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Rapporten Når verdens bedste job bliver for hårdt bygger på en kvalitativ undersøgelse af 1232 lærere, der 
med egne ord har svaret på, hvordan de har det i folkeskolen. Besvarelserne er indsamlet via et åbent link 
på folkeskolen.dk, hvor folkeskolelærere har haft mulighed at besvare 6 åbne spørgsmål om, hvordan det 
er at være lærer i folkeskolen og 3 lukkede spørgsmål om anciennitet, uddannelse og placering i landet. 
1232 lærere har fundet vej til linket og besvaret spørgeundersøgelsen, og på grund af denne indsam-
lingsmetode kan undersøgelsen ikke siges at være statistisk repræsenta tiv. Det har dog vist sig, at svarene 
kommer fra hele landet, at der er en ligelig fordeling i forhold til lærernes anciennitet. På tværs af det 
store antal svar, som er formuleret i fritekst, er det også bemærkelsesværdigt, at der er tale om nogle meget 
enslydende budskaber.

Overordnet tegner der sig et billede af nogle lærere, der er meget dedikerede til deres arbejde. Langt de 
fleste understreger, at de elsker at undervise børn, holder af samarbejdet med deres kolleger og tror på 
folkeskolen som en vigtig institution i samfundet. Men samtidig beskriver næsten alle lærerne arbejdet 
som hårdt og frustrerende, primært på grund af et stort tidspres. For nogle opleves dette tidspres som så 
voldsomt, at de er nervøse for, om de kan holde til det, er blevet syge, bekymrer sig over at kollegerne 
bliver syge, eller overvejer at søge væk. Lærerne frustreres primært over, at de ikke har tid til det, de selv 
betegner som ”kerneopgaven”, og efter deres mening er det at undervise børn og tage sig af de opgaver, 
der ligger uden om undervisningen, men som er afgørende for, at den kan lykkes. 

Samlet set peger lærerne især på misforholdet mellem krav og ressourcer som en årsag til, at de ikke har 
tid til deres kerneopgave. De fremhæver, at deres sparsomme tid bruges forkert, fordi skolen ifølge dem 
styres af mennesker, der sidder for langt fra skolens hverdag, og som derfor igangsætter initiativer, som 
trækker lærernes tid og fokus væk fra deres kerneopgave. På den baggrund beskriver de, at deres forbe-
redelsestid bliver brugt på projekter, møder og tastearbejde, og at de derfor svigter deres elever og deres 
opgave som lærere. Men lærerne peger ikke kun på at tiden bruge på forkerte opgaver. Tidspresset skyldes 
efter deres mening også, at der ganske enkelt er for mange af de rigtige opgaver. Lærerne fremhæver, at 
kombinationen af mange lektioner, store klasser, og en stor og kompliceret inklusionsopgave, gør det 
umuligt at nå det hele. Lærerne er som sådan ikke imod inklusion, men oplever at der mangler ressourcer 
til at løfte opgaven og heller ikke er hjælp at få, når et barn har brug for det. Når lærerne peger på, hvad 
de ønsker sig for folkeskolen, står der således flere ressourcer og mere forberedelsestid øverst på ønskeli-
sten, skarpt fulgt af færre lektioner og kortere skoledage for eleverne. 

Rapporten tegner samlet set et billede af, at arbejdet som lærer i folkeskolen er fyldt med paradokser og 
dobbeltheder, og sidst i rapporten udfolder vi nogle af dem, der er kommet mest tydeligt til udtryk i sva-
rene: For det første, at lærerne på en og samme tid beskriver deres arbejde som meningsfuldt og menings-
løst. For det andet, at lærerne dag ud og dag ind bliver ved med at forsøge at realisere en bestemt ide om 
den gode skole, til trods for at organisatoriske og politiske rammer beder dem om at orientere sig efter en 
anden ide om, hvad en god skole er. Og for det tredje, at der er tale om dedike rede folkeskolemennesker, 
hvoraf nogle alligevel – til deres egen overraskelse og sorg – overvejer at søge væk fra folkeskolen. 

Rapporten kan bl.a. belyse, hvor dan lærerne oplever, at arbejdspresset – og arbejdsglæden – hænger sam-
men med nogle af de organisa toriske forhold i og omkring folkeskolen. De peger på både årsager til - og 
konsekvenser af - en presset hverdag, og de peger på, hvordan problemerne kunne afhjælpes, og hvad de 
ønsker sig for folkeskolen og ikke mindst folkeskoleeleverne i Danmark.
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LÆSEVEJLEDNING
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Rapporten består af nogle korte indledende afsnit, der introducerer baggrunden for undersøgelsen og de 
anvendte metoder. Dernæst følger en række afsnit, som beskriver undersøgelsens resultater. Det første af 
disse afsnit er ganske kort og præsenterer en opsummering af kvantitative data; blandt andet, hvor mange 
der har svaret, hvilke kommuner de arbejder i, respondenternes anciennitet etc. Herefter kommer den del 
af analysen, som udgør langt den største del af rapporten, nemlig et afsnit for hvert af de åbne spørgs-
mål, vi har stillet. I disse afsnit beskriver vi, hvordan lærerne har besvaret de specifikke spørgsmål, og vi 
bringer en række af citater, så man som læser kan danne sig et indtryk af både tonen og sproget i svarene. 
I og med at vi gennemgår spørgsmålene enkeltvis, vil der i sagens natur kunne forekomme gentagelser, da 
det i et vist omfang er de samme emner, lærerne kredser om gennem de forskellige spørgsmål. Af hensyn 
til læsevenligheden, og for at undgå alt for mange gentagelser, har vi undladt at uddybe alle emner i alle 
afsnit, men henviser i nogle af afsnittene til det sted i rapporten, hvor et bestemt emne uddybes. Under 
spørgsmål 6 er der en kort ekskurs, hvor der specifikt fokuseres på de nye lærere, dvs. de lærere, der har 
været i skolen i 0-5 år. 

Efter de spørgsmålsspecifikke afsnit følger to afsnit, der går på tværs af de enkelte spørgsmål. Det første 
beskriver tre paradokser, som kommer til udtryk i lærernes besvarelser. I det næste afsnit, der afrunder 
rapporten, perspektiverer vi i forhold til danske og internationale undersøgelser, og vi peger på nogle 
gennemgående problemer med styring, intensivering og omdømme, som rapporten er med til at belyse.
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BAGGRUND FOR 
UNDERSØGELSEN
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Folkeskolen er en helt central institution i det danske samfund og er derfor ofte omdrejningspunkt for 
både politiske og folkelige meningsudvekslinger. Inden for de senere år har folkeskolen fået mere end 
almindelig opmærksomhed fra både politikere og medier, og det samme har de folkeskoleelever og folke-
skolelærere, som til dagligt færdes i den. 

Det hænger for det første sammen med de mange omorganiseringer på skoleområdet, der er sket gennem 
de senere år, hvor der både har været iværksat en folkeskolereform, er indført en arbejdstidslov, som skul-
le afslutte en lockout, og sideløbende hermed har folkeskolerne bl.a. skullet håndtere en inklusionsdags-
orden samt løbende nedskæringer og skolelukninger. For det andet hænger opmærksomheden, mediein-
teressen og bekymringen for folkeskolen også sammen med statistikker, der viser, at andelen af elever, der 
går i folkeskole, er støt faldende, og modsat er andelen af børn i fri- og privatskoler stigende. Således viser 
tallene for grundskoleområdet, at det i 2008 var 83 % af børnene, der gik i folkeskole, mens andelen i 
2018 er nede på 77 %. Modsat er andelen af børn i frie skoler i samme periode steget fra 13,4 % til 17 % 
(Undervisningsministeriet 2014; 2018). Nogle steder i landet er andelen af friskoleelever endnu højere. 
Det gælder fx på Bornholm, hvor cirka en tredjedel af børnene går i fri- eller privatskole, og i medierne 
har der på den baggrund gennem længere tid været udtrykt bekymring for, om der er ”elevflugt” fra 
folkeskolen, og om balancen mellem folke- og fri-/privatskoler er ved at forskyde sig, og om det er særligt 
udtalt bestemte geografiske steder (Baumann 2017; Bloch 2017; Hofman 2018; Holm 2017).

Tilsvarende har der også gennem en årrække kørt en debat i medierne om, hvorvidt lærerne flygter fra 
folkeskolen, og også her har bekymringen og mediedækningen bl.a. taget udgangspunkt i tal og stati-
stikker, der har peget på, at det var særlige aldersgrupper af lærere, der forlod folkeskolen eller gik ned 
med stress, eller at det var særlige steder i landet, hvor problemet fandtes, og blandt andet har man været 
særligt optaget af, hvordan nye lærere har klaret sig (Hellisen 2017; Lauth & Lange 2014; Olsen 2014; 
Ritzau 2016). Der har også været gennemført flere forskellige undersøgelser, der skulle afdække, hvor 
stort problemet egentlig var, om det kunne komme til at betyde, at der blev mangel på lærere i fremtiden, 
og hvordan lærere bevægede sig rundt på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse (Jensen, Blomhøj, Aller, 
& Xuan 2017; KL 2016; Undervisningsministeriet & Uddannelses- og Forskningsministeriet 2017). 

Vi har gennem en årrække fulgt debatten og undersøgelserne om folkeskolen - og ikke mindst folkeskole-
lærerne - og vi har løbende haft som vores ambition at supplere de mange statistiske undersøgelser og tal-
udtræk, der belyser problemernes størrelse, fordeling og omfang, med mere kvalitative undersøgelser, der 
belyser bevæggrunde og overvejelser, for herved at bidrage til at nuancere problemforståelserne og ikke 
mindst bidrage til at identificere mulige indsatsområder. I 2016 udgav vi således en rapport om, hvorfor 
lærere stopper i folkeskolen, og i 2017 en rapport om, hvorfor unge mennesker vil være lærere (Böwadt, 
Pedersen & Vaaben 2017; Pedersen, Böwadt, & Vaaben 2016). I år kommer så denne rapport om, hvor-
dan lærerne har det i folkeskolen, og i 2019 kommer en rapport om, hvilke overvejelser lærerstuderende 
gør sig om deres kommende arbejdsliv, når de nærmer sig afslutningen på uddannelsen, ligesom vi også 
planlægger en undersøgelse af forældres overvejelser omkring skolevalg. Vores begrundelse for at udarbej-
de netop denne type rapporter er, at vi gerne vil lave anvendelsesorienteret forskning, og her er vi af den 
overbevisning, at centrale aktørers mulighed for at ændre på noget - fx i balancen mellem folke- og fri-/
privatskoler eller lærere og elevers trivsel - afhænger af en indsigt, som ikke blot bygger på en udvikling 
beskrevet i tal, men også bygger på nogle af de overvejelser og valg, der ligger bag tallene.

Vores interesse i at undersøge, hvordan folkeskolelærere har det, knytter desuden an til et voksende 
internationalt forskningsfelt omkring lærertrivsel, der på den ene side er med til at dokumentere en 
række forhold ved lærerarbejdet, som skaber arbejdspres, stress og udbrændthed (se fx Acton & Glas-
gow 2015; Kyriacou 2000). På den anden side viser dele af denne nyere forskning også, at læreres trivsel, 
eller mangel på samme, indvirker på elevers trivsel og læring, hvilket har skabt en ny opmærksomhed 
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omkring lærertrivsel, ikke blot som et spørgsmål om arbejdsmiljø, men også et spørgsmål om kvalitet i 
undervisningen (Grams 2014; Gu 2014; Soini et al. 2010; Kidger et al 2016; McCallum & Price 2010; 
Roffey 2012). 

Derfor er der al mulig grund til at interessere sig for, hvordan lærerne har det i folkeskolen, og ikke 
mindst, hvad lærerne oplever som årsager til og konsekvenser af, at de har det, som de har det. Ligeledes 
er der grund til at interessere sig for, hvilke drømme og idealer lærerne orienterer sig imod, og hvordan 
de afvejer forskellige forhold og hensyn op imod hinanden, når de træffer valg i det daglige arbejde med 
eleverne, eller når de evt. overvejer at skifte job. Denne rapport er et bidrag til dette forehavende. Vi har 
spurgt ind til lærernes trivsel i folkeskolen. Det betyder i sagens natur, at det er lærerne, vi har givet en 
stemme. Vi har stillet en række åbne spørgsmål til danske folkeskolelærere og bedt dem om at forklare 
med deres egne ord, hvordan de har det, hvorfor de er i folkeskolen, hvad de oplever påvirker deres arbej-
de i positiv og negativ retning, og hvad de håber for folkeskolen i fremtiden. 

Vi håber, rapportens resultater både vil give anledning til, at beslutningstagere på skoleområdet kan få 
indblik i nye facetter ved lærerarbejdet, og at studerende og andre forskere kan bruge undersøgelsen og 
dens mange citater fra lærernes svar i opgaver og analyser. Selv vil vi naturligvis også bruge resultaterne 
i vores videre arbejde, idet undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt om det tostrengede 
danske skolesystem.
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METODE
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Rapporten bygger på en elektronisk spørgeundersøgelse, der i september 2018 er blevet besvaret af 1232 
folkeskolelærere. Det betyder, at ca. 2-3 procent af alle folkeskolelærere i hele Danmark har svaret, og 
svarene kommer fra lærere i stort set alle kommuner i landet og fra en gruppe af lærere, som fordeler sig 
relativt jævnt på tværs af både kort, mellemlang og lang anciennitet (se også afsnittet om undersøgelsens 
respondenter fra s. 18).

Undersøgelsen er udarbejdet som en kvalitativ undersøgelse. Men i og med at vi har fået så mange svar, 
har vi måttet forholde os til tal og mængder på en anden måde, end kvalitative undersøgelser normalt 
gør, ligesom der er en vis risiko for, at undersøgelsen vil blive opfattet som en kvantitativ undersøgelse 
og vurderet ud fra forventninger til fx statistisk repræsentativitet. Derfor vil vi med det samme under-
strege, at undersøgelsen ikke kan bruges til at lave statistiske generaliseringer om danske folkeskolelærere 
i almindelighed. Det skyldes bl.a. den måde, vi har fået besvarelserne på. Alle lærere i Danmark har i 
princippet kunnet deltage i undersøgelsen ved at aktivere et link, som blev lagt på www.folkeskolen.dk, 
og siden cirkulerede på bl.a. Facebook og andre sociale medier. Denne måde at indsamle svar på minder 
på nogle måder om en indsamlingsmetode, der kaldes ”convenience sampling”, og som rummer proble-
mer i forhold til netop statistisk repræsentativitet, fordi man ikke kan være sikker på, i hvor høj grad den 
gruppe, der har valgt at svare ligner dem, der ikke har svaret (Henry 1990). 

Det er muligt, at lærere, som holder sig orienteret på folkeskolen.dk og i forskellige fora og netværk på fx 
Facebook, udgør en særlig gruppe af lærere, der har haft større chancer for at opdage undersøgelsen end 
lærere, der ikke er så aktive i disse fora. Det er også muligt, at lærere, som har haft noget på hjerte, har 
vurderet det vigtigere at svare på undersøgelsen end lærere, der synes, hverdagen fungerer ganske fint, el-
ler som bare er trætte af at svare på alle mulige undersøgelser. Af disse årsager skal rapporten ikke opfattes 
som en statistisk undersøgelse, hvis resultater kan tages som udtryk for, hvordan den samlede lærerstand 
i den danske folkeskole eller i enkeltkommuner eksempelvis trives eller ikke trives. Hvis man vil forsøge 
at måle på, hvordan lærere generelt har det i den danske folkeskole, skal man hellere kigge efter andre 
indikatorer, som fx sygefravær, APV’er eller antal opsigelser, der i højere grad kan siges at være statistisk 
repræsentative, men som til gengæld ikke siger noget om, hvad tallene præcis dækker over (sygefravær 
kan eksempelvis dække over alt fra influenza til stress), eller hvilke oplevelser, bevæggrunde eller dilem-
maer, der ligger bag tallene. På den måde er der ingen undersøgelser, der giver det fulde billede. Heller 
ikke vores.

Det, som denne undersøgelse med siger noget om, er lærernes egne subjektive oplevelser og bevæggrun-
de. Når vi har valgt dette fokus, er det fordi lærernes egne subjektive virkeligheder er de mest relevante at 
undersøge, hvis man gerne vil vide, hvordan de har det. Ved at gøre lærernes egne oplevelser og egen livs-
verden til vores undersøgelsesgenstand, minder tilgangen om et fænomenologisk perspektiv (Justesen & 
Mik-Meyer 2010: 21-25). Men undersøgelsens metode og antallet af mennesker, der indgår i undersøgel-
sen, er anderledes, end mange andre fænomenologiske undersøgelser, hvor der fx ofte bruges interview 
og deltagerobservation, og hvor antallet af deltagere derfor typisk er meget mindre, end i denne undersø-
gelse, som derfor bliver eksperimenterende ved at have et kvalitativt og fænomenologisk præget design, 
men involvere kvantitativt mange respondenter. En ofte anvendt metode til som fænomenologisk forsker 
at kvalitetstjekke sin analyse og sin evne til at indfange og formidle andres livsverden, er at lade intervie-
wpersonerne læse analyserne og se, om de kan genkende sig selv (Justesen & Mik-Meyer 2010:47). Det 
har vi ikke kunnet gøre, eftersom besvarelserne er anonyme. Til gengæld rummer antallet af responden-
ter nogle unikke muligheder for at arbejde systematisk med at finde mønstre på tværs af respondenternes 
svar, der således ikke alene kommer til at afspejle, hvordan det er at arbejde på en bestemt skole eller i 
en bestemt kommune. Hvordan vi har arbejdet med en sådan systematik, uddyber vi senere i afsnittet 
om kodning af resultaterne, ligesom vi fortsat vil arbejde med at udforske de metodiske implikationer af 
denne type af undersøgelser. 
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Denne undersøgelse er som nævnt lavet for at komme bag om talopgørelser og statistikker og undersøge 
lærernes egne oplevelser, bevæggrunde og overvejelser om deres arbejde i folkeskolen. Af samme årsag 
har vi valgt primært at stille åbne spørgsmål, som lærerne har kunnet besvare med egne ord. Derfor 
bidrager denne rapport i særlig grad med viden om, hvordan en gruppe af lærere selv vælger at beskrive 
deres arbejde, deres livsverden og deres velbefindende, og hvilke forhold lærerne selv oplever, at det 
hænger sammen med og påvirkes af. 
De åbne spørgsmål har givet os en række fyldige svar, hvor lærerne fx har gjort meget ud af at beskrive 
paradokser og tydeliggøre et lærerarbejde, som ofte er omskifteligt og kan ændre sig fra tid til anden. Når 
vi har valgt at spørge åbent, er det fordi lukkede spørgsmål med prædefinerede afkrydsningsmuligheder 
kan ”tvinge” respondenterne til at prioritere én ud af nogle udvalgte forhold (med mindre man helt 
afværger ved at svare ”ved ikke”). I den metode, vi har benyttet os af, har respondenterne haft mulighed 
for at fortælle om mange sammenhængende emner i et og samme svar – således som det fx kan ses i dette 
citat fra en af besvarelserne: 

 "Det er spændende, udfordrende og i perioder meget stressende. Det giver mig arbejdsglæde, når jeg har haft 
tid til forberedelse af en undervisning, jeg er uddannet til at varetage i en klasse, som fungerer godt og er 
klar til at modtage undervisning. Det giver stress, og jeg tænker: ’det her klarer jeg ikke resten af mit ar-
bejdsliv’, når jeg gentagne gange går til en undervisning, jeg ikke har haft tid til at forberede, når jeg skal 
undervise i fag, som jeg ikke føler mig kvalificeret til, når en klasse pga. mange lærerskift/vikarer/dårligt 
klassemiljø mm. i længere tid kræver meget energi og stram klasseledelse for at gennemføre undervisningen. 
Når inklusionselever kræver mange møder, meget ekstra arbejde, diverse tiltag for at holde eleven i nor-
malskolen, ikke føler mig ’klædt på fagligt’/kompetent til opgaven med inklusionselever… Så hvordan det 
er for mig at være lærer, er afhængig af, hvornår jeg bliver spurgt... (respondent 595)

Dataindsamling og formulering af annoncering
For at opnå indsigt i, hvordan lærere har det i folkeskolen, og hvad de oplever, deres arbejde påvirkes af, 
har vi i september 2018 annonceret bredt efter alle lærere, der aktuelt arbejder i den danske folkeskole. 
Opslaget så således ud:

HVORDAN HAR LÆRERNE DET I FOLKESKOLEN?
Inden for de seneste år har man talt om, at lærere søger væk fra folkeskolen – enten til fri- og privat-
skoler eller til helt andre sektorer. 

Vi vil rigtig gerne vide, hvordan lærerne i den danske folkeskole egentligt har det? Og vi vil meget 
gerne høre både fra lærere, der er glade for deres arbejde, lærere, som har det svært, og alle dem 
midt imellem. 

Vi håber, at så mange folkeskolelærere som muligt vil svare på de 9 spørgsmål nedenfor. Svarene er 
naturligvis anonyme. 

Venlig hilsen 
Lektor ph.d. Pia Rose Böwadt, docent ph.d. Nana Vaaben og lektor Rikke Pedersen 
Forskningsprogrammet Ledelse og organisatorisk læring
Københavns Professionshøjskole
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Undersøgelsen blev annonceret på www.folkeskolen.dk, og herfra delte vi og andre linket til undersø-
gelsen via Facebook. På knap 14 dage i løbet af september havde 1232 personer valgt at besvare vores 
spørgsmål, som lød:
1. Hvordan er det for dig at være lærer i folkeskolen?
2. Hvorfor er du i folkeskolen?
3. Beskriv, så godt du kan, hvad der trækker dit arbejde i en positiv retning?
4. Beskriv, så godt du kan, hvad der trækker dit arbejde i en negativ retning?
5. Hvad håber du, der sker med folkeskolen inden for de næste 10 år? 
6. Er der andet, du gerne vil fortælle om, hvordan du har det i folkeskolen?
7. Er du uddannet lærer?
8. Hvor mange år har du arbejdet i folkeskolen?
9. Hvilken kommune arbejder du i?

Som det kan ses, er de første seks spørgsmål åbne, og som allerede omtalt betyder det, at spørgsmålene 
lægger op til uddybende beskrivelser. Derfor var der heller ingen afkrydsningsmuligheder for lærerne 
at vælge imellem. I stedet måtte de formulere deres svar med egne ord og bruge ligeså meget plads og så 
mange tegn, som de ville. Baggrunden for dette metodiske valg var et ønske om ikke at styre eller præge 
lærernes svar med prædefinerede kategorier, men at få indblik i, hvilke svar og formuleringer lærerne bru-
ger, når de selv og med egne ord formulerer sig om, hvordan de har det i folkeskolen. Når vi ser bort fra 
spørgsmål 6, som eksplicit er formuleret som et ekstra og valgfrit element i spørgeundersøgelsen, hvor-
for flere ikke svarer på dette, har stort set alle lærere valgt at svare på alle spørgsmål. Svarenes fyldighed 
varierer dog, idet lærerne ofte under et eller flere spørgsmål har svaret ganske fyldigt med adskillige linjer, 
mens de så i andre kategorier har valgt kun at svare med nogle få linjer og også nogle gange har valgt at 
henvise tilbage til nogle af deres øvrige svar. Men lærerne har svaret på alle spørgsmål med egne ord. 
Med denne metodiske tilgang ligger der derfor en stor kodningsopgave efter indsamlingen af svar, idet vi 
som forskere har skullet gennemlæse hvert enkelt svar minutiøst og tage stilling til, hvad den pågælden-
de respondent her beretter om. På den måde har vi dannet en række koder, der udspringer af lærernes 
formuleringer.

Kodning
Alle svarene er blevet behandlet i NVivo, som er et softwareprogram, der er beregnet til behandling af 
store mængder kvalitative data. Programmet muliggør forskellige former for kodning af mindre stykker 
tekst inde i svarene, ligesom det muliggør, at man kan søge på alle svar, der er kodet under bestemte ko-
der. I bearbejdningen af det omfattende materiale har vi benyttet tre former for kodninger:

For det første har vi foretaget en overordnet spørgsmålsspecifik kodning af alle svarene på de åbne spørgs-
mål (1-6), hvilket blot vil sige, at disse svar er kodet under de spørgsmål, som de var svar på. Altså blev 
alle svarene på spørgsmål 1 kodet under koden ”Hvordan er det for dig at være lærer i folkeskolen?”, og 
tilsvarende er spørgsmål 2, 3, 4, 5 og 6 også kodet under hver sit spørgsmål. På den måde kunne vi læse 
alle 1232 svar på et bestemt spørgsmål og finde mønstre i svarene.

Samtidig har vi både inden for hver af de spørgsmålsspecifikke kodninger, og på tværs af spørgsmålene, 
arbejdet med tematiske kodninger. I den forbindelse er det centralt at fremhæve, at selvom lærerne har 
formuleret sig i fritekst og med egne ord, så viste det sig via gennemlæsning, at svarene var meget ensly-
dende. Undervejs i analyserne, og som led i at finde mønstre, dannede vi således koder ud fra lærernes 
formuleringer. Eksempelvis opstod koder som ”Manglende tid”, ”Elsker at undervise”, ”Arbejdspres”, 
”At gøre en forskel”, ”Troen på Folkeskolen”, og ”Tiden bruges forkert”. En sådan tilgang, hvor koderne 
identificeres ud fra det empiriske materiale, kaldes ofte for ”empirigenereret kodning” og henter inspirati-
on i bl.a. grounded theory, som er en metode, der blev lanceret i 1960’erne, og hvor man forsøger at arbej-
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de systematisk og induktivt med at lade analyser og teorier opstå ud fra empirien (Glaser B.G. & Strauss, 
A. 1967). Man kan selvfølgelig diskutere, i hvor høj grad det egentlig er muligt at lade temaer og koder 
opstå alene på baggrund af empirien, eftersom det er en forsker, der tolker svarene og beslutter, hvilke 
temaer et stykke tekst skal kodes under. Men vi har i hvert fald forsøgt at lade koderne afspejle lærernes 
egne formuleringer og har ind i mellem også i analyserne suppleret med tekstsøgninger og ordoptællin-
ger. Det har vi gjort for at give læseren indsigt i, hvilke emner rigtig mange lærere skrev om i deres svar, 
således at læseren får indblik i, hvordan de mønstre vi har skrevet frem, er opstået, og i hvor høj grad der 
er tale om et emne, som er gået igen på tværs af mange svar. De tematiske koder har vi i mange af tilfæl-
dene kunnet identificere på tværs af spørgsmålene, og ofte også på en måde, hvor den samme lærer taler 
om eksempelvis ”arbejdspres” eller ”elever” under flere af spørgsmålene. På den baggrund er der nogle 
af de tematiske koder, der er blevet kodet for virkelig mange gange – fx ”arbejdspres”, som vi har kodet 
for over 1000 gange. Det er dog meget vigtigt at understrege, at når vi taler om mønstre og angiver, i hvor 
høj grad der fx tales om arbejdspres, er de anslåede tal, man vil møde i rapporten, altid angivet i forhold 
til antallet af respondenter, der har skrevet om emnet, og ikke antal gange det er nævnt. Dette er vigtigt at 
understrege, da den samme respondent netop godt kan have skrevet om samme emne flere gange, hvorfor 
antal gange et emne er nævnt ville give et misvisende billede af, hvor mange respondenter, der samlet set 
skriver om fx ”arbejdspres”.

Endelig har vi foruden spørgsmålsspecifikke og tematiske kodninger også benyttet os af en kildespecifik 
kodning, hvor hver svarperson betragtes som en kilde, til hvilken vi har knyttet en række koder med 
faktuelle oplysninger om arbejdskommune, uddannelse og antal år som lærer. Dette bunder i, at arbejds-
kommune, anciennitet og uddannelse ikke er noget, der knytter sig til særlige formuleringer eller stykker 
af tekst, men til den person, der har skrevet svarene. Vi har dog også suppleret med få øvrige kilde-
specifikke oplysninger, som det har været muligt at fremanalysere via de åbne svar. Blandt andet er det 
identificeret, hvor mange af respondenterne der har angivet, at de overvejer at søge væk, hvor mange der 
har angivet et arbejdspres, og hvor mange der meget entydigt har angivet at være tilfredse med lærerar-
bejdslivet. Denne mere kildespecifikke del af undersøgelsen har fået sit eget afsnit umiddelbart efter dette 
metodeafsnit. 

Analysearbejdet
Alt i alt har vi i arbejdet med at analysere de 1232 svar lavet over 30.000 kodninger, hvoraf langt de fleste 
er tematiske kodninger, som vi i en forskergruppe på tre løbende har samstemt og krydsvalideret ved 
sammen at læse stykker af tekst i svarene og kode dem under de tematiske koder, som vi mente, teksten 
var udtryk for. På den måde har vi kunnet se nogle tydelige mønstre på tværs af lærernes svar – til trods 
for, at de jo havde mulighed for at formulere sig fuldstændig, som de ville.

