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ANALYSENOTAT   

  

 
 

Undersøgelse af  planlægningen af  skoleåret 2014/15 

 Den 23. juni 2014 
 

Danmarks Lærerforening har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt tillidsrepræsentanter i 

folkeskolen. Undersøgelsens formål var at kortlægge status på planlægningen af skoleåret 2014/15, 

hvor folkeskolereformen skal implementeres i praksis. Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. 

maj til 11. juni 2014. De resultater, der præsenteres her, baserer sig på svar fra tillidsrepræsentanterne 

på 971 folkeskoler, svarende til 74 procent af Danmarks 1.312 folkeskoler. 

 

Overordnet status på skoleårets planlægning 

I forhold til den overordnede status på skoleårets planlægning er tillidsrepræsentanten blevet bedt om 

at vurdere, i hvilken grad lærerne på nuværende tidspunkt har et billede af elevernes skoledag og af 

den understøttende undervisning i næste skoleår. 

 

Af figur 1 fremgår det, at halvdelen af tillidsrepræsentanterne vurderer, at lærerne i mindre grad eller 

slet ikke har et konkret billede af, hvordan elevernes skoledag kommer til at se ud i næste skoleår. 

 

Figur 1: Efter din vurdering: I hvilken grad har skolens lærere på nuværende tidspunkt et konkret billede af, hvordan 
elevernes skoledag kommer til at se ud i næste skoleår? 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, juni 2014 
Note: n=971 

 
Endnu færre har et klart billede af indholdet i den understøttende undervisning samt hvordan den 
skal udføres i praksis, idet 86 pct. af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det er tilfældet i mindre grad 
eller slet ikke, som det ses af figur 2. 
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Figur 2: Efter din vurdering: I hvilken grad har skolens lærere på nuværende tidspunkt et klart billede af indholdet i 
den understøttende undervisning, og hvordan den skal udføres i praksis? 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, juni 2014 
Note: n=971 

 
Fakta om undersøgelsen 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Danmarks Lærerforening i perioden 28. maj til 11. juni 
2014. Målgruppen var tillidsrepræsentanter på folkeskoler med normalklasser, herunder folkeskoler 
med både normal- og specialklasser. Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 1.460 personer registreret 
som tillidsrepræsentant på en folkeskole med normalklasser. Heraf har 1.040 besvaret spørgeskemaet, 
hvilket umiddelbart giver en ”bruttosvarprocent” på 71 pct.. 
 
Visse besvarelser indgår ikke i de endelige resultater. Det gælder blandt andet svar om skoler, der står 
overfor lukning, og svar om skoler, der alligevel ikke har normalklasser. Ligeledes er det sikret, at der 
kun er én besvarelse for hver skole, også hvor der er mere end én tillidsrepræsentant på skolen. Der-
for bygger de indholdsmæssige resultater, der præsenteres i dette notat, på svar fra 971 tillidsrepræ-
sentanter. Set i forhold til, at der i indeværende skoleår ifølge Undervisningsministeriet er 1.312 folke-
skoler, giver det en ”nettosvarprocent” på 74 procent. 
 
Ved hver figur og tabel i notatet er angivet et ’n’, som oplyser hvor mange der har besvaret det pågæl-

dende spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan der være tilfælde, hvor de viste procenter 

summer til 99 eller 101 pct. 

 


