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1. Sammenfatning 
 

Denne rapport indeholder resultatet af en spørgeskemaundersøgelse om lærernes trivsel, vurdering af 
centrale arbejdsgange og kompetencer i Ballerup kommune. Analysen indgår i projektet ”Trivsel i den  
inkluderende og digitaliserede  folkeskole” (TIDF) som Ballerup Kommune gennemfører i samarbejde 
med Competencehouse og med økonomisk støtte fra Forebyggelsesfonden. Formålet med projektet er, 
at forebygge stress og psykisk nedslidning af lærerne og reducere sygefraværet ved at udvikle og imple-
mentere stressforebyggende arbejdsgange i en digitaliseret og inkluderende folkeskole.  

Spørgeskemaet er sendt ud til 114 lærere på 10 skoler i Ballerup Kommune. Spørgeskemaet bestod af 53 
trivselsspørgsmål, 12 spørgsmål om arbejdsgange og 34 spørgsmål om kompetencer. Der er 103 lærere, 
der har svaret på spørgeskemaet, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 90 %. 

Undersøgelsen indeholder 20 hovedkonklusioner. 

1.1 Trivsel 
1. Lærerne oplever tillid og anerkendelse i de nære relationer og indflydelse på eget arbejde 

De fleste lærere oplever, at deres arbejde anerkendes af skoleledelsen, kolleger og elever, at de har ind-
flydelse på retningslinjerne for og tilrettelæggelsen af deres eget arbejde, at der er overensstemmelse 
mellem den planlagte og den faktiske hverdag, at der er et tillidsforhold mellem lærerne indbyrdes, og 
mellem lærere, elever og forældre og at SkoleIntra understøtter det daglige arbejde.  

Mindst 80 % af lærerne svarer meget positiv eller positiv på spørgsmål om: 

• Tillidsforholdet mellem lærerne indbyrdes og mellem lærer og elev 

• Indflydelse på det professionelle råderum i egne klasser og muligheden for at tilrettelægge egen 
undervisning  

• Mulighederne for at sparre med kolleger i eget team 

2.  Manglende overensstemmelse mellem mål og krav til lærerne og arbejdet som lærer 

Overordnet viser undersøgelsen, at mange lærere vurderer, at der ikke er overensstemmelse mellem de 
krav der stilles til dem og den tid de skal anvende på at efterleve kravene. Ligesom der er mange lærere, 
der oplever, at der ikke er sammenhæng mellem de mål der formuleres for folkeskolen og deres arbejde 
som lærer.  

3. Problemfyldt relation til politikere og forvaltning 

Undersøgelsens laveste trivsel findes i vurderingen af lærernes relationer til politikere og forvaltning. 
Undersøgelsen viser således: 

• At knap 80 % af lærerne vurderer tillidsforholdet mellem kommunalpolitikerne og lærerne som 
negativt eller meget negativt og 40 % oplever politikernes anerkendelse af lærernes arbejde som 
negativt eller meget negativt. 

• At 69 % af lærerne vurderer tillidsforholdet mellem forvaltningen og lærerne som negativt eller 
meget negativt. 

4. Inklusionsarbejdet giver store udfordringer 

Mange lærere oplever generelt, at inklusionsarbejdet påvirker deres trivsel negativt. Mest markant vurde-
rer 70 % af lærerne, at overensstemmelsen mellem de ressourcer der er behov for til elever med særlige 
behov, og de ekstra ressourcer der allokeres - er negativ eller meget negativ. Det skal også fremhæves at 
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65 % vurderer, at de fysiske rammer til at understøtte undervisningen i klasser, hvor der er elever med 
særlige behov, er negativ eller meget negativ. 

5. Lærerne understøttes ikke tilstrækkeligt i brugen af Interaktive White Boards  

På digitaliseringsområdet viser undersøgelsen at mange lærere oplever videndeling, kompetenceudvik-
ling og støtte til brugen af Interaktive White Boards som negativt.   

6. IT-lærere og inklusionslærere har en højere trivsel end øvrige lærere 

Undersøgelsen af trivslen hos IT-lærerne1 og inklusionslærerne2 samt gruppen af øvrige lærere viser, at 
gruppen af øvrige lærere har den laveste trivsel. Undersøgelsen viser samtidig, at gruppen af IT-lærere 
har en højere trivsel på IWB området end inklusionslærerne og gruppen af øvrige lærere. Tilsvarende har 
gruppen af inklusionslærere en højere trivsel på inklusionsområdet end IT-lærerne og gruppen af øvrige 
lærere. 
 

7. Alle grupper har relativ lav trivsel på inklusions- og IT-området 
Undersøgelsen af IT-lærerne, inklusionslærerne samt gruppen af øvrige lærere viser, at alle gruppers sam-
lede trivsel er større end deres trivsel på IT- og inklusionsområdet. Umiddelbart forekommer det overra-
skende, at IT-lærernes samlede trivsel er større end deres trivsel på IWB området – såvel som inklusions-
lærernes samlede trivsel tilsvarende er større end deres trivsel på inklusionsområdet. 
 
8. Lærernes tid i klasser med store udfordringer påvirker deres trivsel  

En opdeling af lærerne - efter hvor meget tid de bruger i klasser med store udfordringer - viser, at der er 
relativt små forskelle på gruppernes trivsel. Undersøgelsen viser dog, at lærere med næsten ingen under-
visning i klasser med store udfordringer, og lærere som har stort set al deres undervisning i disse klasser 
trives bedre end de lærere, som bruger halvdelen af deres tid i klasser med storeudfordringer. 

1.2 Arbejdsgange 
Lærernes vurdering af arbejdsgangene omfatter in- og eksternt samarbejde om inklusionsproblematik-
ker, in- og ekstern IT support, 7 arbejdsgange knyttet til SkoleIntra samt onlinetest. Undersøgelsen viser, 
at der er en stor spredning i lærernes vurdering af de forskellige arbejdsgange. 

9. Internt inklusionssamarbejde vurderes positivt; eksternt samarbejde mindre tilfredsstillende 

Lærerne vurderer arbejdsgange - relateret til det interne samarbejde om inklusion - positivt, mens vurde-
ringen af det eksterne samarbejde er blandet. 72 % finder således, at det interne samarbejde om inklusion 
fungerer tilfredsstillende, mens 28 % vurderer at samarbejdet fungerer mindre eller ikke tilfredsstillende. 
Til sammenligning finder 52 % af lærerne, at det eksterne samarbejde om inklusion fungerer mindre eller 
ikke tilfredsstillende og 48 % at samarbejdet er tilfredsstillende.  
 
10. Intern IT support vurderes positivt; ekstern IT support vurderes negativt  
Der er stor forskel på vurderingen af den in- og eksterne IT support. Den eksterne IT support er den ar-
bejdsgang, der er størst utilfredshed med: 70 % af alle lærerne finder således, at den eksterne support 
fungerer mindre eller ikke tilfredsstillende. Den interne IT support er det til gengæld 68 % af lærerne, der 
er tilfredse med. 

                                                             
1 IT-lærere defineret som lærere, der fungerer som pædagogiske IT-vejledere, som tekniske IT-vejledere og/eller som 
IWB-superbrugere. 
2 Inklusionslærere defineret som AKT-lærere, DSA-lærere, læsevejledere og/eller som specialundervisningslærere. 
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11. SkoleIntra og onlinetest 
Lærerne er delt i deres vurdering af SkoleIntra. Halvdelen af lærerne oplever, at kommunikation og in-
formation på ForældreIntra og PersonaleIntra fungerer fuldt eller meget tilfredsstillende.  
Den arbejdsgang, der er knyttet til videndeling, vurderes mindre positivt.  30 % af lærerne finder at vi-
dendeling på PersonaleIntra fungerer mindre eller ikke tilfredsstillende. Generelle arbejdsgange ved on-
line test samt brugervenligheden og indhold er et andet område, som får kritik med på vejen. Knap 50 % 
angiver således, at onlinetest fungerer mindre eller ikke tilfredsstillende. 

12. Inklusionslærerne er mest tilfredse med arbejdsgangene på inklusionsområdet   

Inklusionslærerne er den gruppe, der er mest tilfredse med de arbejdsgange, der knytter sig inklusions-
opgaver, til onlinetest og til SkoleIntra. Til gengæld vurderer gruppen den eksterne IT-support lavt.  
Gruppen set under ét vurderer således den eksterne support som mindre tilfredsstillende. Den interne 
support ser inklusionslærerne mere positivt på om end, de også vurderer denne arbejdsgang lavere end 
de to øvrige grupper. 
 
13. IT lærernes er utilfredse med både inklusions- og IT arbejdsgange 

It-lærerne er den gruppe, der er mest utilfredse med inklusionsarbejdsgangene. Samtidig er gruppen - 
måske lidt overraskende - ikke særligt tilfredse med de IT-relaterede arbejdsgange. Den eksterne IT-
support vurderer de, i lighed med de øvrige grupper, som mindre tilfredsstillende. Arbejdsgangene ved-
rørende den interne support – som de selv har aktier i – får en gennemsnitlig vurdering som ”næsten 
tilfredsstillende”. 
.  
14. De øvrige læreres vurderinger 
Gruppen af øvrige lærere - som er den lærergruppe, der har den laveste trivsel – er også den gruppe, hvor 
der er mindst tilfredshed med de fleste arbejdsgange. Der synes således at være en sammenhæng mel-
lem hhv. høj/lav trivsel og høj/lav tilfredshed med arbejdsgange. Det skal dog nævnes, at tre arbejdsgan-
ge skiller sig ud. Gruppen af øvrige lærere er således mere tilfredse end de to andre grupper med de ar-
bejdsgange, der er knyttet til information på ElevIntra samt med den interne og eksterne IT-support.  
 
15. Sammenhæng mellem trivsel og vurdering af arbejdsgange if. inklusion og digitalisering 

Det er endvidere undersøgt i hvilken udstrækning, der er en sammenhæng mellem, hvordan lærerne 
trives og deres vurdering af de arbejdsgange, der knytter sig til inklusion og digitalisering. Analysen viser 
her:  

• At der er stor forskel på, hvor tilfredse lærere med meget positiv trivsel, og lærere med meget ne-
gativ trivsel - er med en arbejdsgang. 

• At de lærere, som vurderer de undersøgte arbejdsgange tilfredsstillende - også trives. Jo større til-
fredsheden er med en arbejdsgang - jo bedre trives lærerne. 

 

1.3 Kompetencer 
Kortlægningen af lærernes kompetencer omfatter lærerkompetencer, inklusionskompetencer, kompe-
tencer i forhold til børn med funktionsnedsættelser, IT Borgerkompetencer, faglige IT læremiddelkompe-
tencer samt undervisningspraktiske kompetencer. 

16. Lærernes kompetenceniveau 

Kortlægningen af kompetencerne viser: 

• At lærerne vurderer deres lærerkompetencer - herunder relationskompetencer, klasseledelses-
kompetencer, didaktiske kompetencer og kommunikationskompetencer - markant højere end de 
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øvrige kompetencekategorier. Det gennemsnitlige kompetenceniveau inden for lærerkompeten-
cer er således 3,8, hvor 4 angiver, at lærerne har et højt niveau og vil kunne hjælpe deres kolleger 
på området.  