Det, som meget hurtigt sprang i øjnene, var den dobbelthed, der var at spore i langt de fleste svar. På den 
ene side er lærerne glade for deres arbejde, og på den anden side er det næsten ikke til at holde ud. Det 
er vigtigt at understrege, at denne dobbelthed primært kom til udtryk i spørgsmål 1 og 2 – og altså inden 
lærerne havde set, at de senere, i spørgsmål 3 og 4, ville blive bedt om at svare på, hvad der trak arbejdet 
i hhv. positiv og negativ retning, og derfor er den ikke blot et resultat af, at vi har spurgt på en bestemt 
måde
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OM UNDERSØGELSENS 
RESPONDENTER
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Antallet af besvarelser
Der er i alt 1232 respondenter, der har besvaret spørgsmålene i den åbne spørgeundersøgelse. Vi har i 
undersøgelsen bedt om udelukkende at modtage besvarelser fra lærere, der arbejder i en folkeskole, men 
idet linket har været åbent for alle, der har set det, kan det naturligvis ikke garanteres, at alle responden-
ter reelt set arbejder i en folkeskole. Det er dog gennemgående, at stort set alle har besvaret spørgsmålene, 
som om de arbejdede i en folkeskole, og kun ganske få angiver herudover, at de for nyligt er stoppet. Hvis 
vi med dette forbehold antager, at undersøgelsen repræsenterer ansatte i en folkeskole, og at alle 1232 
respondenter repræsenterer et årsværk1, så vil det svare til, at 2-3 % af alle folkeskolelærere har deltaget i 
undersøgelsen, idet der i 2017/18 var i alt 40.752 lærerårsværk i folkeskolen (Undervisningsministeriet 
2018). 

Ud af de 1232 er der 28, eller 0,02 %, som har angivet, at de ikke har en læreruddannelse. Set i forhold 
til, at hver sjette lærer, eller godt 16 %, der var ansat i folkeskolen i 2018, ikke havde en læreruddannelse 
(Pihl og Jensen 2017), er der altså tale om en meget lille andel sammenholdt med andelen på landsplan. 
Denne lille gruppe består dels af pædagoger, der virker som lærere i skolen og/eller i specialskoletilbud, 
dels af mennesker, der har en anden faglig uddannelse end læreruddannelsen, men som alligevel skriver, 
at de virker som folkeskolelærere. 

Kommuner
27 respondenter har valgt ikke at fortælle, hvilken kommune de kommer fra. Resten fordeler sig imellem 
94 ud af de i alt 98 kommuner i Danmark. De fire kommuner, der ikke er repræsenteret, er Dragør, Fanø, 
Læsø og Ærø Kommune. Fordelingen af respondenter på tværs af de 94 kommuner kan ses på næste side. 

Som det fremgår, er der tale om en ganske bred fordeling, med flest angivne i de kommuner, der repræ-
senterer de store byer i Danmark. 

1 At alle respondenter svarer til et helt årsværk, er sandsynligvis lidt højt sat, da nogle få lærere fx eksplicit fortæller, 
at de er på nedsat tid, og at vi ikke eksplicit har spurgt om lærernes ansættelsesgrad. 
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Anciennitet 
Alle med undtagelse af seks lærere har angivet, hvor mange år de har arbejdet i folkeskolen. Lærergrup-
pens anciennitet fordeler sig som angivet i tabellen nedenfor:

0-5: 215 = 17 %
6-15: 451 = 37 %
16-25: 385 = 31 %
Over 25: 175 = 14 %
Ikke besvaret: 6 (0,005%)

Tallene kan umiddelbart give det indtryk, at de lærere, der har været i folkeskolen i kortest tid (0-5 år) og 
i længst tid (over 25 år), udgør en mindre grupper i undersøgelsen. Her skal det dog bemærkes, at særligt 
kategorien 0-5 år adskiller sig ved kun at dække over en 5-årig – og ikke en 10-årig periode ligesom de 
øvrige kategorier. Derfor er kategorien kun halvt så stor som de øvrige kategorier, hvilket umiddelbart 
forklarer den lavere procentsats. Set i lyset heraf kan der også argumenteres for, at det forholder sig 
omvendt - nemlig sådan, at de nye lærere snarere fylder mere i undersøgelsen set i forhold til de grupper, 
der har været i folkeskolen i hhv. 6-15 år og 16-25 år. Når vi har valgt at lave en anderledes alderskategori 
for de, der har været i folkeskolen i 0-5 år, så hænger det sammen med, at vi også har været optaget af at 
undersøge, hvorvidt de nye lærere adskiller sig fra de øvrige aldersgrupper set i forhold til generel medie-
bevågenhed om, hvorvidt nye lærere repræsenterer en ny lærergeneration med helt nye tilgange til - og 
oplevelser af - lærerarbejdslivet (jf. også Böwadt et al. 2017; Pedersen et al. 2016). 

De tilfredse lærere
På tværs af materialet er der 110 eller 9 % af respondenterne, som fortæller, at de generelt er tilfredse med 
deres arbejde2. De resterende 91 % fordeler sig på et kontinuum, hvor de alle udtrykker mere negative 
sider ved lærerarbejdet, men samtidig også gennemgående er dobbelttydige, forstået således, at de både 
fremhæver positive og negative sider ved lærerarbejdet. Dette skriver vi mere om i den resterende del af 
undersøgelsen, og særligt under spørgsmål 1. 

De særskilt tilfredse lærere er bredt fordelt på tværs af anciennitet. Det, der gør disse lærere tilfredse, 
adskiller sig i virkeligheden ikke fra det, de øvrige lærere på tværs af anciennitetsgrupper fremhæver som 
positivt ved lærerarbejdet. De tilfredse, og alle øvrige lærere, som er mere dobbelttydige eller mere negati-
ve, er enige om, at det, der gør lærerarbejdet godt, og det, der gør, at man har eller kan have det godt i sit 
arbejde, er relationen til eleven og den gode undervisning. De særligt tilfredse lærere er blot kendetegnet 
ved entydigt at betone denne dimension af lærerarbejdet (jf. også spørgsmål 1 og 3). 

Såfremt de tilfredse lærere nævner negative dimensioner af lærerarbejdet, gør de det på en anderledes 
måde end de øvrige lærere. Når de tilfredse lærere fx taler om arbejdspres, så gør de det på en distanceret 
måde, som noget, de er i stand til at håndtere eller holde på afstand. Nogle af de tilfredse lærere er således 
interessante, fordi de uddyber, hvordan de har gjort det muligt at være tilfredse i deres arbejdsliv; blandt 
andet gennem forskellige strategier for, hvordan man navigerer i en hverdag kendetegnet ved få ressourcer 
eller mindre tid end tidligere eller i det at være omgivet af kolleger, som er stressede eller mere pressede 
end én selv. Det skriver vi mere om under spørgsmål 1. 

Samlet set adskiller de tilfredse lærere sig således ved entydigt at betone de positive elementer, som alle 
lærere betoner. Samtidig adskiller de sig, når de fremhæver nogle af de negative elementer, som de fleste 
lærere også nævner, ved at betone deres evne til at holde disse negative elementer på afstand. Endelig er 
der også enkelte tilfredse lærere, der skiller sig ud ved i deres svar at afvige helt fra de øvrige lærere, som 

2 I opgørelsen af de 9 % tilfredse medarbejdere har vi ikke medtaget lærernes besvarelse under spørgsmål 3 og 4, fordi 
vi her eksplicit har bedt lærerne om at fortælle, hvad der trækker deres arbejde i en negativ retning. 
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fx når en lærer fremhæver skolereformens virkninger som positive – til forskel fra alle øvrige lærere i 
undersøgelsen, som udelukkende har omtalt skolereformens virkninger mere negativt. 

Arbejdspres 
Når vi læser på tværs af alle svarene, er der 1122 af de 1232 respondenter, eller 91 % af alle respon-
denter, der fortæller, at de oplever et arbejdspres. Det gør de ved enten at skrive om, hvor ”hårdt” de 
synes, lærerarbejdet er, hvor ”stressede” de bliver af arbejdet, ved at fortælle om en generel oplevelse af 
”manglende tid” eller ved på mange forskellige måder at udtrykke deres ”frustration” over en manglende 
sammenhæng mellem ressourcer, tid og opgaver. Vi dykker videre ned i disse svar, særligt under spørgs-
mål 1 og spørgsmål 4. Det, der dog samlet set kan konstateres, er, at oplevelser af arbejdspres udgør det 
mest gennemgående svarmønster i rapporten og også er gennemgående på tværs af både lærere med kort, 
mellemlang og lang anciennitet. 

En pointe er i den forbindelse, at hverken de nye eller de gamle lærere - som to lærergrupper, der ofte 
skrives om og er en særlig optagethed af i offentligheden - adskiller sig fra hinanden, når det gælder ople-
velser af arbejdspres og de frustrationer, der knytter sig hertil. 

Overvejer at søge væk
I alt 295 respondenter eller ca. ¼ af alle respondenter har eksplicit angivet i deres svar, at de overvejer 
at søge væk fra folkeskolen. Dette svar er dog ikke ensbetydende med, at disse lærere rent faktisk ender 
med at søge væk inden for en overskuelig fremtid. Der er snarere tale om svar på et kontinuum, som alle 
vidner om, at der er forhold i den danske folkeskole, som giver anledning til tanker om at søge væk i 
større eller mindre grad, og det er i virkeligheden disse overvejelser, som er interessante, og er dem, vi i 
rapporten er optagede af at se nærmere på (se særligt spørgsmål 2, side 39-40). 

Når man ser på, hvordan de, der overvejer at søge væk, fordeler sig anciennitetsmæssigt, så er det mest 
tydelige i virkeligheden, at de, der har været i folkeskolen i over 25 år, i mindre grad end de øvrige an-
ciennitetsgrupper overvejer at søge væk. For hver af de øvrige anciennitetsgrupper, dvs. de, der enten har 
været i folkeskolen i 0-5 år, 6-15 år eller 16-25 år, er det ca. ¼ af respondenterne i hver af disse grupper, 
der fortæller, at de gør sig overvejelser om at søge væk. Den præcise fordeling kan ses nedenfor: 

 — Andelen med anciennitet fra 0-5 år, som overvejer at søge væk = 54 (ud af 215) = 25 % 
 — Andelen med anciennitet fra 6-15 år, som overvejer at søge væk = 119 (ud af 451) = 26 % 
 — Andelen med anciennitet fra 16-25, år som overvejer at søge væk = 94 (ud af 385) = 24 % 
 — Andelen med anciennitet over 25 år, som overvejer at søge væk = 26 (ud af 175) = 15 % 

Det kan i forlængelse af ovenstående tal nævnes, at resultaterne for de nye lærere, dvs. de, der kun har 
været i folkeskolen i 0-5 år, stemmer overens med en undersøgelse foretaget af VIA i 2017 om nye lærere, 
der også viste, at hver fjerde ny lærer (”op mod 26 %”) overvejede at droppe folkeskolen (Krøjgaard & 
Nielsen 2017).
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SPØRGSMÅL 1: 
HVORDAN ER DET FOR 
DIG AT VÆRE LÆRER I 
FOLKESKOLEN?
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Når man spørger åbent til, hvordan det er at være lærer i folkeskolen, får man også en række åbne svar, 
der samtidig afhænger af, hvordan de, der svarer, har forstået spørgsmålet. Har lærerne fx læst det som et 
spørgsmål om, hvordan det er at være lærer i folkeskolen i modsætning til fri- eller privatskolen? Det ty-
der det faktisk ikke på. I højere grad ser det ud til, at lærerne veksler mellem at forstå spørgsmålet som en 
temperaturmåler på, hvordan de har det lige nu og her, hvordan de kan have det hen over et skoleår, eller 
hvordan de har det mere generelt. Der er også mange lærere, som besvarer spørgsmål 1 ved at forklare, 
hvordan de har det aktuelt i modsætning til tidligere. En lærer skriver fx: 

 "Jeg er vild med folkeskolens mangfoldighed. Men ofte vildt frustreret over de mange besparelser/nedskæ-
ringer, som besværliggør mit arbejde. Jeg oplever at skulle løbe stærkere end tidligere (har været lærer siden 
2001) (respondent 180). 

Andre lærere forholder sig også til, hvordan lærerarbejdet kan opleves forskelligt på forskellige tidspunk-
ter. En lærer skriver fx, at det er svingende: 

 "I perioder elsker jeg mit job! I andre perioder føler jeg mig utilstrækkelig og ikke værdsat (primært af for-
ældre, der ikke har forståelse for mit job, og klassens øvrige børn). Det er meget frustrerende at have ideer 
og viden, men ikke tid til at gennemføre det (respondent 288). 

Under spørgsmål 1 får vi således en række forskellige svar på, hvordan lærerne har det. Når det er sagt, er 
der på tværs af de 1232 svar en række forholdsvis enslydende budskaber, som vi nedenfor vil tydeliggøre. 
Det betyder dog ikke, at lærerne fremstår som en samlet gruppe med de eksakt samme budskaber. De har 
det heller ikke helt på samme måde. Den største gruppe lærere (det drejer sig om knap halvdelen) er me-
get dobbelttydige i deres besvarelser på dette spørgsmål. Det vil sige, at de både fremhæver meget positive 
og også ganske negative aspekter af lærerarbejdet. Andre, ca. 2/5 af lærerne, har entydigt valgt at fortælle 
om mere negative eller kritiske aspekter, og endelig udtrykker ca. 1/10 af lærerne kun tilfredshed, når vi 
under spørgsmål 1 beder dem beskrive, hvordan det er at være lærer i folkeskolen. 

Det, som er centralt at minde om, inden vi går i detaljer med analysen, er, at ovenstående altså kun ved-
rører svarene på spørgsmål 1. Da lærerne besvarede dette spørgsmål, vidste de således endnu ikke, at de 
senere ville blive bedt om at pege på positive og negative sider af lærerarbejdet, og derfor er dette billede 
det tætteste, vi i denne undersøgelse kommer på en ”temperaturmåling” af, hvordan denne lærergruppe i 
folkeskolen har det i 2018 – vel at mærke med det forbehold, at gruppen jo stadig ikke er statistisk repræ-
sentativ for alle folkeskolelærere i Danmark.

Til trods for, at lærerne i dette spørgsmål udtrykker sig forskelligt om, hvordan det er at være lærer i 
folkeskolen, er der ikke desto mindre en række forhold, som det ser ud til, at rigtig mange lærere oplever 
at være berørte af på godt og ondt. I det følgende går vi i dybden med indholdet af svarene på spørgsmål 
1. Dog skal det siges, at der også i spørgsmål 1 er en del lærere, der giver sig i kast med at forklare, hvad 
de mener er årsagerne til, at de har det, som de har det. Disse aspekter af svarene går vi ikke i dybden med 
i dette afsnit, fordi vi behandler det i afsnittet om spørgsmål 4.

Om at elske at undervise 
Ca. halvdelen af lærerne gør i spørgsmål 1 meget ud af at fortælle, hvor højt de elsker ”kerneopgaven” 
og finder den meningsfuld. Det gør de gennem formuleringer, som går på, hvor meget lærerne elsker at 
undervise, elsker deres samarbejde med kolleger og ikke mindst elsker deres elever. Sådanne formulerin-
ger har givet anledning til koderne ”elsker at undervise”, ”at gøre en forskel” og ”relationen til eleverne”, 
og de formuleringer, der er samlet her, rummer alle forskellige facetter af, hvordan lærerarbejdet opleves 
som meningsfuldt:
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 "Jeg elsker at være lærer og har været det siden 2010. Jeg har altid været meget engageret i mit arbejde. Får 
en kæmpe energi af kontakten og relationen med eleverne, og at se elever rykke sig både fagligt og socialt 
er stort (respondent 317).

 "Jeg elsker mit arbejde, mine kollegaer og børnene. Jeg føler, at jeg har et arbejde, hvor jeg gør en forskel, 
og det betyder meget for mig. Det er hårdt at være lærer i folkeskolen. Ens hverdag handler om at gå på 
kompromis med ens faglighed. Det er stressende og hårdt, da man ofte føler, at man ikke slår til (respondent 
187).

 "Jeg holder meget af mit arbejde. Jeg elsker at give eleverne en masse ny viden, opleve deres nysgerrighed 
og forskellige kompetencer komme i spil. Jeg holder også meget af min forberedelse til min undervisning… 
(respondent 207).

 "Det er verdens vigtigste job, og folkeskolen er et af de vigtigste fundamenter i Danmark, og som lærer i 
folkeskolen er jeg med til at bære de vigtige værdier videre til vores børn. Jeg oplever, at jeg er en utrolig 
vigtig brik i de unges liv. Jeg lærer dem fag-faglige færdigheder, lærer dem om livet og udfordrer dem til at 
have egne holdninger, men jeg oplever også et kæmpe pres og mange modsatrettede forventninger fra politisk 
hold og fra forældrene… (respondent 271).

Lærernes svar tegner først og fremmest et billede af mennesker, der er dybt engagerede, dedikerede og 
involverede i deres arbejde. Eller i hvert fald i de dele af deres arbejde, som de mener knytter direkte an 
til relationsarbejdet med eleverne, til undervisningen og til planlægningen heraf. Der anvendes således 
ord som fx ”elske” og ”at gøre en forskel”, og mange gør særligt noget ud af at fortælle om den glæde og/
eller den mening, de opnår eller kan opnå gennem deres arbejde. Det meningsfulde lærerarbejde er som 
sagt primært bundet op på undervisningen og relationen til eleverne. Eleverne fylder på denne måde 
utrolig meget, når lærerne beskriver det meningsfulde ved deres arbejde. Det indtryk understreges også 
af, at ”elever” er det absolut mest anvendte ord i besvarelserne af spørgsmål 1, idet det anvendes ikke 
mindre end 620 gange, og primært i relation til positive udsagn. Vi ser også elevernes betydning komme 
til udtryk senere i rapporten under svarene på spørgsmål 3 om, hvad der påvirker arbejdet positivt, hvor 
eleverne angives som det absolut mest positive i lærerarbejdet. At eleverne udgør et centralt omdrej-
ningspunkt i lærernes svar, er naturligvis forventeligt lærerarbejdet taget i betragtning, men måske er det 
alligevel værd at dvæle ved, når vi husker på spørgsmål 1’s formulering. Spørgsmålet handler nemlig ikke 
om, hvordan lærerne mener, at eleverne har det, men om, hvordan den enkelte lærer har det. Af svarene 
er det dog ganske tydeligt, at lærernes oplevelse af trivsel hænger tæt sammen med deres muligheder for 
at være i en meningsfuld relation med deres elever.

Om dobbeltheden i lærergerningen
Lærernes beskrivelser af et meningsfuldt lærerarbejde vidner altså om nogle centrale positive aspekter af 
lærerarbejdet, hvor især eleverne og undervisningen spiller en central rolle, men de positive beskrivelser 
står dog i langt de fleste svar ikke alene. I cirka halvdelen af besvarelserne udtrykkes der således i spørgs-
mål 1 en grundlæggende dobbelthed i oplevelsen af, hvordan det er at være lærer i folkeskolen. Hvis vi 
for illustrationens skyld udelukkende ser på de 481 lærersvar, som under spørgsmål 1 er kodet for ”elsker 
at undervise”, altså de steder, hvor lærere giver udtryk for, at de grundlæggende elsker at undervise og/
eller elsker at arbejde i og med lærer-elev-relationen, så viser det sig, at der i 416 af disse 481 svar, er tale 
om fortællinger, der fremviser en tydelig dobbelthed. På den ene side gør lærerne det klart, at de elsker 
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lærerarbejdet. På den anden side fortæller de i samme svar, at de også frustreres, presses eller stresses af 
lærerarbejdet. Det mest gennemgående mønster i besvarelserne er altså en stor kærlighed til dele af lærer-
arbejdet, efterfulgt af et kritisk aber dabei. Altså, et stort MEN, som dækker over en eller flere komplekse 
problematikker, som synes at udfordre eller måske endda spænde ben for lærerarbejdet – og hermed også 
for den kærlighed eller den meningsfuldhed, som grundlæggende forbindes med lærerarbejdet. 

 "Først og fremmest: Jeg elsker mit arbejde! Jeg nyder at tilbringe min tid sammen med mine elever, dygtiggøre 
dem og sammen udforske de fantastiske universer, der er i mine fag. Jeg sætter pris på deres dybsindighed, 
deres fortrolighed og deres input. Men derudover er det hårdt. Jeg ved aldrig, hvad dagen bringer af hårde 
samtaler med børn, der har det svært, urolige børn, der ikke har spist morgenmad eller frokost, og som på 
ingen måde kan koncentrere sig til kl. 15.30. Jeg ved aldrig, om jeg møder ind til en rolig dag uden en elev, 
der kaster med borde og stole, eller om jeg møder til en dag i kaos. Jeg får et hav af nye opgaver kastet i ho-
vedet fra dag til dag. Nye projekter søsættes uden mål og vejledning - og de kommer aldrig i land igen. Min 
ledelse er ’usynlig’, og jeg ser dem sjældent i min hverdag. Min hverdag på mit arbejde er presset, og jeg når 
aldrig det, som jeg synes, jeg burde. Gang på gang må jeg udskyde retning af opgaver eller egen faglig for-
dybelse for at trøste en elev, hjælpe en kollega eller tage en vikartime. I sidste uge nåede min arbejdstid op 
på 47 timer. Intet af det vil blive udbetalt som overarbejde, men i stedet har jeg arbejdet nogle af de timer 
af, som jeg allerede skyldte i begyndelsen af året. Uden at ane, hvorfor jeg skylder dem (respondent 117).

 "Det er skønt, når man opnår flow i klassen, når alle elever bliver nysgerrige på den læring, de skal have på 
det niveau, de nu er på. Dog er det svært at få det til at hænge sammen. God undervisning er velforberedt 
undervisning; desværre er der ikke helt timer nok til dette. Der kommer mange ting, man skal ved siden 
af. Nogle møder er meget meningsfulde, men mange er det ikke. Jeg har dermed ikke helt tid til at producere 
den undervisning, jeg så gerne ville. Jeg ser også elever med vanskeligheder, som burde have mere hjælp, 
men det er der ikke penge til. Så går man til møder for at hjælpe et barn, og dermed går der tid fra den 
planlægning, som skulle rettes mod hele klassen. Systemet er svært at råbe op. Når man sender diverse be-
kymringer, kommer der sjældent svar tilbage, da der også andre steder i systemet er sparet (respondent 20).

 "Elsker mit job, men har alt for lidt tid til at udføre arbejdet med den kvalitet, jeg drømmer om. Mit hjerte 
banker for de unge mennesker med forskellig baggrund. Dog har jeg selv valgt en friskole til mine egne 
børn pga. lange skoledage og dårligt implementeret inklusion (respondent 50).

 "Selve kerneopgaven er super. Elsker at undervise. Men alt det fis, vi bruger tiden på i stedet for kerneopga-
ven, er opslidende. Læringsplatforme, tonsvis af mål, skibe, der hele tiden sættes i søen, inklusion, endeløse 
møder osv. osv. Jeg kan godt mærke, at den manglende tillid fra politikere mv. af og til tærer på det faglige 
selvværd. Det er vel derfor, vi skal teste ungerne hele tiden. Men når man står med børnene, stiger den 
igen. Jeg undrer mig over, at der ansættes flere og flere ledere til at lede os, men der er færre og færre ledere 
ude blandt os lærere til supervision og lignende. Hvad laver de? (respondent 382). 

 "Det er verdens bedste job – hvor man virkelig føler, at man kan gøre en forskel. Men… Det er hårdt. Man 
er på i 25 lektioner om ugen, og dertil kommer al den mødeaktivitet, som gradvist er læsset ovenpå gennem 
de sidste 10 år. Jeg har rigtig mange kasketter: dansklærer i to klasser, klasselærer i en klasse, historielærer 
i to klasser, læsevejleder for hele skolen, tager alle individuelle test, står for nationale test, er superbruger 
på MinUdannelse og meget, meget mere… (respondent 24).
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Når vi ovenfor har valgt at lade en række citater fremstå i deres helhed, er det for at vise, hvordan glæden 
ved at være lærer i mange tilfælde er akkompagneret af en oplevelse af frustration, bekymring eller 
udfordring ved at være lærer. Som det også fremgår, har udfordringerne mange ansigter, men det mest 
gennemgående træk ved svarene er ”manglende tid” og derfor en oplevelse af utilstrækkelighed og dårlig 
samvittighed - især over for eleverne.

Tidsmangel
Overordnet er det oplevelsen af manglende tid, som udgør den mest gennemgående udfordring på tværs 
af både de lærere, der udtrykker en dobbelthed i deres besvarelser, og de lærere, der mere entydigt er 
negative. Cirka 2/5 af lærerne skriver om manglende tid, når de svarer på spørgsmål 1, og ser man på 
tværs af svarene, er tallet højere, nemlig ca. 3/5. Det kan desuden nævnes, at manglende tid knytter an til 
de koder, vi har foretaget, hvor lærerne taler om arbejdet som hårdt, stresset og presset. Ser man på koden 
”manglende tid” i sammenhæng med disse koder, får man som omtalt under afsnittet ”Om undersøgel-
sens respondenter” et samlet billede af arbejdspres, som antyder, at langt størstedelen af alle lærere (ca. 
9/10) på den ene eller anden måde fortæller om en (tids)presset hverdag. Nedenfor ses nogle eksempler 
på, hvordan lærerne fortæller om manglende tid:

 "Udfordrende… Manglende overensstemmelse mellem tiden, der er tildelt, og den tid, opgaverne tager. En 
ledelse, som er presset fra forvaltninger, og som presser videre ned ad i systemet (respondent 189). 

 "Det er en travl hverdag, hvor man aldrig helt slår til. Jeg synes, at kerneopgaverne får for lidt tid. Jeg vil 
gerne tage andre opgaver, men synes ikke, tiden bliver givet til at løfte dem. Det er mange elever i en klasse 
(27 stk.) og det er svært at nå dem alle. Jeg har gode kolleger og er ansat på en dejlig skole (respondent 
192).

 "Jeg elsker at være lærer. Men (der er jo altid et men), jeg har aldrig løbet hurtigere, end jeg gør nu. Jeg har 
en god relation med mine elever, dog er der altid enkelte elever, man aldrig helt kommer ind til, dette kan 
skyldes fravær, besværlige forældre eller andet (respondent 173).

Inden for koden ”manglende tid” beskrives der en række forhold, som skaber et misforhold mellem løs-
ningen af den kerneopgave, som lærerne er glade for og finder mening i, og den tid og/eller de ressourcer, 
som lærerne oplever at have til rådighed. De forhold, lærerne oplever som problematiske, er de imidlertid 
også blevet bedt om at uddybe senere i spørgeundersøgelsen, idet vi under spørgsmål 4 har bedt lærerne 
fortælle, hvad der trækker lærerarbejdet i en negativ retning. I dette kapitel koncentrerer vi os derfor om, 
hvordan lærerne har beskrevet oplevelsen og konsekvenserne af tidspresset, og så vender vi tilbage til de 
forhold, som lærerne angiver som årsager til tidspres, under svaret på spørgsmål 4. 

Når vi ser på, hvad det, er lærerne synes, de mangler tid til, er det særligt forberedelsestiden og tiden til den 
enkelte elev, som fremhæves. Mange beskriver på forskellig vis, hvordan tiden til at forberede undervis-
ning og tage sig af eleverne bliver brugt op af andre opgaver. 1/10 af lærerne fremhæver eksplicit i svaret 
på spørgsmål 1, at de mangler tid til den enkelte elev, og ¼ fortæller om manglende tid til forberedelse. 
Og igen bliver tallene markant højere, når vi kigger på tværs af svarene, idet ca. 3/5 af alle lærerne3 har 
skrevet om at mangle tid til forberedelse i deres svar, og som vi vil komme ind på i afsnittet om spørgsmål 
4, viser det sig, at forberedelsestid dækker over meget andet end forberedelse, hvilket også beskrives som 
en del af problemet.

3 For dette cirkatal er der fratrukket de steder, hvor en enkelt lærer flere gange taler om forberedelsestid. Tallet dæk-
ker således over, hvor mange lærere der taler om forberedelsestid, og ikke over, hvor mange gange forberedelsestid i 
alt nævnes. 
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I lærernes beskrivelser af den manglende tid til eleverne, er det særligt arbejdet med at have øje for, og 
give opmærksomhed til, alle elever i en klasse, det kan være svært at nå: 

 "Jeg er faktisk rigtig glad for at komme på job, at være noget for nogen og at kunne gøre en forskel for nogen. 
Selvom det kan være hårdt, så er det det hele værd, når en flok unger råber hej og skal give krammere. Jeg 
mangler dog tid i min hverdag til at kunne være der for ALLE børn og kunne hjælpe dem, der virkelig har 
brug for ekstra hjælp fra voksne (respondent 141).

 "Relationerne er det vigtigste. Jeg har en 2. klasse med 25 børn, og det er rigtig mange børn. Det vigtigste 
for mig er at lave en god klasse med gode venskaber og håndterbare konflikter. Jeg arbejder meget med 
empati og anerkendende pædagogik. Jeg har mærkbart for lidt tid til at håndtere superintelligente børn, 
inklusionsbørn og de møder, der hører dertil (netværksmøde, supervisionsmøder, psykologmøder osv.), om-
sorgssvigtede børn, almindelige børn… (respondent 328).

Når lærerne taler om den manglende forberedelsestid, er det for at vise, hvordan en række opgaver, som 
lærerne til tider finder uvedkommende, afbryder eller opbruger forberedelsestiden, så den forsvinder: 

 "… Ville så gerne lave masser af bevægelse, spændende undervisning, men forberedelsestiden er ikke til det. 
Jeg har fantastiske kolleger, jeg ikke ville være foruden, men vi kan sjældent mødes og lave noget anderledes 
(respondent 256).

 "Der er for lidt tid til alt! Der er mange ’kontoropgaver’, som sluger tid; fx i dag en idrætsundersøgelse, 
som tog 45 min. af undervisningen. Der bruges mange undervisningsminutter på andet end undervisning. 
Mange møder, som er dikteret ovenfra, hvor man tænker, tiden kunne være brugt bedre. Generelt mange 
ting dikteret ovenfra og for lidt tid til at være kreativ i planlægningen af ny og spændende undervisning, 
hvor der sparres med kollegaer (respondent 47).

