELV –  UDEN FAST VOKSEN I LOKALET? 

Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der angav, at de fortrinsvist arbejder på mellemtrinnet. 

FIGUR 12 

 

N = 124 
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SPM. 3.C: I UDSKOLINGEN, HVOR STOR EN ANDEL LÆRERFRAVÆR, SKØNNER DU, LØSES VED AT 

ELEVERNE ARBEJDER SELV –  UDEN FAST VOKSEN I LOKALET? 

Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der angav, at de fortrinsvist arbejder i indskolingen. 

FIGUR 13 

 

N = 161 

SPM. 3.D: HVOR STOR EN ANDEL LÆRERFRAVÆR, SKØNNER DU, LØSES VED AT ELEVERNE 

ARBEJDER SELV –  UDEN FAST VOKSEN I LOKALET? 

Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der angav, at de arbejder på alle skoletrin. 

FIGUR 14 

 

N = 36 
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Et enslydende spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015, hvor der 

ikke er skelnet mellem skoletrin, som respondenten arbejder på. Kombineres svarene fra 3.a til 3.d, kan 

besvarelserne sammenlignes: 

FIGUR 15 

 

N (april 2016) = 422 

N (april 2015) = 510 

Der ses en betydelig stigning i andelen af respondenter, der skønner, at 0% af lærerfraværet løses ved, at eleverne 

arbejder selv uden fast voksen i lokalet. 

SPM. 4: SAMMENLIGNET MED FØR FOLKESKOLEREFORMEN, DÆKKER DU SÅ OFTERE ELLER 

SJÆLDNERE IND SOM VIKAR FOR DINE KOLLEGER? 

FIGUR 16 

 

N = 422 
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Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 17 

 

N (april 2016) = 422 

N (april 2015) = 498 

Der ses ikke nogen betydelig forskel. 

SPM. 5: ER DIT SYGEFRAVÆR HØJERE, LAVERE ELLER DET SAMME I ÅR SOM SIDSTE ÅR? 

FIGUR 18 

 

N = 422 

Der findes signifikante sammenhænge med Spm. 2: Hvordan har din kontakt til forældrene været i dette skoleår 

sammenlignet med, hvordan det var før reformen? (bilag 7) og Spm. 4: Sammenlignet med før folkeskolereformen, 

dækker du så oftere eller sjældnere ind som vikar for dine kolleger? (bilag 8): 

 Spm. 2 - middelstærk sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der har højere 

sygefravær i dette skoleår end sidste skoleår, stiger, jo dårligere disse respondenter synes, at kontakten til 

forældrene har været i dette skoleår, sammenlignet med før reformen.  

 Spm. 4 - svag sammenhæng: Respondenter, der har højere sygefravær i dette skoleår end sidste skoleår, 

svarede oftere end respondenter, der ikke gjorde, at de oftere dækker ind som vikar for deres kolleger, 

sammenlignet med før folkeskolereformen. 
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Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 19 

 

N (april 2016) = 422 

N (april 2015) = 506 

Der ses ikke nogen betydelig forskel. 

SPM. 6: FØLER DU DIG STRESSET AF ARBEJDSRELATEREDE ÅRSAGER? 

FIGUR 20 

 

N = 422 

Der findes signifikante sammenhænge med Spm. 1: Hvordan synes du, den understøttende undervisning fungerer 

på din skole? (bilag 9), Spm. 2: Hvordan har din kontakt til forældrene været i dette skoleår sammenlignet med, 

hvordan det var før reformen? (bilag 10), Spm. 4: Sammenlignet med før folkeskolereformen, dækker du så oftere 

eller sjældnere ind som vikar for dine kolleger? (bilag 11) og Spm. 5: Er dit sygefravær højere, lavere eller det 

samme i år som sidste skoleår? (bilag 12):  

 Spm. 1 - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der føler sig stressede af 

arbejdsrelaterede årsager, stiger, jo dårligere disse respondenter synes, at den understøttende 

undervisning fungerer på deres skole. 
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 Spm. 2 - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der føler sig stressede af 

arbejdsrelaterede årsager, stiger, jo dårligere disse respondenter synes, at kontakten til forældrene har 

været i dette skoleår, sammenlignet med før reformen. 