• At lærernes IT-kompetencer og undervisningspraktiske kompetencer ligger over gennemsnittet. 

• At lærerne vurderer, at deres inklusionskompetencer er beskedne. 40 % af alle lærere vurderer så-
ledes, at de kun kan løse simple opgaver på inklusionsområdet eller skal have hjælp hertil. 

17. Lærerne har behov for kompetenceudvikling if. inklusion og brug af IT som fagligt læremiddel 

Det lave gennemsnit for inklusionskompetencer afspejler, at kompetenceudvikling i forhold til inklusion 
er et relevant indsatsområde. Det gælder dels i forhold til at anvende Ballerupmodellen i det tværfaglige 
samarbejde om handlemuligheder, når der opstår bekymring for en elev/elevers udvikling - dels i forhold 
til at anvende Det pædagogiske notat og Redskabskassen – men også i forhold til at involvere bistand fra 
eksterne konsulenter i PPR.  

Det skal også fremhæves at lærernes gennemsnitlige kompetenceniveau til at anvende IT som middel til 
at understøtte elevers forskellige behov og muligheder i forhold til læring - ligeledes er lavere end gen-
nemsnittet for alle kompetencer.   

18. Inklusionslærerne og IT lærerne er specialister på eget felt  

Inklusionslærerne, IT lærerne og gruppen af øvrige lærere har forskellige kompetenceniveauer: 

• Alle tre lærergrupper vurderer deres lærerkompetencer som høje, IT-lærerne højst. 

• IT-lærerne vurderer deres faglige IT læremiddelkompetencer, deres IT borgerkompetencer og 
undervisningspraktiske kompetencer markant højere end de to øvrige grupper 

• IT-lærerne og gruppen af øvrige lærere vurderer, at deres inklusionskompetencer er midt imellem 
”kan arbejde selvstændigt” og ” kan løse simple opgaver”. Inklusionslærerne vurderer til sammen-
ligning, at de kan arbejde selvstændigt på feltet.  
 

19. Lærere med meget høj og meget lav trivsel har høje kompetenceniveauer 

Undersøgelsen viser, at lærere med meget høj trivsel og lærere med meget lav trivsel angiver, at de har et 
højere kompetenceniveau end deres kolleger. Den eneste undtagelse er kompetencekategorien børn 
med funktionsnedsættelser, hvor mønsteret er anderledes.  
 
20. Trivsel og gode muligheder for kompetenceudvikling følges ad 

Undersøgelsen af lærernes trivsel med IWB viser, at der er en klar sammenhæng mellem trivslen i arbej-
det på feltet og mulighederne for at blive kompetenceudviklet. Jo større mulighed lærerne har for både 
grundlæggende kompetenceudvikling og løbende kompetenceudvikling, jo bedre trives de med opga-
verne på området.  Data tyder på, at den løbende kompetenceudvikling tillægges lidt større betydning 
end den grundlæggende kompetenceudvikling.  
 
Tilsvarende viser undersøgelsen, at lærernes mulighed for grundlæggende og løbende kompetenceud-
vikling på inklusionsområdet hænger snævert sammen med deres trivsel med opgaverne på området. 
Dog synes grundlæggende kompetenceudvikling og løbende kompetenceudvikling at have samme be-
tydning. 
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2. Indledning 
 

Dette notat præsenterer en analyse af data fra en trivselsundersøgelse blandt lærerne i Ballerup kommu-
ne. Analysen indgår i projektet  ”Trivsel i den inkluderende og digitaliserede folkeskole” (TIDF)  – et 3. 
årigt projekt, som Ballerup Kommune gennemfører i samarbejde med Competencehouse og med øko-
nomisk støtte fra Forebyggelsesfonden. Formålet med projektet er at forebygge stress og psykisk ned-
slidning af lærerne og reducere sygefraværet ved at udvikle og implementere stressforebyggende ar-
bejdsgange i en digitaliseret og inkluderende folkeskole.  

 
Om trivselsundersøgelsen 
Analysen er baseret på en kortlægning af trivselsudfordringerne blandt lærerne i Ballerup kommunes 
skoler3 med særligt fokus på IT og - inklusionsrelaterede trivselsfaktorer.  
 
Spørgsmålene i trivselsundersøgelsen er baseret på en række afklarende fokusgruppeinterviews med 
lærere og skoleledere i Ballerup Kommune. Spørgeskemaet er blevet afprøvet af tre lærere på tre forskel-
lige skoler og tilrettet før udsendelse til hele populationen. Spørgsmålene omhandler en række trivsels-
faktorer, tilfredsheden med arbejdsgange omkring inklusion og IT samt lærernes egne kompetencer in-
den for IT og inklusion.  
 
Der er dels fortaget en faktoranalyse dels en klyngeanalyse. 
 
Faktoranalysen 
Faktoranalysen - som er afrapporteret i kapitel 2 - indeholder en analyse af lærernes trivsel, deres vurde-
ring af centrale arbejdsgange og af deres kompetencer. Formålet med faktoranalysen er at identificere 
områder, som det videre arbejde med udvikling af stressforebyggende arbejdsgange skal fokusere på. 
 
Klyngeanalysen 
I Klyngeanalysen --- som er afrapporteret i kapitel 3- er det undersøgt, om lærerne kan opdeles i grupper, 
der ligner hinanden mht. trivsel, kompetencer og oplevelse af arbejdsgange, der er centrale for den digi-
taliserede, inkluderende skole. Formålet er, at få et grundlag for at rekruttere 20 lærere, der repræsenterer 
klyngerne og ønsker at deltage i et videre forløb.  Forløbet består af observation og evaluering af egen 
undervisningspraksis, der kan danne inspiration for det videre arbejde. 
 
Respondenterne 
Spørgeskemaet er sendt ud til 114 lærere på 10 skoler i Ballerup Kommune. Der er 103 lærere, der har 
svaret på spørgeskemaet, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 90 %. De enkelte skolers besvarel-
sesprocenter er vist i figur 1. Det fremgår af figuren, at besvarelsesprocenterne spænder fra 67 % på de to 
skoler der har den laveste besvarelse, til 100 % på de 6 skoler hvor alle har besvaret spørgeskemaet. 
 
Lærerne er udover deres ansættelsessted blevet spurgt om deres linjefag4, deres ansvarsområder samt 
den tid de anvender i klasser med store udfordringer. Respondenternes fordeling på disse parametre er 
vist i figur 2 og figur 3.  
 

                                                             
3 Udgangspunktet i projektet var, at respondenterne skulle findes på mellemtrinet. Da det viste sig ikke at være 
muligt, blev kredsen udvidet til også at omfatte lærere på de øvrige trin. 
4 Lærerne bliver spurgt til de linjefag, som de underviser i.  
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Figur 1 
Antal respondenter og svarprocent 
Figuren viser hvorledes antallet af respondenter og svarprocenter fordeler sig på de 10 deltagende skoler 
i Ballerup Kommune. 
Datagrundlag:114 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 

Skoler Tilmeldte Besvaret Svarprocent 

Egebjergskolen 12 12 100 % 
Grantofteskolen 13 13 100 % 
Hedegårdsskolen 12 10 83 % 
Højagerskolen 12 8 67 % 
Kasperskolen 6 4 67 % 
Lundebjergskolen 7 7 100 % 
Måløv skole 12 12 100 % 
Rosenlundskolen 14 11 71 % 
Rugvængets skole 12 12 100 % 
Østerhøjskolen 14 14 100 % 
Alle skoler 114 103 90 % 

 

 

Figur 2 
Respondenternes undervisningstid i klasser med store udfordringer 
Figuren viser hvor meget tid de deltagende folkeskolelærere anvender på at undervise i klasser med store 
udfordringer. 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 

 Antal Procent 

Stort set al undervisning sker i klasser med store udfordringer 
16 16 % 

Størstedelen af undervisningen sker i klasser med store udfordringer 
18 17 % 

Ca. halvdelen undervisningen sker i klasser med store udfordringer 
34 33 % 

En mindre del af undervisningen sker i klasser med store udfordringer 
28 27 % 

Næsten intet af undervisningen sker i klasser med store udfordringer 
7 7 % 

Alle lærere  103 100 % 
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Figur 3 
Respondenternes ansvarsområder og linjefag 
Figuren viser hvorledes de deltagende lærere fordeler sig på ansvarsområder og linjefag. 
Datagrundlag: 103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 

 Antal Procent 

IT 

Pædagogisk IT-vejleder 7 6 % 

Teknisk IT-vejleder 3 2 % 

IWB-Superbruger 10 9 % 

Inklusion 

AKT-lærer 7 6 % 

DSA-lærer 8 7 % 

Læsevejleder 4 3 % 

Specialundervisningslærer 24 23 % 

Klasselærer 

Klasselærer 90 87 % 
Linjefag 

Billedkunst 19 18 % 

Biologi 7 6 % 

Dansk 51  49 % 

Dansk som andetsprog 10 9 % 

Engelsk 24  23 % 

Fysik/kemi og natur/teknik 20 19 % 

Fransk 1  1 % 

Geografi 6 5 % 

Historie 16 12 % 

Hjemkundskab 13 12 % 

Idræt 44  42 % 

Kristendomskundskab/religion 7  6 %  

Matematik 30 29 % 

Materiel design 8 7 % 

Musik 9 8 % 

Samfundsfag 13 12 % 

Sløjd og håndarbejde 11 10 % 

Specialpædagogik 10 9 % 

Tysk 8       7 % 
 
  



 

 
10 

 

3. Faktoranalyse 

 
3.1 Trivsel 
Lærerne er blevet bedt om at vurdere deres trivsel ud fra 53 trivselsfaktorer fordelt på 9 trivselskategorier 
jf. figur 4. Kategorierne omfatter: 

• Tillid med 6 trivselsfaktorer 
• Enighed om mål med 4 trivselsfaktorer 
• Indflydelse med 7 trivselsfaktorer 
• Anerkendelse med 8 trivselsfaktorer 
• Forudsigelighed med 2 trivselsfaktorer 
• Efterlevelse af krav med 5 trivselsfaktorer 
• Inklusion med 8 trivselsfaktorer 
• Brug af IWB med 7 trivselsfaktorer 
• Brug af SkoleIntra med 6 trivselsfaktorer  

De enkelte trivselsfaktorer er nærmere beskrevet i bilag 1 afsnit 1 til 9. 

Kategorier med tilhørende trivselsfaktorer er dannet ud fra den indledende interviewrunde samt relevan-
te kilder til prækodning af interviewguides og efterfølgende kodning af interviewdata5.  

For at få et overblik over hvordan trivslen er på de forskellige områder, er der foretaget en beregning af 
den gennemsnitlige trivsel inden for de 9 trivselskategorier og en beregning af den gennemsnitlige triv-
sel for alle kategorier under et. I beregningen er kategorierne sidestillet, idet der er taget højde for, at der 
ikke stilles lige mange spørgsmål i hver kategori.  

Resultatet er vist i figur 4.   