 "Hårdt. Konstant presset på tid og når ikke at fordybe mig i fede undervisningsplaner og at lytte og SE de 
elever, som har det svært. Savner at have tid til det essentielle i arbejdet (194).

Mange lærere beskriver dog ikke kun, hvad de mangler tid til, men også, hvad de oplever som – i mange 
tilfælde alvorlige – konsekvenser af at mangle tid til at forberede undervisning og have tid til hvert enkelt 
barn. Primært handler lærernes bekymringer om, at den manglende tid skaber en forringelse af kvaliteten 
i deres arbejde: 

 "Skønt, men hektisk. Skønt pga. gode, dygtige kolleger og børn, jeg holder af. Hektisk pga. travlhed i form af 
mange arbejdsopgaver og for lidt tid til at klare dem. Det betyder derfor ofte overfladisk berøring med de 
forskellige sager. Det være sig undervisning, møder, indstillinger, forberedelse, forældrekontakt. Det er meget 
utilfredsstillende ikke at have tiden til fordybelse. Både for børnenes skyld og for underviseren og undervis-
ningens skyld. Derudover er der ofte nye tiltag eller pædagogiske koncepter, som trækkes ned over hovedet, 
før vi endnu er sat ind i det gamle (respondent 84).
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 "Jeg elsker mit job, men jeg har slet, slet ikke tid til alle de mange opgaver. Ting bliver lavet ’halvt’ og 
hurtigt. Et par udfordrede elever, der kræver samtaler eller lignende. Så ryger forberedelsen. Siden 2014 
er antallet af skriftlige opgaver til eleverne mere end halveret. Har ikke tid/mulighed for at give ordentlig 
feedback til 28 elever :-( (respondent 147). 

 "Meget travlt. Jeg elsker at undervise, men synes ofte, at min tid går med at spille fransk klovn, da der ikke 
er meget tid til forberedelse mellem alle andre opgaver (respondent 316).

 "Efterhånden ret hårdt. Jeg har virkelig forsøgt at affinde mig med de mange undervisningstimer uden forbe-
redelse, men efterhånden må jeg give op. Mine elever har aldrig været så fagligt dårlige. De er umulige at 
undervise efter kl. 12-13-stykker. Klasseledelse er nærmest umuligt, når man ikke er forberedt (respondent 
243).

Nogle lærere fortæller også om, hvordan travlheden synes at gå ud over samarbejdsrelationerne med 
kollegerne: 

 "Hæsblæsende. Vi har et godt sammenhold, men alle er pressede, så vi begynder nemt på millimeterdemokra-
tiske diskussioner. Det gjorde vi ikke tidligere (respondent 933).

Der er på denne måde en bred optagethed af, hvordan manglende tid skaber dårligere mulighedsbetingel-
ser for elevers læring. Samtidig fortæller lærerne også om, hvordan det berører dem både som fagpersoner 
og personligt at være i de tidspressede situationer. Det faktum, at mange oplever et misforhold mellem 
tid, ressourcer og opgaver, fremkalder således først og fremmest følelsen af udmattelse, træthed og pres. 
Det ord, der gentages igen og igen, er i den sammenhæng, at det er ”hårdt” at være lærer. Ordet ”hårdt” 
nævnes under spørgsmål 1 ikke mindre end 315 gange, og hermed er det det 3. mest anvendte ord (når vi 
ser bort fra ord som ”men”, ”og”, ”det”, ”den”, ”en” og ”at”) efter ordene ”elever” og ”arbejde”.

 "Det er hårdt. Der er virkelig mange skiftende opgaver, der hverken er tid eller resurser til ordentligt at løse. 
Det slider langsomt, men støt, på os alle, at vi hele tiden ved, at vi kunne gøre det så meget bedre med mere 
tid og flere ressourcer (respondent 45).

 "Det er blevet alt for hårdt. For mange opgaver og for lidt tid til at løse dem. 27 til 28 undervisningslekti-
oner er for mange!! Må for ofte gå på kompromis med kvaliteten af min undervisning. For mange menings-
løse opgaver. Al for lidt tid til udvikling af undervisning, da der ofte er for kort tid til at implementere 
nyt, inden man er i gang med det næste. Kan ikke holde til at arbejde under årsnorm; har i denne uge 29 
undervisningslektioner pga. fagdag blandt kollegaer, et forældremøde, og vores fælles forberedelse er inddra-
get til PR-møde, så mangler virkelig tid til at forberede mig. Skal så også lige have observeret undervisning 
fredag, til et udviklingsprojekt, kommunen har sat i søen i år. Sådanne uger kan jeg ikke holde til, vil 
næsten hellere sløjfe de ekstra elevfridage og så ikke arbejde mere end 37 timer om ugen (respondent 418).

 "Jeg er fysisk træt. Har aldrig før haft så meget undervisning. Har mange opgaver, jeg ikke har tid til. 
MinUddannelse er den store tidssluger (respondent 102).
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 "Det er spændende, sjovt, aldrig kedeligt - men meget hårdt. Det er efterhånden sådan, at der kun er få 
minutter til forberedelse, hvilket betyder, at undervisningen desværre bliver ringere, og det er frustrerende. 
Men jeg elsker jobbet – men man kan ikke holde til det evigt. Inklusion, nedlæggelse af specialtilbud osv. 
bidrager til, at lærere får stress (har selv oplevet det). Det er hårdt (respondent 57).

 "Det er hårdt. Selve undervisningen og relationerne til børn og kollegaer er som sådan ikke svært. Det be-
kræfter mig dagligt i, at jeg laver det rigtige, men ledelse, diverse udefrakommende ekspertkrav, holdninger 
osv. komplicerer mit virke. Handleplaner, elevplaner, årsplaner, forældreintra, møder hist og pist om mere 
eller mindre ligegyldige ting og den konstante debat om folkeskolen som institution gør livet surt. Det er et 
utaknemmeligt job, hvor alle har en eller anden løsning til, hvad der kunne få det til at virke bedre (respon-
dent 63).

Noget af det, der går igen som et mønster i svarene, er, at det opleves som meget slidsomt ikke at kunne 
levere et tilfredsstillende stykke arbejde. Igen og igen vender lærerne tilbage til følelser af utilstrækkelig-
hed, dårlig samvittighed, generel frustration eller decideret fortvivlelse over deres oplevelser af, hvordan 
manglende tid skaber fornemmelser af utilstrækkelighed.

Dårlig samvittighed og desillusion
Mange af svarene på spørgsmål 1 rummer beskrivelser af, hvor frustrerende det er at måtte gå på kompro-
mis med den faglige kvalitet, og hvordan det ud over at være hårdt og skabe travlhed også giver knuder i 
maven og følelser af frustration, utilstrækkelighed og dårlig samvittighed:

 "At være lærer i folkeskolen er for mig fyldt med lige dele glæder og frustrationer. Hverdagen er intens og 
ofte hård, og jobbet fylder meget for mig - også mentalt, når jeg har fri. Dårlig samvittighed og skyldfølelse 
har jeg ofte i forhold til ikke at føle mig god nok til mit arbejde, fordi jeg pga. tidspres aldrig når alt det, 
jeg gerne vil. Jeg er dog hovedsageligt af den overbevisning, at det er det værd, men jeg er i tvivl om, om 
jeg har lyst til at være i folkeskolen resten af mit arbejdsliv, hvis ikke vilkårene og ressourcerne ændrer sig 
til det bedre de kommende år (respondent 242).

 "Jeg elsker at undervise! Jeg synes bare, jeg går på kompromis med min faglighed dagligt. Jeg har ondt i ma-
ven, fordi jeg aldrig når i mål. Jeg føler mig som en abe, der går ind og ’kører’ et onlinemateriale af og går 
ud og gentager det dagen efter. Jeg har ingen tid til at se på den enkelte elev, hverken før eller efter. Det gør 
mig rigtig ked af det (respondent 115).

 "… Alt i alt elsker jeg jobbet, men jeg synes ikke, at jeg er den bedste lærerudgave af mig selv, fordi jeg 
mangler tid (respondent 99).

Flere vælger også at fremstille deres bekymringer over manglende tid og ressourcer – ikke kun som 
bekymringer, der omhandler kvaliteten af den konkrete kerneopgave: undervisningen, børnene, men i 
højere grad som en bekymring over folkeskolens tilstand i det hele taget. 

 "Jeg er 46 år, nyuddannet lærer på 3. år i folkeskolen. Jeg synes, jeg har rædsomt travlt. Somme tider tænker 
jeg, at lærerstanden opfører sig forkælet i den måde, vi tilsyneladende føler os unikke på i den offentli-
ge debat, som om ingen andre hårdtarbejdende danskere synes, de har travlt? Men det ER hårdt arbejde, 
synes jeg. Dagene er lange, børnene er sølle, kravene tårnhøje og taknemmeligheden for min og kollegernes 
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indsats nærmest usynlig… Jeg er glad for at have mødt nogle af mine kolleger. Jeg er glad for, at vi har 
ordnede forhold og en udførlig rammeopgave-beskrivelse, hvad jeg kan forstå ikke er almindeligt ude i det 
ganske danske samfund. Jeg er glad for, at jeg arbejder på en lille skole, hvor vi ikke drukner i mængden af 
opgaver og elevskæbner. Det er rart, at vi trods alt kender hinanden nogenlunde og dagligt har mulighed 
for at se hinanden i øjnene, men helt ærligt - det er langt under den laveste fællesnævner for en succesfuld 
fremtid i folkeskolen... (respondent 375).

 "Jeg har mistet troen på, at folkeskolen er det bedste bud på en folkets skole. Jeg føler mig absolut som en me-
get ringere lærer og har alt for mange nødløsninger i mit daglige arbejde. Jeg overlever på 30 års erfaring, 
men har ingen tid til at forny mig eller opdatere min erfaring/viden. Jeg kan gå på efterløn om 4 1/2 år, 
og det gør jeg. Jeg orker ikke dagligt at føle, at jeg ikke har gjort mit bedste. Vi opfordres til at lette vores 
arbejde ved at anvende platforme med færdige undervisningsforløb - men hvor er så det ejerskab, som vi 
forsøger at få eleverne til at have? Endvidere er mange af undervisningsforløbene på platformene overfla-
diske. Jeg mangler i den grad, at jeg som tænkende individ får lov til udvikle min egen undervisning, og at 
man tror på, at jeg faktisk er i stand til det - jeg tror faktisk, at det er det værste (respondent 168).

På det personlige plan er der også en større gruppe lærere, som simpelthen bekymrer sig over, om de på 
længere sigt vil kunne holde til dét, de beskriver som et slidsomt lærerarbejdsliv. 

 "Jeg er meget glad for mit arbejde med børnene. Det giver mig en stor glæde. Men jeg er samtidig meget 
stresset over at have for lidt tid til at løse mine opgaver tilfredsstillende. Og netop den faktor gør, at jeg 
ikke er sikker på, jeg kan holde ud at blive i faget resten af mit liv - jeg er kun 27 år (respondent 73).

Andre – og her er vi henne ved nogle af de personer, som udelukkende udtrykker sig negativt under 
spørgsmål 1 – fortæller om, hvordan oplevelser af forringelser i kvalitet har ført til meningstab: 

 "Mit arbejde giver ikke længere samme mening, som det gjorde før i tiden, og jeg føler ikke, at jeg bruger 
min tid på det væsentlige. Jeg skammer mig ofte over, at jeg ikke kan yde en bedre indsats, når jeg så 
sikkert i hjertet ved, hvad jeg burde gøre. Det er blevet mærkbart hårdere at være lærer gennem de sidste 
20 år. Større krav om dokumentation, flere undervisningslektioner, flere opgaver og meget lidt forberedelse. 
Der er for få gode dage og for mange lange, hårde dage med alt for mange opgaver. De små sejre og børnenes 
livsglæde er grundene til, jeg stadig er i folkeskolen (respondent 263).

Som det fremgår, kommer denne lærer ind på, hvordan meningstabet hænger sammen med, at vedkom-
mende synes, tiden bruges forkert. Det er i mange af svarene forbundet med både skyld og skam, når 
lærerne ikke synes, de kan nå det, de synes, de burde nå. I den forbindelse peges der i rigtig mange svar 
på, at lærernes tid bruges forkert. Irrelevante møder, projekter, administrative opgaver, it-systemer, læ-
ringsplatforme og meget mere trækker lærerne væk fra det, de synes, er deres kerneopgave, og det opleves 
som voldsomt frustrerende. Vi vender mere indgående tilbage til dette aspekt i afsnittet om spørgsmål 4, 
der handler om det, der påvirker negativt.

Når man bliver syg af sit arbejde
Flere lærere taler ikke kun om, at lærerarbejdet er hårdt, men beskriver deciderede stresssymptomer eller 
stresssygemeldinger, som når en lærer skriver, at denne ”P.t. er delvist sygemeldt med stress” (respondent 
88). Disse svar har vi kodet under ”stress”: 

 "Stressende, for lidt tid og for mange opgaver. Oplever magtesløshed og er ofte grådlabil (respondent 272). 
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 "Jeg er presset. Har været sygemeldt i 3-4 mdr. med stress for 1 1/2 år siden. Er for længst tilbage på fuld 
tid, men mærkede også ofte symptomerne i sidste skoleår. Dagligdagen er præget af masser af dokumentati-
on, evalueringer og møder i stedet for planlægning af vores kerneopgave: at undervise. Der er slet ikke tid 
til relationsarbejdet med eleverne og ingen dobbeltlærertimer. Kommunikationen fra og med ledelsen er dår-
lig og mangelfuld og medvirkende til, at man udstilles som uprofessionel over for forældrene. Jeg føler ofte, 
at jeg ikke kan passe mit job godt nok under de rammer, jeg arbejder under i dagens folkeskole (respondent 
176).

 "Pt. er jeg sygemeldt med stress og har kun været uddannet i et år. Det var en meget presset arbejdsdag, jeg 
havde i folkeskolen. Alt for lidt tid til forberedelse, ikke nok tid til trivselsarbejde, at kere sig om eleverne 
og for mange møder med initiativer, som ikke mange i realiteten havde overskud til at få sat i værk. Elever-
ne er lærevillige og flittige, men når man ikke har den tid, der skal til for at gøre undervisningen til noget 
specielt for alle elever, så bliver det hårdt at stå der fra 8-15 og ’underpræstere’, fordi man ikke har nået at 
forberede sig. Altså, hvis man også vil have et liv uden for sin skolekarriere (respondent 357).

Samtidig er der i flere af stresssygdomsfortællingerne en tragisk dobbelthed, idet lærerne fastholder deres 
fortælling om kærligheden til jobbet, samtidig med at det også er et arbejde, der gør dem syge: 

 "Først og fremmest elsker jeg min hverdag med eleverne. Når det så er sagt, er jeg en af de mange, der er ved 
at bukke totalt under pga. arbejdspres. Alt for mange timer til undervisning og alt for lidt tid til at forbe-
rede disse… Desuden gør det så ondt at se, hvordan gode kollegaer ’falder som fluer’ pga. stress (respondent 
117).

 "Jeg elsker at være lærer. Det er det bedste job i verden. Jeg arbejder i udskolingen, og det er som udgangs-
punkt virkelig berigende at møde de unge mennesker og være med til at gøre dem klar til livet efter grund-
skolen. Der er dog et meget stort men. Min arbejdsbelastning er blevet så stor, at jeg sidste år måtte besøge 
en stresscoach, og jeg kan mærke, at det ikke tager ret lang tid, før jeg er klar til dette igen… (respondent 
675).

 "Jeg elsker min arbejdsplads, min ledelse, mine kolleger og børnene, men er p.t. sygemeldt med stress, fordi 
arbejdspresset blev for stort, i forhold den tid der var til det, og den kvalitet, som jeg ønsker (respondent 
360). 

De stress- eller stresssymptomramte lærere fremviser nogle af de stærkeste og også mest paradoksale 
beskrivelser af lærerarbejdet. Selv når de skriver fra sygelejet, synes flere af dem fortsat at skrive om en 
kærlighed til arbejdet, der er uforandret. Og her har vi måske også kilden til noget af det, der fastholder 
lærere i at arbejde - og også nogle gange arbejde alt for hårdt og til bristepunktet – nemlig den grund-
læggende kærlighed til undervisning og til elever og den meningsfuldhed, som lærerne knytter til denne 
opgave.

Overlevelsesstrategier 
Lærernes svar på tværs af både de stressramte, de hårdt ramte, dem, der er vægelsindede, og de glade 
lærere synes samlet set at bekræfte, at det positive samvær med elever udgør en slags ’buffer’, som i første 
omgang styrker læreres trivsel og udgør en generel kilde til energi og immunforsvar over for et ellers pres-
set arbejdsliv. Som en lærer svarer til spørgsmålet om, hvordan personen har det: 
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 "Det er kun muligt, fordi jeg har skønne kollegaer og dejlige elever. Arbejdsforholdene og muligheden for at 
udføre mit arbejde professionelt er særdeles ringe. Jeg ser hver dag frustrerede kollegaer, som forsøger at hol-
de skruen i vandet. Inklusive mig selv. Mange bliver syge, og nogle forlader folkeskolen (respondent 589).

Når majoriteten af alle lærere – til trods for at elske lærerjobbet - også taler om, at lærerarbejdet er hårdt 
og presset, synes det værd at se nærmere på, ikke blot, hvad der får lærerne til at blive, men også, hvordan 
lærerne er i stand til at blive i folkeskolen. Det har flere af lærerne valgt at uddybe. Svarene er ikke udtryk 
for et gennemgående mønster, forstået på den måde, at det ikke er særlig mange, der også vælger at skrive 
om, hvordan de håndterer den pressede hverdag. Men en analyse af de lærere, der har valgt at skrive om 
det, er med til at give et indblik i nogle forskellige måder at håndtere en hverdag på, der som en lærer 
skriver ”handler om at overleve ”. 

Spørgsmålet er, hvordan lærerne håndterer en presset hverdag? For det første er der nogle lærere, der 
fortæller, at de kommer igennem en presset hverdag, fordi de har accepteret at sænke kvaliteten. Nogle 
skriver generelt om at sænke ’barren’, gøre arbejdet overfladisk eller øve sig i at blive kyniker, mens andre 
forklarer mere konkret, hvordan tidskrævende arbejde med fx undervisningsdifferentiering må udelades: 

 "Hårdt! Som i virkelig hårdt. Er så ked af mangel på forståelse for, at god undervisning kræver meget mere 
forberedelse. Efter en sygemelding med stress og for højt blodtryk er min ’barre’ sænket betydeligt. Ellers 
overlever jeg ikke i den danske folkeskole (respondent 67).

 "Jeg øver mig til stadighed på at være en resigneret kyniker, hvilket er den bedste overlevelsesstrategi p.t. Jeg 
øver mig også i at arbejde med venstre hånd, så jeg kan nå alle opgaver (respondent 1149).

 "Det er en hektisk hverdag, og der er plads til forbedring - vi sukker vist alle efter mere forberedelsestid. 
Men sætter man ambitionerne lidt ned (hvilket kræver meget øvelse), så går det hele (respondent 267).

Nogle lærere fortæller desuden, hvordan det at sænke barren også hænger sammen med en ny måde at 
forvalte sin arbejdstid på. Man bliver, som flere forklarer, nødt til at indtage en mere krakilsk og lønarbej-
derorienteret måde at tælle timer på end tidligere: 

 "… Og jeg må også sige, at jeg er blevet krakilsk med at holde styr på den tid, jeg får til mit arbejde, og den 
tid, jeg bruger efter den famøse lockout. Jeg arbejder på skolen, og når jeg går ud ad døren, har jeg fri - ba-
sta. Hvis jeg ikke gør sådan, bliver jeg ædt op. Og hvad gør så, at jeg stadig er der? Jobbet giver mening, 
kollegerne er gode, og ungerne er oftest herlige (respondent 552).

 "Den manglende arbejdstidsaftale har gjort, at flere af mine kolleger nægter at arbejde mere end præcis det, 
de skal. De har mistet gejsten, og deres passion er kvalt. Den anden del er ved af dø af stress, fordi de sta-
dig ønsker at være engagerede og ordentligt forberedte, differentierede og nutidige i deres undervisning. De 
ønsker at gøre en forskel for den enkelte elev og for klassen, så de knokler og knokler, til de knækker eller 
bliver beskyldt af deres kolleger for at være skruebrækkere, fordi de gør mere, end de får løn for. Det taber 
alle på: lærerne, eleverne og samfundet (respondent 741).

Som det ses i det sidste citat, er der dog ikke enighed om, hvorvidt en overlevelsesstrategi, der går på kra-
kilsk timetælleri, er i orden eller ej. Der er nemlig også en række lærere, som netop bruger inddragelsen af 
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fritiden som en overlevelsesstrategi og beskriver, hvordan de på den ene eller anden måde må klare deres 
hverdag ved at bruge mere tid, end de får løn for: 

 "Jeg har det meget forskelligt. Altid meget at lave, men i perioder alt for travlt, hvor jeg bruger en del fritid 
på mine opgaver (respondent 172).

 "Stressende og kan hurtigt blive overfladisk, i forhold til at man skal vælge mellem forberedelse og elever. 
For meget arbejde i forhold til tid. Forbereder stadigvæk derhjemme (respondent 70).

I forlængelse heraf er der flere lærere, som skriver, at de aktivt har måttet vælge at gå ned i tid for at kunne 
klare omfanget af deres lærerarbejde:

 "Jeg elsker mit job. Men det er efterhånden meget hårdt. Vi skal konstant sætte os ind i nye ting. I år er det 
Meebook, Office 365, appwriter, dækning af kendt fravær, og sådan kan jeg blive ved. Jeg har ældre kolle-
gaer, der bliver stressede og vildt kede af det. Og det er ikke rart. Jeg er heldig. Jeg er på nedsat tid. Hvis 
jeg var på fuld tid, ville jeg ikke kunne holde til familielivet hjemme. Den nedsatte tid gør, at jeg stadig 
elsker mit job og godt kan begå mig i det travle arbejdsliv på skolen (respondent 133).

 "Det er et rigtig dejligt arbejde, som jeg hver dag elsker at komme afsted til. Men har pga. presset været 
nødt til at gå ned i en deltidsstilling for at ikke være helt udkørt hver dag (respondent 643).

På den måde håndterer nogle lærere tidspresset ved at insistere på at holde fri, når de har forladt skolen, 
mens andre gør det præcis modsatte og arbejder derhjemme for ikke at blive stressede over at føle sig 
uforberedte. Netop disse modsatrettede overlevelsesstrategier kan, som et af citaterne også beskriver, ska-
be splid mellem lærerne, fordi begge grupper synes, den anden gruppes overlevelsesstrategi er illegitim.

Der er også nogle lærere, som fortæller, at deres mangeårige erfaring som lærer er noget af det, der gør, at 
de fortsat lykkes i hverdagen. Erfaringen bliver således en strategi i sig selv, og flere erfarne lærere udtryk-
ker i deres svar bekymringer for deres mindre erfarne kollegaer, som ikke kan køre på rutinen: 

 "Jeg trives på mit job. Jeg arbejder med de opgaver, jeg brænder for, jeg har en ledelse, som er forstående, 
anerkendende og ekstrem rummelig, jeg har så meget erfaring i at undervise og i klasserumsledelse, at jeg 
kan bruge tiden på andre områder (respondent 594).

 "Min datter læser til lærer, og jeg må med skam melde, at jeg ikke kan anbefale hende at arbejde i folke-
skolen på de nuværende vilkår. Råheden blandt de utilfredse forældre og den manglende tid til forberedelse 
samt inklusionen er slemme vilkår for den nye generation af lærere. Jeg er glad for min erfaring (24 år) - 
uden den var jeg bukket under (respondent 989). 

En række lærere fortæller desuden om, hvordan det at have særlige funktioner, en særlig niche eller et 
særligt skema kan bidrage til at mindske den daglige arbejdsbelastning, fordi man herved undgår et meget 
voldsomt antal undervisningslektioner: 

 "… Jeg er så heldig, at jeg er blevet læringsvejleder, og derfor underviser jeg ’kun’ 19 lektioner (á 50 min.) 
om ugen. Mine kollegaer har 24. Det giver mig et meget stort frirum i løbet af ugen… (respondent 1062).
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 "Jeg har været ansat på samme skole i 22 år. Er læsevejleder og har også en del specialundervisningstimer. 
Dvs. jeg har IKKE 28 konfrontationstimer - og det letter stressniveauet (respondent 1096).

 "Kun ok, fordi jeg også er vejleder. Hvis jeg udelukkende havde konfrontationstimer, havde jeg sagt op. Det 
er simpelthen blevet for hårdt… (respondent 235).

Endelig er der lærere, som fortæller, at de får hverdagen til at hænge sammen ved at værge sig mod eller 
at prioritere meget kraftigt imellem nogle af de opgaver, de pålægges. En lærer fortæller også, hvordan en 
sådan prioritering kan føre til en lidt bizar tilskuerposition til det arbejdsræs, som andre kollegaer er en 
del af.

 "Jeg elsker at være lærer i folkeskolen, men jeg savner tid til fordybelse. Jeg laver stadig undervisning, og 
det kræver bare tid, der ikke længere er i skolen. Når jeg gør det alligevel, så hænger det sammen med, at 
jeg nægter at være en ‘reformeret’ lærer, der hovedløst åbner fagportaler og siger målsætninger højt, for så 
har man jo gjort det (respondent 586). 

 "Givende, men for hårdt. Der er ikke tid og kræfter til at gøre arbejdet ordentligt. Jeg prioriterer hårdt mel-
lem det egentlige arbejde, som kommer elever og samfund til gode, og det, der er spildtid. Efterhånden som 
jeg nærmer mig efterlønnen, er jeg ikke bange for at blive fyret for at droppe politiske tåbeligheder. Men jeg 
tænker ofte på mine yngre kolleger, der ikke kan eller tør prioritere. Hvordan de undgår stress, er mig en 
gåde. De fleste er nu også tæt på (respondent 685).

 "Op og ned, personligt går det ok. Jeg sorterer rimeligt i, hvad der er vigtigt at bruge tiden på. Jeg får det 
ikke dårligt, selvom jeg er dårligt forberedt. Jeg gør først og fremmest ’skal-opgaver’ fra cheferne, så mails 
til alle mulige, så forberedelse efter vigtigheden af fagene, fx får HDS ikke så megen tid. Jeg trives med 
kollegerne og har en klasse, det går fint med. Jeg bliver ked af, at især mine unge kolleger farer rundt og er 
stressede og prøver at gøre alt det, de tror, de skal nå ... (respondent 219).

Som det fremgår, indeholder svarmaterialet således også en række eksempler på, hvordan lærere, der ge-
nerelt oplever et stort arbejdspres, bliver i stand til at håndtere deres arbejde gennem forskellige strategier. 

Opsamling
Som vi har set ovenfor, bidrager svarene under spørgsmål 1 først og fremmest til at tegne et billede af 
en gruppe lærere, som gør meget ud af at fortælle om deres kærlighed til det at undervise, til samarbej-
det med kollegaer og ikke mindst til eleverne. Samtidig er der for mange af lærerne en stor dobbelthed 
knyttet til deres oplevelse af lærerarbejdslivet, idet de samtidig beskriver lærerarbejdet som meget hårdt, 
og nogle skriver endda om stress eller stresslignende symptomer, som kædes sammen med en generel op-
levelse af at mangle tid – primært til forberedelse og til den enkelte elev. På den baggrund tegner der sig 
et billede af en presset lærergruppe, og vi har som en konsekvens heraf gennemgået svarene for at finde 
beskrivelser af, hvordan lærerne forsøger at håndtere dette pres i deres hverdag ved hjælp af forskellige 
overlevelsesstrategier.
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SPØRGSMÅL 2: 
HVORFOR ER DU I 
FOLKESKOLEN?
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Når lærerne skal svare på, hvorfor de er i folkeskolen, kommer der en række meget enslydende svar. 
Meget ofte lyder begrundelsen, at de elsker at undervise børn, men nogle af dem giver også udtryk for, at 
de overvejer at søge væk eller giver udtryk for, at de ikke rigtig længere ved, hvorfor de er i folkeskolen. 
Vi møder således også her den dobbelthed, der i høj grad prægede svarene til spørgsmål 1. En del siger, 
at de stadig elsker deres job, men er kede af, at arbejdsvilkårene gør, at de næsten ikke kan holde det ud 
længere. Mange giver således udtryk for en smertegrænse, der for deres vedkommende er ved at være 
nået. Andre er mere optimistiske og udtrykker håb om, at det bliver anderledes på et tidspunkt. I dob-
beltheden ligger der en spænding mellem håb og resignation. På den ene side udtrykker mange af lærerne 
en stærk tro på folkeskolen, som ofte formuleres i modsætning til fri- og privatskoler, som de af samme 
grund tager afstand fra. Men samtidig overvejer en del lærere alligevel at søge derover eller selv sætte deres 
børn i en fri- eller privatskole, fordi de ikke længere synes, de kan stå inde for kvaliteten i folkeskolen. 
Det fremgår fx af følgende svar:

 "Jeg elsker at undervise - det er et meningsfuldt arbejde. Går spørgsmålet på, hvorfor ikke friskole? Eller 
anden form for fri grundskole? Jeg er i folkeskolen, fordi jeg gerne vil være dér, hvor alle slags familier er. 
Men ... nogle gange ønsker jeg mig mere luft under vingerne og højt til loftet, hvad angår frihedsgrader med 
mere, og så drømmer jeg om en friskole (respondent 337).

