
 

 

   

 
 
Undersøgelse af lærernes efteruddannelse 

 03. september 2010 
 
 
 

 
Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Megafon gennemført en un-
dersøgelse om lærernes efteruddannelse. Undersøgelsen er gennemført fra den 
20.-30. august 2010, og resultaterne er baseret på svar fra 647 lærere. 
 

Sammenfatning af resultater 
 

- Lærerne tillægger efteruddannelse stor betydning i forhold til at kunne 
levere en god undervisning. Således mener næsten otte ud af ti, at mu-
ligheden for at deltage i efteruddannelse har stor eller meget stor be-
tydning. 

 
- Næsten halvdelen (46 pct.) af lærerne oplever, at der i mindre grad eller 

slet ikke er mulighed for at deltage i relevant efteruddannelse på deres 
skole. 

 
- Behovet er dog til stede, idet næsten syv ud af ti lærere (67 pct.) vurde-

rer, at de har brug for efteruddannelse på nuværende tidspunkt. 
 

- Blandt gruppen af lærere, som vurderer, at de har brug for efteruddan-
nelse på nuværende tidspunkt, har seks ud af ti ikke fået afsat tid til ef-
teruddannelse i deres aktivitetsplan/opgaveoversigt i dette skoleår. 

 
- Af de lærere, der har fået afsat tid til efteruddannelse i deres aktivitets-

plan/opgaveoversigt i dette skoleår, har halvdelen fået afsat 20 timer el-
ler derunder. 

 
- Mere end seks ud af ti lærere mener, at mulighederne for at deltage i re-

levant efteruddannelse er blevet dårligere eller meget dårligere i løbet af 
de seneste fem år. 

 
På de følgende sider er resultaterne præsenteret i tabelform. 
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Tabeller 
 
01. Hvor stor betydning har følgende for, at du kan løse din undervisningsopgave så 
godt som muligt: At du har mulighed for at deltage i relevant efter- og videreuddannelse? 
 

 Antal Procent 

Meget stor betydning 261 40 % 

Stor betydning 255 39 % 

Nogen betydning 116 18 % 

Mindre betydning 12 2 % 

Ingen betydning 2 0,5 % 

Ved ikke 1 0,5 % 

Svar 

Total 647 100 % 
 
 
02. I hvor høj grad oplever du, at følgende er opfyldt på din skole: Jeg har mulighed for 
at deltage i relevant efter- og videreuddannelse? 
 

 Antal Procent 

I meget høj grad 32 5 % 

I høj grad 92 14 % 

I nogen grad 218 34 % 

I mindre grad 232 36 % 

Slet ikke 65 10 % 

Ved ikke 8 1 % 

Svar 

Total 647 100 % 
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03. Vurderer du, at du har brug for efter- eller videreuddannelse på nuværende tids-
punkt? 
 

 Antal Procent 

Ja 436 67 % 

Nej 162 25 % 

Ved ikke 49 8 % 

Svar 

Total 647 100 % 
 
 
04. Indgår der tid til efter- eller videreuddannelse i din opgaveoversigt/aktivitetsplan for 
dette skoleår? 
 

 Antal Procent 

Ja 172 39 % 

Nej 255 59 % 

Ved ikke 9 2 % 

Svar 

Total 436* 100 % 
*Total er det antal lærere der har svaret ja i tabel 3 
 
 
05. Hvor mange timer i alt er der afsat til efter- eller videreuddannelse i din opgaveover-
sigt/aktivitetsplan? 
 

 Antal Procent* 

1-9 timer 34 14 % 

10-19 timer 56 23 % 

20-29 timer 33 14 % 

30-39 timer 24 10 % 

40-59 timer 19 8 % 

60-119 timer 16 7 % 

Svar 

120 timer eller flere 18 7 % 

 Ved ikke 44 18 %

Total 244 101 %
*Procenttallene er afrundet 
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06. Hvordan vil du beskrive udviklingen i mulighederne for at deltage i relevant efter- og 
videreuddannelse i løbet af de seneste fem år? 
 

 Antal Procent 

Mulighederne er blevet 

meget bedre 

13 2 % 

Mulighederne er blevet 

bedre 

26 4 % 

Mulighederne er uænd-

rede 

124 19 % 

Mulighederne er blevet 

dårligere 

222 34 % 

Mulighederne er blevet 

meget dårligere 

178 28 % 

Ved ikke 28 4 % 

Jeg har ikke været læ-

rer/børnehaveklasseleder 

i fem år 

56 9 % 

Svar 

Total 647 100 % 
 
 


