


Udarbejdet af Oxford Research for Danmarks Lærerforening, 

Metodisk tilgang

Undersøgelsen bygger på en åben tilgang med udgangspunkt 

i fi re meget brede spørgsmål, for at sikre, at præsentere lærernes 

opfattelser bedst muligt. Lærerne har dermed talt om de emner, 

som var vigtigst for dem. Spørgsmålene er:

1. Hvad er det gode ved at være lærer?

2. Hvilke barrierer og problemer er der i den nuværende 

situation?

3. Hvordan understøttes det gode lærerliv?

4. Hvilke ønsker, krav og forventninger er der til fremtiden?

Datagrundlag

Antal fokusgruppeinterviews: 15

• Antal enkeltinterviews: 15

• Antal informanter i alt: 114 

• Der er en bred repræsentation af lærertyper, køn, 

 alder og geografi .



Forord
Elevernes faglige og sociale udvikling er den faktor, som har størst betyd-
ning for et godt lærerarbejdsliv. Det er den overordnede konklusion i en 
stor, kvalitativ undersøgelse af lærernes arbejdsliv, som Oxford Research har 
gennemført i foråret 2017. 

Men mange lærere oplever, at kerneopgaven – elevernes udvikling – bliver 
presset af rammevilkårene. Lærerne savner tid til forberedelse, de oplever 
stigende krav om dokumentation, og de savner tillid og opbakning fra politi-
kerne og det omgivende samfund.

Den omfattende undersøgelse af lærernes arbejdsliv er på de følgende sider 
gengivet i en kort version. Her kan du læse om glæden ved at være lærer. 
Om hvilke problemer der præger lærernes hverdag. Og om hvordan man 
bedst understøtter det gode lærerliv.

At være lærer er verdens bedste job, hvis man har mulighed for at give ele-
verne et undervisningstilbud af en ordentlig kvalitet. Målet med denne folder 
er at understøtte debatten om, hvordan lærerne får mulighed for at lykkes 
med deres vigtige opgave.

Anders Bondo Christensen,  
formand for Danmarks Lærerforening



Analytisk tilgang 
– hjul med kerneopgaven i centrum 

Det vigtigste for lærernes arbejdsliv er eleverne. Gennem alle interviews er 
elevernes faglige og personlige udvikling blevet fremhævet som det bedste 
ved at være lærer. Det bliver også beskrevet som kerneopgaven. Derfor er 
kerneopgaven central i analysemodellen, symboliseret ved en lærende elev. 
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I hver ring er der en række elementer,
 som har vist sig væsentlige for lærernes 
arbejdsliv. Niveauerne og elementerne  
i modellen påvirker hinanden på tværs.  
Man skal derfor forestille sig at ringene  
kan drejes. De tre ringe i modellen  
svarer til tre niveauer i analysen:

 Kerneopgaven

 Praktiske rammevilkår

 Kontekstuelle rammevilkår



”Det er det der med, 
at de skærer ned i de vigtige 

timer – støttetimer – samtidig 
med, at man skal inkludere” 

(Lærer, Røde Kors Skole)

LEDERENS ROLLE

TILLID
O

G
AN

ER
KEN

D
ELSEKO

LL
EG

IA
LT

SA
M

AR
BE

JD
E

ARBEJDSRO

T
EDOKUMENTATATTATAIONTIDTIL

FORBER
ED

EL
SE

FLEKSIBIL

PLANLÆ
G

N
IN

G
FR

METODE

DOKRBE

BILITET
I PLAFR

IH
ED

I ME

FA
G

LI
G

H
ED

ALM. DANNELSE

SKOLE/HJEM

IN
KLU

SIO
N



Kerneopgaven 
– eleverne i centrum

Faglighed og almen dannelse 

Kerneopgaven for lærerne er at danne og uddanne elever. Lærerne har både fokus 

på elevernes faglige udvikling og deres udvikling som mennesker. 