Som man kan se af netop dette svar, er der mulighed for at forstå spørgsmålet på flere måder, og mens 
nogle bare svarer, at de godt kan lide at undervise børn, har andre svaret på, hvorfor de har valgt at være i 
folkeskolen frem for i en fri- eller privatskole. I dette afsnit går vi ikke i dybden med de svar, der handler 
om, at lærerne elsker at undervise børn og gøre en forskel, for det er allerede beskrevet under spørgsmål 
1. I stedet koncentrerer vi os om de svar, hvor lærerne har begrundet, hvorfor de har valgt lige netop 
folkeskolen og ikke en anden form for skole. 
I sådanne svar er der ofte overvejelser om det, vi i det følgende vil kalde ”troen på folkeskolen”, idet 
lærerne beskriver og udfolder, hvor vigtig en institution folkeskolen er i samfundet, fordi det er dér, alle 
slags mennesker mødes og får forståelse for hinanden. 

Troen på folkeskolen
Godt 1/10 af lærerne begrunder, hvorfor de er i folkeskolen, med en stærk tro på folkeskolen. Det typiske 
svar er her, at folkeskolen netop er folkets skole. Mange understreger, at folkeskolen er en meget vigtig 
institution i samfundet, og ganske ofte bliver dette beskrevet i kontrast til fri- og privatskoler.

 "Jeg tror grundlæggende på folkeskolen som den vigtigste institution i samfundet... Vi må værne om den og 
gøre en indsats for, at der også er gode lærere i folkeskolen... Derfor er jeg her, selvom jeg måske kunne få 
bedre forhold på en privatskole! (respondent 114).

 "Fordi jeg har en klippefast tro på FOLKETS skole (respondent 557).

 "Jeg er idealist. Jeg vil gerne gøre en forskel for såkaldt helt almindelige børn. Jeg er ret venstreorienteret og 
bryder mig ikke om privatskole-ideen, alene af den årsag, at det ikke er alle, der har råd til det skole-
valg. Derfor synes jeg, det mest anstændige ville være, hvis flertallet blev enige om, at folkeskolen SKAL 
være det bedste valg, og at det nødvendigvis koster penge at drive god skole med ordentlige stole og borde, 
ordentlige lokaler, velfungerende digitalt udstyr, innovativ undervisning forestået af lærere med overskud 
og engagement med tid til at læse en bog eller prøve en idé af i praksis, før man møder op til undervisning 
(respondent 375).
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 "Fordi jeg tror på den danske folkeskolemodel og alle de muligheder og værdier, som den rummer. Jeg ønsker 
igennem mit arbejde at få forældre og kollegaer til at vælge folkeskolen til igen (respondent 74).

 "Helt basalt, fordi det er ’min’ skole... Jeg har selv gået hele min egen skoletid på en privatskole - ikke af 
holdningsmæssige årsager, men af praktiske grunde, så jeg kender til privatskolen - og en ekskludering af 
en elev for ikke at lave sine lektier dengang har gjort noget ved mig... Jeg kan godt lide tanken om, at vi 
har en skole, vi er fælles om i Danmark; som bygger på nogle fælles værdier - og hvor der grundlæggende er 
plads til alle ... (respondent 292).

Når lærerne så forklarer, hvorfor de mener, at folkeskolen er en vigtig institution i samfundet, og hvorfor 
de har så stærk en tro på folkeskolen og er så idealistiske omkring den, lægger de typisk vægt på, at det er, 
fordi folkeskolen er for alle børn. En lærer fremhæver også, at her går de ”almindelige” børn, mens andre 
understreger, at det er her, folk med vidt forskellige baggrunde mødes, og at det ikke skal være forældre-
nes økonomiske situation, der er afgørende for, om børnene får en god skolegang.

Troen på folkeskolen hænger således tæt sammen med, at lærerne opfatter folkeskolen som et centralt 
mødested for forskellige dele af en befolkning præget af social diversitet. Folkeskolens evne til at være 
for alle og rumme social diversitet blandt sine elever har ifølge lærerne både en positiv betydning for den 
enkelte elev og for hele samfundet:

 "Primært fordi jeg synes, at folkeskolen er det sted, hvor alle børn får de samme muligheder for at lære. 
Altså uagtet social status, geografisk placering osv. (respondent 33).

 "Jeg er i folkeskolen, fordi jeg mener, det er vigtigt, at vi har en stærk folkeskole, hvor børn fra så forskellige 
sociale lag som muligt kan mødes og skabe forståelse for hinandens forskelligheder. Derved skaber man efter 
min mening det bedste udgangspunkt for at skabe robuste unge og senere voksne (respondent 266).

 "Fordi jeg nok tænker, at det er den ideelle skoleform - direktørsøn møder pigen, hvis mor er alenemor på 
overførselsindkomst. Jeg kan godt lide mangfoldighed og den udfordring, der opstår derigennem. Jeg kan 
godt lide princippet om en gratis skolegang for alle (respondent 674).

 "Fordi jeg brænder for at gøre en forskel for elever, hvis forældre ikke har overskud i økonomien til at betale 
for privatskole. De børn skal også have en uddannelse. Jeg mener også, at folkeskolen er det bedste sted 
at lære elever om forskellighed, rummelighed og fællesskab. Fordi elever på privatskolerne tit kommer fra 
samme miljø og ikke stifter bekendtskab med børn, der er anderledes (respondent 853).

Lærerne betoner vigtigheden af, at børn fra alle samfundslag mødes i folkeskolen, og fremhæver, at det 
netop er folkeskolens rummelighed, der gør det muligt, at børn fra vidt forskellige baggrunde mødes og 
får forståelse for hinanden, hvilket præcis er grunden til, at folkeskolen er så vigtig for samfundets sam-
menhængskraft og fællesskab.

Fri- og privatskoler
Som det er fremgået, forholder en del af lærerne sig til fri- og privatskolerne i deres svar på, hvorfor de 
er i folkeskolen. Nogle understreger, at de ikke er tilhængere af fri- og privatskoler, og andre overvejer 
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eller er i gang med at søge job i fri- eller privatskoler, og nogle skriver paradoksalt nok begge dele: Altså 
at de er folkeskolemennesker og ikke går ind for fri- og privatskoler, men at de alligevel overvejer at søge 
derover eller sender deres egne børn i fri- eller privatskole. I det følgende ser vi først på, hvordan fri- og 
privatskoler i svarene beskrives som folkeskolens kontrast og beskrives som et fravalg, når lærerne forkla-
rer, hvorfor de er i folkeskolen:

 "Jeg er her, fordi jeg er folkeskolelærer, ikke friskolelærer, ikke privatskolelærer. Folkeskolelærer med ganske 
stort F (respondent 637).

 "Sådan har det været, siden jeg blev uddannet, og jeg synes, det er en pligt, og jeg vil gerne være med til at 
udvikle folkeskolen, så den kan konkurrere med privatskoler og friskoler (respondent 236).

 "Fordi jeg mener, vi skal værne om folkeskolen - altså folkets skole. Alle skal have det samme tilbud – det 
mener jeg ikke gives ved at ’flygte’ til privat- og friskoler (respondent 94).

 "Jeg følte det forkert at starte på en privat- eller friskole uden først at have ’taget temperaturen’ på den 
omdiskuterede danske folkeskole (respondent 142).

 "Det er jeg, fordi det er det mest meningsfulde arbejde, jeg kan forestille mig. Og fordi jeg tror på folkesko-
len, selvom politikerne og lederne gør, hvad de kan, for at den skal gå i opløsning. I forhold til arbejdsvil-
kår er det fristende at skifte til en privatskole eller friskole, men så ville jeg gå på kompromis med alt, 
hvad jeg tror på, og så ville jeg gå politikernes ærinde. Fordi jeg i bund og grund er folkeskoletilhænger og 
mener, at friskolerne stikker deres snabel alt for langt ned i skatteydernes pengepung (respondent 844).

I de ovenstående citater fremstilles fri- og privatskoler som ”det modsatte” af folkeskolen og som det, 
man fravælger, når man vælger folkeskolen til, men som vi skal se lidt senere under afsnittet ”Overvejer at 
søge væk”, har en del lærere (også erklærede folkeskolemennesker) alligevel leget med tanken om at søge 
over i en fri- eller privatskole. 

Resignation 
Selv om mange lærere giver udtryk for deres store kærlighed til lærerjobbet, glæden ved samværet med 
primært eleverne og vigtigheden af folkeskolen som institution, så møder vi i ca. 1/8 af svarene på dette 
spørgsmål en form for resignation. Der er en del lærere, der ikke længere tror på folkeskolen. Eller rettere: 
De tror på folkeskolen som idé, de er glade for deres kolleger, de elsker at undervise eleverne, men ar-
bejdsforholdene og en oplevelse af meningstab gør, at de enten har givet op eller er tæt på. Flere under-
streger, at de bliver der for elevernes skyld, om end de næsten ikke kan længere eller er ved at nå en form 
for smertegrænse:

 "Fordi jeg elskede at se ’lyset’ i børnenes øjne, når noget nyt gik op for dem :-). Glæden ved at kunne skabe 
og udvikle hele mennesker. Jeg ved ikke længere, hvorfor jeg er der... For børnenes skyld vel. Men jeg glem-
mer at tage iltmasken på selv (respondent 680).
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 "Jeg tror stadig, jeg er i folkeskolen, fordi jeg elskede mit arbejde. Jeg havde en arbejdsplads, der byggede på 
tillid, udvikling, kreativitet, og det håber jeg vender tilbage, men der skal ikke gå lang tid. Min smerte-
grænse er næste OK21 (respondent 391).

En del fortæller, at de er tæt på pensionsalderen, så det giver ikke rigtig mening at søge væk. Nu gælder 
det bare om at holde ud de sidste par år.

 "Fordi jeg er 61 år og bare skal holde ud i 5 år og 9 måneder endnu (respondent 1158).

Det har jeg nu været i 38 år og orker ikke skiftet med kun halvandet år til pensionen (respondent 234).

 "Fordi jeg snart er 60 år og ikke kan finde andet arbejde. Folkeskolereformen har frataget mig enhver lyst 
til at gå på arbejde (respondent 701).

 "Jeg er ikke så langt fra pensionsalderen - derfor bliver jeg i det. Historier om, at der er brug for det grå 
guld, eksisterer ikke, hvis man ønsker et jobskifte, når man er omkring de 60. Jeg er glad for, at jeg har 
oplevet at arbejde i folkeskolen, da ’alt’ kunne lade sig gøre. Målet var klart, eleverne var i centrum. Det 
var muligt at lave impulsive tiltag, der var flere kollegaer til rådighed til at få skolen til at fungere. Vi 
skulle ikke tage hensyn til elever med særlige behov (respondent 42).

Nogle fortæller, at de troede, at de kunne gøre en forskel, men den tro har de nu mistet. Andre fortæller 
– med meget enslydende formuleringer - at lærerjobbet i sin tid var et kald, men at det ikke længere er 
tilfældet:

 "Engang var det et kald - nu ved jeg faktisk ikke længere, hvorfor jeg er her! (respondent 503).

 "Engang elskede jeg det - det var et kald. Nu er det blot et arbejde :-( (respondent 449).

Resignationen kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Nogle er blevet rådvilde. De ved ikke 
længere, hvorfor de er i folkeskolen. En lærer svarer fx på spørgsmålet ved at skrive: 

 "Ja, det spørger jeg mig også ofte om i disse dage ... (respondent 71). 

Andre siger, at de nu kun er der for at få smør på brødet, som når en fx lærer skriver: 

 "Af ren nød, penge i kassen og overlevelse. Er næsten nyuddannet og fortryder som mange, at jeg tog lærer-
uddannelsen. Hverdagen på skolen kan virke meningsløs (respondent 634). 

I nogle af svarene møder vi også den føromtalte dobbelthed: Jeg elsker stadig mit job, men jeg er ved at 
give op. Og en del udtrykker en decideret tabsoplevelse, når de svarer på vores spørgsmål om, hvorfor de 
er i folkeskolen:

 "Har ALTID brændt for folkeskolen og undsagt mig privatskoler, MEN jeg må indrømme, at jeg er meget i 
tvivl, både om min egen fortsatte ansættelse i folkeskolen, og om mine egne børn skal begynde der om 2 år 
(respondent 486).
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 "Spørgsmålet er nærmere, hvorfor jeg stadig er i folkeskolen efter det overgreb, den daværende regering 
udsatte den danske folkeskole for under lockouten. Jeg var videre efter et par hårde år, men vreden lå åben-
bart lige under overfladen, og det hele kom tilbage til overfladen i forbindelse med forårets overenskomst-
forhandlinger. P.t. ser jeg tiden an. Jeg tror dog ikke meget på, at den nedsatte kommission giver lærerne 
en arbejdstidsaftale. Hvis der kommer en ny konflikt og ingen arbejdstidsaftale, så tager jeg afsked med 
folkeskolen, ligesom mange af mine kollegaer har gjort (respondent 296).

 "Fordi jeg oprindeligt troede på projektet og institutionen ‘Folkeskolen’. Men kræfterne er ved at slippe op 
efter at være trukket igennem reform, L409, læringsplatforme og andre vanvittige krav om dokumenterin-
ger (respondent 485).

 "… Lige nu arbejder jeg 60 procent i folkeskolen og 40 procent et andet sted, men stadig noget, der har med 
undervisning at gøre. Jeg tror ikke, at jeg på noget tidspunkt vil kunne vende tilbage og arbejde fuldtid i 
folkeskolen. Der er alt for meget undervisning og for lidt tid til forberedelse. Det er enormt utilfredsstillen-
de, når man gerne vil levere et kvalificeret stykke arbejde, hvor man virkelig føler, at man både ser de hele 
små mennesker og samtidig skaber lyst til læring, hvor der er tid til hele tiden at rykke på, og understøtte, 
det enkelte barns udvikling. Hvis jeg på længere sigt skal tilbage til at arbejde fuldtid som lærer, så håber 
jeg inderligt at finde et job på en friskole eller en efterskole… (respondent 733).

Blandt de lærere, der udtrykker resignation i deres svar, ser vi beskrivelser af, hvordan det har været en 
svær proces at slippe troen på folkeskolen. Lærerne har ikke ønsket at slippe denne tro og synes egent-
lig stadig, at folkeskolen er en vigtig samfundsinstitution; de kan bare ikke være i den. Nogle beskriver, 
at det er for hårdt at være i folkeskolen på grund af arbejdspresset, og andre, at folkeskolen er blevet 
”forkert” og har mistet sin kvalitet, sin pædagogik, sin humanisme eller sin sunde fornuft og i stedet er 
blevet et meningsløst sted. At resignere er derfor ikke noget, der fremstår som et aktivt valg, men snarere 
som noget, der sker modvilligt og af nød. Det er heller ikke alle, der resignerer på samme måde. Nogle 
resignerer mentalt og ”holder ud” på arbejdspladsen ved fx at skifte deres ”kald” ud med en ”lønarbej-
derindstilling” – lidt i tråd med de overlevelsesstrategier, vi så i svarene på spørgsmål 1. Andre resignerer 
på folkeskolens vegne ved at overveje at søge væk. 

Overvejer at søge væk
I forlængelse af resignationen er der også en del, der i svaret på, hvorfor de er i folkeskolen, skriver, at det 
er de forhåbentlig heller ikke meget længere. Ca. 1/10 af lærerne har skrevet sådan et svar på spørgsmål 2. 
Men som vi kan se i afsnittet ”Om undersøgelsens respondenter”, er der på tværs af svarene ¼ af lærerne 
i undersøgelsen, der svarer, at de overvejer at søge væk. Fordelingen er nogenlunde den samme på tværs 
af anciennitet, dog med et lille fald hos de mest erfarne lærere – måske fordi de prøver at ”holde ud” den 
sidste tid, som det blev antydet i nogle af citaterne ovenfor.

Som vi lige har set det i forhold til resignation, er der igen tale om en dobbelthed. Glæden over, og det 
meningsfulde i, at undervise eleverne og troen på folkeskolen binder på sin vis lærerne til folkeskolen, 
men alligevel føler de sig nødsaget til at søge væk. Nogle tænker over det dagligt, andre drømmer om at 
skifte job, og andre igen er faktisk i gang med at søge væk. Nogle af svarene peger dog på, at der er rift om 
lærerstillingerne på fri-, privat- eller efterskoler, og flere nævner dette som grunden til, at de fortsat er i 
folkeskolen: 

 "Der er ikke ledige job nok på privatskoler desværre (respondent 728).
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 "Fordi jeg p.t. ikke kan få et job på en efterskole, da der fx var 217 ansøgere til den sidste stilling, jeg søgte. 
I bund og grund elsker jeg tanken om en folkeskole. Men den, vi har nu, kan vi ikke være bekendt, og jeg er 
bange for, at den er i gang med en lang og grim udslusning (respondent 92).

 "Jeg blev lærer, fordi jeg elsker at undervise og planlægge undervisning. Jeg valgte folkeskolen, fordi jeg tror 
på folkeskolen som institution. Blev jeg tilbudt job på en privat- eller friskole med bedre arbejdsforhold i 
dag, ville jeg dog skifte med det samme (respondent 82).

 "Jeg har overvejet privat- eller friskole pga. mere fleksibilitet og tillid til arbejdsindsatsen. Måske der er en 
bedre fordeling mellem undervisningstimer og forberedelse og ekstraopgaver (respondent 434).

 "Jeg kan godt lide at være et sted, der er for alle og ikke for særligt udvalgte, de økonomisk stærke eller dem, 
der var øverst på ventelisten. Dog har jeg pga. inklusionen flere gange overvejet, om jeg skulle have job på 
en privatskole, eller om mine egne børn måske skulle i privatskole (respondent 317).

En del af lærerne skriver altså om, at de – evt. selvom de ’tror’ på folkeskolen og synes, den er vigtig - ger-
ne vil arbejde i en fri- eller privatskole. Derudover er der også en del, der ikke er så selektive med, hvor de 
vil arbejde henne. For dem handler det mest af alt om bare at komme væk fra folkeskolen: 

 "Jeg overvejer meget, om jeg skal blive i folkeskolen. Så dette er et spørgsmål, jeg faktisk stiller mig selv – 
dagligt … (respondent 492).

 "Godt spørgsmål. Det er jeg heller ikke meget længere. Enten finder jeg den rette redningsplanke hos en 
privat- eller friskole, et helt andet arbejde, eller også bliver jeg formentlig sygemeldt med stress (respondent 
810).

 "Jeg har opsagt min faste stilling og er ansat i et vikariat, da jeg har behov for at finde ud af, hvad jeg vil 
med resten af mit arbejdsliv. Har været lærer i 30 år. Jeg er i folkeskolen, indtil jeg finder andet arbejde 
(respondent 14). 

 "Fordi jeg skal tjene penge til den uddannelse, jeg er ved at tage ved siden af, så jeg kan komme VÆK fra 
folkeskolen! (respondent 52).

Blandt de lærere, der svarer på spørgsmålet om, hvorfor de er i folkeskolen, med forskellige grader af 
resignation eller med overvejelser om at søge væk, er der altså både nogle, der mod deres vilje har måttet 
tage deres tro på folkeskolen og deres forståelse af fri- og privatskoler op til revurdering, mens andre slet 
ikke skriver om den slags overvejelser, men bare vil væk. 

Opsamling
Som opsummering på svarene om, hvorfor lærerne er i folkeskolen, kan vi pege på flere forskellige for-
hold. Helt konkret er der eleverne – og forholdet til eleverne og det at undervise og kunne gøre en forskel 
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for dem. Det betyder allermest for lærerne, sådan som vi også så det i svarene på spørgsmål 1 og igen vil 
se i svarene på spørgsmål 3. Noget andet, der knytter lærerne til folkeskolen, er ”troen på folkeskolen”, 
idet lærerne igen og igen i deres svar understreger, at folkeskolen er en vigtig samfundsinstitution og 
udgør en central sammenhængskraft i samfundet ved at være for alle. Men det er åbenbart ikke nok, at 
folkeskolen findes og er for alle – det betyder også noget, hvordan folkeskolen er. I den forbindelse ser 
vi i svarene – og i mange af de efterfølgende svar på de andre spørgsmål – at lærerne beskriver, hvordan 
folkeskolen er blevet en anden, er blevet forkert, ikke er til at kende igen eller er blevet for opslidende 
at arbejde i. Nogle beskriver folkeskolen som en ”synkende skude” og udtrykker ikke bare bekymring 
for deres eget helbred og deres egne elever, men også for, hvad der sker med folkeskolen som institution, 
mens andre er blevet resignerede eller overvejer at søge væk.
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SPØRGSMÅL 3: 
BESKRIV, SÅ GODT 
DU KAN, HVAD DER 
TRÆKKER DIT ARBEJDE 
I EN POSITIV RETNING
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Svarene på spørgsmål 3 om, hvad der trækker folkeskolelærerarbejdet i en positiv retning, er de mest 
enslydende svar i undersøgelsen overhovedet. De er heller ikke formuleret med lange beskrivelser som 
svarene på de første to spørgsmål. De fleste svar på, hvad der påvirker positivt, er formuleret som korte 
opremsninger. Som fx ”elever og kolleger”. I hele 80 procent af svarene nævnes eleverne eksplicit som 
dem, der påvirker lærerarbejdet positivt. Kollegerne kommer ind på en andenplads og nævnes i knap 60 
procent af svarene. Andre forhold, der nævnes, er fx en god ledelse og et godt forældresamarbejde, men 
disse forhold kommer på ingen måde i nærheden af elevernes og kollegernes betydning. Ser man på, 
hvor ofte henholdsvis elever, kolleger, ledelse og forældre nævnes som havende en positiv betydning for 
arbejdet, ser fordelingen således ud: 

 
Den hyppigst forekomne liste lyder: ”Elever og kolleger”. Men der findes også en udvidet liste, der typisk 
lyder: ”Elever, kolleger, forældre og ledelse”. Et eksempel på et sådant svar er: 

 "Arbejdet med eleverne, både det faglige og trivslen. Samarbejdet med kolleger og ledelse, der rykker under-
visningen, eleverne og skolen. Samarbejde med forældre, der flytter eleverne i en positiv retning (respondent 
450).

I nogle af svarene peger lærerne på, at det positive i deres arbejde sker på trods af deres arbejdsvilkår. Det 
kan fx lyde sådan: 

 "Samværet med elever og kolleger. Når undervisningen lykkes på trods af de urimeligt dårlige vilkår (respon-
dent 573).

 "Lige nu er det kun alle de dejlige børn, der trods pres og stress kommer i skole hver dag (respondent 922).

I det følgende ser vi nærmere på de forskellige forhold, lærerne nævner hyppigst.

Elever

Hvad trækker dit arbejde i en positiv retning?
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Eleverne
Det er helt entydigt eleverne, der har den allerstørste positive indvirkning på lærernes oplevelse af deres 
arbejde. Nogle svarer helt kort bare ”eleverne” eller ”relationen til eleverne”. Vi møder også gentagne 
gange formuleringen: ”at gøre en forskel for eleverne/børnene”. Og her bliver det tydeligt, at selvom 
spørgsmålet lyder på, hvad der påvirker lærernes arbejde positivt, så er lærerne i deres svar mere optagede 
af, hvordan de gennem deres arbejde kan påvirke eleverne positivt. Nogle lærere uddyber, hvad det er i 
mødet med eleverne, der er så vigtigt, fantastisk og meningsfuldt. Her møder vi formuleringer, der min-
der om svarene til spørgsmål 1 og 2. Disse svar handler om den relation, man som lærer får til eleverne, 
og den gode oplevelse, det er, når man kan ”flytte et barn” eller hjælpe dem med fx at knække læsekoden. 
Flere understreger, at det at undervise børn er givende. Det handler om at se eleverne udvikle sig, at være 
med til at danne næste generation eller om det vigtige øjeblik, hvor der går et lys op for en elev. Eksem-
pler på sådanne lidt mere uddybende svar ses her: 

 "Det er fedt, når man ser børnene udvikle og danne sig, når undervisningen for alvor fanger, når en elev 
lærer at læse, give dem oplevelser, snakke og diskussioner om alt fra hverdagssnak til livets store spørgs-
mål, når man mærker deres tillid, ser dem agere på kammeratlig vis, når de løser en konflikt, når de husker 
tilbage og kommer i tanke om et øjeblik og dét at blive mødt i skolegården, når de vil snakke, spørge, indvie 
eller bare have et klem af deres lærer (respondent 540).

 "Samværet med børnene. Når det lykkes at flytte et barn. Når et barn, der ikke har sagt ét ord, pludselig 
står foran klassen og læser højt af det, hun har skrevet. Når børnene i 1. klasse knækker læsekoden. Når et 
barn siger ’jeg elsker dig’ (respondent 1012).

 "Relationerne! Eleverne reagerer altid umiddelbart. Der er betaling ved kasse 1. Man er på. Det handler 
ikke om en selv. Nysgerrighed og glæde (1014).

 "Eleverne! Efter 15 år bliver jeg stadig høj af glæde, når en elev oplever succes. Det være sig fagligt eller 
socialt (557).

 "Jeg får gåsehud og kan blive helt rørt, når det hårde arbejde i forhold til bl.a. en musical, noget fag-fagligt 
eller socialt lykkes. Når eleverne lærer noget, de ikke kunne før, og de selv kan glædes over det (respondent 
416).

Glæden ved eleverne står helt centralt for lærerne og fylder på tværs af stort set alle svar i undersøgelsen. 
Omvendt, som det kan ses senere under spørgsmål 4, er det tilsvarende utrolig frustrerende, når relatio-
nen til eleverne ikke fungerer. 

Kolleger
Ud over samværet med eleverne er kollegerne helt klart noget, som lærerne tillægger stor positiv betyd-
ning. Som nævnt peges der på kollegerne i 57 procent af svarene på spørgsmål 3. Nogle nævner udeluk-
kende kollegerne, men i rigtig mange svar nævnes kollegerne sammen med andre positive forhold ved 
lærerarbejdet – som oftest eleverne: 

 "I særdeleshed mine fantastiske kolleger og omsorg for mine elever (respondent 470).
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 "Helt klart sjove og søde børn OG de fantastiske kollegaer (respondent 508).

 "I høj grad mine kolleger. Jeg bliver udfordret (respondent 204).

 "Gode kolleger. Lydhør ledelse, der prøver så godt, de kan. Når man virkelig fornemmer, at man gør en for-
skel for børnene (respondent 507).

Kollegerne bliver også enkelte steder nævnt i sammenhæng med, at lærerne giver udtryk for resignation, 
forstået som, at det kun er kollegerne, der holder dem oppe i en hård hverdag: 

 "Mine kollegaer. Håbet om ændring (det er godt nok sørgeligt ikke at kunne skrive mere) (respondent 23).

 "Kolleger og ikke meget mere længere (respondent 1156).

 "Godt kollegialt sammenhold. Som bandet, der spiller videre i afmagt, mens Titanic synker (respondent 
811).

Som det fremgår af lærernes svar, spiller kollegerne en vigtig rolle i hverdagen, både som faglige sparrings-
partnere, og som noget, man kan holde sammen med. De er en kilde til glæde og udgør ligesom eleverne 
en form for ”buffer”, der kan hjælpe med at holde modet oppe, når det er svært. Men også her bliver 
det tilsvarende frustrerende, når relationen til kollegerne udfordres, hvilket vi kommer tilbage til under 
svarene på spørgsmål 4.

Ledelsen
Kun 1/10 af lærerne peger på, at ledelsen trækker i en positiv retning, og ledelse nævnes altid kun sam-
men med andre forhold. Enkelte skriver eksplicit, at ledelse påvirker negativt: 

 "Eleverne og kollegaer (ikke ledelsen) (respondent 636).

Hvordan lærerne opfatter ledelse som havende en negativ indflydelse, kommer vi tilbage til under 
spørgsmål 4. Her fokuserer vi på, hvad lærerne skriver om ledelse, når det opleves som positivt. Det, der 
karakteriserer god ledelse, er ifølge lærerne typisk, at ledelsen bakker op om lærerne, og at den anerken-
der lærernes arbejde. Det kan også være en ledelse, der giver lærerne et stort råderum:

 "Den frihed og tillid, jeg oplever fra skolens ledelse (respondent 532).

 "En ledelse, som står vagt om folkeskolens kerneopgave, hvor børnenes trivsel er i højsædet, og der arbejdes 
hen mod at skabe rammer for lærerne, som giver dem gode vilkår for at løse deres opgave (respondent 526).

 "Gode kolleger, en anerkendende ledelse, der ikke har new public management som mantra, samt naturligvis 
relationer til børnene (respondent 413).
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 "Det trækker i en positiv retning at se børn/unge udvikle sig fagligt, socialt og personligt, at jeg har nogle 
supergode kolleger, at jeg har en ledelse, der forsøger at få tingene til at fungere. Samtidig er ledelsen ikke 
bange for at træffe beslutninger. Det giver ofte ro blandt medarbejderne (respondent 959).

 "At ledelsen hyppigt anerkender mit arbejde. At jeg har fået mulighed for efteruddannelse. At jeg er aner-
kendt, vellidt og respekteret af ledelsen, kollegaer, elever og forældre. At jeg får lov til at udvikle mig og få 
nye og store ansvarsområder (respondent 217).

De aspekter, som lærerne fremhæver, når de skriver, at ledelsen påvirker deres arbejde positivt, er, at le-
delsen møder lærerne med tillid, respekt og anerkendelse og giver dem frihed og gode vilkår for at lykkes 
med deres arbejde og for at udvikle sig fagligt, hvilket nogle gange betyder, at lederne må ”stå vagt” om 
folkeskolens kerneopgave eller træffe upopulære beslutninger eller tage afstand fra ”new public manage-
ment”.

Forældre
I ca. 1/10 af svarene peger lærerne på, at forældrene spiller en positiv rolle i deres arbejde. Det nævnes 
aldrig alene, men indgår altid i en opremsning af flere forhold. Det nævnes heller aldrig som det første, 
men det fremgår, at opbakning og anerkendelse fra forældre er vigtigt: 

 "Ungerne!!!!! At mærke, at både elever, kolleger, forældre og ledelse værdsætter det arbejde, jeg gør (respon-
dent 229).