Trivselsfaktorerne 
Det fremgår af figur 4: 

• at trivslen er mindst på de to områder, som er dette projekts fokus - inklusion og digitalisering. 
Det lave gennemsnit på inklusionsområdet afspejler, jf. bilag 1 figur B7, at mange lærere oplever 
de fleste inklusionsfaktorer negativt.  
 

• at mange lærere, jf. figur B8 i bilag 1,oplever videndeling, kompetenceudvikling og støtte til bru-
gen af Interaktive White Boards (IWB) som negativt.   
 

                                                             
5  
Kilde 1: ”De 6 guldkorn”, http://www.lederweb.dk/Documents/De_6_guldkorn.pdf.   
Kilde 2: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Landsdækkende undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø på 
forskellige brancher, 2004 – 2005. 
http://data.arbejdsmiljoforskning.dk/Nationale%20Data/3dII/TreDk2_DISCO.aspx?dimension=6&sort=RMean 
Kilde 3: ”Må jeg låne en finger”.  Samspil omkring inklusion i Ballerup, april 2006, Nationalt Videncenter for Inklusion 
og Eksklusion”.  
Kilde 4: ” Udfordringer for den inkluderende lærer”, Statusrapport, november 2007, Nationalt Videncenter for Inklu-
sion og Eksklusion.  
Kilde 5: ”Barrierer og potentialer for integration af it fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune”- rapport juni 2011, 
Læremiddel.dk – Nationalt Videncenter for læremidler.  
Kilde 6: ”Fokus på Interaktive White Boards (IWB)”, Evalueringsrapport, april 2009, Pædagogisk Center. 
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• Endelig skal det fremhæves, at mange lærere vurderer, at der ikke er overensstemmelse mellem 
de krav der stilles til dem og den tid de skal anvende på at efterleve kravene - såvel som der er 
mange lærere der oplever, at der ikke er sammenhæng mellem de mål der formuleres for folke-
skolen og deres arbejde som lærer.  

Den højeste trivsel findes på områderne anerkendelse, indflydelse, forudsigelighed, tillid og brug af Sko-
leIntra. Mange lærere oplever, jf. figurerne B1, B3, B4, B5 og B9, at deres arbejde anerkendes af skoleledel-
sen, kolleger og elever, at de har indflydelse på retningslinjerne for og tilrettelæggelsen af deres eget 
arbejde, at der er overensstemmelse mellem den planlagte og den faktiske hverdag, at der er et tillidsfor-
hold mellem lærerne og kolleger, elever og forældre og at SkoleIntra opleves positivt.  

Det skal pointeres at analysen af trivselskategorierne dækker over forskellige vurderinger af de enkelte 
faktorer, der indgår i hver kategori. Fx indeholder kategorien tillid, jf. figur B1,også faktorer som vurderes 
meget negativt af mange lærere.  

For at belyse de enkelte trivselsfaktorers betydning for trivslen, er der foretaget en analyse af top 5 triv-
selsfaktorerne og bund 5 trivselsfaktorerne. Top-faktorerne er defineret som de 5 trivselsfaktorer, som har 
den højeste gennemsnitlige trivsel og tilsvarende er bund 5 faktorerne de 5 trivselsfaktorer, som har det 
laveste gennemsnit.  

Top 5 trivselsfaktorerne 
Analysen af top 5 trivselsfaktorerne viser, at sparring og tillid i de nære samarbejdsrelationer samt indfly-
delse på eget arbejde ligger i toppen blandt de deltagende lærere jf. figur 5 og 6. 

80- 90 % af lærerne svarer meget positiv eller positiv på spørgsmålet om oplevelsen af: 
 

• Mulighederne for at sparre med kolleger i eget team 

• Tillidsforholdet mellem lærerne indbyrdes 

• Tillidsforholdet mellem lærer og elev 

• Indflydelse på det professionelle råderum i den enkelte klasse 

• Indflydelse på muligheden for at tilrettelægge egen undervisning 

Fordelingen af lærere, som vurderer faktorerne positivt og negativt er, jf. figur 6,ens på nær vurderingen 
af tilliden mellem lærere og elev hvor andelen af lærere, der vurderer relationen som meget positiv er 14 
% i forhold til de andre faktorer, hvor andelen der svarer meget positiv er ca. 30 %. 

Bund 5 trivselsfaktorerne 
Analysen af bund 5 trivselsfaktorerne, jf. figur 7, viser, at den laveste trivsel findes i relationerne mellem 
lærerne og politikerne samt på inklusionsområdet. Fordelingen af lærernes trivselsvurdering er vist i figur 
8. Det fremgår af figuren: 

• At knap 80 % af lærerne vurderer tillidsforholdet mellem kommunalpolitikerne og lærerne som 
negativt eller meget negativt, mens 40 % oplever politikernes anerkendelse af lærernes arbejde 
som negativt eller meget negativt. 
 

• At 69 % af lærerne vurderer tillidsforholdet mellem forvaltningen og lærerne som negativt eller 
meget negativt 
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• At 65 % - 70 % af lærerne har angivet, at deres trivsel knyttet - dels til de fysiske rammer for un-
dervisning i klasser med elever med særlige behov- dels til de ressourcer der afsættes til selve 
undervisningen, er negativ eller meget negativ. 

Det skal bemærkes, at de trivselsfaktorer som knytter sig til brugen af IWB ikke findes blandt bund 5 fak-
torerne, selvom IWB-faktorerne set under ét jf. figur 4 - har den næst laveste trivsel. 

Som tidligere nævnt optræder lærernes tillidsrelationer både på top 5 og bund 5 listerne. Som det frem-
går af bilag 1 figur B1, er der en klar sammenhæng mellem tætheden i relationerne og tilliden, idet tilli-
den er størst i nære arbejdsrelationer og mindst i relationer med sjælden direkte kontakt. 

 

Figur 4 

Den gennemsnitlige trivsel indenfor 9 trivselskategorier 

Figuren viser de deltagende læreres gennemsnitlige vurdering af trivslen indenfor 9 trivselskategorier. 
Anvendt skala:  
5= meget positiv 4 trivsel = positiv trivsel 3= hverken eller 2= negativ trivsel 1= meget negativ trivsel 
Signatur 

����  Trivselsfaktor med trivsel over den gennemsnitlige trivsel 
����  Trivselsfaktor med trivsel under den gennemsnitlige trivsel 
����  Den gennemsnitlige trivsel 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 

 
 

 

3,19

3,45

2,87

2,61

3,03

3,44

3,45

3,45

3,16

3,22

1 2 3 4 5

Gennemsnitlig trivsel

Brug af SkoleIntra

Brug af IWB

Inklusion

Efterlevelse af krav

Forudsigelighed

Anerkendelse

Indflydelse

Enighed om mål

Tillid



 

 
13 

 

Figur 5  

Top 5 trivselsfaktorer – gennemsnitlig trivsel 

Figuren viser lærernes gennemsnitlige trivsel for top 5 trivselsfaktorerne, dvs. for de 5 trivselsfaktorer 
hvor trivslen er størst. Den gennemsnitlige trivsel for alle trivselsfaktorer er også vist. 
Anvendt skala 
5= meget positiv trivsel 4= positiv trivsel 3= hverken eller 2 = negativ trivsel 1 = meget negativ trivsel 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 

 

 

Figur 6 

Top 5 trivselsfaktorer – trivselsprofil 

Figuren viser hvorledes læreres vurdering af top 5 trivselsfaktorerne fordeler sig på trivselsskalaen. 
Signatur:  
� =meget positiv trivsel � = positiv trivsel � = hverken eller � = negativ trivsel � = meget negativ trivsel 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 
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Figur 7 
Bund 5 trivselsfaktorer– gennemsnitlig trivsel 
Figuren viser lærernes gennemsnitlige trivsel for bund 5 trivselsfaktorerne, dvs. for de 5 trivselsfaktorer 
hvor trivslen er mindst. Den gennemsnitlige trivsel for alle trivselsfaktorer er også vist. 
Anvendt skala 
5= meget positiv trivsel 4= positiv trivsel 3= hverken eller 2 = negativ trivsel 1 = meget negativ trivsel 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 
 

 

 

Figur 8 

Bund 5 trivselsfaktorer – trivselsprofil 

Figuren viser hvorledes læreres vurdering af bund 5 trivselsfaktorerne fordeler sig på trivselsskalaen. 
Signatur:  
� =meget positiv trivsel � = positiv trivsel � = hverken eller � = negativ trivsel � = meget negativ trivsel 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 
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3.2 Arbejdsgange 
 
Lærerne er blevet bedt om at vurdere, hvor tilfredsstillende 12 arbejdsgange6 fungerer, som de inter-
viewede har angivet som væsentlige i den digitaliserede og inkluderende folkeskole.  

Arbejdsgangene omfatter:  
 

• In- og ekstern IT support  
 

• 7 arbejdsgange knyttet til SkoleIntra, der omfatter lærernes anvendelse af PersonaleIntra, Elev-
Intra og ForældreIntra  
 

• Den generelle arbejdsgang og oplevelse af onlinetest  
 

• In- og eksternt samarbejde ved inklusionsproblematikker 

For at få et overblik over hvordan lærerne vurderer de forskellige arbejdsgange, er der foretaget en be-
regning af den gennemsnitlige vurdering af hver arbejdsgang og en beregning af den gennemsnitlige 
vurdering af alle arbejdsgange under et. Resultatet er vist i figur 9.  Da der bag gennemsnitsberegninger-
ne gemmer sig en ikke uvæsentlig spredning i lærernes vurdering af den enkelte arbejdsgang, er disse 
vurderinger vist i figur 10. 

SkoleIntra og onlinetest 
Figur 9 viser, at de arbejdsgange på SkoleIntra, der er knyttet til information og kommunikation alle lig-
ger over den gennemsnitlige vurdering af arbejdsgangene. Figur 10 viser således, at 50 % - 60 % af lærer-
ne oplever, at kommunikation og information på ForældreIntra og PersonaleIntra fungerer fuldt eller 
meget tilfredsstillende.  

Den arbejdsgang, der er knyttet til videndeling, vurderes mindre positivt.  30 % af lærerne finder at vi-
dendeling på PersonaleIntra fungerer mindre eller ikke tilfredsstillende. Generelle arbejdsgange ved on-
line test samt brugervenligheden og indhold er et andet område, som får kritik med på vejen. Knap 50 % 
angiver således, at onlinetest fungerer mindre eller ikke tilfredsstillende. 

IT support 
Tilfredsheden med IT supporten ligger under gennemsnittet. Der er dog stor forskel på den in- og ekster-
ne support. Den eksterne IT support er den arbejdsgang der er størst utilfredshed med; 70 % af alle læ-
rerne finder således, at den eksterne support fungerer mindre eller ikke tilfredsstillende. Den interne sup-
port vurderes mere positivt. Her er der 68 % som er tilfredse og kun 32 % af lærerne, som vurderer sup-
porten som mindre eller ikke tilfredsstillende. 

Inklusion 
Inklusionsområdets arbejdsgange er kun repræsenteret med to arbejdsgange: In- og eksternt samarbej-
de om inklusionsproblematikker.  