 Spm. 4 - svag sammenhæng: Respondenter, der oftere dækker ind for kolleger, sammenlignet med før 

folkeskolereformen, svarede oftere end andre, at de føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsager. 

Tilsvarende svarede respondenter, der svarede, at sjældnere dækker ind for kolleger, sjældnere end 

andre, at de føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsager. 

 Spm. 5 - middelstærk sammenhæng: Respondenter, der har højere sygefravær end sidste år, svarede 

oftere end andre, at de føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsager. Tilsvarende svarede 

respondenter, der svarede, at de har lavere sygefravær end sidste år, sjældnere end andre, at de føler sig 

stressede af arbejdsrelaterede årsager. 

Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 21 

 

N (april 2016) = 422 

N (april 2015) = 506 

Der ses ikke nogen betydelig forskel. 
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SPM. 7: ER DIT STRESSNIVEAU STØRRE, MINDRE ELLER LIGESOM SIDSTE SKOLEÅR? 

FIGUR 22 

 

N = 421 

Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen område (bilag 13), Spm. 2: Hvordan har din 

kontakt til forældrene været i dette skoleår sammenlignet med, hvordan det var før reformen? (bilag 14), Spm. 5: Er 

dit sygefravær højere, lavere eller det samme i år som sidste skoleår? (bilag 15) og Spm. 6: Føler du dig stresset af 

arbejdsrelaterede årsager? (bilag 16): 

 Område - svag sammenhæng: Respondenter, der svarede, at deres stressniveau er større end sidste 

skoleår, bor oftere i København/Frederiksberg end respondenter, der ikke gjorde. Respondenter, der 

svarede, at deres stressniveau er mindre end sidste skoleår, bor oftere på Fyn og øerne vest for Storebælt, 

end respondenter, der ikke gjorde. 

 Spm. 2 - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der svarede, at deres 

stressniveau er større end sidste skoleår, stiger, jo dårligere disse respondenter synes, at kontakten til 

forældrene har været i dette skoleår, sammenlignet med før reformen. 

 Spm. 5 - middelstærk sammenhæng: Respondenter, der har højere sygefravær end sidste år, svarede 

oftere end andre, at deres stressniveau er større end sidste år. 

 Spm. 6 - middelstærk sammenhæng: Respondenter, der svarede, at deres stressniveau er større end 

sidste år, svarede oftere end andre, at de føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsager. Respondenter, 

der svarede, at deres stressniveau er mindre end sidste år, svarede oftere end andre, at de ikke føler sig 

stressede af arbejdsrelaterede opgaver. 
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SPM. 8: NU HVOR DU HAR VÆRET IGENNEM HALVANDET SKOLEÅR MED REFORMEN: HVORDAN 

SYNES DU, REFORMEN FUNGERER PÅ DIN SKOLE ? 

FIGUR 23 

 

N = 421 

Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen køn (bilag 17), Spm. 1: Hvordan synes du, den 

understøttende undervisning fungerer på din skole? (bilag 18), Spm. 4: Sammenlignet med før folkeskolereformen, 

dækker du så oftere eller sjældnere ind som vikar for dine kolleger? (bilag 19), Spm. 5: Er dit sygefravær højere, 

lavere eller det samme i år som sidste skoleår? (bilag 20) og Spm. 6: Føler du dig stresset af arbejdsrelaterede 

årsager? (bilag 21): 

 Køn - svag sammenhæng: Kvindelige respondenter vurderer i gennemsnittet, at reformen fungerer bedre 

på deres skole, end mænd gør. 

 Spm. 1 - middelstærk sammenhæng: Der ses en tendens, hvor respondenter, der synes, at reformen 

fungerer dårligt eller meget dårligt på deres skole, ofte også synes, at den understøttende undervisning 

fungerer dårligt eller meget dårligt på deres skole.  

 Spm. 4 - svag sammenhæng: Respondenter, der synes, at reformen fungerer dårligt på deres skole, svarer 

oftere end andre, at de dækker ind som vikar for deres kolleger. 