 "De skønne børn, de gode forældre, de fantastiske kolleger. Når man en sjælden gang har tid til at lave et 
godt forløb helt selv - og ikke bare tager direkte fra platforme (respondent 234).

 "At der er enkelte forældre og deres børn, der trods alt ved, at skolen er vigtig, er ydmyge og sætter pris på 
min faglige og menneskelige indsats (respondent 570).

 "Børnene og kollegerne. De små stjernestunder, som gør, at man står op næste dag og kæmper videre. De 
gange, hvor elever/forældre sætter pris på det arbejde, vi udfører (respondent 213).

Under spørgsmål 4 skal vi se, at forældrene også kan have en negativ rolle. Så beskrives de bl.a. som ”cur-
lingforældre” eller ”krævende forældre”, der kun har deres eget barn for øje. 

Opsamling
Som det er fremgået, hersker der ikke megen tvivl om, at det, lærerne sætter mest pris på i deres arbej-
de, er eleverne. Et overvejende flertal peger på eleverne som det allermest positive ved deres arbejde, og 
det næstmest positive ved lærerarbejdet er kollegerne. En god ledelse og opbakning fra forældre er også 
vigtige faktorer, men der er dog et stort spring fra den store majoritet, som nævner eleverne, og den også 
meget store gruppe, der nævner kollegerne, og så ned til ca. 1/10, som nævner hhv. ledelsen og forældre. 
Enkelte peger også på faglighed, fleksibilitet, lønnen, ideologi og endelig metodefrihed, men det er gan-
ske få og altså forhold, der fylder meget lidt i forhold til elever og kolleger.
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SPØRGSMÅL 4: 
BESKRIV, SÅ GODT 
DU KAN, HVAD DER 
TRÆKKER DIT ARBEJDE 
I NEGATIV RETNING
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Efter at have set, hvordan lærerne primært svarer ”elever” og ”kolleger”, når de bliver spurgt, hvad der på-
virker deres arbejde i positiv retning, kunne man forvente, at de også svarer på, hvad der påvirker negativt 
ved at udpege bestemte grupper af mennesker. Det gør de imidlertid ikke – i hvert fald ikke ved første 
øjekast. Langt de fleste svar på, hvad der trækker lærerarbejdet i negativ retning, handler om arbejdspres, 
manglende tid og om (mis)forholdet mellem krav og ressourcer. Men derudover handler nogle svar også 
om, at alt for mange beslutninger om skolen bliver truffet af mennesker, der sidder langt væk fra skolen 
og ikke har føling med dagligdagen. Derudover er der mange svar, der handler om inklusion – igen med 
vægt på, at krav og ressourcer ikke passer sammen. 

Nogle af de hyppigste koder under dette spørgsmål er ”manglende tid”, ”forberedelsestid”, ”læringsplat-
forme, it-systemer og andet dokumentations- og tastearbejde”, men hvis man kigger efter de samme ko-
der på tværs af svarene, viser det sig, at lærerne har skrevet om nogle af de samme emner i de andre svar. 
Derfor var der også 52 lærere, der ganske enkelt bare svarede ”se spørgsmål 1” eller ”se tidligere svar” på 
dette spørgsmål. 

Lærerne har svaret på spørgsmålet på forskellige måder. Nogle fokuserer på at beskrive, hvordan arbejds-
presset føles og kommer til udtryk i hverdagen. Her støder vi ligesom under spørgsmål 1 på beskrivelser 
af knuder i maven, hjertebanken, høj puls, følelser af utilstrækkelighed, dårlig samvittighed og fornem-
melser af altid at være bagud og mangle tid. 

”Manglende tid” er den kode, vi har kodet for allerflest gange under dette spørgsmål (540 kodninger), 
skarpt efterfulgt af ”forberedelsestid” (424 kodninger). Her skal det understreges, at en stor del af kod-
ningerne lapper ind over hinanden, hvilket igen er med til at understrege, at lærerne med ”manglende 
forberedelsestid” ofte mener manglende tid, som de selv kan råde over og bruge på det, der opleves som 
relevant. Ser man på tværs af svarene – og altså ikke kun på, hvad der er blevet svaret på spørgsmål 4 – 
viser det sig dog, at der er blevet kodet for ”manglende tid” hele 1172 gange og ”forberedelsestid” hele 
1004 gange. Det er altså ikke kun i spørgsmål 4, at lærerne har givet udtryk for, at de er pressede på tid – 
det har de gjort under flere forskellige spørgsmål – også før de blev bedt om at pege på negative påvirk-
ninger. Af samme grund har nogle lærere altså også svaret på spørgsmål 4 ved at skrive ”se spørgsmål 1” 
eller ”se tidligere svar”. 

I det følgende ser vi nærmere på, hvad lærerne beskriver som årsagerne til, at de oplever at være så presse-
de, har så dårlig samvittighed, eller at arbejdet opleves meningsløst. 

Kombinationer af forhold
Kun én eneste lærer ud af de 1232 har svaret ”intet” på spørgsmålet om, hvad der trækker arbejdet i nega-
tiv retning. Nogle har besvaret spørgsmålet ganske kortfattet ved at pege på en enkelt årsag som fx ”mange 
møder uden mening” eller ”manglende tid til kerneopgaven”. Men den helt overvejende del af svarene er 
formuleret som opremsninger. Noget kunne tyde på, at det ikke er et enkelt forhold, som lærerne oplever 
trækker i en negativ retning, men at det er kombinationen af flere forhold, som gør arbejdet svært. Ne-
denfor ses eksempler på sådanne opremsninger:

 "OMG [Oh My God]… Testkrav, manglende forberedelsestid, kommunens pålæg om deltagelse i ’projekter’, 
maaaange ikke-undervisningsrelaterede opgaver hver uge fra ledelsen, mange diagnosebørn i mine klasser 
(uden støtte), 28 elever i alle mine klasser, en ledelse, der ikke har tid og føling med ’arbejdet i gulvhøjde’, 
konstant mangel på uddannede naturfagslærere og meget, meget mere:-(. Ingen penge til faglig opdatering i 
fagene – programmering for eksempel... (respondent 862).
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 "Møder, MinUddannelse, it-problemer, krævende forældre, topstyret ledelse, evig stress (respondent 1040).

 "Skolereformen, manglende arbejdstidsaftale, Meebook, synlig læring, inklusion af børn, der ikke hører 
hjemme i folkeskolen, topstyringen, KL´s ageren (respondent 1198).

 "Dårlige forhold som manglende forberedelse. For mange magtanvendelser mod børn, for mange svinerier som 
’fuck dig, lortelærer’ og børn, der slås, sparker, skubber, og for lidt forberedelse til at nå at forberede fag 
pga. møder, møder, møder, møder og beskeder og dokumentation og dokumentation og test, test (respondent 
1071).

Det er tydeligt, at de samme forhold går igen i mange svar, og disse forhold ser vi nu nærmere på.

Forberedelsestiden
Når lærerne beskriver deres arbejdspres, er det ofte formuleret som ”manglende forberedelsestid”. Svare-
ne er typisk formuleret som forskellige variationer af ”alt for mange opgaver og for lidt tid til forberedelse”, 
”manglende tid til forberedelse og fordybelse i det enkelte barn” eller ”for mange undervisningstimer og for 
lidt forberedelse”. På den måde nævnes ”for lidt forberedelsestid” ofte i sammenhæng med andre forhold. 
Det er vigtigt at understrege, at mange af lærerne med ordet ”forberedelsestid” ofte også mener efterbe-
handlingstid og alt mulig andet arbejde, der knytter sig tæt til eleverne og undervisningen. Nogle lærere 
beskriver, hvordan de krymper sig over at skulle møde uforberedte op til undervisningstimerne og håbe, 
at det går alligevel, eller hvordan de i det skjulte forsøger at rette opgaver for én klasse, mens eleverne i en 
anden klasse laver gruppearbejde:

 "Stress og jag. Manglende tid til forberedelse. Manglende tid til øvrige opgaver. Den smule tid, der er til for-
beredelse, går til Meebook, Microsoft-programmer, ugeplaner, elevplaner, skoleintra/Aula osv. Der er ingen 
tid til at forberede reel undervisning, udvikle undervisning eller mødes med kolleger (respondent 333).

 "Vores kommune er meget presset på økonomi, så vi har f.eks. ikke råd til vikarer – altså, hvis der er syg-
dom, må vi tage os af to klasser, eller vores forberedelsestid bliver inddraget (respondent 1096).

Som det kan ses, oplever lærerne, at den tid, der ligger uden for selve undervisningssituationerne, for det 
første er for kort og for det andet går med alle mulige andre aktiviteter end egentlig forberedelse, fordi 
andre opgaver - ofte beskrevet som kommende udefra eller oppefra - kan ”trumfe” lærernes ønske om 
at bruge tiden på forberedelse, hvormed de altså også mener efterbehandling, opgaveretning og andre 
undervisningsrelaterede opgaver. Her peger de på det forhold, at forberedelsestiden ikke længere er be-
skyttet af normer, der sætter et loft over det antal opgaver, man kan få, men at der kommer flere og flere 
opgaver, som de skal løse ”uden af få tiden til det”, som mange formulerer det.

Lov 409 og dårlig samvittighed over for eleverne
Nogle lærere har forsøgt at beskrive, hvordan tidspresset konkret udfolder sig i dagligdagen, når de 
har mange bolde i luften på én gang, og det hele skal nås inden for almindelig arbejdstid, fordi de nye 
arbejdstidsregler lægger op til, at man ikke skal arbejde hjemme. I den forbindelse nævner en del lærere 
eksplicit lov 409 som en årsag, mens andre på mere indirekte måder forklarer, hvordan det er et problem 
at skulle nå uoverskueligt mange opgaver inden for arbejdstiden.
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 "Alt det, man skal nå på en afmålt tid. Læse mails i tre systemer, se kontaktbogsnoter, forberede undervis-
ning, rette opgaver, selv kvalificere sig til 2020-målene, have tilsyn med faglokaler, holde møder, afholde 
skole-hjem-samtaler... på 40 timer om ugen. Det er presset (respondent 1093).

 "Når tiden er for kort. Når jeg ikke har tid til at sætte mig ned med den unge ulykkelige pige eller ham, 
der bare skal svare igen og være provokatør - kun for at få min opmærksomhed og så kun kan få det i 5 
min., fordi man er på vej mod gårdvagt, møde, møde, møde - lige skal nå at skrive bare 10 min. på de nye 
trivselsvurderinger, elevplaner, uddannelsesparathedsvurderinger osv. Alt det administrative arbejde, der 
bliver mere og mere af, som tager tid fra mit kerneområde - undervisning og trivselsarbejdet med de unge. 
Når den slet skjulte sparekniv bare lige pålægger én undervisningstime mere om ugen eller en anden funk-
tion, der pålægges uden tid, men med forventning om, at opgaven bare løses - og dermed fjerner mere tid fra 
forberedelsen inden for lov 409’s arbejdsrammer, så arbejdet må laves om aftenen, hjemme, da uforberedte 
timer giver stress (respondent 1158).

 "Det enorme tidspres, vi er under, og at vi faktisk får skældud, hvis vi ikke kan lave, hvad der svarer til 
45-50 timers arbejde på 40 timer i ugen. Og hvordan de lærere, der rent faktisk bukker under for presset 
og får stress, bliver anset som et problem. I stedet for et signal om, at der skal ske en ændring (respondent 
1023).

 "Og så er lærernes arbejdstidsregler et sort kapitel for sig. Vi har ikke noget at sige og skal bare arbejde på 
kommando og have alt for mage opgaver, som der ikke sættes tid på - og det er vores eget problem at priori-
tere - samvittigheden er sort og arbejdsglæden ofte lige så (respondent 1114).

På den måde forklarer lærerne, at tidspresset ikke alene handler om, at de har mange opgaver, men også, 
at det hele skal nås inden et bestemt klokkeslæt, hvilket ikke altid er muligt – i hvert fald ikke, hvis 
man også gerne vil være en lærer, der har tid til at tage sig af sine elever, når de har behov for det. Disse 
beskrivelser fører direkte videre til andre svar, der peger på, at det påvirker negativt, når man ikke kan nå 
dét, man synes, man burde nå. Her har vi i særlig grad kigget på de svar, vi har kodet under både ”mangel 
på tid” og ”dårlig samvittighed”. Det, som træder meget tydeligt frem på tværs af disse svar, er, at det helt 
entydigt er eleverne, som lærerne har dårlig samvittighed over for (se også spørgsmål 1):

 "Jeg oplever meget at blive taget som gidsel i min egen samvittighed, fordi vi arbejder med mennesker. Vi 
sætter ikke etiketter på dåser. Når vi som lærere ikke løser vores opgaver, så har det direkte indflydelse på 
andre mennesker. Når en elev er i knibe (eller en forælder for den sags skyld), kan man jo ikke vende ryggen 
til og sige: ’Bare ærgerligt, det kan jeg ikke tage mig af - jeg har allerede arbejdet fem timer over’. Ens 
samvittighed byder en at tage sig af det (respondent 953).

 "Hurtigere, hurtigere, bedre, bedre. Produktion! Ingen tid til menneskelig omsorg. Det evige valg mellem at 
passe på sig selv og sin forberedelsestid og tage sig af børn, der har det svært (respondent 23).

 "Den magtesløshed, man kan stå over for, når systemet svigter børn, der har behov for hjælp. Den ødselhed, 
der foregår i forbindelse med ministerielle tiltag. Her hos os: De enorme summer, der bliver brugt på at 
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fragte kolleger, ledere og pædagoger til Canada for at studere skolen i Ontario. Tænk, hvis disse summer 
blev brugt på undervisning (respondent 276).

Det er tydeligt, at lærerne giver udtryk for, at de skal nå for meget på for kort tid, og at de synes, de svigter 
eleverne i forbifarten. 

(Mis)forhold mellem krav og ressourcer
Når det kommer til årsagerne til arbejdspresset og den dårlige samvittighed, fremhæver lærerne en række 
forhold, hvoraf de fleste har med forholdet mellem krav og ressourcer at gøre. Mange skriver direkte og 
helt kort ”manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer” eller ”for mange opgaver på for kort tid”, og 
en del pointerer også, at det ikke kun er tid, der er mangel på. Der mangler også ressourcer til undervis-
ningsmateriale, busbilletter til ture – eller som en lærer formulerede det: ”Vi mangler alt fra limstifter og 
op!”. Her skal vi imidlertid primært koncentrere os om ressourceproblemet, som det kommer til udtryk i 
”mangel på tid”. 

Blandt årsagerne til ”mangel på tid” nævner lærerne: For mange undervisningstimer, for store klasser og 
en stor inklusionsopgave, der er landet på skolerne uden tilstrækkeligt med ressourcer til at løfte opgaven. 
Men svarene vidner også om en meget stor frustration over, at den sparsomme tid så oven i købet efter 
lærernes mening bruges forkert. 

Meningsløse projekter og systemer
Mange af lærerne fremhæver, at de synes, tiden (og ressourcerne mere generelt) bruges forkert. De oplever 
bl.a., at de bruger alt for meget tid ved skærmen på at indtaste, registrere, dokumentere og administrere. 
Noget af det, der nævnes rigtig tit som kilde til frustration og mangel på tid, er Meebook, ”elevplaner, 
som ingen læser”, læringsplatforme, tests, skemaer, handleplaner, MinUddannelse, og derudover er der 
generelt mange henvisninger til ”for meget dokumentation”, administration og irrelevant papir- og taste-
arbejde:

 "Mere og mere af mit arbejde skal dokumenteres. Evalueringer, tests, TOPI, bekymringsskemaer, statusudta-
lelser, elevplaner, handleplaner, årsplaner, ugeplaner... Der er ufattelig meget skriftlighed (respondent 976).

 "Nye systemer - læringsplatforme, intra, trivselsmålinger, tiltag, der kortvarigt sættes i søen og ofte er ret 
ressourcekrævende, for så at blive glemt/syltet/lagt på hylden, inden de er evalueret. Frustrerende! (respon-
dent 727).

 "Stigende krav til digitalisering, registrering osv. Fx finder jeg, at sådan noget som MinUddannelse er ren 
tidsspilde. Jeg kan ikke betjene det og forstår slet ikke ideen med det. Alligevel bliver man jagtet rundt af 
ledelsen, der er jagtet rundt af forvaltningen (respondent 1217).

Noget andet, som ærgrer lærerne at bruge tid på, er, hvad de beskriver som irrelevante møder. På listen 
står også projekter og kommunale ”kurser”, som flere af lærerne oven i købet sætter i gåseøjne, fordi de 
ikke synes, man bliver klogere af at deltage i dem. I den forbindelse får især kommunerne virkelig meget 
kritik. Lærerne peger igen og igen på, at der søsættes for mange kommunale projekter og tiltag, som tager 
lærernes tid og trækker dem væk fra kerneopgaven, og som der ikke kommer noget fornuftigt ud af. De 
bliver frustrerede af at bruge tid på at se på PowerPoints og lytte til oplæg med ”smarte konsulenter”, 
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mens de samtidig synes, de mangler tid til at forberede undervisning, følge op på børnesager, ringe til 
forældre, rette opgaver, løse konflikter etc.:

 "En million milliard kommunale og nationale tiltag, som stikker i alle retninger (respondent 1225).

 "Vi bruger tid på diverse udviklingsprojekter, som ser gode ud på papiret, men som der i virkeligheden ikke 
er hverken tid, penge eller overskud til (respondent 160).

 "INGEN, DER IKKE SELV STÅR MED EN KLASSE I 25 KONFRONTATIONSTIMER OM UGEN, 
BURDE KUNNE SÆTTE PROJEKTER I VÆRK. DE FORSTÅR IKKE, HVAD DET KRÆVER. DE 
FORSTÅR IKKE, HVOR MEGET ONDT DET SKABER, HVOR MEGET TIDSSPILDE DET UDLØ-
SER, OG HVOR HØJT ET STRESSNIVEAU DET MEDFØRER (respondent 1205).

 "Flere fastlagte kommunale udviklinger/kurser (for Mærsk-millionerne), som ikke levner meget tid, plads 
og energi til, at vi kan udvikle os som skole i vores egen retning (som selvfølgelig ikke skal stritte helt) 
(respondent 91).

Når lærerne beskriver, hvordan deres tid bruges forkert, er det meget forskelligt, om de lokale skoleledere 
i den forbindelse opfattes som en del af problemet eller som en del af løsningen. Nogle lærere efterspør-
ger mere indflydelse til skolelederne, så skolelederne selv kan vurdere, om et kommunalt eller nationalt 
tiltag skal indføres på skolen, og andre kritiserer deres skoleledere for at være for meget i lommen på 
kommunen. Under alle omstændigheder er det tydeligt, at der ønskes mere selvbestemmelse til den 
enkelte lærer og den enkelte skole – ikke bare for at være herre i eget hus, men for at kunne få lov til at 
prioritere og koncentrere sig om undervisningen og eleverne, som lærerne opfatter som deres primære 
forpligtelse.

Inklusion og splittelse
Inklusion er også et af de emner, vi har kodet for flest gange som en angivet årsag til manglen på tid. Men 
som mange af lærerne forklarer, er det inklusionsdagsordenen i kombination med andre forhold, der giver 
problemer. Det er særligt kombinationen af mange inklusionsbørn i klasserne, høje klassekvotienter og 
ingen ressourcer eller hjælp, som lærerne peger på som problematisk. Det problematiske består ifølge 
lærerne i, at der mangler ressourcer til at tage sig af inklusionsbørnene i den almindelige undervisning, 
og at det går ud over resten af klassen. Det gælder dels i selve undervisningssituationen, hvor lærerne ikke 
både kan tilgodese et eller flere børn med særlige behov og samtidig tilgodese alle de andre børn med 
helt almindelige behov, eller hvor et barn er udadreagerende, og resten af klassen lider under det. Og dels 
gælder det uden for undervisningssituationen, fordi de mange børn med særlige behov bevirker, at lærer-
nes sparsomme forberedelsestid går med at holde møder med kommuner, PPR og andre instanser om de 
pågældende børn eller med at skrive ansøgninger om at få hjælp. Derudover påpeger flere lærere, at det er 
svært – eller nærmest umuligt - at få bevilget et særligt skoletilbud eller bare ekstra støtte i timerne, fordi 
der ikke er penge til det. Sagsbehandlingstiderne er, som nogle lærere påpeger, ubærligt lange, så de børn 
(og deres familier), der har brug for ekstra støtte, når at få det betydeligt værre, inden der bliver grebet 
ind. Det tærer på lærerne, både fordi de mange møder og ansøgningsprocesser tager deres tid, og fordi 
lærernes samvittighed nages af, at børnene ikke får den hjælp, de har behov for: 
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 "For høje klassekvotienter i kombination med mange inklusionsbørn. Uden tilhørende ressourcer (respondent 
991).

 "Der bliver puttet flere og flere børn med specielle behov ind i klasserne, uden ressourcer. Det gør det umu-
ligt at slå til som lærer (respondent 160).

 "Inklusion, som betyder, at jeg kun kan koncentrere mig om de børn, som har det svært, og derfor ikke når de 
børn, som klarer sig godt og gerne vil lære mere, eller de børn, som fagligt har det svært, men som godt kan 
opføre sig ordentligt (respondent 1138).

 "Rammerne er lige nu alt for snævre. Vi har for mange undervisningstimer og tilsynsopgaver, og vi skal 
rumme alt for mange børn, som åbenlyst har det svært og ville have større gavn af andre rammer eller 
støtte i klassen. Det er en opslidende proces at få et barn indstillet til skolepsykologen og videre udredning, 
selv om man kan se, at det vil hjælpe barnet bedst. Når det så endelig sker, er det nærmest umuligt at få 
støtte eller andet skoletilbud til det pågældende barn, selv om det er yderst påkrævet, for at der kan finde 
undervisning sted i klassen (respondent 905).

 ".. Det er ikke alene antallet [af elever], men også sammensætningen. Nogle homogene, dygtige klasser kan 
sagtens være på 28 elever, men i andre skoler/klasser med meget uhomogene elever kan det være ’for meget’ 
bare med 15 elever. Det afhænger af, om man føler, at man kan give tilpas udfordringer til alle elever og se, 
at de alle udvikler sig maksimalt (respondent 803).

Som det kan ses i nogle af citaterne, er det altså kombinationen af inklusionsdagsordenen, høje klassekvo-
tienter og manglende ressourcer til skoletilbud eller ekstra støtte, der er problematisk. Men det er ikke 
inklusion, der får hele skylden for, at det kan være vanskeligt at få en (stor) klasse til at fungere. 
Der er også mange lærere, der på forskellig vis beskriver, hvordan ”elever” kan være med til at trække 
arbejdet i en negativ retning, uden at det nødvendigvis drejer sig om såkaldte ”inklusionsbørn” med 
forskellige diagnoser. Der er også ifølge lærerne indimellem tale om, at børnene simpelthen er dårligt 
opdraget, er egoistiske og terroriserer resten af klassen:

 "De der ’fuck you-børn’. Larmen. Det at sidde med en stor klasse, der spænder fra børn, der ikke kan forstå 
selv de mest simple ting, til superhjerner, spædet lidt op med unger fra dysfunktionelle familier og unger 
med diagnoser. Den følelse, at man aldrig nogensinde kan nå dem alle; at størstedelen af klassen ikke har 
fået det, de havde brug for, når timen er gået (respondent 185).

Eller der kan være tale om børn, der er kommet et år for tidligt i skole og på den baggrund forstyrrer 
undervisningen for resten af klassen: 

 "Børn, som kommer for tidligt i skole! Vi ser alt for mange børn, hvor familien har ønsket skoleudsættelse 
men ikke har fået det, hvilket giver en utrolig dårlig start på skolelivet (respondent 849).

Uanset om der er tale om såkaldt inkluderede børn eller bare uopdragne børn eller børn, der ikke er sko-
leparate, peger lærerne altså på, at kombinationen af at have nogle få elever, der kræver særlig opmærk-
somhed, og have store klasser og dermed mange elever med helt almindelige behov, er noget, der trækker 
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arbejdet i negativ retning. Særligt fordi problemet bider sig selv i halen, da lærerne skal bruge tid på at 
forsøge at få hjælp til at løse problemet - og ofte ikke får denne hjælp eller får den for sent.

Beslutninger ”udefra” og ”oppefra”
Sammenfattende kan man sige, at lærerne oplever, at der er kommet flere og flere opgaver, de skal løse, 
ud over selve undervisningen, men at det samtidig virker, som om dette arbejde slet ikke er synligt for 
ledelsen, politikerne, forældrene eller omverdenen mere generelt. Det er, som nogle formulerer det, som 
om dele af deres arbejde forbliver usynligt for andre: 

 "En stor udefineret arbejdsbyrde, der er skjult for mine omgivelser (respondent 744).

 "Enormt mange elever er plaget af ensomhed og lavt selvværd, atter andre har sygdom og skilsmisse tæt inde 
på livet, og så er der alle dem med diagnoser, man bare også skal rumme og lave statusopdateringer på og 
have diverse møder om. Jeg tror slet ikke, folk er klar over, HVOR mange arbejdsopgaver en lærer egentlig 
har (respondent 576).

Lærerne efterspørger derfor, at forberedelsestiden - som altså rummer meget andet end forberedelse - på 
en eller anden måde kan øremærkes eller beskyttes mod at blive brugt på alt muligt andet end det, de 
oplever som kerneopgaven. En del undrer sig i den forbindelse over, at den eneste type opgave, der er sat 
timer på, er undervisning. Alt det arbejde, lærerne laver ud over undervisning (møder, indtastningsarbej-
de, projekter, konfliktløsning, teamsamarbejde, kurser etc.) forventes løst i de tidsrum, lærerne refererer 
til som ”forberedelsestiden”. 

En række svar handler om, hvordan lærerne oplever, at deres arbejde kompliceres af en hel masse men-
nesker, der ikke har indsigt i lærerarbejdet. Noget, der går igen i rigtig mange besvarelser, er topstyring, 
dårlig ledelse, djøfere, politikere, ”smarte konsulenter”, kommuner, forvaltninger og i det hele taget tiltag, 
der kommer ”oppefra” eller ”udefra”. Disse svar er meget enslydende, og budskabet er helt entydigt, at 
beslutningerne om, hvordan lærernes arbejde skal tilrettelægges, træffes af mennesker, der sidder alt for 
langt væk fra skolens hverdag:

 "Alt for meget centralstyring og konstante krav om forandringer, som ikke er ordentligt forankrede i vir-
keligheden. At systemer er blevet vigtigere end elever. At der ikke er ordentlig tid til planlægning. At vi 
taber for mange af de elever, der kræver lige den lille smule ekstra, der aldrig er tid til. At man forsøger at 
styre alt via læringsplatforme. At de, der bestemmer, ikke forstår, at det er sammensætningen af elever, der 
skal styre læringsformen i klassen, og ikke politikere uden reel indsigt (respondent 75.)

 "Topstyring, tåbelige ideer, der vælter ind over os, som ikke giver mening! Vi ved, de ikke giver mening, men 
vi skal! Den manglende tid til at forberede god undervisning, de manglende ressourcer til alting! (respon-
dent 161).

 "Endeløse krav fra folk højere oppe, som ikke aner, hvordan hverdagen i en folkeskole ser ud. Når man ikke 
når at følge et projekt til dørs, førend et nyt projekt bliver søsat af de selvsamme mennesker, som ikke aner, 
hvad der rører sig i folkeskolen, fordi de ikke selv står med ’fingrene i dejen’ (respondent 1021).
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I tråd med at lærerne påpeger, hvordan beslutningstagere ikke har indsigt i dagligdagen på en skole, 
nævner mange lærere også en mere generel frustration over ikke at blive forstået og over det ry som ”brok-
kehoveder”, lærerprofessionen har fået – især efter indførslen af lov 409 i 2013-14. Lærerne udtrykker 
i deres svar, at de savner anerkendelse og forståelse – ikke bare fra ledere og beslutningstagere, men også 
fra forældre, børn og det omgivende samfund i det hele taget:

 "At lærere er stemplet som nogle brokkehoveder, der bare skal ’lære’ at arbejde efter normale forhold (respon-
dent 24).

 "Synet på lærerne og vores arbejde - både fra staten, medierne og forældrene. Manglen på respekt, tid, mid-
ler (respondent 231).

 "Anerkendelsen i samfundet. ’Nåh, du er lærer! - Hvorfor er dit job så hårdt? Du har da meget ferie’. Det 
er efter min mening helt forkert opfattet. Vores job ligner alle andres. Vi er i perioder pressede: arbejder 
længere, holder flere møder, forbereder mere undervisning, er på kursus osv. Hvor der så er andre perioder, 
hvor arbejdspresset ikke er lige så højt (respondent 94).

 "Jeg føler også, jeg er flov over at være lærer. Det er ikke noget, jeg går og skilter med (selv om jeg synes, 
det er et sindssygt vigtigt erhverv). Jeg synes, jeg skal forklare alting, fx ragede jeg en arbejdsrelateret 
depression til mig i 2014, hvorfor jeg er gået 20 procent ned i tid… Hvis jeg så møder mennesker, der 
spørger, hvorfor jeg kan aflevere børn i skolen om onsdagen - eller hente dem tidligt, så synes jeg næsten, 
at jeg bliver nødt til at gøre rede for mine arbejdsforhold, fordi de ikke skal tro, at lærere er sådan nogle, 
der holder fri hele tiden. Jeg føler i den grad, at vores ry er blevet besudlet efter mediehetzen i ‘13, og det 
kan periodisk godt trække mit arbejde i en negativ retning. Jeg ved godt, at jeg bare skal ‘get over it’, men 
jeg er desværre ærekær og lægger meget tid, mange kræfter og bare generelt utrolig meget engagement i mit 
arbejde (respondent 482).