Begge arbejdsgange ligger under gennemsnittet, det eksterne samarbejde lavest. 52 % af lærerne finder 
således, jf. figur 10, at det eksterne samarbejde ift. inklusion er mindre eller ikke tilfredsstillende og 48 % 
finder omvendt at samarbejdet er tilfredsstillende. For det det interne samarbejde om inklusion er de 
tilsvarende tal 28 % ikke tilfredse og 72 % tilfredse lærere. 

                                                             
6 Beskrivelsen af de 12 arbejdsgange findes i bilag 2.  
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Figur 9 

Lærernes vurdering af 12 arbejdsgange – gennemsnitlig vurdering 

Figuren viser lærernes gennemsnitlige vurdering af 12 arbejdsgange. 
Den gennemsnitlige vurdering for alle arbejdsgange under ét er også vist. 
Anvendt skala 
5= fuldt tilfredsstillende arbejdsgang 4= tilfredsstillende arbejdsgang 3= tilfredsstillende arbejdsgang 2 = 
mindre tilfredsstillende arbejdsgang 1 = ikke tilfredsstillende arbejdsgang 
Signatur 
�  Arbejdsgang med vurdering over den gennemsnitlige vurdering 
�  Arbejdsgang med vurdering under den gennemsnitlige vurdering 
�  Den gennemsnitlige vurdering 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 
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Figur 10 
Lærernes vurdering af 12 arbejdsgange - vurderingsprofil 
Figuren viser hvorledes lærernes vurdering af 12 arbejdsgange fordeler sig på vurderingskriterier. 
Signatur:  
� = Fuldt tilfredsstillende arbejdsgang � = Meget tilfredsstillende arbejdsgang � = Tilfredsstillende ar-
bejdsgang � = Mindre tilfredsstillende arbejdsgang � = Ikke tilfredsstillende arbejdsgang. 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 
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3.3 Kompetencer 
 
Lærerne er blevet præsenteret for 34 kompetencer fordelt på 6 kompetencekategorier, og herefter bedt 
om at vurdere deres eget kompetenceniveau på en skala fra 1 til 5.  De 34 kompetencer og lærernes vur-
dering af eget kompetenceniveau er beskrevet i bilag 3. 

De 6 kompetencekategorier omfatter: 

• Lærerkompetencer med 4 kompetencer 

• Inklusionskompetencer med 7 kompetencer 

• Børn med funktionsnedsættelser med 8 kompetencer 

• IT Borgerkompetencer med 7 kompetencer 

• Faglige IT læremiddelkompetencer med 5 kompetencer 

• Undervisningspraktiske kompetencer med 3 kompetencer  

De 6 kompetencekategorier med tilhørende kompetencer er dannet ud fra den indledende interview-
runde samt relevante kilder til prækodning af interviewguides og efterfølgende kodning af interviewda-
ta.7 

For at få et overblik over lærernes kompetencer er der foretaget en beregning af det gennemsnitlige 
kompetenceniveau for hver kompetencekategori. Resultatet er vist i figur 11.  

Det fremgår af figuren: 

• At lærerne vurderer deres lærerkompetencer markant højere end de øvrige kompetencekatego-
rier. Det gennemsnitlige kompetenceniveau indenfor lærerkompetencer er således 3,8, hvor 4 
angiver at lærerne har et højt niveau og vil kunne hjælpe kolleger på området.  

• At lærernes IT-kompetencer og undervisningspraktiske kompetencer ligger over gennemsnittet. 

• At lærerne vurderer, at deres inklusionskompetencer og kompetencer til at undervise børn med 
funktionsnedsættelser er relativt lave. Det gennemsnitlige kompetenceniveau for inklusions-
kompetencerne angives til 2,7 mens lærerne angiver, at de kun kan løse simple opgaver (niveau 
2) på området for funktionsnedsættelser. 

                                                             
7  
Kilde 1: ” Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole”, Et systematisk review udført for Kunnskapsde-
partementet, Oslo, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
København, 2008.  
Kilde 2: Arbejdsbeskrivelse for inklusionsformidlere, Ballerup Kommune, 9. juni 2008.  
Kilde 3: Ballerupmodellen, Den foregribende indsats overfor risikobørn og – unge. 
Kilde 4: http://www.ballerup.dk/borger/boern-unge/ppr-tidlig-indsats  
Kilde 5: ”De mange veje”, Følgeforskning til skoleudvikling vedrørende Mindre specialeundervisning, styrket faglig-
hed og øget rummelighed, 2010, Teori og Metodecentret, UCC.  
Kilde 6: ”Tilgængelighed til Uddannelse”, EMU, Danmarks Undervisningsportal, 
http://tilgaengelighed.emu.dk/tilgaengelighed/grundskolen/paedagogik/paedbevaegelse.html.  
Kilde 7: ”Barrierer og potentialer for integration af it fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune”- rapport juni 2011, 
Læremiddel.dk – Nationalt Videncenter for læremidler.  
Kilde 8: ”Fokus på Interaktive White Boards (IWB)”, Evalueringsrapport, april 2009, Pædagogisk Center. 
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Figur 11 

Det gennemsnitlige kompetenceniveau inden for 6 kompetencekategorier 

Figuren viser de deltagende læreres gennemsnitlige vurdering af eget kompetenceniveau inden for 6 
kompetencekategorier, jf. bilag 3. 
Anvendt skala:  
5= Ekspert 4 = Højt niveau – kan hjælpe andre 3 = Kan arbejde selvstændigt 2 = Kan løse simple opgaver 
selvstændigt 1 = Ingen erfaring – har brug for hjælp. 
Signatur 

����  Kompetencekategori med et kompetenceniveau over det gennemsnitlige niveau 
����  Kompetencekategori med et kompetenceniveau under den gennemsnitlige niveau 
����  Den gennemsnitlige kompetenceniveau 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 

 

 

 

For at identificere på hvilke områder lærernes er kompetencemæssigt stærke og svage, er der foretaget 
en analyse af top 5 kompetencerne og bund 5 kompetencerne.  

Top 5 kompetencerne 
Analysen af lærernes top 5 kompetencer er vist i figur 12. Figuren viser ikke overraskende, at 4 ud af de 5 
kompetencer- nemlig relationskompetencer, klasseledelseskompetencer og kommunikationskompeten-
cer - er lærerkompetencer. Disse kompetencer er, sammen med didaktisk kompetence, nødvendige for, 
at børnene lærer noget. Forskning på området har således vist, at jo bedre lærerne er til at skabe et godt 
forhold til eleverne, og jo bedre han/hun er til at lede slagets gang i klassen, og jo bedre han/hun er til at 
undervise i sit fag - jo mere får eleverne ud af undervisningen.8 Det vurderes derfor positivt, at lærernes 
relations kompetencer, klasseledelseskompetencer, didaktiske kompetencer og kommunikationskompe-
tencer ligger over gennemsnittet for de øvrige kompetencer.   

                                                             
8 Jf. http://www.folkeskolen.dk/60022/opskrift-paa-en-dygtig-laerer--godt-forhold-til-eleverne--god-til-at-
undervise--god-til-at-styre-klassen 
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Figur 12 

Top 5 kompetencer – kompetenceniveau 
Figuren viser lærernes gennemsnitlige kompetenceniveau for top 5 kompetencerne, dvs. for de 5 kompe-
tencer, hvor det gennemsnitlige kompetenceniveau er højst. Det gennemsnitlige kompetenceniveau for 
alle kompetencer er også vist. 
Anvendt skala 
5= Ekspert 4 = Højt niveau – kan hjælpe andre 3 = Kan arbejde selvstændigt 2 = Kan løse simple opgaver 
selvstændigt 1 = Ingen erfaring – har brug for hjælp. 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 

 

 

Figur 13 

Top 5 kompetencer - kompetenceprofil 
Figuren viser hvorledes læreres top 5 kompetencer fordeler sig på kompetenceskalaen. 
Signatur:  
� Ekspert � Højt niveau – kan hjælpe andre � Kan arbejde selvstændigt � Kan løse simple opgaver selv-
stændigt � Ingen erfaring – har brug for hjælp. 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune  
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Bund 5 kompetencerne 
Analysen af lærernes gennemsnitlige kompetenceniveau for bund 5 kompetencerne er vist i figur 14 og 
15. Figurerne viser, at de laveste kompetenceniveauer blandt lærerne entydigt knytter sig til inklusion. 
Alle bund 5 kompetencerne tilhører således kategorien inklusionskompetencer. Fordelingen af lærernes 
vurdering på de enkelte kompetencer, viser jf. figur 15, at 40 % af alle lærere kun kan løse simple opgaver 
på inklusionsområdet eller skal have hjælp hertil. 

Det lave gennemsnit for 5 inklusionskompetencer i kategorien afspejler, at kompetenceudvikling i for-
hold til inklusion er et relevant indsatsområde for kompetenceudvikling i projektet. 

Det gælder dels i forhold til at anvende Ballerupmodellen i det tværfaglige samarbejde om handlemulig-
heder, når der opstår bekymring for en elev/elevers udvikling - dels i forhold til at anvende Det pædago-
giske notat og Redskabskassen – men også i forhold til at involvere bistand fra eksterne konsulenter i 
PPR.  

Endelig skal det fremhæves at lærernes gennemsnitlige kompetenceniveau til at anvende IT som middel 
til at understøtte elevers forskellige behov og muligheder i henseende til læring - ligeledes er lavere end 
gennemsnittet for alle kompetencer.   

 
Figur 14 
Bund 5 kompetencer – kompetenceniveau 
Figuren viser lærernes gennemsnitlige kompetenceniveau for bund 5 kompetencerne, dvs. for de 5 kom-
petencer, hvor det gennemsnitlige kompetenceniveau er lavest. Det gennemsnitlige kompetenceniveau 
for alle kompetencer er også vist. 
Anvendt skala 
5= Ekspert 4 = Højt niveau – kan hjælpe andre 3 = Kan arbejde selvstændigt 2 = Kan løse simple opgaver 
selvstændigt 1 = Ingen erfaring – har brug for hjælp. 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 
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Figur 15 

Bund 5 kompetencer - kompetenceprofil 
Figuren viser hvorledes læreres bund 5 kompetencer fordeler sig på kompetenceskalaen, idet der er set 
bort fra de kompetencer der knytter sig til børn med funktionsnedsættelser. 
Signatur:  
� Ekspert, � Højt niveau – kan hjælpe andre, � Kan arbejde selvstændigt, � Kan løse simple opgaver 
selvstændigt, � Ingen erfaring – har brug for hjælp.  
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 
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4. Klyngeanalyse 
 

4.1 Om klyngeanalysen 
Klyngeanalysen er foretaget dels ved en programmatisk, dels ved en manuel gennemgang af data. Først 
er alle svar omsat til numeriske værdier.  Dernæst er der, for hver respondent, beregnet en række gen-
nemsnit. Der er beregnet gennemsnit for hver enkelt trivselskategori, for hver enkelt kompetencekatego-
ri, for samtlige trivselsspørgsmål, for samtlige kompetencer og for alle arbejdsgange. Ved hjælp af et 
skræddersyet program, er disse nøgletal holdt op mod hinanden. Programmet har returneret mulige 
sammenhænge, og disse er afbilledet i diagrammer i dette afsnit. 