 Spm. 5 - middelstærk sammenhæng: Respondenter, der synes, at reformen fungerer dårligt på deres 

skole, svarer oftere end andre, at deres sygefravær i dette skoleår er højere, end det var i sidste skoleår. 

 Spm. 6 - middelstærk sammenhæng: Respondenter, der synes, at reformen fungerer dårligt på deres 

skole, svarer oftere end andre, at de føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsager. 
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SPM. 9: HVORDAN HAR REFORMEN PÅVIRKET ELEVERNES FAGLIGE KVALIFIKATIONER? 

FIGUR 24 

 

N = 420 

Der findes signifikante sammenhænge med Spm. 4: Sammenlignet med før folkeskolereformen, dækker du så 

oftere eller sjældnere ind som vikar for dine kolleger? (bilag 22), Spm. 5: Er dit sygefravær højere, lavere eller det 

samme i år som sidste skoleår? (bilag 23) og Spm. 6: Føler du dig stresset af arbejdsrelaterede årsager? (bilag 24): 

 Spm. 4 - svag sammenhæng: Respondenter, der sjældnere dækker ind som vikar for kolleger, 

sammenlignet med før reformen, svarer oftere end andre, at reformen har påvirket elevernes faglige 

kvalifikationer positivt eller meget positivt. 

 Spm. 5 - svag sammenhæng: Respondenter, der svarede, at deres sygefravær i dette skoleår er lavere end 

i sidste skoleår, svarer oftere end andre, at reformen har påvirket elevernes faglige kvalifikationer positivt 

eller meget positivt. Ligeledes svarer respondenter, der svarede, at deres sygefravær i dette skoleår er 

højere end i sidste skoleår, oftere end andre, at reformen har påvirket elevernes faglige kvalifikationer 

negativt eller meget negativt. 

 Spm. 6 - svag sammenhæng: Respondenter, der føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsager, svarer 

oftere end andre, at reformen har påvirket elevernes faglige kvalifikationer negativt. 
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SPM. 10: GENERELT VURDERET, ER DU DA TILFREDS MED MÅDEN, LOV 409 OG SKOLEREFORMEN 

PÅVIRKER DIT ARBEJDE ? 

FIGUR 25 

 

N = 420 

Der findes signifikante sammenhænge med Spm. 1: Hvordan synes du, den understøttende undervisning fungerer 

på din skole? (bilag 25), Spm. 2: Hvordan har din kontakt til forældrene været i dette skoleår sammenlignet, 

hvordan det var før reformen? (bilag 26), Spm. 4: Sammenlignet med før folkeskolereformen, dækker du så oftere 

eller sjældnere ind som vikar for dine kolleger? (bilag 27), Spm. 5: Er dit sygefravær højere, lavere eller det samme i 

år som sidste skoleår? (bilag 28) og Spm. 8: Nu hvor du har været igennem halvandet skoleår med reformen: 

hvordan synes du, reformen fungerer på din skole? (bilag 29) og Spm. 9: Hvordan har reformen påvirket elevernes 

faglige kvalifikationer? (bilag 30): 

 Spm. 1 - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der er tilfredse med 

måden, lov 409 og folkeskolereformen påvirker deres arbejde, stiger, jo bedre de synes, at den 

understøttende undervisning fungerer på deres skole.  

 Spm. 2 - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der er tilfredse med 

måden, lov 409 og folkeskolereformen påvirker deres arbejde, stiger, jo bedre de synes, at kontakten til 

forældrene har været i dette skoleår, sammenlignet med før reformen. 

 Spm. 4 - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der ikke er tilfredse med 

måden, lov 409 og folkeskolereformen påvirker deres arbejde, stiger, jo oftere de dækker ind som vikar 

for deres kolleger. 

 Spm. 5 - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der ikke er tilfredse med 

måden, lov 409 og folkeskolereformen påvirker deres arbejde, stiger, jo højere deres sygefravær er i dette 

skoleår, sammenlignet med sidste skoleår. 

 Spm. 8 - middelstærk sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der ikke er 

tilfredse med måden, lov 409 og folkeskolereformen påvirker deres arbejde, stiger, jo dårligere de synes, 

at reformen fungerer på deres skole. 