Forældre nævnes ikke lige så ofte som politikere, kommuner og ledelsen, men forældre nævnes trods alt 
også som en ikke uvæsentlig kilde til frustration. Når lærere peger på forældre som påvirkende negativt, 
omtaler de dem ofte som ”curlingforældre” eller ”krævende forældre”, der kun er interesserede i de-
res eget barn, men ikke har blik for fællesskabet i klassen. Forældre, politikere, ”kommunen”, ”smarte 
konsulenter” og ledelsen nævnes på den måde som grupper af mennesker, der på afstand af skolen har 
en masse meninger om - og krav til - hvad der skal foregå på skolen, men uden at have den store indsigt i 
lærernes konkrete arbejde eller de dilemmaer, lærerne står i.

Opsamling
Samlet set påpeger lærerne i undersøgelsen, at deres arbejde påvirkes negativt af oplevelsen af at mangle 
tid og være bagud med det, de opfatter som deres kerneopgave, nemlig undervisningen, elevkontakten og 
de (nogle gange usynlige) opgaver, der er tæt knyttet hertil. Når de beskriver årsagerne til denne situation, 
peger de på (mis)forholdet mellem krav og ressourcer generelt, og de påpeger mere specifikt på, at dette 
har at gøre med kombinationen af inklusionsdagsordenen, mange lektioner, store klasser, manglende 
mulighed for at få støtte til elever med særlige behov samt talrige møder, indtastningsopgaver og kommu-
nale projekter, som de oplever som irrelevante for det, de opfatter som kerneopgaven. I den forbindelse 
påpeger en del lærere helt specifikt, at lov 409 har muliggjort, at den tid, de gerne ville bruge på eleverne, 
i stedet inddrages til andre typer opgaver, som er iværksat ”udefra” eller ”oppefra”, og at de derfor står 
tilbage med en oplevelse af, at de oven i (mis)forholdet mellem krav og ressourcer ender med at bruge 
deres sparsomme tid på de forkerte opgaver.
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SPØRGSMÅL 5: 
HVAD HÅBER DU, 
DER SKER MED 
FOLKESKOLEN INDEN 
FOR DE NÆSTE TI ÅR?
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Når man spørger lærerne, hvad de håber, der vil ske med folkeskolen inden for de næste ti år, er det 
nogenlunde de samme ønsker, der går igen, og i mange af svarene er ønskerne nærmest formuleret som 
en ønskeliste. Øverst på listen står ønsket om, at lærerne får mere forberedelsestid. Dette ønske går igen 
i rigtig mange af svarene. Men også ønsket om kortere skoledage til eleverne, især indskolingseleverne 
fylder meget, ligesom færre lektioner til lærerne, flere ressourcer/penge til folkeskolen samt en meget mar-
kant kritik af inklusionsprojektet fylder godt i svarene. Endvidere er der et stort ønske om, at politikerne 
lader folkeskolen i ro, at skolen får sin frihed tilbage, og at lærerne får respekten tilbage. Ønskerne udgør 
i sagens natur nærmest et spejlbillede af spørgsmål 4, hvor alle de negative påvirkninger formuleres som 
ønsker om det modsatte. Typiske udsagn lyder: 

 "Tid til forberedelse!!!!! Penge til materialer. Tolærerordning igen. Inklusion med de nødvendige ressourcer 
(respondent 965).

 "Jeg håber, at Folkeskolelovens værdier og syn på det hele menneske igen bliver det bærende. Jeg håber, at 
skoledagene forkortes, så eleverne igen får tid og overskud til sport m.m. Jeg håber, at lærerne igen får tid 
og frihed til at forberede en spændende undervisning. Jeg håber, at test- og målhelvedet reduceres voldsomt. 
Jeg håber, at respekten for lærerprofessionen genfindes (respondent 1090).

 "Færre undervisningstimer til lærerne! Kortere skoledag. Det er meget svært at undervise 9-årige i mate-
matik to gange om ugen fra 14-15. Jeg er ret bekymret for deres faglige niveau. Ledelse på et mere jordnært 
niveau. At lærerne selv må tilrettelægge deres forberedelsestid. Færre møder (respondent 310).

 "Kortere skoledag. Mere fokus på at lære gennem sanserne, meningsfuld og vedkommende læring i børnehøj-
de. Respekt for fællesskabet. Det gode børneliv og børn i trivsel (respondent 312).

I det følgende går vi nærmere ind i de forskellige svar ved at kigge på de ønsker, lærerne oplister. 

Forberedelsestid
Som nævnt står forberedelsestid øverst på listen. Det nævnes i knap ¼ af svarene. Ønsket optræder ofte 
sammen med en række andre ønsker: 

 "At man får øjnene op for, at lærerne skal bruge tiden på eleverne i stedet for alle de opgaver, vi skal løse, 
der ikke har noget at gøre med vores undervisning. Der skal sættes mere tid af til forberedelse af undervis-
ningen … (respondent 315). 

 "Færre lektioner til elever og lærere. Mere tid til forberedelse og kvalitet. Fjernelse af en række bureaukrati-
ske tiltag (planerne) (respondent 713).

 "Højere grad af tillid til lærernes vurderingsevne og selvstyring. Mere forberedelsestid (respondent 1009).

Ønsket om forberedelsestid begrundes gerne med, at man ikke kan lave god undervisning, med mindre 
man har den fornødne tid til at forberede den. Ønsket hænger også hos nogle lærere sammen med et 
ønske om at kunne forberede sig hjemme. Der er rundt omkring kritik af den tvungne tilstedeværelse på 



60NÅR VERDENS BEDSTE JOB BLIVER FOR HÅRDT

skolen, men den er ikke så markant, hvilket formentlig hænger sammen med, at man i mange kommuner 
har lempet på reglerne og dermed giver lærerne en vis fleksibilitet i forhold til tvungen tilstedeværelse på 
skolerne. 

Kortere skoledage
Næst efter ønsket om mere forberedelsestid står ønsket om kortere skoledage til eleverne. I knap 1/5 af 
svarene går det ønske igen. Det kan være udtrykt generelt eller mere specifikt omhandle indskolingsbørn 
eller inklusionsbørn. 

 "Den lange skoledag udfordrer især de elever, som har det svært. De er trætte til frokosttid - disse børn får 
tit konflikter og er meget lidt motiverede til skolearbejdet (respondent 19).

 "At børnene ikke skal være så længe i skole - de er udkørte sidst på dagen - og det er, uanset om de har 
bevæget sig i alle timer, været innovative, været kreative, har haft besøg af en gæstelærer og meget andet... 
(respondent 24).

 "Jeg håber, nogen indser, hvad skolen gør ved de stakkels elever og ser deres øjne sidst på dagen og dermed 
får lavet om på skoledagens længde for eleverne (respondent 219).

 "Jeg håber, at man afkorter skoledagen igen og i stedet bruger frigivet tid til 2-lærerordning. Jeg tror ikke 
på, at flere lektioner skaber dygtigere børn. Jeg tror snarere på, at kvalitet i velforberedt undervisning af 
børn, der har overskud til at modtage den, er mere effektivt (respondent 89).

Det fremgår tydeligt i det gentagne ønske om kortere skoledage for eleverne, at lærerne oplever, at ele-
verne simpelthen ikke kan holde til så lange skoledage og ikke kan koncentrere sig så længe. Hos en del 
lærere optræder der også et ønske om, at børnene skal have lov til at være børn, at have tid til at dyrke 
deres fritidsinteresser og tid til leg. 

Flere ressourcer
Knap 1/5 af lærerne udtrykker frustration over, at skolen er udsat for meget store besparelser, der umu-
liggør, at man kan lave en ordentlig kvalitet. Der efterspørges flere penge og ressourcer. Det kan både 
omhandle skolens bygninger og inventar, det kan handle om penge til bedre it-udstyr, penge til inklusi-
onsprojektet, penge til ordentlige undervisningsmaterialer og penge til lejrtur.

 "Mange flere resurser, som i MANGE (respondent 71).

 "At man prioriterer ressourcer og penge til de mange tiltag, der regner ned over folkeskolen, eller lytter til de 
ansatte, der meget ofte ved bedre (respondent 154).

 "At der bliver tilført så mange midler, at der er råd til:  
* bedre normering  
* loft på 24 lektioner om ugen  



61NÅR VERDENS BEDSTE JOB BLIVER FOR HÅRDT

* økonomi til tidssvarende materialer eller bare materialer i det hele taget  
* økonomi til ekskursioner og lejrskoler. Vi har hverken tid eller penge til dette (respondent 39).

Færre lektioner
I forlængelse af ønsket om kortere skoledage er der også godt 1/6 af lærerne, der ønsker, at de selv skal 
undervise i færre lektioner. Mange begrunder ønsket med, at man ikke kan lave ordentlig undervisning, 
når man skal undervise i så mange lektioner. Og en del vil rigtig gerne have et loft over antal lektioner. 
Ofte er ønsket om færre lektioner knyttet til et ønske om mere forberedelsestid. 

 "Mere tid til forberedelse, mindre undervisningstid. Tid til andre opgaver såsom tilsyn med faglokaler, mu-
lighed for at fravælge ’særlige-behov-opgaver’, bedre bemanding, korte skoledage, væk med understøttende 
undervisning, det er spild af penge. Listen er lang (respondent 29).

 "Færre lektioner, så man kan stå ordentligt inde for sin undervisning (respondent 32).

 "Færre undervisningstimer om ugen, så man ikke brænder ud, eller færre elever i klassen. En max-begræns-
ning på omkring 20-22 elever ville virkelig gøre en forskel! At politikerne blander sig mindre i noget, de 
ikke har forstand på, og lærerne får mere råderum (respondent 151).

Inklusion
Inklusion er også et emne, der fylder meget i knap 1/6 af lærernes svar. Det kan enten være et ønske om 
flere ressourcer til inklusionsprojektet, eller at man igen opretter specialskoler. Et gennemgående træk i 
svarene er, at der er store problemer forbundet med inklusion, sådan som det foregår lige nu. Og at det er 
synd både for inklusionsbørnene og de andre elever i klassen:

 "Opgør med inklusionstanken - skal vi inkludere, så skal vi have viden og tid (respondent 10).

 "Inklusionen bliver ikke bakket økonomisk op med ekstra støttepersoner til udsatte elever. I stedet må de 
allermest udsatte elever deles om for få ressourcer. Så de mange svage alle sammen klarer sig dårligere, end 
de kunne. I klasserne skal der så bruges mere tid på trivsel og mindre tid på undervisning (respondent 27).

 "Specialklasser tilbage. Til gavn for de enkelte børn. Både dem i specialklasserne og de almene børn. Men 
mener klart, at man godt kan have nogle børn inkluderet, men de skal ikke være udadreagerende, autister 
og børn, der stikker af, fordi de ikke kan rumme normalrammerne (respondent 35).

 "Begynde at undervise klassen og skabe flere muligheder for inklusionsbørn, gerne uden for klassen (til dels), 
da de ofte ødelægger undervisningen for hele klassen. Enten ved at forstyrre/larme så meget, at undervis-
ningen ikke kan gennemføres, eller kræve så meget ekstra, at resten af klassen konstant må vente, og det 
derfor går ud over fagligheden (respondent 797).
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Arbejdsro
Et ønske, der også er meget gennemgående, er ønsket om ro (12 procent). Det kan komme til udtryk som 
et generelt ønske om arbejdsro til skolen, fx ro til at fordybe sig, men også som et ønske om, at nogle spe-
cifikke grupper lader skolen være i ro, i særdeleshed politikerne. Det kan både være i forhold til indblan-
ding, til besparelser og i forhold til at søsætte, hvad der opleves som alle mulige luftige projekter, der ikke 
følges til dørs. Man vil også gerne være i fred for konsulenter og djøfere. 

 "At der kommer RO på folkeskolen, og at der kigges på inklusionen igen (respondent 28).

 "At folkeskolen får ro til at udføre vores kerneopgave - undervisning og omsorg for elevernes udvikling - i et 
positivt samarbejde med forældrene. Det er vigtigt, at der ikke hele tiden sker ændringer fra politisk hold, 
og at der gives tid til, at ændringer, der er evidensbaserede!!, får tid til at få grobund og virke. Jeg håber, at 
regering og kommunen finder ud af, at det kræver ressourcer, både økonomiske og menneskelige, at få givet 
vores elever et godt livsgrundlag (respondent 205).

I forlængelse af ønsket om ro er der også nogle få, som ønsker sig færre projekter. Kritikken af projekterne 
er typisk, at de er besluttet oppefra, at de er ligegyldige, at de ikke gavner eleverne eller lærerne, at der 
ikke bliver fulgt op på dem, og at der er alt for mange. 

 "Lærerne drukner i forsøg og projekter, og eleverne bliver ikke fagligt bedre (respondent 77).

 "Færre politiske projekter og bedre resurser, så vi kan løfte eleverne bedre (respondent 674).

 "FRED fra diverse projekter! Senest PFL ... sidst LP. Det er bare det ene efter det andet, der gøres til ‘det 
nye sort’, og det forstyrrer hverdagen unødigt (respondent 106).

Resignation
Hos en mindre gruppe lærere, godt 1/8, opleves en udtalt grad af resignation, der medfører, at de slet ikke 
kan håbe noget for skolen længere. Flere bruger billedet af folkeskolen som en synkende skude eller som 
et skib, der er ved at kuldsejle. Nogle tror simpelthen ikke på, at folkeskolen overlever som institution:

 "Om 10 år er jeg gået på pension. Efter det sørgelige resultat af OK 18 har jeg ingen forhåbninger for 
lærerne og skolen (respondent 49).

 "At politikerne indser, at vi havde en af verdens bedste skoler før, men at den nu er på vej mod afgrunden. 
Lærerflugt og langtidssygemeldinger er symptomer på, at det ikke fungerer. Det er nu, der skal handles 
(respondent 51).

 "Jeg håber, der snart er nogen, der banker fornuft ind, både på Christiansborg og ude i kommunerne. Jeg 
håber, at de ikke-målbare arbejdsopgaver snart bliver tilgodeset og prioriteret! Ellers tror jeg, folkeskolen 
dør. Som mor til kommende skolebørn er jeg ikke sikker på, at folkeskolen er det rigtige valg. Friskolerne er 
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ikke nødvendigvis det rigtige svar, men p.t. er det bedre end det, samfundet ønsker af vores børn i folkesko-
len (respondent 115).

 "At den brænder fuldstændig sammen. Der skal noget helt nyt til. Ingen kan holde til det her (og så kan folk 
opdrage deres egne unger i stedet for at sende dem hen i skolen og tro, at det er lærernes opgave) (respondent 
505).

 "Jeg håber, at folkeskoler, privatskoler og friskoler, der modtager statstilskud, bliver mere jævnbyrdige. Fæl-
les lovgrundlag, der fokuserer på de faglige krav og det alment dannende (som beskrevet i folkeskolelovens 
§1) - derudover skal skolerne selv bestemme, hvordan de vil drive skole. Hvis vi fortsætter som nu, er der 
ikke nogen fælles skole (for det store flertal) om 10-20 år (respondent 1014).

 "Pas. Er bange for, at den er ved at kuldsejle (respondent 280).

Troen på folkeskolen
Som vi også så det med spørgsmål 2, peger en mindre gruppe lærere, ca. 1/10, på vigtigheden af, at man 
husker, hvilke værdier folkeskolen står for, herunder betydningen af formålsparagraffen og den demokra-
tiske dannelse: 

 "At formålsparagraffen igen vægtes. At man husker, hvilke værdier folkeskolen som institution står for 
(respondent 1002).

 "At forældrene, børnene og samfundet får genvundet respekten for folkeskolen og de mennesker, der arbejder 
i den. Samtidig med at troen på, at folkeskolen kan noget særligt og er vigtig, vender tilbage… (respondent 
203).

 "Jeg håber, at vi formår at fastholde de stærke værdier, vi står for, og at vi ikke, i kampen for kunder i 
butikken, giver køb på faglighed, seriøsitet og værdier (respondent 444).

 "At vi sætter mere fokus på det hele menneske i skolen og ikke blot holder os til fag og kun måler på fag. At 
vi skaber livsduelige, bevidste unge mennesker, som er klar til at være en del af vores demokratiske fælles-
skab (respondent 582).

 "Jeg håber, at vi får en klog og værdibaseret folkeskole, hvor menneskelig trivsel og udvikling er i højsædet, 
med fokus på både psykisk, fysisk, lokal og global balance. Empati, intelligens og innovation skal bl.a. 
bære vores samfund og klode frem mod større balance. I skolen dannes fremtidens idealer og værdier! Den 
bør være så meget mere end de foranderlige og kortsigtede ideer om konkurrencestatens arbejdskraft, som er 
fremherskende i øjeblikket (respondent 645).
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 "Jeg håber, at den vil bevæge sig i retning af at blive folkets skole. P.t. går det den modsatte vej mod private 
skoler. Jeg håber, at folkeskolen vil blive tilført penge, som bliver brugt på noget, der giver mening (respon-
dent 1144).

”Politikere”
”Politikerne” er en kategori, der går igen som et negativt billede på nogle, der ødelægger skolen og ikke 
har noget som helst kendskab til skolen. Mange lærere ønsker, at politikerne blander sig udenom. Der er 
mange vendinger, der lyder på, at man skal lade dem, der ved noget om skolen, beslutte, hvad der skal ske 
i skolen. Lade dem, der har fingrene nede i mulden, dem, der er på gulvet, bestemme. Politikere, kommu-
ner, forvaltning, djøfere, konsulenter og en ledelse, der ikke giver skolen den fornødne opmærksomhed, 
fremstår som fjenden. Lærerne vil have skolen tilbage fra politikerne. Der er formuleringer som, at skolen 
ikke skal være politikerens kampplads, politikernes legeplads eller politikernes skraldespand. Det ligger 
også i det meget stærke ønske om at få respekten tilbage, som vi vender tilbage til nedenfor: 

 "Jeg håber, at politikerne i både kommuner og folketing vil komme til en erkendelse af, at fagfolkene (lærer-
ne) ved, hvad der skal til, for at eleverne er glade og lærer noget. (De vil jo nok ikke gøre sig lige så kloge 
på kirurgens arbejde, som de gør sig på mit - hvorfor?) (respondent 7).

 "At politikerne finder ud af, at vores arbejde ikke er en prøveklud og en besparelsesting. At de finder ud af, 
at lov 409 er det værste, som er blevet skabt i skolens tid (respondent 189).

 "Folkeskolen skal ud af tilfældige politikeres hænder. Folkeskolen skal ikke udsættes for døgnfluepædagogik 
og totalt uvidende lægfolk (respondent 694).

 "At fornuften sejrer, og politikerne holder op med at skulle sætte deres mærke ved at rive folkeskole-teltets 
pløkker op og kaste rundt med dem. Så kunne vi måske ende med et solidt hus med grundmur (respondent 
820).

Respekt
Som nævnt er der også et ønske hos lærerne om at få respekten tilbage. Cirka 1/10 taler om dette. En stor 
del bruger ordet respekt, men der er også mange, der taler om anerkendelse eller tillid. Mange føler sig 
stadig ramt af den negative omtale, der fulgte i kølvandet på lockouten i 2013. Og der udtrykkes håb om, 
at både politikerne og folk i almindelighed vil tale skolen op igen, som nogle af dem formulerer det. 

 "Respekt for lærernes arbejde. Tillid til lærerne (respondent 532).

 "Respekt for min faglige kompetence og mit engagement og ambitioner. Det er alt. Respekt ... (respondent 
840).
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Andre ønsker
Ud over de ovenstående ønsker for folkeskolen er der også en række ønsker, som ikke fylder så meget i 
lærernes svar. Nogle lærere efterspørger midler til efteruddannelse og videreuddannelse, men der ønskes 
også tid til faglig fordybelse, når man forbereder sig. Der er også en vis efterspørgsel efter lærere, der har 
et højt fagligt niveau, og hos enkelte efterspørger man en femårig læreruddannelse, igen med henblik på 
at højne det faglige niveau. Andre håber, at reformen og/eller lov 409 trækkes tilbage, eller at der kommer 
en ordentlig arbejdstidsaftale. 

 "Jeg håber at skolereformen rulles tilbage, så lærerne får bedre tid til det væsentlige: at lave god undervis-
ning! Og så håber jeg, at man indser, at lærere fint kan arbejde selvstændigt uden konstant at blive styret 
(respondent 64).

 "At der bliver lavet en arbejdstidsaftale, så alle ved, hvor mange timer der er til de forskellige arbejdsop-
gaver. Nu ved vi dårligt nok, om tiden til forberedelse overhovedet er til vores rådighed. Ledelsen kan til 
enhver tid pålægge os en opgave kl. 8 om morgenen. Der er ikke noget sikkerhedsnet for vores arbejdstid 
(respondent 42).

Der udtrykkes også håb om, at man stopper med at teste børnene hele tiden.

 "Friheden tilbage til lærerne, de er uddannede til jobbet, de leder elever hver dag og ved, hvad der virker og 
ikke virker. En skole uden test! For mange lærere underviser efterhånden til prøven i stedet for ’læring for 
livet’. Ud med MinUddannelse og Meebook! (respondent 554).

Koblet til kritikken af de mange test møder man hos nogle lærere en efterspørgsel efter mere dannelse. 
Det kan både handle om dannelse i modsætning til uddannelse, om dannelse, der retter sig mod livet i 
stedet for staten eller arbejdslivet. Flere bruger betegnelser som dannelse til det hele menneske etc.: 

 "At der igen kommer fokus på folkeskolens formål ... dannelse og ikke uddannelse, hvor testning og måling 
er det styrende element, men hvor eleverne fagligt folder sig ud i samarbejde med andre, og at det sociale og 
trivslen er i fokus (respondent 65).

 "At dannelsestanken vender tilbage, og vi igen får lov at fokusere på at undervise til livet frem for til 
staten (respondent 253).

Færre dokumentationskrav og afskaffelse af læringsplatforme er også et tilbagevendende ønske hos nogle 
lærere. 

 "Mindre mængde ligegyldig dokumentation, inklusive årsplaner til hjemmene. Årsplaner er lærernes ar-
bejdsredskab. Det har meget ringe værdi for forældre. Og såmænd også for ledelsen. På en skole som min 
produceres mindst 120 årsplaner om året. Dem læser ledelsen ikke. Jeg taler af 9 års erfaring. Det er der 
slet ikke tid til. Og det ændrer intet ved lærernes kerneydelse (respondent 155).

Et andet ønske, der formentlig hænger sammen med efterspørgslen efter ressourcer, er en tolærerordning. 
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 "Jeg ønsker mig flere hænder i undervisningen; det kan være tolærerordninger, eller at pædagoger kan få 
flere timer i skoledelen, så de er i stand til at rumme og inkludere de elever, der har behov for ekstra støtte 
(respondent 148).

Hos en mindre gruppe lærere efterspørges der mere specifikt tid og ressourcer til, hvad de betegner som 
kreativitet. Det gælder både tid og ressourcer til at lave kreativ undervisning og flere ressourcer til de krea-
tive fag, men også i det hele taget, at der er plads til kreativ tænkning: 

 "At folkeskolen igen vil få øjnene op for de kreative fag, som er SÅ vigtige for at skabe hele og balancerede 
børn/mennesker (respondent 267).

Lærerne efterlyser også i en begrænset række svar, at forældrene opdrager børnene bedre: 

 "At forældrene igen tager voksenrollen på sig og selv begynder at opdrage deres afkom, så vi kan koncentrere 
os om dets læring (respondent 769).

Opsamling
Som det er fremgået, er der en række ønsker, der går igen i mange af svarene. Lærerne håber primært på 
en folkeskole, hvor der er mere forberedelsestid til lærerne, kortere skoledage for eleverne, færre lekti-
oner til lærerne, respekt for lærerne, arbejdsro, at man løser de problemer, der er med inklusion, færre 
projekter og færre møder. Det er karakteristisk, at det, som lærerne efterspørger, ikke kun handler om 
egne arbejdsvilkår. Det handler om trivsel for såvel lærere som elever. Ønsket om kortere skoledage 
for eleverne er markant. Det handler om tid til at forberede sin undervisning ordentligt, om tid til det 
enkelte barn, som en hyppig formulering lyder. Det handler også om folkeskolens ideologi og værdier. 
Og det handler i høj grad om at blive respekteret. I mange af svarene er der et skema, der hedder før og 
efter reformen. Det kommer fx til udtryk i formuleringer som et ønske om, at nogle vågner op, at nogle 
kommer til fornuft og får skolen på ret køl igen. Mange lærere drømmer om en skole, der var engang. 
Som én formulerer det: 

 "Jeg vil faktisk gerne tilbage til den ’go´e gamle’ folkeskole. At der bliver givet nok forberedelsestid, og der 
kommer et loft over antal undervisningstimer (respondent 1107).
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SPØRGSMÅL 6: 
ER DER ANDET, DU VIL 
TILFØJE?
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Der bliver i sagens natur svaret meget forskelligt på spørgsmål 6. Men et karakteristikum går dog igen i de 
forskellige svar: Langt størstedelen peger i deres tilføjelser på noget negativt ved deres job eller ved folke-
skolen, når de bliver spurgt, om der er andet, de vil tilføje. En lille del udtrykker tilfredshed, men blandt 
de lærere er der dog også en del, der udtrykker tilfredshed på trods af hårde arbejdsvilkår, typisk ved at 
fremhæve samværet med børn og kolleger. 

 "Jeg er rigtig glad for mit arbejde, og jeg trives ... trods alt (respondent 859).

Der kommer som sådan ikke noget nyt i spil, i forhold til hvad der er kommet frem under de andre 
spørgsmål. Der er snarere tale om uddybninger eller konkretiseringer. Der peges således på manglende 
arbejdsglæde, meningsløse møder og projekter, der ikke følges til dørs. Nogle er stressramte eller kæmper 
med stress. Der tales om et stort arbejdspres. Mange siger, at de er helt færdige, når de kommer hjem. ”Jeg 
er er træt,” hedder det gentagne gange. Der peges igen på inklusion som et stort problem for folkeskolen. 
En del lærere føler sig utilstrækkelige, fordi de aldrig oplever at kunne gøre deres arbejde ordentligt. De 
oplever at svigte eleverne. Der er et stort ønske om arbejdsro og tid til kerneopgaven. I en relativ stor del 
af svarene siger lærerne, at de ikke tror, at de kan holde til det i længden, og mange fortæller, at de overve-
jer - eller er i gang med - at søge væk, særligt til privatskoler. Men vi møder også den føromtalte spænding 
mellem at elske sit job og en erkendelse af, at man snart ikke kan mere: 

 "Jeg elsker mit job, jeg elsker mine unger, jeg sætter stor pris på min ledelse og en del af mine kolleger. Men 
vandt jeg i lotto, ville man ikke kunne se mig for røgen af mine skosåler. Der er stadig 10 år, 9 mdr. og 19 
dage til pensionen. Jeg går gerne på arbejde, men jeg ville hellere have et liv, hvor jeg også havde energi, 
når jeg kom hjem fra jobbet og ikke bare kollapsede af træthed; hvor jeg også havde energi til fritidsinteres-
ser (respondent 342).

 "Jeg er ok tilfreds med mit job og er tilfreds med min løn. Når det så er sagt, så tænker jeg alligevel hver uge 
på, hvordan jeg kan komme ud af folkeskolen og bruge min uddannelse i en anden sammenhæng. Tænker, 
det handler rigtig meget om al den kontrol, øgede krav om alt muligt, inklusion, manglende tid og en meget 
lidt fleksibel arbejdstid, som jeg føler påvirker mit privatliv i negativ retning. Det, folkeskolen var, da jeg 
begyndte som lærer, er den bestemt ikke mere og er sandsynligvis derfor, jeg ofte tænker på at forlade den - 
uden helt at kunne sige, at jeg er 100 procent utilfreds (respondent 352).

Mange, ca. 1/3, vælger ikke at svare på spørgsmålet, eller svarer, at de har fået sagt, hvad de ville. Enkelte 
siger fx: 

 "En masse, men orker ikke (respondent 5).

 "Kan ikke formuleres på så lidt plads (respondent 28).

 "Kunne blive ved og ved?? (respondent 85).

De lærere, der rent faktisk svarer på spørgsmål 6, rejser endnu engang en kritik af skolen, og vi ser i det 
følgende nærmere på to udvalgte områder af denne kritik. 
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Træthed, pres og stress
En del peger på, at de enten føler sig meget trætte, pressede eller stressede, og nogle af dem udtrykker 
bekymring for både sig selv, deres kolleger og også eleverne. 

 "Jeg er konstant træt og mangler energi, bruger en stor del af min fritid på at samle kræfter til næste dag, 
orker ikke ret meget i min fritid (respondent 429).

 "Jeg er træt - men jeg giver mig lidt endnu... for vores børns fremtids skyld, de har ikke fortjent det her. Jeg 
er taknemmelig for den skolegang, jeg selv nåede i 80’erne og 90’erne. Jeg har været heldig (respondent 
441).

 "Det er et helvede! (respondent 577).

 "Jeg er som regel så træt, når jeg kommer hjem fra arbejde, at jeg ikke orker at have et socialt liv. Jeg er glad 
for, at mine børn nu er så store, at de kan klare meget selv. Sådan som folkeskolelærerjobbet er blevet, ville 
jeg ikke kunne klare det med små børn. Og jeg synes faktisk heller ikke, at ens job skal fylde det hele. Mine 
kolleger lægger sig syge med stress på stribe. Og mange har forladt skolen og laver noget helt andet. Nogle 
dage er jeg så træt allerede fra morgenstunden, at jeg har kvalme (respondent 624).