Derudover er data også blevet gennemset manuelt. Her er særligt ledt efter de sammenhænge, der er 
bragt op i forbindelse med de afholdte fokusgruppeinterviews. I de tilfælde hvor undersøgelsen har be- 
eller afkræftet en hypotese, er dette resultat afbilledet i et diagram. 

I både den automatiserede og den manuelle gennemgang er sammenhængene udledt ved at samle re-
spondenterne i klynger med et eller flere fællestræk. Eksempelvis er der lavet grupperinger på trivsel, 
således at den del af respondenterne der ligger under gennemsnittet, er sammenlignet med dem der 
ligger over.  På den måde fremkommer eventuelle fællestræk ved respondenterne med dårlig trivsel, og 
disse kan så undersøges nærmere. 

4.2 Lærernes ansvarsområder, trivsel, vurdering af arbejdsgange og kompetencer 
 
I dette afsnit undersøges, hvorledes lærerne med forskellige ansvarsområder trives, hvordan de vurderer 
de 12 arbejdsgange og hvordan de vurderer egne kompetencer. Der sondres mellem tre grupper af lære-
re: 

• IT-lærere defineret som lærere der fungerer som pædagogiske IT-vejledere, som tekniske IT-
vejledere og/eller som IWB-superbrugere. 

• Inklusionslærere defineret som AKT-lærere, DSA-lærere, læsevejledere og/eller som specialun-
dervisningslærere. 

• Øvrige lærere.  
 
Trivsel 
Det er undersøgt, hvordan de tre lærergruppers samlede trivsel er og hvordan deres trivsel er indenfor 
kategorierne IWB og inklusion. Resultatet af undersøgelsen er vist i figur 16.  
 
Det fremgår af figuren: 

• At alle gruppers samlede trivsel er større end deres trivsel på IT og inklusionsområdet. Umiddel-
bart forekommer det overraskende, at IT-lærernes samlede trivsel er større end deres trivsel på 
IWB området og at inklusionslærernes samlede trivsel tilsvarende er større end deres trivsel på 
inklusionsområdet. 
 

• At gruppen af øvrige lærere - som hverken har særlige ansvarsområder på IT eller inklusionsom-
rådet- har den laveste trivsel. Størst er forskellen på inklusionsområdet, hvor gruppen af øvrige 
lærere har en gennemsnitlig trivsel på 2,4. 

 
• At gruppen af IT-lærere har den højeste trivsel på IWB området og at gruppen af inklusionslærere 

tilsvarende har den største trivsel på inklusionsområdet. Det skal bemærkes, at forskellen er 
størst på inklusionsområdet, hvor inklusionslærernes gennemsnitlige trivsel er 2,8 mens de to 
andre gruppers gennemsnitlige trivsel er henholdsvis 2,4 og 2,5. 
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Figur 16 

Sammenhæng mellem ansvarsområder og trivsel 
Figuren viser, hvorledes trivslen ved brug af Interaktive White Boards (IWB) og trivslen ved arbejdet med 
inklusion er for henholdsvis IT-lærere, inklusionslærere og øvrige lærere. Den gennemsnitlige trivsel for 
alle trivselsfaktorer er også vist. 
Anvendt skala 
5= meget positiv trivsel 4= positiv trivsel 3= hverken eller 2= negativ trivsel 1= meget negativ trivsel 
Signatur  
� IT-lærer � Inklusionslærer � Øvrige. 
Datagrundlag103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune fordelt på 20 IT-lærere, 43 inklusionslærere og 
40 øvrige lærere. 

 

 
 
Arbejdsgange 
De tre lærergruppers vurdering af undersøgelsens 12 arbejdsgange er også undersøgt. Resultatet er vist i 
figur 17.  
 
Figuren viser, at gruppen af øvrige lærere - som er den læregruppe, der har den laveste trivsel – også er 
den gruppe, hvor der er mindst tilfredshed med de fleste arbejdsgange. Der synes således at være en 
sammenhæng mellem hhv. høj/lav trivsel og høj/lav tilfredshed med arbejdsgange. Det skal dog nævnes, 
at tre arbejdsgange skiller sig ud. Gruppen af øvrige lærere er således mere tilfredse end de to andre 
grupper med de arbejdsgange, der er knyttet til information på ElevIntra samt med den interne og eks-
terne IT-support.  
 
Inklusionslærerne er den gruppe, der er mest tilfredse med de arbejdsgange, der knytter sig inklusions-
opgaver, til onlinetest og til SkoleIntra. Til gengæld vurderer gruppen den eksterne IT-support lavt.  
Gruppen set under ét vurderer således den eksterne support som mindre tilfredsstillende. Den interne 
support ser inklusionslærerne mere positivt på om end, de også vurderer denne arbejdsgang lavere end 
de to øvrige grupper. 
 
It-lærerne er den gruppe, der er mest utilfredse med inklusionsarbejdsgangene. Samtidig er gruppen - 
måske lidt overraskende - ikke særligt tilfredse med de IT-relaterede arbejdsgange. Den eksterne IT-
support vurderer de i lighed med de øvrige grupper som mindre tilfredsstillende og arbejdsgangene 
vedr. den interne support – som de selv har aktier i – får en gennemsnitlig vurdering på 2,9, dvs. næsten 
tilfredsstillende.  
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 Figur 17 
Sammenhæng mellem ansvarsområder og vurdering af arbejdsgange 
Figuren viser, hvor tilfredse henholdsvis IT-lærere, inklusionslærere og øvrige lærere er med de 12 ar-
bejdsgange der indgår i undersøgelsen. 
Anvendt skala: 
5= Fuldt tilfredsstillende 4=Meget tilfredsstillende 3= Tilfredsstillende 2= Mindre tilfredsstillende 1= Ikke 
tilfredsstillende. 
Signatur:  
� IT-lærer, � Inklusionslærer, � Øvrige. 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune fordelt på 20 IT-lærere, 43 inklusionslærere og 
40 øvrige lærere. 
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Kompetencer 

Det er også undersøgt, hvordan de tre lærergrupper har vurderet deres egne kompetencer. Der er fore-
taget en beregning af gruppernes gennemsnitlige kompetenceniveau inden for de 6 kompetencekate-
gorier, som indgår i undersøgelsen. Resultatet er vist i figur 18.  

Figuren viser: 

• At alle tre lærergrupper vurderer deres lærerkompetencer som høje, IT-lærerne højst. 

• At IT-lærerne vurderer deres faglige IT læremiddelkompetencer, deres IT borgerkompetencer og 
undervisningspraktiske kompetencer markant højere end de to øvrige grupper. IT-lærerne vurde-
rer således at de har et højt niveau (3,9) alle tre områder. Til sammenligning vurderer inklusions-
lærerne deres kompetenceniveau til 3 og gruppen af øvrige lærere niveauet til 3,2. 

• At både IT-lærere og øvrige lærere vurderer deres inklusionskompetencer som værende midt 
imellem ”kan arbejde selvstændigt” og ” kan løse simple opgaver”. Inklusionslærerne vurderer til 
sammenligning, at de kan arbejde selvstændigt på feltet.  

Figur 18 

Sammenhæng mellem ansvarsområder og kompetenceniveau 

Figuren viser hvorledes det gennemsnitlige kompetenceniveau inden for de 6 kompetencekategorier er 
for henholdsvis IT-lærere, inklusionslærere og øvrige lærere.  
Anvendt skala 
5= Ekspert 4= Højt niveau – kan hjælpe andre 3= Kan arbejde selvstændigt 2= Kan løse simple opgaver 
selvstændigt 1= Ingen erfaring – har brug for hjælp 
Signatur � IT-lærer, � Inklusionslærer, � Øvrige. 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune fordelt på 20 IT-lærere, 43 inklusionslærere og 
40 øvrige lærere. 
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4.3 Anvendt tid i klasser med store udfordringer 
 
I dette afsnit undersøges, hvorledes lærerne, der anvender forskellig tid i klasser med store udfordringer, 
trives og hvordan deres kompetencer i forhold til børn med funktionsnedsættelse er.  
 
Der sondres mellem fem grupper af lærere: 

• 16 lærere som har stort set al deres undervisning i klasser med store udfordringer 

• 18 lærere som har størstedelen af deres undervisning i klasser med store udfordringer 

• 34 lærere som har ca. halvdelen af deres undervisning i klasser med store udfordringer 

• 28 lærere som har en mindre del af deres undervisning i klasser med store udfordringer 

• 7 lærere som har næsten intet af deres undervisning i klasser med store udfordringer 

 
Trivsel 
De fem gruppers gennemsnitlige trivsel er beregnet ved at sammenveje alle trivselsfaktorer for de fem 
grupper. Resultatet er vist i figur 19. 
 
Figuren viser: 

• At der er relativt små forskelle nemlig 0, 3 point på de læreregrupper som har den højeste trivsel 
og de grupper der har den laveste trivsel. 

• At lærere med næsten ingen undervisning og lærere som har stort set al deres undervisning i 
klasser med store udfordringer trives bedst. Figuren danner således en smileykurve.  
 

 

Figur 19 

Sammenhæng mellem lærerens tid i klasser med store udfordringer og deres trivsel 

Figuren viser sammenhængen mellem lærernes gennemsnitlige trivsel og den tid de underviser klasser 
med store udfordringer:  
Anvendt skala: 
5= meget positiv trivsel 4= positiv trivsel 3= hverken eller 2= negativ trivsel 1= meget negativ trivsel 
Datagrundlag:103 folkeskolelærere i Ballerup Kommune 
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Funktionsnedsættelseskompetencer9 

Som nævnt tidligere er det undersøgt om lærernes trivsel hænger sammen med deres tid i klasser med 
udfordringer og deres funktionsnedsættelseskompetencer. Resultatet af analysen er vist i figur 20.  

Figuren viser at lærere med høj trivsel har et højere kompetenceniveau i kategorien funktionsnedsættel-
seskompetencer end lærere med en lav trivsel. Det gælder alle grupper på nær noget overraskende de 16 
lærere, der bruger hovedparten af deres tid i klasser med store udfordringer.  

Figur 20 
Sammenhæng mellem tid i klasser med udfordringer og funktionsnedsættelseskompetencer  
Figuren viser sammenhængen mellem lærernes undervisningstid i klasser med store udfordringer, deres 
trivsel og deres gennemsnitlige kompetenceniveau indenfor undervisning af børn med funktionsnedsæt-
telser. 
Anvendt skala:  
5= Ekspert 4= Højt niveau – kan hjælpe andre 3= Kan arbejde selvstændig 2= Kan løse simple opgaver 
selvstændigt 1= Ingen erfaring – har brug for hjælp 
Signatur:  
�= Næsten intet af lærerens undervisning i klasser med store udfordringer �= En mindre del af lærerens 
undervisning i klasser med store udfordringer �= Ca. halvdelen af lærerens undervisning i klasser med 
store udfordringer �= Størstedelen af lærerens undervisning i klasser med store udfordringer �= Stort 
set al lærerens undervisning i klasser med store udfordringer 
Datagrundlag: 
48 lærere i Ballerup Kommune med lav trivsel (en gennemsnitlig trivsel der er lavere end 3,15) 
55 lærere i Ballerup Kommune med høj trivsel (en gennemsnitlig trivsel der er 3,15 eller højere) 

 

                                                             
9 Kompetencerne er beskrevet i bilag 3 afsnit 3. 
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4.4 Arbejdsgange og trivsel 

 
I dette afsnit undersøges, hvorledes lærere med høj og lav trivsel vurderer de arbejdsgange, der knytter 
sig til inklusion og digitalisering, som er denne undersøgelses fokus.   
 