 Spm. 9 - middelstærk sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der ikke er 

tilfredse med måden, lov 409 og folkeskolereformen påvirker deres arbejde, stiger, jo mere negativt de 

synes, at reformen har påvirket elevernes faglige kvalifikationer. 
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Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 26 

 

N (april 2016) = 420 

N (april 2015) = 501 

Der ses ikke nogen betydelig forskel. 

SPM. 11: HAR DU SKIFTET SKOLE SOM FØLGE AF LOV 409/FOLKESKOLEREFORMEN? 

FIGUR 27 

 

N = 420 
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Der findes signifikante sammenhænge med Spm. 6: Føler du dig stresset af arbejdsrelaterede årsager? (bilag 31) og 

Spm. 10: Generelt vurderet, er du da tilfreds med måden, lov 409 og skolereformen påvirker dit arbejde? (bilag 32): 

 Spm. 6 - svag sammenhæng: Respondenter, der føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsager, svarer 

oftere end andre, at de har, har forsøgt eller overvejer at skifte skole som følge af lov 

409/folkeskolereformen.  

 Spm. 10 - svag sammenhæng: Respondenter, der generelt ikke er tilfredse med måden, lov 

409/folkeskolereformen påvirker deres arbejde, svarer oftere end andre, at de har, har forsøgt eller 

overvejer at skifte skole som følge af lov 409/folkeskolereformen. 

Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 28 

 

N (april 2016) = 420 

N (april 2015) = 500 

Der ses ikke nogen betydelig forskel. 

SPM. 12: HVIS DU HAR KOMMENTARER I RELATION TIL DE OVENSTÅENDE SPØRGSMÅL OM 

BETYDNINGEN FOR ELEVERNE OG FOR DIG AF LOV 409 OG SKOLEREFORMEN, MÅ DU MEGET 

GERNE NOTERE DEM HERUNDER. 

Se den fulde liste med svarene inddelt efter kategori i bilag 33.  
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SEKTION 2: OM ISÆR ARBEJDSTID 

SPM. 13: ARBEJDER DU PÅ GRUND AF REFORMEN/LOV 409 ALT I ALT MINDRE, DET SAMME ELLER 

MERE I FORHOLD TIL FØR REFORMEN/LOV 409? 

FIGUR 29 

 

N = 419 

Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablerne alder (bilag 34), område (bilag 35) og Spm. 6: 

Føler du dig stresset af arbejdsrelaterede årsager? (bilag 36): 

 Alder - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der arbejder mere på 

grund af reformen/lov 409, stiger, jo ældre respondenterne er. 

 Område - svag sammenhæng: Respondenter, der bor på Sjælland og øerne øst for Storebælt eller 

København/Frederiksberg, svarer oftere end andre, at de arbejder mere på grund af reformen/lov 409. 

Ligeledes svarer respondenter, der bor i Jylland eller Fyn og øerne vest for Storebælt oftere end andre, at 

de arbejder mindre på grund af reformen/lov 409. 

 Spm. 6 - svag sammenhæng: Respondenter, der føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsager, svarer 

oftere end andre, at de arbejder mere på grund af reformen/lov 409. 
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Et enslydende spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015, Arbejder du 

alt i alt mindre, det samme eller mere i forhold til sidste skoleår på grund af reformen eller lov 409?: 

FIGUR 30 

 

N (april 2016) = 419 

N (april 2015) = 488 

Der ses at være en stigning i andelen af respondenter, der har svaret, at de arbejder mere, og et tilsvarende fald i 

andelen af respondenter, der har svaret, at de arbejde mindre. 

SPM. 14: HAR DU FULD TILSTEDEVÆRELSE PÅ DIN SKOLE I DEN FORSTAND, AT DU SOM 

UDGANGSPUNKT SKAL VÆRE PÅ SKOLEN I HELE DIN ARBEJDSTID? 