Når eleverne lykkes med en faglig opgave, eller forstår noget svært, så giver det 

lærerne stor arbejdsglæde. På samme måde glæder det lærerne, når eleverne trives 

og udvikler sig menneskeligt. For eksempel når der opstår et fællesskab i klassen eller 

når et barn kommer godt igennem en svær periode. Mange lærerne oplever at der er 

et stigende politisk fokus på læring, og at den almene dannelse træder i baggrunden. 

De mener, at det er en ærgerlig udvikling, da skolerne har en vigtig rolle i forhold til 

at udvikle hele, velfungerende mennesker. 

Inklusion

Lærerne mener, at skolen bør være rummelig. Men mange lærere føler det også  

som et stort pres. Det skyldes, at de oplever, at der ikke er tilstrækkelig ressourcer  

til at håndtere de mange elever med forskellige udfordringer. Mange lærere synes 

ikke de har mulighed for at løfte opgaven godt nok, hvilket fører til frustrationer.

Skole-hjem-samarbejdet

Samarbejdet med forældrene ses ofte som en del af kerneopgaven. Nogle oplever 

samarbejdet som givende, andre synes at det er svært. Lærerne oplever, at der er 

sket et skifte i samarbejdet. Forældrene stiller større krav, og har ofte har et isoleret 

fokus på deres eget barn. Lærerne har ikke en naturlig autoritet overfor forældrene, 

men skal argumentere for deres faglige og metodiske valg.

”Det kan være en lille  
knægt, som har knækket læsekoden. 

Og bare oplever, at han kan læse og forstå 
og svare rigtigt på de der spørgsmål.  

Det er succes.” 

(Lærer)



Lærere motiveres af at levere god undervisning. Derfor ønsker de ramme-
vilkår, der understøtter kerneopgaven – uddannelse af elever. 

Tid til forberedelse
Alle lærerne savner tid til forberedelse. Generelt oplever lærerne, at de har 
fået mindre tid, hvilket gør det sværere at levere undervisning af god kvalitet. 

Metodefrihed
De fleste lærere kan godt lide at udvikle undervisningen og være kreative. 
Desuden sætter de en ære i at tilpasse forløb til den specifikke elevgruppe, 
de nu har. Der er traditionelt en høj grad af metodefrihed i lærerfaget, hvilket  
skaber arbejdsglæde. Metodefriheden er dog i nogen grad presset af 
manglende tid.

Dokumentation
Lærerne oplever et stigende krav om dokumentation. De finder ofte,  
at dokumentationen ikke understøtter kerneopgaven, og at den dermed ikke 
er særlig meningsfuld. Desuden er det ikke den type opgaver, der motiverer 
lærerne – de vil hellere bruge deres tid sammen med eleverne.

”Du bliver nødt til at have noget sammenhængende forberedelse  
og have hovedet til at fordybe sig. Det er ikke kun mængden,  

men også hvor og hvornår det ligger” 

(Lærer)

Praktiske rammevilkår 



Fleksibilitet i planlægningen
Men lov 409 har de fl este lærere oplevet et krav om tilstedeværelse på 
skolen i deres arbejdstid. Mange steder tolker ledelsen nu reglerne mere 
fl eksibelt, eller der er blevet lavet lokalaftaler med en form for fl eksibilitet. 
De ændrede rammer for tilstedeværelse kan have fordele og ulemper, 
og det er forskelligt, hvad lærerne foretrækker. En balance med mulighed 
for individuel fl eksibilitet samt prioritering af tid til at mødes med kolleger, 
virker mest meningsfuld. 

”Vi laver så meget evaluering 
og dokumentation, fordi ”det skal 
I gøre” og vi har ikke muligheden 

til at bruge det ordentligt.” 