I figur 21 er det vist i hvilken udstrækning der er en sammenhæng mellem hvordan lærerne trives og de-
res vurdering af de arbejdsgange, der knytter sig til inklusion og digitalisering.  
 
Det fremgår af figuren: 

• At der i alle fire arbejdsgange er stor forskel – næsten 1 point - på hvor tilfredse lærere med me-
get positiv trivsel og lærere med meget negativ trivsel er med en arbejdsgang. 
 

• At de lærere som vurderer de undersøgte arbejdsgange tilfredsstillende også trives. Jo større til-
fredsheden er med en arbejdsgang jo bedre trives lærerne. 

 
 
Figur 21 
Sammenhæng mellem lærernes trivsel og deres vurdering af 4 arbejdsgange 
Figuren viser hvorledes lærere med meget positiv, positiv, negativ og meget negativ trivsel vurderer 4 
arbejdsgange. 
Anvendt skala 
5= Fuldt tilfredsstillende arbejdsgang 4=Meget tilfredsstillende arbejdsgang 3= Tilfredsstillende arbejds-
gang 2= Mindre tilfredsstillende arbejdsgang 1= Ikke tilfredsstillende arbejdsgang 
Signatur 
� meget positiv trivsel (> 4) � positiv trivsel (3,15-4)  � negativ trivsel (2,8-3,15)  � meget negativ trivsel 
(< 2,8) 
Datagrundlag: 103 lærere i Ballerup Kommune 
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4.5 Trivsel og kompetencer 

 
 
I dette afsnit undersøges om der er en sammenhæng mellem: 
 

• lærernes generelle trivsel og deres kompetencer, 
 

• lærerens trivsel med henholdsvis IWB og inklusion og deres mulighed for kompetenceudvikling,  
 

• lærernes trivsel med henholdsvis IWB og inklusion og deres faglige læremiddelkompetencer. 
 
Resultatet af undersøgelsen af sammenhængen mellem lærernes generelle trivsel og deres kompetencer 
er vist i figur 22. For lærerkompetencerne, inklusionskompetencerne, IT-kompetencerne og de undervis-
ningspraktiske kompetencer viser undersøgelsen, at lærere med meget positiv trivsel og lærere med me-
get lav trivsel angiver, at de har et højere kompetenceniveau end deres kolleger. Den eneste undtagelse 
er kompetencekategorien børn med funktionsnedsættelser, hvor mønsteret er anderledes.  
 
Undersøgelsen har ikke data, der kan belyse, hvorfor både lærere med meget positiv trivsel og lærere 
med meget negativ trivsel angiver, at de har et højt kompetenceniveau.  Skal årsagerne hertil findes vil 
det kræve, at der gennemføres en interviewundersøgelse blandt lærerne fra de to trivselsgrupper. 
 
Undersøgelsen af lærernes trivsel med IWB viser, jf. figur 23, at der er en klar sammenhæng mellem trivs-
len i arbejdet på feltet og mulighederne for at blive kompetenceudviklet. Jo større mulighed lærerne har 
for både grundlæggende kompetenceudvikling og løbende kompetenceudvikling, jo bedre trives de 
med opgaverne på området.  Data tyder på, at den løbende kompetenceudvikling tillægges lidt større 
betydning end den grundlæggende kompetenceudvikling. 
 
Tilsvarende viser figur 24, at lærernes mulighed for grundlæggende og løbende kompetenceudvikling på 
inklusionsområdet hænger snævert sammen med deres trivsel med opgaverne på området. På dette 
område synes grundlæggende kompetenceudvikling og løbende kompetenceudvikling dog at have 
samme betydning. 
 
Afslutningsvis er det - jf. figurerne 25 og 26- undersøgt om der er sammenhæng mellem lærernes trivsel 
med IWB opgaverne på den ene side og deres IT-læremiddelkompetencer og IT borger kompetencer på 
den anden side.  
 
Undersøgelsen viser, at der er stor spredning i lærernes trivsel og det niveau, de har angivet for deres 
kompetencer. Selvom spredningen er stor, viser en beregning, jf. figurernes tendenslinjer: 
 

• at jo mere en lærer trives med IWB opgaverne, jo højere er vedkommendes kompetenceniveau i 
kategorien IT-lærermiddelkompetencer og  
 

• at jo mere en lærer trives med IWB opgaverne, jo højere er vedkommendes kompetenceniveau 
også i kategorien IT-borgerkompetencer. 

 
Der er skal fremhæves, at der ikke er markant forskel på betydningen af lærernes IT-
lærermiddelkompetencer og deres IT-borgerkompetencer. 
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Figur 22 
Sammenhæng mellem lærernes trivsel og deres kompetencer 
Figuren viser, hvilket kompetenceniveau lærere med meget positiv, positiv, negativ og meget negativ 
trivsel har. 
Anvendt skala:  
5= Ekspert 4 = Højt niveau – kan hjælpe andre 3 = Kan arbejde selvstændigt 2 = Kan løse simple opgaver 
selvstændigt 1 = Ingen erfaring – har brug for hjælp. 
Signatur:  
� meget positiv trivsel(> 4)  � positiv trivsel (3,15-4)   � negativ trivsel(2,8-3,5) � meget negativ triv-
sel(<2,8) 
Datagrundlag: 103 lærere i Ballerup Kommune 
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Figur 23 
Sammenhæng mellem lærernes trivsel med IWB og mulighederne for kompetenceudvikling 
Figur viser, hvordan lærere - der vurderer deres trivsel ved brugen af Interaktive White Board (IWB) som 
meget positivt, positivt, negativt og meget negativt- vurderer deres mulighed for at få henholdsvis 
grundlæggende kompetenceudvikling inden for IWB og løbende kompetenceudvikling inden for IWB. 
Anvendt skala:  
5= meget positiv mulighed for at få kompetenceudvikling 4 = positiv mulighed for at få kompetenceud-
vikling 3 = hverken eller 2 = negativ mulighed for at få kompetenceudvikling 1 = meget negativ mulig-
hed for at få kompetenceudvikling. 
Signatur:  
� meget positiv trivsel ift. IWB (>4)  � positiv trivsel ift. IWB (3,15-4)  � negativ trivsel ift. IWB (2,8-3,5)  
� meget negativ trivsel ift. IWB (<2,8) 
Datagrundlag: 103 lærere i Ballerup Kommune 

 

 

Figur 24 
Sammenhæng mellem lærernes trivsel med inklusion og mulighederne for kompetenceudvikling 
Figur viser, hvordan lærere - som vurderer deres trivsel i forhold til inklusion som meget positivt, positivt, 
negativt og meget negativt - vurderer deres mulighed for at få henholdsvis grundlæggende kompeten-
ceudvikling inden for inklusion og løbende kompetenceudvikling inden for inklusion. 
Anvendt skala:  
5= meget positiv mulighed for at få kompetenceudvikling 4 = positiv mulighed for at få kompetenceud-
vikling 3 = hverken eller, 2 = negativ mulighed for at få kompetenceudvikling 1 = meget negativ mulig-
hed for at få kompetenceudvikling. 
Signatur:  
� meget positiv trivsel ift. inklusion (>4) � positiv trivsel ift. inklusion (3,15-4)  � negativ trivsel ift. inklu-
sion(2,8-3,5)  � meget negativ trivsel ift. inklusion (<2,8) 
Datagrundlag: 103 lærere i Ballerup Kommune 
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Figur 25 
Sammenhæng mellem lærernes IWB trivsel og deres faglige IT læremiddelkompetencer  
Figuren viser hver af de deltagende læreres gennemsnitlige kompetenceniveu for 5 faglige ITlærer-
middelkompetencer (jf. bilag 3 afsnit 5) og deres gennemsnitlige trivsel for 8 IWB trivselsfaktorer (jf. bilag 
1 afsnit 8) 
Anvendt skal på y-aksen: 
5= Ekspert 4 = Højt niveau – kan hjælpe andre 3 = Kan arbejde selvstændigt 2 = Kan løse simple opgaver 
selvstændigt 1 = Ingen erfaring – har brug for hjælp. 
Anvendt skal på x-aksen: 
5= meget positiv trivsel ift. IWB 4= positiv trivsel ift. IWB 3= hverken eller 2= negativ trivsel ift. IWB 
1= meget negativ trivsel ift. IWB 
Signatur: 
�= en lærer 
— =matematisk beregnet tendenslinje 
Datagrundlag: 103 lærere i Ballerup Kommune 
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Figur 26 
Sammenhæng mellem lærernes IWB trivsel og deres IT borgerkompetencer 
Figuren viser hver af de deltagende læreres gennemsnitlige kompetenceniveu for 7 borger IT kom-
petencer (jf. bilag 3 afsnit 4) og deres gennemsnitlige trivsel for 8 IWB trivselsfaktorer (jf. bilag 1 afsnit 8) 
Anvendt skal på y-aksen: 
5= Ekspert 4 = Højt niveau – kan hjælpe andre 3 = Kan arbejde selvstændigt, 2 = Kan løse simple opgaver 
selvstændigt 1 = Ingen erfaring – har brug for hjælp. 
Anvendt skal på x-aksen: 
5= meget positiv trivsel ift. IWB, 4= positiv trivsel ift. IWB 3=hverken eller, 2= negativ trivsel ift. IWB, 1= 
meget negativ trivsel ift. IWB 
Signatur: 
�= en lærer 
— =matematisk beregnet tendenslinje 
Datagrundlag: 103 lærere i Ballerup Kommune 
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Bilag 1 Grunddata - kortlægning af lærernes trivsel 
 

1. Tillid 
Under denne kategori er lærerne blevet stillet følgende spørgsmål: 

- Hvordan oplever du tillidsforholdet mellem kommunens politikere og lærerne? 
- Hvordan oplever du tillidsforholdet mellem forvaltning og lærere? 
- Hvordan oplever du tillidsforholdet mellem lærer og elev? 
- Hvordan oplever du tillidsforholdet mellem lærer og forældre? 
- Hvordan oplever du tillidsforholdet mellem lærerne indbyrdes? 
- Hvordan oplever du tillidsforholdet mellem skoleledelsen og lærerkollegiet? 

 

Figur B1 

Figuren viser lærernes samlede vurdering af tillidsforholdene mellem de hovedgrupper lærerne beskæf-
tiger sig med.  Signatur: � Meget positiv � Positiv � Hverken eller � Negativ � Meget negativ. 
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2. Enighed om mål 
 
Under denne kategori er lærerne blevet stillet følgende spørgsmål: 

1. Hvordan oplever du sammenhængen mellem din skoles mål og dit arbejde som lærer? 
2. Hvordan oplever du sammenhængen mellem kommunens mål og dit arbejde som lærer? 
3. Hvordan oplever du sammenhængen mellem folkeskolelovens mål og dit arbejde som lærer? 
4. Hvordan oplever du sammenhængen mellem folkeskolelovens mål, kommunens mål for folke-

skolen og den enkelte skoles mål? 
 