FIGUR 31 

 

N = 419 

Der findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen område (bilag 37), Spm. 4: Sammenlignet med før 

folkeskolereformen, dækker du så oftere eller sjældnere ind som vikar for dine kolleger? (bilag 38), Spm. 6: Føler du 

dig stresset af arbejdsrelaterede årsager? (bilag 39) og Spm. 13: Arbejder du på grund af reformen/lov 409 alt i alt 

mindre, det samme eller mere i forhold til før reformen/lov 409? (bilag 40):  
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 Område - svag sammenhæng: Respondenter, der bor i Jylland eller på Fyn og øerne vest for Storebælt, 

svarer oftere end andre, at de har fuld tilstedeværelse på deres skole. 

 Spm. 4 - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der har fuld 

tilstedeværelse på deres skole, stiger, jo oftere de dækker ind som vikar for deres kolleger. 

 Spm. 6 - svag sammenhæng: Respondenter, der har fuld tilstedeværelse på deres skole, svarer oftere end 

andre, at de ikke er stressede af arbejdsrelaterede årsager. 

 Spm. 13 - svag sammenhæng: Respondenter, der arbejder mindre på grund af reformen/lov 409, svarer 

oftere end andre, at de har fuld tilstedeværelse på deres skole. 

Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 32 

 

N (april 2016) = 419 

N (april 2015) = 495 

Der ses et betydeligt fald i andelen af respondenter, at de har fuld tilstedeværelse på deres skole. Der ses en 

tilsvarende stigning i andelen af respondenter, der svarer, at de har fået mere fleksible forhold vedrørende fuld 

tilstedeværelse sidenhen. 
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SPM. 15: HVIS DU HAR KOMMENTARER TIL DEN FULDE TILSTEDEVÆRELSE SAMMENLIGNET MED 

DIN FORDELING AF ARBEJDE OG FRITID FØR REFORMEN, MÅ DU MEGET GERNE SKRIVE DEM HER. 

Se den fulde liste med svarene i bilag 41.  

SPM. 16: HENVENDER DU DIG MERE TIL DIN LEDER OM, HVORDAN DU SKAL PRIORITERE DINE 

ARBEJDSOPGAVER –  I  FORHOLD TIL FØR RE FORMEN? 

FIGUR 33 

 

N = 419 

Der findes signifikante sammenhænge med Spm. 4: Sammenlignet med før folkeskolereformen, dækker du så 

oftere eller sjældnere ind som vikar for dine kolleger? (bilag 42), Spm. 5: Er dit sygefravær højere, lavere eller det 

samme i år som sidste skoleår? (bilag 43) og Spm. 6: Føler du dig stresset af arbejdsrelaterede årsager? (bilag 44): 

 Spm. 4 - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der henvender sig mere 

til deres leder om, hvordan de skal prioritere arbejdsopgaver, i forhold til før reformen, stiger, jo oftere de 

dækker ind som vikar for deres kolleger. 

 Spm. 5 - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der henvender sig mere 

til deres leder om, hvordan de skal prioritere arbejdsopgaver, i forhold til før reformen, stiger, jo højere 

deres sygefravær er i forhold til sidste skoleår. 

 Spm. 6 - svag sammenhæng: Respondenter, der henvender sig mere til deres leder om, hvordan de skal 

prioritere deres arbejdsopgaver, svarer oftere end andre, at de føler sig stressede af arbejdsrelaterede 

årsager.  
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Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 34 

 

N (april 2016) = 419 

N (april 2015) = 474 

Der ses ikke nogen betydelig forskel. 

SPM. 17: HVORDAN FØLER DU DIG FORBEREDT SAMMENLIGNET MED FØR REFORMEN? 

FIGUR 35 

 

N = 410 

Der er fundet signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen alder (bilag 45), Spm. 5: Er dit sygefravær 

højere, lavere eller det samme i år som sidste skoleår? (bilag 46), Spm. 6: Føler du dig stresset af arbejdsrelaterede 

opgaver? (bilag 47) og Spm. 8: Nu hvor du har været igennem halvandet skoleår med reformen: hvordan synes du, 

reformen fungerer på din skole? (bilag 48): 

 Alder - svag sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der føler sig værre eller 

meget værre forberedt, sammenlignet med før reformen, stiger, jo yngre de er. 
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 Spm. 5 - middelstærk sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der føler sig 

værre eller meget værre forberedt, sammenlignet med før reformen, stiger, jo højere deres sygefravær 

er. 

