
Afbureaukratiseringsundersøgelsen 
- Resultater for Danmarks Lærerforening 

 
Om undersøgelsen 
 
MEGAFON har i samarbejde med Danmarks Lærerforening i januar gennemført en undersøgelse 
om lærernes holdning til kontrol, dokumentation og tillid i deres arbejde.  
 
Undersøgelsen er gennemført blandt de 1450 medlemmer, som udgør Danmarks Lærerforenings 
lærerpanel. Panelet er repræsentativt i forhold til foreningens samlede medlemsskare. 
Undersøgelsen havde en svarprocent på 77 % og oplysningerne er indsamlet i perioden d. 12. januar 
til 19. januar 2009. 
 

Hovedkonklusioner 

- Over halvdelen af de adspurgte lærere oplever en øget kontrol i deres arbejde. 

- Over halvdelen af lærerne mener de bruger for meget tid på at dokumentere. 

- Trefjerdedele af lærerne oplever, at dokumentation fylder mere i deres arbejde i dag i 

forhold til for 5 år siden. 

- En femtedel af de adspurgte ser ikke sig selv i faget om 5 år. Her skal man dog tage det 

forbehold, at to tredjedele forklarer dette med at de går på efterløn eller pension.  

Hvis man ser på de lærere, der ikke ser sig selv i faget om 5 år og som ikke går på pension 

eller efterløn (39%), markerer denne andel følgende som faktorer der kunne få dem til at 

blive i faget i længere tid: 

□ 58% mener at bedre rammer og vilkår for udførelsen af arbejdet kunne få dem til at blive 

længere i faget. 

□ 49% markerer bedre løn.  

□ 46% markerer øget respekt og anerkendelse.  

□ 33% markerer bedre tid til udførelse af arbejdet. 

□ 17% markerer højere grad af tillid.   

□ 14% markerer mindre kontrol. 

□ Kun 5% siger, at der ikke er noget der kan få dem til at blive længere i faget.  

 



Resultater 
 

Oplever du, at kontrollen er steget de senere år? 
  Antal Procent 
Ja 805 72% 
Nej 232 21% 
Ved ikke/ikke relevant 78 7% 
I alt 1115 100% 
  
   

Oplever du, at tilliden er steget de senere år? 
  Antal Procent 
Ja 177 16% 
Nej 811 73% 
Ved ikke/ikke relevant 127 11% 
I alt 1115 100% 
 
   

Forventer du mere eller mindre kontrol de kommende år? 
  Antal Procent 
Mere kontrol 589 53% 
Mindre kontrol 370 33% 
Uændret 113 10% 
Ved ikke/ikke relevant 43 4% 
I alt 1115 100% 
 
   

Forventer du mere eller mindre tillid de kommende år? 
  Antal Procent 
Mere tillid 182 16% 
Mindre tillid 619 56% 
Uændret 264 24% 
Ved ikke/ikke relevant 50 4% 
I alt 1115 100% 
 
   

Mener du, at man burde dokumentere mere eller mindre på dit fagområde? 

  Antal Procent 
Mere 67 6% 
Mindre  426 38% 
Samme som nu 606 54% 
Ved ikke/ikke relevant 16 2% 
I alt 1115 100% 
 
   

Hvad er din vurdering af den mængde tid, du bruger på at dokumentere? 
 Antal Procent 
Jeg bruger alt for meget tid 207 19% 
Jeg bruger for meget tid 534 48% 



Jeg bruger passende tid 332 30% 
Jeg bruger for lidt tid 25 2% 
Ved ikke/ikke relevant 17 2% 
I alt 1115 101% 
 
   

      Oplever du, at dokumentation fylder mere eller 
mindre i dit arbejde i dag i forhold til for 5 år siden?    

  

 Antal Procent 
Meget mere 448 40% 
Mere 476 43% 
Hverken mere eller mindre 62 6% 
Mindre 2 0% 
Ved ikke 12 1% 
Var ikke i mit nuværende fag for 5 år siden 115 10% 
I alt 1115 100% 
 
   

      I hvilken grad oplever du dokumentationen som 
udtryk for manglende tillid?     

  

 Antal Procent 
I høj grad 250 22% 
I nogen grad 508 46% 
I mindre grad 230 21% 
Slet ikke 112 10% 
Ved ikke/ikke relevant 15 1% 
I alt 1115 100% 
 
   

      I hvilken grad mener du, at dokumentationen 
bidrager til at løfte kvaliteten i arbejdet?     

  

 Antal Procent 
I høj grad 73 7% 
I nogen grad 396 36% 
I mindre grad 401 36% 
Slet ikke 229 20% 
Ved ikke/ikke relevant 16 1% 
I alt 1115 100% 
 
   

      I hvilken grad oplever du, at den dokumentation 
du udarbejder bliver brugt til noget?     

  

 Antal Procent 
I høj grad 57 5% 
I nogen grad 307 27% 
I mindre grad 565 51% 
Slet ikke 163 15% 
Ved ikke/ikke relevant 23 2% 
I alt 1115 100% 
 
   



      Hvad skal der til for, at du oplever 
dokumentationen som meningsfuld?(maks. 3 
krydser)     

  

 Antal Procent 
At jeg har indflydelse på form og indhold  695 62% 
At kommunen/regionen bruger dokumentationen 346 31% 
At dokumentationen fokuserer på kerneopgaven 551 49% 
At jeg selv eller mine kollegaer har gavn af 
dokumentationen 994 89% 

Andet, angiv gerne hvad 48 4% 
Ved ikke/ikke relevant  20 2% 
 
   

      Ser du dig selv i dit nuværende fag om 5 år?       
 Antal Procent 
Ja 663 59% 
Nej 245 22% 
Ved ikke 207 19% 
I alt 1115 100% 
 
   

Hvorfor ser du ikke du selv i dit nuværende fag om 5 år?  
 Antal Procent 
Jeg er gået på efterløn 63 26% 
Jeg er gået på pension 81 33% 
Andet - angiv gerne hvad: 96 39% 
Ved ikke 5 2% 
I alt 245 100% 
 
   

Hvad kunne få dig til at blive længere i faget?(maks. 3 krydser) 
 Antal Procent 
Bedre løn 69 42% 
Bedre tid til at udføre mit arbejde 55 34% 
Øget indflydelse på mit arbejde 21 13% 
Bedre rammer og vilkår for udførelsen af mit arbejde 83 51% 
Øget respekt og anerkendelse 72 44% 
Højere grad af tillid til mig og mit arbejde 33 20% 
Øget fagligt råderum 16 10% 
Mindre kontrol 24 15% 
Bedre mulighed for nedsat tid 32 20% 
Andet - angiv gerne hvad: 9 6% 
Intet kunne få mig til at blive længere i faget 13 8% 
Ved ikke 3 2% 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