Figur B2 

Figuren viser lærernes samlede vurdering af sammenhængen mellem målsætningerne i folkeskolen. 
Signatur: � Meget positiv � Positiv � Hverken eller � Negativ � Meget negativ. 

 

 

3. Indflydelse 
 
Under denne kategori er lærerne blevet stillet følgende spørgsmål: 

- Hvordan oplever du din indflydelse på retningslinjerne for vikardækning? 
- Hvordan oplever du din indflydelse på retningslinjerne for lærernes brug af SkoleIntra? 
- Hvordan oplever du din indflydelse på retningslinjerne for dokumentation af problemer i klassen? 
- Hvordan oplever du din indflydelse på retningslinjerne for dokumentation af din undervisning? 

 
- Hvordan oplever du din indflydelse på tilrettelæggelsen af kommunale udviklingsprojekter? 
- Hvordan oplever du din indflydelse på dit professionelle råderum i den enkelte klasse? 

- Hvordan oplever du din indflydelse på din mulighed for at tilrettelægge din egen undervisning? 
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Figur B3 
Figuren viser lærernes samlede vurdering af deres indflydelse på deres arbejde. 
Signatur: � Meget positiv � Positiv � Hverken eller � Negativ � Meget negativ. 

 

 

4. Anerkendelse 
 
Under denne kategori er lærerne blevet stillet følgende spørgsmål: 

- Hvordan oplever du mulighederne for at sparre med kolleger i dit team? 
- Hvordan oplever du mulighederne for at sparre med kolleger udenfor dit team? 
- Hvordan oplever du mulighederne for at sparre med skoleledelsen? 

 
- Hvordan oplever du politikernes anerkendelse af dit arbejde? 
- Hvordan oplever du forvaltningens anerkendelse af dit arbejde? 
- Hvordan oplever du elevernes anerkendelse af dit arbejde? 
- Hvordan oplever du dine kollegaers anerkendelse af dit arbejde? 
- Hvordan oplever du skoleledelsens anerkendelse af dit arbejde? 
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Figur B4 
Figuren viser lærernes samlede vurdering af anerkendelsen af deres arbejde. 
Signatur: � Meget positiv � Positiv � Hverken eller � Negativ � Meget negativ. 

 
 

5. Forudsigelighed 
 
Under denne kategori er lærerne blevet stillet følgende spørgsmål: 
 

- Hvordan oplever du skoleledelsens indstilling til at skabe en stabil og forudsigelig hverdag? 
- Hvordan oplever du overensstemmelsen mellem den planlagte, og den faktiske hverdag? 

Figur B5 
Figuren viser lærernes samlede vurdering af forudsigeligheden af deres arbejde. 
Signatur: � Meget positiv � Positiv � Hverken eller � Negativ � Meget negativ. 
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6. Efterlevelse af krav 
 
Under denne kategori er lærerne blevet stillet følgende spørgsmål: 

- Hvordan oplever du overensstemmelsen mellem kravene i faghæfte 48 – ”Fælles mål 2009” og 
din daglige undervisning? 

- Hvordan oplever du balancen mellem den tid du bruger på kerneopgaverne og den tid du bruger 
på dokumentation? 

- Hvordan oplever du overensstemmelsen mellem de krav eleverne stiller til dig og den tid du har 
til at indfri dem? 

- Hvordan oplever du overensstemmelsen mellem de krav forældrene stiller til dig og den tid du 
har til at indfri dem? 

- Hvordan oplever du overensstemmelsen mellem de krav skoleledelsen stiller til dig, og den tid du 
har til at indfri kravene? 

 

Figur B6 
Figuren viser lærernes samlede vurdering af overensstemmelsen mellem de krav der stilles og efterlevel-
sen af de stillede krav. 
Signatur: � Meget positiv � Positiv � Hverken eller � Negativ � Meget negativ. 

 

 

7. Inklusion 
 
Under denne kategori er lærerne blevet stillet følgende spørgsmål: 

- Hvordan oplever du overensstemmelsen mellem dine vurderinger af elevers særlige behov og 
skoleledelsens vurderinger? 

- Hvordan oplever du at de fysiske rammer understøtter undervisningen i klasser, hvor der er ele-
ver med særlige behov? 

- Hvordan oplever du overensstemmelsen mellem de ressourcer der er behov for til andre elever 
med særlige behov, og de ekstra ressourcer du får til at støtte dem? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Forholdet mellem skoleledelsens krav og din tid

Forholdet mellem forældrenes krav og din tid

Forholdet mellem elevernes krav og din tid

Balancen mellem kerneopgaver og dokumentation

Faghæfte 48 - "Fælles mål 2009"



 

 
40 

 

- Hvordan oplever du overensstemmelsen mellem de ressourcer der er behov for til elever som 
overføres fra specialskoler, og de ekstra ressourcer du får til at støtte dem? 

- Hvordan oplever du dine muligheder for at løbende at kunne få sparring og vejledning fra skole-
ledelsen, til at håndtere konkrete inklusionsrelaterede problemer? 

- Hvordan oplever du dine muligheder for at løbende at kunne få sparring og vejledning fra skole-
ledelsen, til at håndtere konkrete inklusionsrelaterede problemer? 

- Hvordan oplever du dine muligheder for løbende at kunne trække på støtte- og specialundervis-
ningslærere? 

- Hvordan oplever du dine muligheder for at få den løbende kompetenceudvikling, som gør dig i 
stand til at vedligeholde dine kompetencer til at undervise elever med særlige behov? 

- Hvordan oplever du dine muligheder for at få den grundlæggende kompetenceudvikling, som 
gør dig i stand til at undervise elever med særlige behov? 

 

Figur B7 
Figuren viser lærernes samlede vurdering af deres trivsel i forhold til inklusion.  
Signatur: � Meget positiv � Positiv � Hverken eller � Negativ � Meget negativ. 
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8. Brug af interaktive White Boards (IWB) 
 
Under denne kategori er lærerne blevet stillet følgende spørgsmål: 

- Hvordan oplever du dine muligheder for at dele viden om IWB med dine kolleger? 
- Hvordan oplever du dine muligheder for at få hjælp i forbindelse med nedbrud og fejl? 
- Hvordan oplever du brugervenligheden af IWB? 
- Hvordan oplever du driftsstabiliteten af IWB? 
- Hvordan oplever du dine muligheder for at få støtte fra IT-vejledere og superbrugere? 
- Hvordan oplever du dine muligheder for at få den løbende kompetenceudvikling som gør dig i 

stand til at vedligeholde dine kompetencer if. at anvende IWB didaktisk? 
- Hvordan oplever du dine muligheder for at få den grundlæggende kompetenceudvikling, som 

gør dig i stand til at anvende IWB didaktisk? 
 

Figur B8 
Figuren viser lærernes samlede vurdering af de trivselsfaktorer der afhænger af IWB. 
Signatur: � Meget positiv � Positiv � Hverken eller � Negativ � Meget negativ. 
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9. Brug af SkoleIntra 
 
Under denne kategori er lærerne blevet stillet følgende spørgsmål: 

- Hvordan oplever du omfanget af de informationer du skal indberette via SkoleIntra?  
- Hvordan oplever du de krav, der stilles om at du skal anvender SkoleIntra til kommunikation med 

forældre?  
- Hvordan oplever du de krav, der stilles om, at du skal orientere dig på SkoleIntra?  
- Hvordan oplever du dine muligheder for at få akut og kvalificeret hjælp til at anvende SkoleIntra? 
- Hvordan oplever du brugervenligheden af SkoleIntra?  
- Hvordan oplever du stabiliteten af SkoleIntra? 

Figur B9 
Figuren viser lærernes samlede vurdering af de trivselsfaktorer der afhænger af SkoleIntra 
Signatur: � Meget positiv � Positiv � Hverken eller � Negativ � Meget negativ. 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stabiliteten af SkoleIntra

Brugervenligheden af SkoleIntra

Hjælp til anvendelsen af SkoleIntra

Krav til dig om orientering på SkoleIntra

Krav til kommunikation med forældre via SkoleIntra

Indberetning via SkoleIntra



 

 
43 

 

Bilag 2 Beskrivelse af arbejdsgange 
 

Lærerne er bedt om at vurdere nedenstående arbejdsgange: 

1. Eksternt samarbejde ved inklusionsproblematikker, herunder: 
o Inddragelse af specialister fra PPR 
o Tværfaglig rådgivningsgruppe (Distrikt Skovlunde, Midtbyen, Egebjerg) 
o Inddragelse af sundhedstjenesten, Job og Familie m.fl. 

 
2. Internt samarbejde ved inklusionsproblematikker, herunder: 

o Skolens ledelse 
o Inddragelse af ressourcepersoner i skolens ressourcecenter 
o AKT-lærer 
o DSA-lærer 
o Læsevejleder 
o Specialundervisningslærer 
o Inklusionsformidler 

 
3. Den generelle arbejdsgang og oplevelse af online test, herunder: 

o Brugervenlighed 
o Indhold 

 
4. Information på ElevIntra, herunder: 

o Opslag på opslagstavlen 
o Dokumenter i klassearkivet 
o Billeder i klassearkivet 

 
5. Digitale værktøjer på ElevIntra, herunder: 

o Boganmeldelse 
o Webavis 
o Faglig læsning 

 
6. Kommunikation på ElevIntra, herunder: 

o Beskeder og debat 
o Evaluering 
o Arkivering og distribution 
o Blogs 
o Samlemapper 

 
7. Kommunikation og information på ForældreIntra, herunder: 

o Meddelelser og dokumenter 
o Tilmeldingsblanketter 
o Elektronisk scrapbog 
o Forældrenes debatforum 
o Opslag på opslagstavlen 
o Kontaktbogen 
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8. Videndeling på PersonaleIntra, herunder: 
o Ugeplaner 
o Årsplaner 
o Deling af undervisningsmaterialer 

 
9. Kommunikation på PersonaleIntra, herunder: 

o Debatforum 
o Beskedsystem 
o Logbog, klasselog og arbejdsrum 

 
10. Information på PersonaleIntra, herunder: 

o Bookingsystem 
o Aktivitetskalender 
o Vikarskema 
o Databaser om lærere, elever og forældre 
o Dokumentarkiv, billedarkiv og nyhedsarkiv 
o Værktøjskassen, tips & tricks og links menuen 

 
11. Ekstern IT-support, herunder: 

o Hjælp og support fra Servicedesken 
 

12. Intern IT-support, herunder 
o Support fra skolens egne IT-vejledere både de pædagogiske og tekniske og IWB-

superbrugere 
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Bilag 3 Grunddata - kompetencevurdering 
 

1. Lærerkompetencer 
Kategorien dækker over kompetencer, der er specifikke for lærerfaget. Under denne kategori har lærere-
ne vurderet deres niveau inden for følgende kompetencer: 

Kommunikationskompetencer 

o Du skaber anerkendende, meningsskabende og guidende dialog i dit arbejde med ele-
verne. 
 