 Spm. 6 - middelstærk sammenhæng: Respondenter, der føler sig stressede af arbejdsrelaterede årsager, 

svarer oftere end andre, at de føler sig meget værre forberedt sammenlignet med før reformen. 

 Spm. 8 - middelstærk sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der føler sig 

værre eller meget værre forberedt, sammenlignet med før reformen, stiger, jo dårligere de synes, at 

reformen fungerer på deres skole. 

Et enslydende spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015, Hvordan 

føler du dig forberedt sammenlignet med sidste år?: 

FIGUR 36 

 

N (april 2016) = 410 

N (april 2015) = 464 

Der ses ikke nogen betydelig forskel. 
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SPM. 17.A: HVORDAN FØLER DU DIG FORBEREDT SAMMENLIGNET MED S IDSTE ÅR? 

FIGUR 37 

 

N = 417 

SPM. 18: HVOR STOR EN ANDEL AF DIN FORBEREDELSESTID LIGGER SPREDT I MINDRE BLOKKE 

(MELLEM 15 –  30 MINUTTER)? 

FIGUR 38 

 

N = 415 
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SPM. 19: ER DIN FORBEREDELSESTID MERE ELLER MINDRE EFFEKTIV SAMMENLIGNET MED FØR 

REFORMEN? 

FIGUR 39 

 

N = 414 

Der findes signifikante sammenhænge med Spm. 6: Føler du dig stresset af arbejdsrelaterede årsager? (bilag 49), 

Spm. 10: Generelt vurderet, er du da tilfreds med måden, lov 409 og skolereformen påvirker dit arbejde?  (bilag 50) 

og Spm. 17: Hvordan føler du dig forberedt sammenlignet med før reformen? (bilag 51): 

 Spm. 6 - middelstærk sammenhæng: Respondenter, der ikke føler sig stressede af arbejdsrelaterede 

årsager, svarer oftere end andre, at deres forberedelsestid er mere eller ligeså effektiv, sammenlignet 

med før reformen. 

 Spm. 10 - middelstærk sammenhæng: Respondenter, der generelt vurderet er tilfredse med måden, lov 

409 og folkeskolereformen påvirker deres arbejde, svarer oftere end andre, at deres forberedelsestid er 

mere eller ligeså effektiv, sammenlignet med før reformen. 

 Spm. 17 - middelstærk sammenhæng: Der ses en tendens, hvor respondenter, der svarer, at deres 

forberedelsestid er mindre eller meget mindre effektiv end før reformen, føler sig værre eller meget 

værre forberedt, og respondenter, der svarer, at deres forberedelsestid er ligeså eller mere effektiv, 

sammenlignet med før reformen, føler sig hverken bedre eller værre eller bedre forberedt, sammenlignet 

med før reformen. 
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SPM. 19.A: ER DIN FORBEREDELSESTID MERE ELLER MINDRE EFFEKTIV SAMMENLIGNE T MED 

SIDSTE SKOLEÅR? 

FIGUR 40 

 

N = 413 

SPM. 20: HVIS DU HAR KOMMENTARER TIL BETYDNINGEN FOR DIG AF ÆNDRING AF 

FORBEREDELSESTIDEN, MÅ DU MEGET GERNE NOTERE DEM HERUNDER.  

Se den fulde liste med svarene i bilag 52.  
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SEKTION 3: LEKTIEHJÆLP, SKOLEDAGENS LÆNGDE M.M. 

SPM. 21: STÅR PÆDAGOGER ELLER PÆDAGOGMEDHJÆLPERE –  SOM EN FAST ORDNING –  ALENE 

MED: LEKTIEHJÆLP/UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING? 

FIGUR 41 

 

N = 413 

SPM. 22: HVORDAN VURDERER DU EFFEKTEN AF LEKTIEHJÆLPEN PÅ ELE VERNES FAGLIGE 

UDBYTTE? 

FIGUR 42 

 

N = 412 

Der findes signifikante sammenhænge med Spm. 1: Hvordan synes du, den understøttende undervisning fungerer 

på din skole? (bilag 53) og Spm. 8: Nu hvor du har været igennem halvandet skoleår med reformen: hvordan synes 

du, reformen fungerer på din skole? (bilag 54): 

 Spm. 1 - middelstærk sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der vurderer 

effekten af lektiehjælpen på elevernes faglige udbytte som negativ eller meget negativ, stiger, jo dårligere 

de synes, den understøttende undervisning fungerer på deres skole. 