 "Jeg er selv gået ned med stress efter 12 år i faget, og jeg bliver bestemt ikke ved med at være lærer. Det er 
for hårdt og heller ikke det værd (respondent 1230).

Reaktion på reformen og lov 409
I en del af svarene udtrykkes der en form for sorg over, hvad der er sket med folkeskolen de seneste år, 
primært pga. reformen og lov 409. Det kan også være vrede, træthed eller et håb om, at nogen på et 
tidspunkt indser, hvad der er sket med folkeskolen. Der tilføjes som sådan ikke noget nyt, men det er 
slående, at en del lærere har trang til at uddybe, hvor hårdt ramt de føler sig af reformen og lockouten. 

 "Tja, før reformen var mit job et kald, her efter reformen ville man ønske, at man aldrig var blevet lærer 
(respondent 49).

 "Jeg er rasende på de politikere og deres medløbere, der har ødelagt mit livsværk (respondent 685)

 "Føler, vi er blevet smadret efter reformen. Føler mig som en fange, der bare skal indordne sig. Vi bliver set 
ned på og gjort til grin (respondent 673).

 "Stoltheden og identiteten som lærer er fuldstændig forsvundet. Lockouten i 2013 har ramt meget dybere 
end forventet. Ansvarligheden for arbejdet er skudt i stykker, og vores arbejdsgiver - kommunen - har 
svigtet os totalt (respondent 664).
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 "Mistilliden til lærerne har ødelagt min arbejdsglæde. Vi vil aldrig glemme lockouten og dens konsekvenser. 
Det er blevet fabriksarbejde lige siden. Alt for mange af mine dygtige kollegaer er blevet syge. Ledelsen har 
for travlt med at sidde højt til hest (14).

 "Jeg fortæller gerne til dem, der orker at høre på mig, hvor ked af det jeg er. Ked af, at folkeskolen er blevet 
så udvandet og falsk (respondent 1046).

 "Det gjorde meget for min arbejdsglæde og identitet som lærer, at vi blev lockoutet. Det er det værste, jeg 
har oplevet i mit arbejdsliv. Det var tonen i debatten. Jeg havde passet mit arbejde og lagt de timer, jeg 
havde fået løn for. Alligevel fik jeg af vide, at jeg var doven, ukvalificeret og forkælet. Jeg fik taget min 
løn, mit arbejde og min stolthed over mit erhverv (respondent 833).

 "Vi havde en rigtig god folkeskole! Mit hjerte GRÆDER over, at politikerne har ødelagt folkeskolen, fordi 
man ensidigt fokuserer på økonomi og tal her og nu, i stedet for at tænke på børnene - og hvad der er den 
gode barndom for dem!! (respondent 52).

 "Nej - jo - at det værste, jeg oplever, er at se den glidebane, et lærerkollegie befinder sig i, hvor vi stille og 
roligt tager alle ændringerne til os på et ubevidst plan og så ikke længere gør modstand. Det er faktisk det, 
jeg er allermest bekymret for (respondent 397).

Enkelte peger på, at de ikke tror, at noget bliver bedre, når lærerkommissionens rapport, som et resultat af 
OK18, kommer. De giver, lige som vi har set det tidligere, udtryk for resignation: 

 "… At det virker som nok en skinmanøvre at nedsætte et udvalg. Ingen, jeg har talt med i skoleverdenen, er 
i tvivl om, hvor det ender. Vi skal trynes nok engang (respondent 75).

 "Hvis ikke tingene ændrer sig markant med undersøgelseskommissionens rapport, så bliver jeg blot endnu 
en af de 17.000+ uddannede lærere, der ikke længere arbejder i folkeskolen. Hvis det rigtige job kommer 
inden da, så afventer jeg ikke undersøgelseskommissionens rapport, men forlader folkeskolen inden, og har 
jeg først forladt folkeskolen, tror jeg aldrig, at jeg vender tilbage igen (respondent 3).

Opsamling
Rigtig mange lærere vælger under spørgsmål 6 at pege på nogle negative forhold, der gør deres arbejdsliv 
hårdt. Som det er fremgået, føler mange sig meget pressede og stressede. En del af dem beskriver sig selv 
som meget engagerede lærere, der brænder for deres job, men de kan ikke længere få enderne til at mø-
des. De har ikke den fornødne tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Mange peger på et markant 
skifte i deres job efter lockouten, reformen og lov 409. De taler om at miste deres stolthed, deres identitet 
som lærere. En taler sågar om at miste sit livsværk. De taler også om at føle sig smadrede, at føle sig til grin 
og om at føle sig fanget. En del fortæller, at deres arbejdsglæde forsvandt med reformen og lov 409. Der 
markeres således et meget markant ’før’ og ’efter’ reformen i deres fortælling. 
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Ekskurs. Spørgsmål 6. De nye lærere
Hvis man kun kigger på de nye lærere, dvs. dem, der har været i folkeskolen i 0-5 år - hvilket billede 
tegner der sig så under spørgsmål 6? Ud af dem, der har svaret på spørgsmålet, er godt 1/6 nye lærere. De 
giver generelt udtryk for, at det er hårdt at være ny lærer: 

 "Jeg tror, at det er ekstra hårdt at være ny lærer. Jeg føler ofte, jeg mangler erfaring og gode ideer, som jeg 
kan hive frem, når der er så lidt forberedelsestid. Man mangler sammenhængende tid, 45 minutter mellem 
timerne er ikke nok til at tænke en masse gode tanker og planlægge forløb. Jeg føler mig næsten altid bagud 
og lige når jeg er ved at være med, kommer der en temadag, et forældremøde, en klassekonflikt eller andet 
ind over og rykker hele planen, så jeg igen er bagud (respondent 1044).

 "Det er uendelig svært at navigere i folkeskolens uendelige mængder af regler som ny lærer, hvilket ikke 
bliver nemmere af, at der konstant er nye tiltag, der skal løse det hele. Vi måles, vejes og vurderes konstant 
og har knap tid til at trække vejret og reflektere over, hvad det er, vi gør godt og skidt med vores undervis-
ning. Kerneopgaven og det relationelle arbejde med eleverne må konstant nedprioriteres pga. alt muligt, der 
ligger uden for den almene undervisning (respondent 63). 

Overvejer at søge væk
¼ af de nye lærere, der svarer på spørgsmål 6, overvejer at søge væk fra folkeskolen, fordi de ikke kan hol-
de til deres arbejde mere; en del af dem nævner eksplicit at søge over til privatskoler. Flere giver udtryk 
for, at de er glade for deres arbejde, brænder for det, men alligevel ikke kan længere. Drømmejobbet er 
for hårdt. De føler sig nødsaget til at søge væk, hvis arbejdsvilkårene i folkeskolen ikke snart bliver bedre. 
Nogle nævner, at der skal gøres nogle konkrete tiltag for de nyuddannede. Andre kritiserer læreruddan-
nelsen for ikke at have klædt dem på til arbejdslivet. 

 "Hvis jeg mødte mit yngre jeg, så ville jeg sige: flygt! Hvem vil hjælpe os med at vende denne udvikling?? 
(respondent 45).

 "Hvis ikke der sker ændringer inden for overskuelig tid, der giver mig de rette betingelser for at udføre 
mit arbejde ordentligt, ser jeg ingen fremtid i folkeskolen. Jeg elsker kerneopgaven i mit arbejde, men jeg 
hverken kan eller vil blive ved med at give afkald på min fritid for at kunne udføre mit arbejde tilfreds-
stillende (respondent 93).

 "Jeg har det ikke godt og er på vej væk. Standarden er i mine øjne forkert. Her taler jeg ikke om økonomisk 
standard, men om, at vi som ‘lærer-folkefærd’ bare ser gennem fingre med, vi alle sammen går rundt med 
forhøjet stressniveau, at der ikke er plads til at tage en sygedag, da man ved, ens kolleger mister deres 
forberedelsestid og derved stresses yderligere. At det er blevet ok, at ledelsen presser os så meget (de presses 
andre steder fra)... Det kræver for meget af mit liv og slider mig i stykker... Alle lærere taler om det på 
lærerværelset... øv for fremtidens børn (respondent 233).

 "Jeg overlever, men ser ikke mig selv i dette fag resten af mit liv (respondent 264).
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 "Jeg er gået ned med stress og er nødt til at søge væk fra folkeskolen. Det er et fåtal af mine kolleger, der 
ikke enten har været nede eller er på vej ned med stress. Arbejdsmiljøet er ekstremt hårdt, forventningerne 
til vores arbejde stemmer ikke overens med vores muligheder. Flere og flere elever lider af stress og angst og 
mistrives. Mine ambitioner for folkeskolen er for høje, i forhold til hvad der er muligt, og det er utilfreds-
stillende (respondent 460).

 "Folkeskolen er blevet udsultet af politikerne, og dette går ud over børnene. Jeg har ofte overvejet, om jeg vil 
være vidne til dette, på trods af at jeg yder mit bedste. Jeg overvejer derfor at skifte til fri-og privatskoler 
efter kun at have været uddannet folkeskolelærer i 1 år (respondent 942).

 "Jeg har arbejdet i folkeskolen i et år nu og overvejer allerede, som minimum, at søge ud i privatskolerne. Jeg 
har ’brækket hjernen’ på det enorme pres, jeg er kommet ud i. Dette er nok ikke hjulpet af, at jeg har gået 
på en læreruddannelse, der konstant brugte ønskescenarier som eksempler (respondent 1042).

 "Jeg er p.t., efter tre års erfaring med undervisning i folkeskolen, kommet til den konklusion, at jeg ikke skal 
være lærer. Det er simpelthen et andet job, jeg er kommet ud i end det, jeg troede, jeg havde i vente, da jeg 
påbegyndte min uddannelse i 2012 (respondent 1047).

 "Jeg har kun været lærer i 4 år, og jeg kan godt forstå, hvorfor de fleste giver op, inden 7 år er gået ... 
(respondent 1064).

 "Jeg søger også væk, selvom jeg aldrig havde troet det (respondent 1117).

 "Jeg er uddannet lærer i 2016 og er i gang med mit 3. skoleår som fastansat lærer. Dette bliver også mit 
sidste, da jeg vil søge andre udfordringer med videreuddannelse til sommeren 2019. Jeg ser desværre ikke 
mig selv arbejde i folkeskolen mange år frem med de udfordringer, der er p.t. Rent personligt vil jeg gerne 
være god til det, jeg laver, og det føler jeg ikke helt, jeg kan opnå i lærerjobbet, som det er nu. Jeg oplever 
ikke at være stresset, men har dog taget beslutningen allerede nu om at søge andre udfordringer. Jeg ser 
mange kolleger, som enten er nede med stress eller føler sig stressede (respondent 1191).

Stress
Som det er fremgået ovenfor, overvejer en del unge lærere at søge væk, fordi de har været sygemeldt med 
stress eller finder, at jobbet er for stressende. Stress fylder meget i svarene. Mange nævner det som et 
væsentligt problem og omtaler enten egen stress eller oplevelsen af meget stressede kolleger:

 "Jeg synes ikke, at man skal blive syg af sit arbejde. Hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved nu, så havde jeg 
meget muligt valgt en anden uddannelse, og det er megaærgerligt, for jeg er faktisk rigtig god til mit job! 
(respondent 1030).
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 "Jeg øver mig dagligt i at tage den med ro efter en periodes sygemelding med stress og depression. Det er 
svært at finde pauser i løbet af arbejdsdagen. Pauser er vigtige og burde opprioriteres og ikke udnyttes til 
forberedelse og andet (respondent 386).

Enkelte nævner eksplicit, at der skal være meget fokus på de nyuddannede lærere: 

 "Jeg har oplevet stress tæt på i mit første år som uddannet lærer og blev sygemeldt i 6 måneder. Der mang-
lede forståelse for det at være ny, og jeg blev hurtigt presset ud i projekter og opgaver alene, hvor jeg ikke 
vidste hvordan jeg skulle gøre. Der mangler både fokus på de nyuddannede, men også regler for, hvordan 
nye og nyuddannede skal introduceres for livet som lærer (respondent 203).

 "At jeg er gået ned med stress og siden angst og depression fortæller lidt om det hektiske liv, man har, især 
som nyuddannet. Jeg mangler mere støtte til nye lærere, færre timer og et fokus på elevomsorgen… (respon-
dent 366).

At se sine kolleger gå ned med stress er et tema for flere: 

 "At jeg på nuværende tidspunkt desværre har alt for mange af mine kollegaer, der løber lidt for stærkt, så 
de ikke har krop og sjæl med - så de får stress (respondent 224).

 "Ser flere af mine kolleger bukke under med stress. Det er ikke anstændigt, at man skal blive syg af at gå 
på arbejde. Jeg er pædagog i folkeskolen og har været det i 5 år. I alle årene har jeg været støtte for op til 7 
børn, som er udfordrede på det sociale, faglige og menneskelige plan (respondent 259).

 "Der er meget lidt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Siden skolestart har jeg næsten dagligt talt med eller 
set kolleger græde, fordi det er så svært, og fordi der er en ledelse, der ikke bakker op og anerkender vores 
store arbejde (respondent 963).

Glad, men det er problematisk
En del af de nye lærere fortæller omvendt også, at de er glade for, eller ligefrem elsker, deres job, men de 
peger på forskellige forhold, der gør det rigtig svært at udføre sit arbejde tilfredsstillende. 

 "Jeg har fundet mit drømmejob, lad mig nu bare gøre mit arbejde uden indblanding (respondent 596).

 "Jeg elsker mit arbejde, men arbejdsbyrden tynger mig (respondent 162).

 "Folkeskolen er et smukt projekt, som jeg meget gerne vil støtte, og som jeg ønsker kan vokse sig stærkt igen. 
Men p.t. ville jeg nok ikke sende mine egne børn i folkeskolen (respondent 283).
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 "Jeg elsker mit job, men jeg savner virkelig tid til det, der betyder noget: eleverne og deres trivsel og læring - 
i hverdagen! Ikke på trivselskonferencer og pædagogiske møder! (respondent 270).

 "Generelt har jeg det rigtig godt, jeg kan som sagt godt lide mit arbejde. Dog skal der ikke sås tvivl om, at 
rigtig meget oppefra modarbejder kerneværdierne i folkeskolerne, og det kvæler nogle… (respondent 138).

Hårdt arbejde
En del nye lærere peger helt enkelt på, at det er et hårdt arbejde. 

 "Jeg er presset. Både fysisk og psykisk lige p.t. (respondent 92).

 "Pas nu på os. Vi vil SÅ gerne Danmarks børn under de rigtige arbejdsforhold (respondent 1166).

 "Generelt elendige arbejdsforhold. Forberedelsesplads langt fra klasser, eller langt fra lærerværelse, så man 
spiser i indskolingen blandt larmende børn ... hvis man overhovedet NÅR at holde pause. Uden varsel at 
blive brugt som vikar, fx 8-10, hvor ens eneste forberedelse til de næste 2-3 dage ligger. Typisk med en sms 
kl. 7 om morgenen (respondent 347).

 "Er nyuddannet i juni i år. Så håber på bedre arbejdsvilkår. Men håber da, at jeg bliver i folkeskolen i 
mange år endnu (respondent 415).

 "Jeg føler mig dagligt utilstrækkelig i mit job. Jeg har så mange ideer, ambitioner og ønsker, men de kan ikke 
blive indfriet pga. mine arbejdsforhold. Der er for mange opgaver og for lidt tid! Hvis man vil have kvali-
tet i undervisningen og en velfungerende folkeskole i det hele taget, skal lærerne have mere forberedelsestid 
(respondent 1121).

 "GIV OS TID MED BØRNENE. TRO PÅ OS. VI KAN GODT. LAD SKOLENS LEDELSE VÆRE SÅ 
DYGTIGE, AT DE KAN VURDERE, HVEM AF DERES LÆRERE DER LIGE SKAL KORRIGERES, 
HVIS DE IKKE HELT LEVER OP TIL KRAVENE SOM LÆRER. MEN LAD DET FOR GUDS 
SKYLD IKKE VÆRE LAVESTE FÆLLESNÆVNER ELLER EN SMART KONSULENT, DER SKAL 
AFGØRE, HVILKE TILTAG DER SKAL SØSÆTTES. INGEN, DER IKKE SELV STÅR MED EN 
KLASSE I 25 KONFRONTATIONSTIMER OM UGEN, BURDE KUNNE SÆTTE PROJEKTER I 
VÆRK. DE FORSTÅR IKKE, HVAD DET KRÆVER. DE FORSTÅR IKKE, HVOR MEGET ONDT 
DET SKABER, HVOR MEGET TIDSSPILDE DET UDLØSER, OG HVOR HØJT ET STRESSNIVEAU 
DET MEDFØRER” (respondent 1200).

Inklusion
Også de nye lærere peger på inklusion som et problematisk område. 
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 "For alles skyld ville langt bedre normeringer være fantastisk. Inklusion er der virkelig også brug for et 
ekstra kig på. Det koster alt for mange børn deres trivsel - herunder både inklusionsbørnene selv samt de 
andre elever. Ofte fører inklusion til eksklusion (respondent 440).

 "Jeg er stor tilhænger af inklusion, men for at det skal kunne lykkes, så er der nødt til at følge ressourcer 
med (respondent 888).

 "Mange lærere mangler den rette forståelse for elever med inklusionsbehov. Derfor sidder der mange børn i 
større klasser, der ikke får den nødvendige hjælp (respondent 226).

Glad
En lille gruppe af de nye lærere fortæller, at de er glade for deres arbejde. 

 "Det er fantastisk at arbejde med mine elever, det er klart federe at se børnene smile end noget andet (re-
spondent 86).

 "Jeg elsker mit job. Men jeg har så også kun arbejdet i lidt over en måned ... (respondent 285).

 "Overordnet set har jeg det godt :) (respondent 456).

 "Jeg har kun arbejdet i folkeskolen i lidt over en måned, så jeg rider stadig på en bølge af eufori iblandet 
vild forvirring. Selvom det er hektisk, og jeg til tider har for mange bolde i luften, så elsker jeg mit job! 
(respondent 551).

Negativ omtale
En mindre gruppe af de nye lærere peger på, at de er trætte af den negative omtale af folkeskolen. 

 "Jeg er røvtræt af, at folkeskolen altid bliver talt ned i medierne (respondent 671).

 "Jeg synes, at vi mangler alle de gode historier i medierne om, hvor godt folkeskolen klarer sig, og hvor meget 
god undervisning der egentlig findes rundt om i Danmark (respondent 200).

 "Jeg er træt af, at folk, jeg møder, generelt slet ikke kan forstå, hvorfor jeg er lærer i folkeskolen. Enten ser 
de mig som en ren helgen, der gør det af en højere årsag og roser mig til skyerne for min opofrelse. Eller også 
ser de undrende på mig og sætter spørgsmålstegn ved mine personlige prioriteringer, når jeg gider at være 
lærer. Jeg brækker mig. Jeg synes altså ikke, det er så kontroversielt at være lærer i folkeskolen (trods alt), 
og jeg er træt af, at det altid er et samtaleemne på den ene eller den anden måde. Og nej, jeg har ikke mere 
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ferie end dig. Nej, teenagere er faktisk ikke nødvendigvis et helvede at undervise. Nåh, du kan ikke fordra-
ge Anders Bondo. Nåh, det hele er vores egen skyld. Jeg bliver så træt (respondent 647).

Kritik af læreruddannelsen
Nogle ganske få af de nye lærere retter en kritik imod læreruddannelsen, som de ikke oplever ruster dem 
ordentligt til at varetage lærerjobbet. 

 "Jeg ville ønske, at lærerstuderende fik et større indblik i hverdagen på skolerne. Jeg ville ønske, at lærerger-
ningen igen kunne blive et kald med den respekt, det kræver, men det er der ikke lagt op til med den måde, 
læreruddannelsen er strikket sammen på (respondent 1141).

 "Seminarierne forbereder på ingen måde en til, hvordan man registrerer fravær, kontakter forældre, hvordan 
man køber ind til fysiklokalet, hvordan man skal arrangere klasseture mv. (respondent 724).

 "Nyuddannede lærere er ikke skabt til det pres, vi kommer ud for i folkeskolen. Vi har ikke lært nok om 
konflikthåndtering, forældresamarbejde osv. - vi lærer kun basic ting såsom teori. Vores praktikperioder er 
til grin. De er for korte, og de studerende bliver fritaget for mange ting under praktikken, såsom gårdvag-
ter, lærebøger m.m. Det går ikke - vi skal vide, hvad vi går ind til, og reflektere over, om det overhovedet er 
noget, vi holder til (respondent 894).

Opsamling
Som ovenstående tydeligt viser, er der mange af de nye lærere, der giver udtryk for, at de har det rigtig 
skidt. De faktorer, de peger på, der gør deres arbejde hårdt eller er stressende, er stort set de samme fakto-
rer, som alle andre lærere i undersøgelsen også peger på. Men der tegner sig et billede af, at de efter meget 
kort tid i jobbet kæmper så meget med det, at de overvejer at søge væk. 
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TEMATISK  
OPSAMLING
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Hvis man læser på tværs af de seks spørgsmål - hvad falder så én i øjnene? I første omgang er det værd at 
bemærke, i hvor høj grad lærerne giver udtryk for at elske deres job. Flere siger direkte, at de har verdens 
bedste job. Men når det så er sagt, er det næste, der er påfaldende, i hvor høj grad lærerne også giver ud-
tryk for, at deres job er hårdt og forbundet med både stress, frustration, dårlig samvittighed og en følelse 
af utilstrækkelighed. 

Overordnet set er der en tydelig tendens til, at elever og kolleger betyder meget for den enkelte lærer. De 
er for langt de fleste lærere en kilde til daglig glæde. Selv ældre lærere understreger, at de stadig kan blive 
helt høje af at se lyset i elevernes øjne, når de knækker en faglig kode. Eller de fortæller om glæden ved 
at blive hilst på i skolegården eller få et knus. Elevernes trivsel ligger lærerne meget på sinde. Det fremgår 
tydeligt af svarene, selvom det, vi har spurgt til, er lærernes egen trivsel. Det tyder på, at lærernes trivsel 
er tæt forbundet med elevernes trivsel. Så længe forholdet til elever (og kolleger) er godt, kan de virke 
som en slags ”buffer” over for et arbejde, der nogle gange presser lærerne til det yderste. Omvendt bliver 
lærerne også tilsvarende frustrerede, hvis de oplever, at eleverne mistrives, eller at de har svært ved at 
opretholde gode relationer til elever og kolleger.

Et andet forhold, som træder tydeligt frem på tværs af svarene, er, at lærerne ser ud til at have en ret enty-
dig opfattelse af, hvori deres kerneopgave består. Den består i at undervise børn og løse de opgaver, som 
er tæt forbundet hermed – fx at forberede god undervisning, rette opgaver, tale med børnene om både 
faglige og sociale problemstillinger og koordinere forløb med kolleger. Det er imidlertid også meget enty-
digt, at lærerne oplever, at det i stigende grad er svært at lykkes med denne kerneopgave, og det fortæller 
de er hårdt.

Når man ser nærmere på, hvad de peger på som årsag til dette, er det mest gennemgående svar ”mangel 
på tid”. Især efterlyser lærerne ”forberedelsestid” og peger på det problematiske i, at forberedelsestiden 
går med alt muligt andet end forberedelse. Når de forsøger at forklare, hvad det skyldes, peger de på flere 
forhold. Helt overordnet peger de på et misforhold mellem krav og ressourcer. I den forbindelse nævnes 
inklusion igen og igen som en stor og kompliceret opgave, der er landet på skolerne uden tilstrækkelige 
ressourcer til at løfte den. Inklusion kombineret med store klasser og mange lektioner skaber en voldsom 
mængde opgaver, som der slet ikke er tid nok til at løse. Disse mange opgaver opbruger den tid, som 
lærerne gerne ville have brugt til forberedelse eller andre opgaver tæt knyttet til undervisningen.

Ydermere peger rigtig mange af lærerne på, at de synes, deres sparsomme tid bruges forkert. De oplever, 
at meget af den tid, de bruger på møder, projekter, portaler og dokumentationsarbejde hverken løfter 
eleverne eller undervisningen, og derfor kommer den tid let til at føles som meningsløs. Mange af disse 
aktiviteter beskrives som forstyrrende, idet de trækker lærernes tid og fokus væk fra kerneopgaven. Disse 
forstyrrelser beskrives primært som søsat af mennesker, der sidder alt for langt fra skolerne og har alt for 
lidt indsigt i skolens dagligdag. Ønsket om arbejdsro er meget gennemgående. 

At jobbet opleves som hårdt, håndterer lærerne på meget forskellig vis. Nogle nøjes med at konstatere, 
at det er hårdt. Nogle vælger at gå ned i tid. Nogle giver udtryk for resignation. Enkelte taler om at finde 
nogle nicher, hvor man skal undervise i færre lektioner. Andre går ned med stress og bliver sygemeldt, og 
andre igen enten overvejer eller i færd med at søge væk. 

Generelt giver lærerne dog udtryk for en stor tro på folkeskolen som institution, og mange understreger, 
at det netop er derfor, at de er i folkeskolen. De understreger vigtigheden af, at folkeskolen er for alle, og 
at børn fra alle samfundslag kan mødes og lære hinanden at kende i folkeskolen. Den pointe understreges 
ofte gennem en modstilling mellem folkeskolen på den ene side og fri- og privatskoler på den anden. 
Ikke desto mindre er der en del lærere, der fortæller, at de overvejer at søge over i netop en fri- eller pri-
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vatskole, fordi de ikke længere kan genkende folkeskolen og ikke mener, den er god at være i for hverken 
børn eller voksne.

Man kan i mange af svarene se et klart billede af folkeskolen før og efter reformen og ikke mindst lock-
outen. Det kommer til udtryk i stærke billeder og med stærke følelser. Mange lærere taler om, at de øn-
sker at få respekten tilbage. Flere bruger billedet af, at folkeskolen efter reformen er en synkende skude. 
Nogle taler om, at deres livsværk er blevet ødelagt. En del nævner, at deres arbejde er gået fra at være et 
kald til at blive et 8-16-job. Men det, der er rigtig interessant i den sammenhæng, er, at de nye lærere, dvs. 
lærere, der har været i jobbet i 0-5 år, udtrykker sig på samme måde. Selvom de ikke har oplevet et ”før 
reformen”, giver de udtryk for samme frustration over folkeskolen som lærere, der har været i folkesko-
len i 25 år. De har også helt samme forståelse af, hvad en lærers kerneopgave er, og samme oplevelse af at 
mangle tid til den. 

Et gennemgående træk ved lærernes svar er, at der kommer flere dobbeltheder til udtryk. Det kan fx være 
den dobbelthed, der ligger i, at man på den ene side synes, at man har verdens bedste job, men på den 
anden side giver udtryk for, at jobbet er så hårdt, at man ikke kan holde til det længere. Eller den dob-
belthed, der ligger i at føle, at man hører til i folkeskolen, men alligevel overvejer at søge over i en fri- eller 
privatskole.
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TRE PARADOKSER 
I LÆRERARBEJDET
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Efter at have gennemgået lærernes svar på undersøgelsens spørgsmål vil vi i det følgende rette blikket 
mod, hvad vi har valgt at kalde for tre paradokser i lærerarbejdet. Som rapporten viser, giver lærernes svar 
et samlet indtryk af et lærerarbejde, som indeholder en række dobbeltheder, som udspiller sig inden for 
flere områder. Vi mener således at kunne pege på tre paradokser. Disse paradokser har vi dels mødt i et 
og samme svar på et konkret spørgsmål, dels på tværs af de enkelte respondenters svar. 

Det første paradoks handler om, at lærerne på en og samme tid beskriver deres arbejde som menings-
fuldt og meningsløst. Det andet paradoks handler om, at de dag ud og dag ind bliver ved med at forsøge 
at realisere en bestemt ide om den gode skole, til trods for at organisatoriske og politiske rammer beder 
dem om at orientere sig efter en anden ide om, hvad en god skole er. Det tredje paradoks handler om, at 
dedikerede folkeskolemennesker alligevel overvejer at søge væk fra folkeskolen. 

Paradoks 1: Lærergerningen mellem kærlighed og arbejdspres
Når folkeskolelærerne i denne undersøgelse beskriver, hvordan de har det, er et af de mest gennemgående 
indtryk, at mange lærere er spændt ud mellem på den ene side en grundlæggende kærlighed til lærerger-
ningen - og specifikt til lærergerningen i folkeskolen – og på den anden side et voldsomt arbejdspres. 
Mange lærere bærer således rundt på nogle ganske modsatrettede følelser af, at lærerarbejdet på den ene 
side er en kilde til arbejdsglæde og meningsfuldhed, mens lærerarbejdet på den anden side også er en 
kilde til frustration, mistrivsel og meningstab. 

Denne gennemgående dobbelthed i lærernes oplevelser af deres arbejdsliv kommer til udtryk på en ræk-
ke forskellige måder og også på et kontinuum. En lille gruppe lærere udtrykker sig hovedsageligt positivt, 
en stor midtergruppe gør meget ud af at fortælle, hvordan lærerarbejdet både er verdens bedste job og 
også et af de hårdeste, og endelig er der en gruppe af folkeskolelærere, som primært fortæller om det me-
get hårde lærerarbejdsliv. Det samlede indtryk er dog en paradoksal tilstedeværelse af samtidige og meget 
modsatrettede oplevelser af et lærerarbejdsliv, som både er meningsfuldt og meningsløst, tilfredsstillende 
og frustrerende, givende og hårdt. 