Klasseledelseskompetence 

o Du leder klassens undervisningsarbejde i relation til hele klassen (alle elever). Det vil sige, 
at du som synlig leder gennem undervisningsforløbet gradvist overdrager til elever og 
klassen at udvikle regler og fremmer, at eleverne selv opstiller og opretholder reglerne. 
 

Didaktisk kompetence 

o Du har kompetencer på det didaktiske område (du kan planlægge, udføre og evaluere 
undervisningen) i almindelighed og i de specifikke fag, som du underviser i. 
 

Relations kompetencer 

o Du styrker den enkelte elevs motivation og autonomi ved at indgå i en social relation. Det 
vil sige udviser respekt, tolerance, empati og interesse for barnet – og tro på, at hvert en-
kelt barn har potentiale til at lære. 
 

Figur B10 

Figuren viser lærernes kompetenceniveau i kategorien ”Lærerkompetencer”. 
Signatur: � Ekspert � Højt niveau – kan hjælpe andre � Kan arbejde selvstændigt � Kan løse simple 
opgaver selvstændigt � Ingen erfaring – har brug for hjælp. 
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2. Inklusionskompetencer 
 
Under denne kategori har lærerne vurderet deres niveau inden for følgende kompetencer: 

Brug af PPR og tidlig indsats 

o Du kan vurdere behovet for en konsultativ bistand for at hjælpe et barn eller en gruppe af 
børn – og integrere den viden i teamets arbejde med barnet. 

Brug af skolens ressourcecenter, herunder inklusionsformidlere og AKT-vejledere 

o Du kan vurdere behovet for rådgivning og sparring for at hjælpe et barn eller en gruppe 
af børn – og integrere den viden i arbejdet med barnet. 

Brug af Redskabskassen til nyt Pædagogisk notat 

o Du kan anvende redskaber til brug i beskrivelse af problemstillingen. 
o Du kan anvende redskaber til brug i udarbejdelse af handleplaner. 
o Du kan anvende redskaber til brug ved evaluering og refleksion. 

Brug af Det Pædagogiske Notat 

o Du anvender Det Pædagogiske Notat til at beskrive særlig opmærksomhed, indsats og 
støtte til elever/hold/klasse/team. 

Brug af Ballerupmodellen 

o Du anvender Ballerupmodellen i dit tværfaglige samarbejde om handlemuligheder, når 
der opstår bekymring for en elev/elevers udvikling. 

Brug af undervisningsdifferentiering ved hjælp af IT 

o Du anvender IT som middel til at fremme det gode læringsrum og differentiering. 

Brug af inklusive arbejdsformer og metoder 

o Du anvender pædagogiske redskaber i din undervisning til, at børn med særlige behov 
kan rummes i skolen. 
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Figur B11 
Figuren viser niveauet for lærernes inklusionskompetencer. 
Signatur: � Ekspert � Højt niveau – kan hjælpe andre � Kan arbejde selvstændigt � Kan løse simple 
opgaver selvstændigt � Ingen erfaring – har brug for hjælp.  
 

 

3. Børn med funktionsnedsættelser 
Under denne kategori har lærerne vurderet deres kompetencer indenfor undervisning af forskellige 
grupper af børn med funktionsnedsættelser. 

Undervisning af elever med bevægelseshandicap 

o Du har erfaring med elever med bevægelseshandicap. 
 

Undervisning af elever med ADHD. 

       Du har erfaring som lærer med børn som har en af diagnoserne: 
o Opmærksomhedsforstyrrelse med impulsivitet og hyperaktivitet. 
o Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet. 
o Specifik udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder. 
o Specifikke udviklingsforstyrrelser af tale og sprog. 
o Specifikke udviklingsforstyrrelser af skolefærdigheder eller indlæringsforstyrrelser. 
o Blandet udviklingsforstyrrelse af specifikke færdigheder. 

 
Undervisning af elever med autisme 

o Du har erfaring som lærer med børn med udviklingsforstyrrelse, med afvigelse i den soci-
ale udvikling, afvigelse i kommunikationsevne eller indskrænkede og stereotype ad-
færdsmønstre. 
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Undervisning af elever med synshandicap 

o Du har erfaring med elever med synsnedsættelse. 
 

Undervisning af elever med hørehandicap 

o Du har erfaring med elever med lettere, middelsvære eller store høretab. 
 

Undervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder 

o Du har erfaring med elever, der på mange eller næsten alle områder ikke kan leve op il de 
faglige krav i skolen. Elever der har brug for mere tid, flere materialer, andre arbejdsgange 
og ”bedre undervisning” end den gængse klassekammerat. 
 

Undervisning af elever med talblindhed 

o Du har erfaring med børn med talblindhed/dyskalkuli. 
 

Undervisning af elever med ordblindhed 

o Du har erfaring med børn med ordblindhed/dyslexi. 
 

Figur B12 
Figuren viser lærernes kompetenceniveau indenfor undervisning af børn med funktionsnedsættelser. 
Signatur: � Ekspert � Højt niveau – kan hjælpe andre � Kan arbejde selvstændigt � Kan løse simple 
opgaver selvstændigt � Ingen erfaring – har brug for hjælp.  
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4. IT Borgerkompetencer 
Under denne kategori har lærerne vurderet deres kompetenceniveau indenfor en række generelle IT-
kompetencer.  

Digital informationssøgning 

o Du har et godt kendskab til søgemaskiner, som f.eks. Google. 
o Du ved hvordan man målretter en søgning på nettet. 
o Du ved hvordan du kan omformulere dine søgekriterier og bruge avanceret søgning til at 

indsnævre eller udvide din søgning. 
 

Brug af digital multimediehardware 

o Du kan optage og behandle lyd og billeder digitalt. 
o Du kan anvende hardware som scannere og projektorer. 

 
Brug af e-handel o.l. 

o Du kan bruge digital identifikation, eksempelvis Nem ID, til at tilgå offentlige ydelser, e-
posthuset.dk, netbank, e-boks og lignende over internettet.  

o Du kan handle på internettet. 
 

Brug af IT-baseret underholdning 

o Du kan bruge digitale spil. Enten på computeren eller på en spillekonsol såsom Nintendo 
DS, Xbox eller PlayStation. 

o Du kan finde og bruge browserbaseret underholdning online. Eksempelvis streamet 
fjernsyn eller online poker. 
 

Brug af sociale medier 

o Du kan bruge Facebook, Twitter, Skype o.l. til at kontakte bekendte. 
o Du kan finde film og billeder på mediedelingsservices som YouTube og Flickr. 
o Du kan kommunikere og søge svar på nettet gennem chatfora, blogs og lignende online-

fællesskaber. 
 

Fejlsøgning og opsætning af dagligdags IT-hardware 

o Du kan installere, tilslutte og bruge ny hardware. Eksempelvis en printer, en ekstern 
harddisk eller en mp3-afspiller. 

o Du kan løse små tekniske problemer. Eksempelvis tilslutning af strøm, mus eller tastatur 
der ikke virker. 
 

Brug af dagligdags IT-hardware 

o Du kan bruge mobiltelefon til sms, mms o.l. 
o Du kan bruge smart phones eller tablets til e-mail og søgning på nettet. 
o Du kan hente apps og installere og anvende disse. 
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Figur B13 
Figuren viser niveauet for lærernes generelle borgerkompetencer indenfor IT. 
Signatur: � Ekspert � Højt niveau – kan hjælpe andre � Kan arbejde selvstændigt � Kan løse simple 
opgaver selvstændigt � Ingen erfaring – har brug for hjælp.  
 

 

 

5. Faglige IT læremiddelkompetencer 
 

Under denne kategori har lærerne vurderet deres kompetencer indenfor IT i nogle af dets anvendelser 
indenfor lærerfaget. 

Brug af fagdatabaser 

o Du kan søge og sortere data i f.eks. biblioteksdatabaser, SKODA og statistikdatabaser. 
 

Brug af undervisningstjenester på nettet 

o Eksempelvis Skolekom eller EMU. 
o Du kan analysere og vurdere læremidlers potentiale i forhold til et fag. 
o Du kan omsætte en net baseret læringsressource til et relevant fagligt læremiddel for en 

konkret elevgruppe. 
o Du kan sætte læremidlet i spil i en konkret undervisningssituation i faget. 

 
Brug af interaktive whiteboards 

o Du anvender tavlernes pædagogiske muligheder i din undervisning. 
o Du inddrager eleverne aktivt f.eks. i form af at hente information på cyberspace eller selv 

producere dem og dele dem med andre. 
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Brug af fagspecifikke digitale læremidler 

o Du kan bruge fagspecifikke programmer og værktøjer. Eksempelvis digitale logbøger, 
mindmappingværktøjer eller modellerings- og simulationsprogrammer. 

o Du er bevidst om digitale læremidler online (gratis såvel som betalingskrævende) samt 
om læringsportaler som f.eks. danskedyr.dk og danskhistorie.dk. 
 

Brug af professionelle IT-programmer 

o Du kan anvende og installere ny software 
o Du kan bruge arbejdsrelaterede programmer såsom Microsoft Word, Excel og PowerPoint 

eller lignende. 
o Du kan foretage billedbehandling, eksempelvis med Photoshop. 

 

Figur B14 

Figuren viser niveauet for lærernes faglige IT-læremiddelkompetencer. 
Signatur: � Ekspert � Højt niveau – kan hjælpe andre � Kan arbejde selvstændigt � Kan løse simple 
opgaver selvstændigt � Ingen erfaring – har brug for hjælp.. 
 

 

 

6. Undervisningspraktiske kompetencer 
Under denne kategori har lærerne vurderet nogle af deres undervisningspraktiske kompetencer i forbin-
delse med digitale læremidler. 

SkoleIntra 

o Du kan anvende bookingsystemet til at reservere lokaler og udstyr, og du kan ajourføre 
den interne og eksterne aktivitetskalender. 

o Du kan redigere og ajourføre databaserne i LærerIntra, du kan gemme dokumenter og 
idéer i værktøjskassen og tips & tricks og du kan opbygge en samling af links til din un-
dervisning. 

o Du kan anvende modulerne UV-forløb, Ugeplaner og Årsplaner. 
o Du kan anvende ElevIntra i din undervisning med afsæt i klassen og den enkelte elevs 

skoledag. 
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o Du kan oprette og sende meddelelser og dokumenter til ForældreIntra.  
o Du kan opbygge en elektronisk scrapbog med tekst og billeder om klassen, samt deltage 

i og administrere forældrenes debatforum. 
 

Brug af elektronisk kommunikation 

o Du kender til netetik, grænsefladen mellem mundtlighed og skriftlighed og kan benytte 
og fortolke elektroniske henvendelser. 

o Du kan fungere som moderator i et elektronisk netværk. 
o Du kan coache, vejlede, give respons og rette over nettet. 

 
Brug af digitale kommunikationsformer i undervisningen 

o Du kan anvende redskaber som chat, sms eller online medier som YouTube i din under-
visning. 
 

Figur B15 
Figuren viser niveauet for lærernes undervisningspraktiske kompetencer indenfor IT.  
Signatur: � Ekspert � Højt niveau – kan hjælpe andre � Kan arbejde selvstændigt � Kan løse simple 
opgaver selvstændigt � Ingen erfaring – har brug for hjælp.  
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