 Spm. 8 - middelstærk sammenhæng: Der ses en tendens, hvor andelen af respondenter, der vurderer 

effekten af lektiehjælpen på elevernes faglige udbytte som negativ eller meget negativ, stiger, jo dårligere 

de synes, at reformen fungerer på deres skole. 

folkeskolen.dk juni 2016 



Folkeskolereformen - ”To år efter”, Fagbladet Folkeskolen, april 2016 
 

 
37 

Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 43 

 

N (april 2016) = 412 

N (april 2015) = 465 

Der ses en betydelig stigning i andelen af respondenter, der vurderer effekten af lektiehjælpen på elevernes faglige 

udbytte til at være negativ. 

 

SPM. 25.A: HVORDAN VURDERER DU SKOLEDAGENS LÆNGDE FOR ELEVERNE NU I INDSKOLINGEN 

SAMMENLIGNET MED FØR REFORMEN? 

Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der angav, at de fortrinsvist arbejder i indskolingen. 

FIGUR 46 

 

N = 100 
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SPM. 25.B: HVORDAN VURDERER DU SKOLEDAGENS LÆNGDE FOR ELEVERNE NU PÅ 

MELLEMTRINNNET SAMMENLIGNET MED FØR REFORMEN? 

Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der angav, at de fortrinsvist arbejder på mellemtrinnet. 

FIGUR 47 

 

N = 123 

SPM. 25.C: HVORDAN VURDERER DU SKOLEDAGENS LÆNGDE FOR ELEVERNE NU I UDSKOLINGEN 

SAMMENLIGNET MED FØR REFORMEN? 

Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der angav, at de fortrinsvist arbejder i udskolingen. 

FIGUR 48 

 

N = 155 
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SPM. 25.D: HVORDAN VURDERER DU SKOLEDAGENS LÆNGDE FOR ELEVERNE NU SAMMENLIGNET 

MED FØR REFORMEN? 

Dette spørgsmål er kun stillet til respondenter, der angav, at de arbejder på alle skoletrin. 

FIGUR 49 

 

N = 34 

 

 

 

 

SEKTION 4: INKLUSION 

SPM. 27: HVOR MANGE ELEVER SKØNNER DU, AT DU HAR I DIN KLASSE, SOM TIDLIGERE VILLE 

HAVE VÆRET I SPECIALKLASSE? 

I figuren ses gennemsnittet af respondenternes vurdering af hvor mange elever, de har i deres klasse, som tidligere 

ville have været i specialklasse. 

FIGUR 51 

 

N = 412 
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SPM. 28: ER DER FULGT STØTTE MED ELEVERNE FRA SPECIALKLASSERNE IND I DIN UNDERVISNING? 

FIGUR 52 

 

N = 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det samme spørgsmål er stillet i rapporten Folkeskolereform og lov 409 - ”Et år efter” fra april 2015: 

FIGUR 53 

 

N (april 2016) = 411 

N (april 2015) = 459 
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Der ses et mindre fald i andelen af respondenter, der svarer ved ikke, og en stigning i andelen af respondenter, der 

svarer nej. 

SPM. 29: OPLEVER DU GENERELT, AT DET GÅR BEDRE ELLER VÆRRE MED INKLUSIONEN I FORHOLD 

TIL FØR REFORMEN? 

FIGUR 54 

 

N = 411 

 

 

 

 

SPM. 29.A: OPLEVER DU GENERELT, AT DET GÅR BEDRE ELLER VÆRRE MED INKLUSIONEN I 

FORHOLD TIL SIDSTE SKOLEÅR? 

FIGUR 55 
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N = 411 

SPM. 30: HVIS DU HAR KOMMENTARER TIL DISSE SPØRGSMÅL OM INKLUSION, MÅ DU MEGET 

GERNE NOTERE DEM HERUNDER. 

Se den fulde liste med svarene i bilag 57.  
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