(Lærer)
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”Folk er gode til at bringe 
noget nyt ind. Det har været  

vildt fedt at opleve som ny lærer. 
Man står aldrig alene  

med tingene”
(Lærer)

Kontekstuelle rammevilkår 
Tillid og anerkendelse
Lærerne oplever en manglende tillid og anerkendelse for deres arbejde. 
Lærerkonflikten har skabt et stærkt tillidsbrud, som ikke er repareret.  
Det påvirker lærerne negativt, når de oplever, at politikerne, den brede 
befolkning og nogle gange deres egne ledere ikke har forståelse for det 
arbejde, som lærere udfører og anerkender lærerne som profession.

Ledelsens rolle
Ledelsen har en stor betydning for lærernes arbejdsliv – på godt og ondt. 
En god leder beskrives, som en der forstår lærernes arbejde og viser 
anerkendelse ved at lytte til lærernes meninger og handle derefter.  
Mange ønsker ledelsens støtte i det tidspressede arbejdsliv. Det kan både 
være som hjælp til prioritering eller som en, der formidler udfordringer 
videre i systemet.



”Vi får ikke ro til kerneopgaven. 
Jeg synes, kursen ændrer sig 

hele tiden. Det er svært”
(Lærer)

Arbejdsro
Det går ofte stærkt på uddannelsesområdet med reformer og nye initiativer. 
Lærerne pointerer, at der mangler arbejdsro til kerneopgaven. Selv om 
initiativerne kan være gode, så mangler der tid til at implementere dem, 
før det næste initiativ tager over. 

Kollegialt samarbejde
Kollegerne er en vigtig del af lærernes arbejdsliv og beskrives altid positivt. 
Lærerne oplever et godt sammenhold og god sparring, både fagligt og 
personligt. Mange steder er samarbejdet blevet styrket de senere år med nye 
stærkere teamstrukturerer.
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Lærernes arbejdsliv  
2017 
– meningsfuldt og givende arbejde

”Det er også på grund 
af mine kollegaer, at jeg 

går på arbejde” 

(Lærer)

”Samværet med  
eleverne. Det er det, der 

giver energi” 

(Lærer)

Langt størstedelen af de lærere, der har deltaget i undersøgelsen, er meget  
glade for deres job. De finder det givende at uddanne børn og unge menne-
sker, og se dem udvikle sig fagligt og som mennesker. Og de befinder sig 
overordnet godt på skolerne med kollegerne og med det meningsfulde 
arbejde de har.

Mange synes også det er et hårdt job. De føler sig pressede af mangel på tid  
og er ofte frustrerede over ikke at levere ”godt nok”. Mange føler sig stressede 
i hverdagen.

Det er helt tydeligt, at det der driver lærerne er at levere undervisning af høj 
kvalitet. Det er afgørende for lærernes arbejdsliv, at rammerne for arbejdet 
understøtter kerneopgaven, nemlig at de kan levere en god undervisning. 

Skolereformen, lærerkonflikten og lov 409 har stadig stor betydning.  
De fleste lærere føler, at de har fået mindre forberedelsestid og mange 
oplever en mindre fleksibilitet i planlægningen af undervisningen. Men det 
mest alvorlige er måske, at lærerne oplever et stort tillidsbrud og manglende 
anerkendelse for deres arbejde. Det vil stadig tage noget tid at få det bygget 
op igen.



Vigtigeste demotiverende 
faktorer for lærerne 
 

• Manglende ressourcer og tid til forberedelse

• Følelse af manglende tillid og anerkendelse

• Brug af tid på andet end kerneopgaven,  

 fx dokumentation og nye tiltag

Vigtigeste motiverende 
faktorer for lærerne 
 

•  Elevernes faglige og personlige udvikling

•  Samarbejdet med kolleger 

•  Samvær med elever og kolleger

• Frihed, selvstændighed og variation i opgaverne

”Man kan mærke,  
at ens undervisning er blevet 
dårligere, fordi man ikke har 

den nødvendige tid til  
at forberede sig på det.”

(Lærer, Røde Kors Skole)





”Det er fantastisk herligt  
og giver energi, når en elev 

flytter sig, og når man oplever, 
at nu er der noget, de fattede, 

hvor klodserne falder 
 på plads.” 

(Lærer)