Den dobbelthed rejser flere spørgsmål. Helt grundlæggende rejser den spørgsmålet om, hvordan det kan 
være, at lærere i et og samme svar – og ofte i en og samme sætning - både beskriver lærerarbejdet som 
noget, der minder om verdens bedste job, og som noget, der minder om verdens værste job. For det gør 
størstedelen af de lærere, der har deltaget i undersøgelsen, igen og igen. De gør det blandt andet, når de 
begynder med at understrege, hvor meget de elsker deres arbejde - og særligt deres elever og de lærepro-
cesser, de sætter i gang sammen med dem. Men umiddelbart efter skriver de om, hvor hårdt de synes, 
lærerarbejdet er. Det, de i særlig grad understreger, er, at de ofte kommer til kort eller slet ikke når frem 
til den gode undervisning, de ønskede sig, fordi de skal bruge tiden på noget andet end det, de havde 
planlagt og finder meningsfuldt. Andre gange er det ikke manglen på mening, men simpelthen mængden 
af opgaver, der presser dem: for mange lektioner, for mange elever i klasserne, for mange inklusionsbørn 
og for få ressourcer. Den mest gennemgående fortælling er således, at lærerne elsker den del af arbejdet, 
som de betragter som deres kerneopgave, nemlig undervisning og de opgaver, herunder relationsarbejde, 
der knytter sig tæt hertil. Men – for der synes næsten altid at være et men – disse positive følelser synes 
udelukkende at få plads, når lærerne taler om kerneopgaven som et overordnet ideal, eller når der dvæles 
ved konkrete hændelser, hvor det har været muligt at holde kerneopgaven fri af unødige forstyrrelser. 
Pointen er ikke desto mindre, at lærerne ofte oplever, at de i dagligdagen ikke kan friholde kerneopgaven 
fra forstyrrelser og derfor ikke synes, de kan lykkes med dét, de synes er deres kerneopgave eller burde 
være deres kerneopgave.

Som en konsekvens bliver folkeskolelærerne bærere af en række paradoksale modsætningsforhold, som 
i første omgang opleves som indre følelsesmæssige og professionelle dilemmaer om, hvordan modsæt-
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ningsforholdene skal balanceres. Det kommer fx til udtryk, når lærere på den ene side fortæller, at de 
elsker at undervise og bliver helt høje af flow og positive læreprocesser, men på den anden side desværre 
ikke har tid til at tilrettelægge undervisningen, så den kommer til at udspille sig på den måde; eller når 
de på den ene side hylder folkeskolens mangfoldighed, men på den anden side fortæller, hvordan de 
overvejer en friskole til sig selv eller deres egne børn for at undgå lange skoledage og konsekvenserne af 
manglende ressourcer til inklusion. En mulig forklaring på, at lærerne samlet set fremstår som bærere af 
en række indre følelsesmæssige paradokser, er måske netop, at idealer alt for ofte krydser klinger med en 
skolevirkelighed, som ikke kan indfri disse idealer. Det ser vi nærmere på under paradoks 2.

Et andet spørgsmål, som kan rejses, er, hvordan lærerne overhovedet kan rumme så modsatrettede og 
selvmodsigende følelser i et og samme arbejdsliv? En del af svaret på det spørgsmål viser sig, når vi ser 
på de fortællinger, hvor lærerne begynder med at beskrive de mere negative aspekter af et lærerarbejdsliv 
forbundet med et konstant arbejdspres, men lader fortællingerne glide over i beskrivelser af hændelser, 
som synes i stand til at lette et sådant arbejdspres. Her kan der være tale om alt fra et simpelt kram eller 
et kærligt hej fra elever til beskrivelser af lektioner eller hele forløb, der lykkes, eller af relationer, som 
udvikles positivt. På den måde er det tydeligt, at gode relationer og en vellykket undervisning kan virke 
som en slags ventil – eller buffer - der mindsker belastninger fra en tids- og ressourcepresset hverdag, og 
de positive oplevelser synes at gøre det muligt at udholde paradoksale dobbeltheder i lærerarbejdslivet. 

Paradoks 2: Når to skolevirkeligheder modarbejder hinanden
Svarene i undersøgelsen tyder på, at lærernes syn på skolens praksis ikke stemmer ret godt overens med 
folkeskolens organisatoriske rammer. Eller med andre ord: Det er, som om der er to skolevirkeligheder/
forståelser, der bliver ved med at støde sammen. Den skolevirkelighed, som lærerne så at sige har inde i 
deres hoved og synes er den ”rigtige” eller ideelle, kolliderer med de organisatoriske rammer, de bliver 
mødt med. Ikke desto mindre bliver lærerne ved med at forsøge at praktisere skole på den måde, de 
synes er rigtig, hvilket udløser et stort arbejdspres og store frustrationer, når det ikke lykkes. Når lærerne 
oplever ikke at kunne lykkes med den gode undervisning eller den rette støtte til de elever, der har behov 
for det, resulterer det i en oplevelse af, at skolen er blevet ”forkert”. En lærer bruger decideret udtrykket, 
at skolen er blevet ”falsk”, og en anden skriver, at folkeskolen ikke længere er ”det bedste bud på folkets 
skole”.

Men hvad er det så for en forestilling om ”kerneopgaven” eller om den gode skole og den gode under-
visning, som lærerne har inde i hovedet og forsøger at leve op til? Som det er fremgået igen og igen i de 
spørgsmålsspecifikke kodninger, beskriver langt de fleste lærere – med stor kærlighed - kerneopgaven 
som det at undervise børn samt tage sig af de opgaver og relationer, der er tæt knyttet dertil. Men de 
beskriver også igen og igen, at der er en række forhold, der trækker primært tid, men også fokus, væk fra 
denne kerneopgave. De er blevet lærere, fordi de elsker at undervise børn, og nu oplever de ikke at have 
den fornødne tid til hverken børnene eller til at forberede ordentlig undervisning. 

I stedet oplever de, at ”nogen uden for skolen” kræver det modsatte af, hvad lærerne ønsker sig og 
forsøger at praktisere. De oplever, at de bliver bedt om at bruge tid på overflødige, nytteløse eller uladsig-
gørlige projekter. Mange lærere tror ikke på, at fx Meebook, elevplaner og tests gavner udbyttet af deres 
undervisning, og de oplever, at dem, der har bestemt, hvordan der skal praktiseres skole, ikke har for-
stand på det. Selv om lærerne faktisk af deres arbejdsgivere bliver bedt om at prioritere at bruge deres tid 
på fx dokumentation, projekter, møder og tests, resulterer det gang på gang i, at lærerne oplever at bruge 
deres tid på ”det forkerte”, og at dette, som fremgået, bliver på bekostning af netop det, som de oplever 
som deres kerneopgave. 
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Det rejser naturligvis spørgsmålet om, hvorfor lærerne ikke bare justerer deres forestilling? Kan de ikke 
bare indstille sig på, at kerneopgaven er en anden, og at dokumentation, møder og tests er en del af 
kerneopgaven? Som det er fremgået gennem rapporten, synes hovedparten af lærerne, at dette er utrolig 
svært, da det betyder, at de skal gå for meget på kompromis med deres idealer og værdier. Men vi har dog 
også set eksempler på lærere, der i deres svar har forklaret, hvordan de har forsøgt at justere forestillinger 
og ambitionsniveau (se afsnittet om resignation under kap. 2 og også afsnittet om ”overlevelsesstrategier” 
i kap. 1). En lærer beskriver, at vedkommende er blevet en ”resigneret kyniker”. En anden taler om at 
prøve at gøre sit job overfladisk. Andre igen fortæller, at de øver sig i kun at gøre deres arbejde halvt, øver 
sig i ikke at føle sig ordentlig forberedt til deres undervisning. Det store problem er, at det får lærerne til 
at føle, at deres arbejde mister mening. De mister simpelthen arbejdsglæden. En del lærere fortæller, at de 
slider sig selv op, med mindre de finder nogle individuelle overlevelsesstrategier – såsom nogle nicher, 
der resulterer i, at de fx har færre undervisningslektioner. 

Der er dog også en anden, og mindre værdiorienteret, forklaring på, at lærerne ikke bare justerer deres 
syn på kerneopgaven og lærergerningen: nemlig en oplevelse af, at det, de bliver bedt om at gøre, sim-
pelthen er uhensigtsmæssigt. Flere beretter, hvordan der ustandselig kommer ”tåbelige ideer” udefra og 
oppefra, der passer dårligt ind i skolens virkelighed, og i øvrigt sjældent bliver fulgt til dørs. Politikere, 
forvaltninger, kommuner og indimellem også skolens ledelse bliver beskrevet som nogle, der ikke har 
forstand på skolens virkelighed, og som træffer beslutninger, der resulterer i, at lærerne bruger deres tid 
forkert og svigter den kerneopgave, de synes er rigtig og vigtig. Meget peger på, at lærerne har meget svært 
ved at forlige sig med de ændringer, man fra politisk hold forsøger at lave – primært fordi de oplever, at 
de hindrer dem i at være gode lærere, der leverer god undervisning til børnene. 

Opsummerende kan man sige, at de to skolevirkeligheder, der støder sammen, opleves som uforenelige. 
Lærerne oplever ikke, at de bare kan tilpasse sig. Primært fordi de i så fald mener at svigte deres kerneop-
gave, svigte børnene og ikke være ”ordentlige” lærere. 

Paradoks 3: At være et folkeskolemenneske, der alligevel overvejer at 
søge væk
Hvordan kan man have verdens bedste job og så alligevel overveje at søge væk? Som en konsekvens af 
oplevelsen af ikke at have tid til det, man elsker at gøre og synes er vigtigt, fortæller en del lærere, at de 
enten er i færd med at søge væk eller overvejer at gøre det. Det er gennemgående i disse beskrivelser, at 
det er forbundet med både uvilje og en følelse af tab. Flere fortæller, at de ikke har lyst til at søge væk fra 
folkeskolen, men at det er noget, de er nødt til at gøre. Ganske mange fortæller ydermere, at de faktisk 
er ret overraskede over ”at det skulle komme dertil”. De bruger vendinger som ”havde aldrig troet, at det 
skulle komme så vidt” eller ”jeg elsker folkeskolen, men … ”. De havde aldrig troet, at de ville overveje at 
søge væk fra folkeskolen, men nu bruger de deres weekender på at kigge på stillingsannoncer. De er sim-
pelthen overraskede over, at de overvejer at søge væk, og de har egentlig ikke lyst til det, men samtidig må 
de erkende, at de har mistet arbejdsglæden, ikke længere kan finde mening i arbejdet, ikke kan leve med 
den dårlige samvittighed, de føler over for børnene, eller ganske enkelt ikke kan holde til arbejdspresset. 

Når det kommer bag på lærerne, at de overvejer at søge væk, kan det hænge sammen med, at mange 
lærere har givet udtryk for en stor tro på folkeskolen. Den er ikke bare en hvilken som helst arbejdsplads; 
folkeskolen er ifølge mange af lærerne den vigtigste institution i samfundet, den binder samfundet sam-
men ved at være for alle, og de fortæller, at det fylder dem med både glæde og stolthed at være en del af 
folkeskolens projekt. Mange af lærerne er simpelthen ”folkeskolemennesker”, eller som flere udtrykker 
det ”Folkeskolelærer med stort F”. De giver udtryk for at være dedikerede til deres arbejde netop på en 
folkeskole, og de giver udtryk for en stor glæde ved deres arbejde. Men der er også en smertegrænse, der 
for nogles vedkommende er ved at være nået. De går varmt ind for folkeskolen, men hvis folkeskolen 
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så at sige ikke længere er folkeskolen, så er det svært at blive. Som det er beskrevet flere gange, forsøger 
mange i første omgang at gå på kompromis med deres idealer, men det beskrives som en svær strategi. Så 
på trods af at være ”folkeskolemennesker” vælger en del at søge væk. Nogle vil bare væk fra folkeskolen, 
andre søger specifikt over i fri- og privatskoler. Og det gør de, selvom de værdimæssigt bekender sig til 
folkeskolen. 

Når lærerne nu tilsyneladende er ”folkeskolemennesker”, hvorfor overvejer en del af dem så at søge væk? 
Det hænger formentlig sammen med flere forhold. Deres tro på folkeskolen udfordres af, at den faktiske 
folkeskole tager sig anderledes ud end den folkeskole, de har inde i hovedet. Folkeskolen er ikke længere 
folkeskolen. Flere bruger, som tidligere nævnt, billedet af folkeskolen som en synkende skude. Nogle 
siger decideret, at de ikke kan genkende folkeskolen længere, eller at det var en anden folkeskole, de i sin 
tid begyndte på. Men der er ikke bare tale om en ”forfaldshistorie blandt ældre lærere”, forstået som en 
fortælling om, at alt var godt i folkeskolen ”i gamle dage” eller før reformen og lockouten. Selv de helt 
nye lærere bliver overraskede over den folkeskole, de møder. Den stemmer åbenbart heller ikke overens 
med deres billede af en rigtig folkeskole, hvorfor nogle af de nye lærere allerede efter et år eller to overve-
jer at kaste håndklædet i ringen. Og det gør de med præcis de samme begrundelser som de lærere, der har 
været der i 10, 25 eller 35 år. 

Nogle lærere fortæller, at de specifikt overvejer at søge over til fri- og privatskoler, i håb om at arbejds-
forholdene er bedre der, og at de således kan fortsætte som lærere. Andre fortæller omvendt, at de ikke 
oplever et skift over til fri- og privatskoler som en mulighed. Som en lærer siger: Jeg ville gå på kompro-
mis med alt, hvad jeg tror på. Andre fortæller, at de synes, at det er forkert at flygte over til fri- og privat-
skoler. Mange udtrykker også en frygt for, at både forældre og lærere vil tage flugten, hvis der ikke meget 
snart sker nogle drastiske ændringer med folkeskolen. Men en betragtelig gruppe lærere står altså i den 
paradoksale situation, at de overvejer at søge væk fra den institution, de tror på og holder af, over til an-
dre institutioner, som de ikke værdsætter på tilsvarende måde, simpelthen fordi det er den eneste måde, 
de kan forblive lærere på.
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Når vi i denne undersøgelse har valgt at spørge, hvordan danske folkeskolelærere har det, ligger vores 
fokus i forlængelse af en stigende international forskningsinteresse i lærertrivsel (se fx McCallum et al. 
2017). Denne stigende interesse hænger blandt andet sammen med en årelang optagethed af et lærer-
arbejde, der på tværs af lande ofte karakteriseres som både fysisk, psykisk og emotionelt belastende. 
International forskning peger på omfattende problemer med udbrændthed og stress i lærerarbejdet (se fx 
Acton & Glasgow 2015; Kyriacou 2000). Problemerne omkring arbejdspres knytter desuden an til udfor-
dringer omkring at tiltrække og fastholde kvalificerede lærere i en række lande (OECD 2005, 2014).

Når der på tværs af lande har været så stort et forskningsmæssigt fokus på lærertrivsel, skyldes det dog 
ikke alene en interesse i at tiltrække og fastholde lærere, men også en stigende opmærksomhed på, at 
læreres trivsel og arbejdsglæde og elevers trivsel og læringsmuligheder indvirker på hinanden. Sådanne 
sammenhænge er denne rapport med til at udfolde, og på den baggrund kan undersøgelsens resultater 
på sigt bidrage til et allerede omfattende internationalt forskningsfelt. Men nok så relevant er det, at den 
internationale forskning også kan bidrage til forståelsen af vores specifikke undersøgelse.

Indledningsvis beskrev vi, hvordan undersøgelsen af de 1232 danske folkeskolelærere ikke kan siges 
at være statistisk repræsentativ i forhold til danske folkeskolelærere generelt, fordi vi på baggrund af 
indsamlingsmetoden ikke kan vide, i hvor høj grad respondenterne i undersøgelsen ligner andre fol-
keskolelærere. Nu, hvor vi har analyseret besvarelserne, kan vi imidlertid undersøge, i hvor høj grad 
respondenternes beskrivelser af deres arbejde ligner eller afviger fra de beskrivelser af lærerarbejde, som 
andre forskere har fundet frem til i andre studier af lærerarbejde og lærertrivsel. På den måde kan vi få en 
fornemmelse af, om de lærere, der har deltaget i undersøgelsen, ser ud til at adskille sig markant fra andre 
lærere.

Noget, der er særdeles tydeligt i vores undersøgelse, er, hvor stor en betydning eleverne og deres vel-
befindende har for lærerne. Når vi spurgte, hvordan lærerne havde det, svarede mange på spørgsmålet 
ved at forklare om, hvordan deres elever havde det, og hvordan det påvirkede deres egen trivsel. Denne 
tætte sammenhæng mellem læreres og elevers trivsel kan som nævnt også ses i mange andre studier, idet 
adskillige forskere har påvist, at lærerelev-relationen er afgørende for både lærerne og eleverne (se fx 
Grams 2014; Gu 2014; Soini et al. 2010; Kidger et al 2016; McCallum & Price 2010; Roffey 2012). Vi vil 
fremhæve et par eksempler fra Danmark og nogle af vore nabolande.

I Norge udgav en ekspertgruppe nedsat af Kunnskapsdepartementet i 2016 bogen Om lærerrollen. I den 
fremgår det, at norske lærere ser undervisningen som kerneopgaven, og at det, der trækker jobbet i en 
positiv retning, er eleverne. Lærerne er primært optaget af elevernes trivsel og læring, og i forlængelse af 
det, bryder de sig ikke om, at politikere og alle mulige andre på afstand af skolen beslutter og iværksætter 
aktiviteter, der tager tid fra undervisningen (Dahl et al. 2016: 181, 201). I forlængelse heraf har Sarah 
Grams Davy vist, at der er statistisk signifikant sammenhæng mellem tyske elevers og læreres trivsel 
(Grams Davy 2014). Også Louise Klinges forskning om læreres relationskompetence har i Danmark fået 
særdeles stor opmærksomhed. Hun har bl.a. vist, at organisatoriske udfordringer som fx inklusionsdags-
ordenen kan betyde, at fagligt dygtige og relationskompetente lærere alligevel ikke formår at få deres 
klasser og elever til at fungere, således at begge parter trives (Klinge 2016:145f). Både dansk og internati-
onal forskning tyder altså på, at lærerne i vores undersøgelse på mange måder ligner andre lærere, når de 
påpeger, at mistrivsel blandt deres elever påvirker deres arbejdsglæde negativt. Meget kunne derfor tyde 
på, at der er et potentiale i at skabe vilkår, der understøtter lærer-elevrelationer i skolerne (se fx Day et al. 
2007; Day & Gu 2007). 

Særligt den danske, tyske og norske forskning i lærerarbejdsliv og lærerrolle, tegner et billede af læreres 
forståelse af deres arbejde og kerneopgave, der på mange måder ligner eller bekræfter den forståelse af 



87NÅR VERDENS BEDSTE JOB BLIVER FOR HÅRDT

lærergerningen, som beskrives i vores undersøgelse. Også her har lærerne et forholdsvis klart ideal for, 
hvordan de gerne vil være lærere overfor deres elever, og bliver frustrerede, når noget stiller sig i vejen 
herfor.

Dette bekræftes i øvrigt også i vore egne to tidligere rapporter Hvorfor stopper lærerne i folkeskolen? 
(Pedersen, Böwadt, & Vaaben 2016) og ”Først og fremmest elsker jeg at arbejde med børn” - Om studerendes 
valg af lærerlivet (Böwadt, Pedersen, & Vaaben 2017). Også her gav forhenværende folkeskolelærere og 
kommende lærere i Danmark udtryk for, at de ønskede sig at være lærere på en bestemt måde og med 
relationen til eleverne i centrum. Denne forestilling var en tydelig motivation og begrundelse for overho-
vedet at vælge at blive lærere, og det var også, når det ikke lykkedes at være lærer på den ønskede måde, at 
lærere valgte at forlade folkeskolen. Der er altså tale om et ret entydigt ideal for, hvordan lærere gerne vil 
være lærere, og dette ideal ser ud til at kunne genkendes på tværs af grupper, undersøgelser, landegrænser 
og tid – til gengæld kan vi ikke vide, om dette ideal nogensinde har været - eller kan blive - realiseret 
fuldt ud. 

Et andet forhold, som er værd at trække frem fra vores undersøgelse af de 1232 folkeskolelæreres oplevel-
se af deres arbejde er det, som vi i rapporten har beskrevet som paradokser eller dobbeltheder - forstået 
på den måde, at lærerne beskriver deres arbejde som på den ene side givende og meningsfuldt og på den 
anden side hårdt og meningsløst. Her er det i særlig grad relevant at relatere undersøgelsens resultater til 
Sarah Grams Davys forskning i tyske lærere, fordi hun netop har vist, at lærertrivsel ikke nødvendigvis 
er det modsatte af lærerbelastning. Hun viser i sin forskning, at lærere godt kan trives i deres arbejde, 
samtidig med at de finder det hårdt og frustrerende. Så længe det er muligt for lærerne at lykkes i relation 
til deres elever, kan denne del af arbejdet fungere som en slags ”buffer”, der kompenserer for forhold, der 
belaster, men hvis belastningerne bevirker, at lærerne ikke kan opretholde en tilfredsstillende relation til 
eleverne, forsvinder denne buffer-funktion - med mistrivsel til følge (Grams Davy 2014). 

De 1232 læreres svar i denne rapport tegner således et billede, der til trods for at lærergruppen ikke er 
statistisk repræsentativ, alligevel på mange måder stemmer ganske godt overens med de karakteristikker af 
lærerarbejde og lærertrivsel, som forskere i Danmark og andre lande er kommet frem til. At lærere orien-
terer sig efter sådanne idealer, og forstår deres arbejde på denne måde, rummer på den ene side en masse 
potentialer, i og med at lærernes engagement i og kærlighed til deres arbejde og ikke mindst til eleverne er 
en kæmpe drivkraft, der er af stor betydning for både lærernes og elevernes trivsel i skolerne. Men det gi-
ver også anledning til nogle udfordringer – særligt, når lærerne oplever, at forhold i og omkring skolerne 
indvirker negativt på deres mulighed for at lykkes som de lærere, de gerne vil være overfor deres elever. 

Problemer med styring, intensivering og omdømme 
Hvis vi vender tilbage til svarene i denne rapport, er der særligt tre forhold som lærerne oplever er med 
til at udfordre deres muligheder for at lykkes som lærere i relation til deres elever.

For det første peger lærerne på et styringsproblem, der kort og godt handler om, at tiden efter deres 
mening bruges på de forkerte opgaver. Lærerne peger altså på en række opgaver, som de ikke selv ville 
have prioriteret, hvis de havde kunnet bestemme. Derfor oplever lærerne også styringsproblemet som 
et autonomiproblem, der kan koges ned til, at lærerne oplever, at folkeskolen i stigende grad er styret af 
mennesker eller systemer, som sidder alt for langt væk fra hverdagen og derfor ikke kan se de dilemmaer, 
lærerne står i. Mange professionsforskere har gennem de senere år gjort opmærksom på, at der i takt med 
udbredelsen af New Public Management med tilhørende kvalitetssikringssystemer og standardiseringer 
netop er opstået nye kampe om, hvem der definerer og bestemmer hvordan fx godt lærerarbejde skal 
forstås, hvordan tiden skal prioriteres, og hvad det vil sige at gøre arbejdet professionelt (Andrew 2005; 
Evetts 2009, 2014; Kristensen 2014; Krogh-Jespersen 2005; Laursen 2004). Professionsforskningen har 
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gennem mange år skildret sådanne kampe og har bl.a. beskrevet, hvordan de såkaldt ”klassiske profes-
sioner” som læger og advokater haft en særlig status og legitimitet i samfundet, i og med at de er blevet 
betroet særlige forpligtelser til at varetage liv eller retssikkerhed og til gengæld har fået bemyndigelsen og 
autonomien til at sikre dette. Anderledes forholder det sig med fx lærere, sygeplejersker og pædagoger og 
andre velfærdsprofessionelle med mellemlange uddannelser, der af samme grund ind i mellem betegnes 
som ”semi-professioner”. Det bliver de ind i mellem kaldt, fordi de på den ene side ligesom de klassiske 
professioner orienterer sig efter særlige værdier, men på den anden side ikke nyder samme respekt og 
status i samfundet, og derfor kontinuerligt må kæmpe for deres legitimitet og ret til selv at tilrettelægge og 
sikre kvaliteten i deres arbejde (ibid). Lærernes kritik af ”politikere” og ”smarte konsulenter”, der vil de-
finere kriterier for kvalitet i arbejdet og prioritere lærernes tid, kan derfor ses i lyset af, hvordan sådanne 
kampe er blevet beskrevet af professionsforskere, og det ses tydeligt at kampen om lærernes tid og arbejde 
på ingen måde er et overstået kapitel. Der pågår stadig kampe i folkeskolen om, hvorvidt det er lærerne 
selv, eller eksterne andre, der har mandat til at beslutte, hvad godt lærerarbejde er, og hvordan lærernes 
tid skal prioriteres. Når lærerne i undersøgelsen således efterspørger frihed, autonomi og tillid til, at de 
selv kan vurdere, hvordan deres arbejde bedst tilrettelægges, kan disse ønsker således genkendes i andre 
forskeres beskrivelser af, hvordan lærere og andre velfærdsprofessionelle kontinuerligt indgår i kampe 
om, hvorvidt prioriteringerne i arbejdet skal udgå fra deres egne professions-etikker eller forståelser af, 
hvordan man er en god professionel - eller fra ydre-definerede kriterier for, hvordan kvaliteten i arbejdet 
sikres. 

Det er dog i den forbindelse værd at nævne, at der ikke er nogen garanti for, at mere lærerautonomi auto-
matisk fører til, at de idealer, som lærerne ønsker sig, indfinder sig i virkeligheden, så vi får gode lærere 
og gode folkeskoler. Historien rummer barske eksempler på, hvilke skoleformer lærerautonomi også har 
kunnet medføre (se fx Bayer 2017). Når vi her peger på et styringsproblem, er det derfor primært med til 
at vise, at kampen om, hvem der bestemmer over lærernes tid og over, hvordan kvalitet i arbejdet define-
res, stadig ikke er kommet til afslutning, og at lærerne oplever, at udefrakommende styring betyder, at de 
ender med at bruge deres tid på de forkerte opgaver.

Foruden et styringsproblem synes lærerne i undersøgelsen også at pege på et ressourceproblem. Lærerne 
beskriver således ikke kun en hverdag, hvor der går tid med det, de oplever som de forkerte opgaver. 
De beskriver også en hverdag, der præges af, at der ganske enkelt er for mange af de rigtige opgaver. De 
oplever at få flere og flere opgaver, som skal nås på kortere og kortere tid, og nogle af opgaverne (primært 
inklusionsopgaven) er derudover ganske komplekse og kan ikke bare løses – slet ikke, hvis lærerne også 
har mange lektioner, store klasser og meget dokumentationsarbejde uden for klasselokalet. Denne pro-
blemstilling kan også genkendes i international forskning om lærerarbejde, hvor der gennem en længere 
årrække har været forsket i intensivering. Intensivering af lærerarbejdet udgør således et velbeskrevet 
forskningsfelt – og rummer en debat – der, bl.a. handler om, hvorvidt lærerarbejdet kan siges at være 
blevet påviseligt mere intensivt, kompliceret eller på anden måde mere krævende og presset, hvilket me-
get tyder på, at det er (Apple 1986; Ballet, Kelchtermans, & Loughran 2006; Easthope & Easthope 2000; 
Hargreaves 1991). I forlængelse heraf har forskellige årsager til intensivering været diskuteret. Bl.a. har 
man diskuteret politiske og økonomiske forhold på makro-plan, andre forhold som fx uklare forvent-
ninger fra det omgivende samfund og en særlig læreretik (se fx Apple, 986; Easthope & Easthope 2000; 
Hargreaves 1991). Endelig har forskere set på, hvordan læreres arbejdsglæde, liv og velbefindende på-
virkes af et intensiveret arbejdsliv og på, hvordan lærere forsøger at navigere heri (se fx Ballet et al. 2006; 
Day & Hong 2016; Lawrence, Loi, & Gudex 2018). Vores undersøgelse føjer sig til listen af undersøgelser, 
der handler om, hvordan lærerarbejdet i mange lande opleves som intensiveret, men den peger samtidig 
på, at det ikke kun er de økonomiske krav om flere lektioner, store klasser og mere inklusion, der udgør 
problemet. Problemet skal ses i sammenhæng med, at det for hovedparten af lærerne ikke opleves som en 
mulighed at sænke barren trods oplevelsen af at de har for mange opgaver, fordi de så taber deres arbejds-
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glæde og integritet i processen. Derfor forsøger lærerne at leve op til både de mængdekrav de mødes med 
fra politisk hold og til deres egne kvalitetskriterier, omsorgsetikker og forståelser af, hvad en god lærer er. 

Et tredje og sidste problem, som adskillige lærere i undersøgelsen peger på, handler om et omdømmepro-
blem. Lærerne ønsker sig anerkendelse og respekt, og har en fornemmelse af, at mange mennesker – fx 
forældre, administratorer og politikere - slet ikke ved, hvor omfattende og kompliceret en lærers arbej-
de er, og derfor møder dem med kritik, krav og mistillid4. Dette billede kan desværre også genkendes 
i international sammenhæng, hvor ”teacher-bashing” er et problem i flere lande. Den videnskabelige 
litteratur på dette område er begrænset, men til gengæld vrimler det med amerikanske, australske og 
engelske avisartikler om emnet, så det er tydeligvis ikke kun i Danmark, at hele nationen diskuterer og 
har stærke meninger om lærerne og deres arbejde (se fx Samsa 2013; Zirkle 2002). Nogle forskere har på 
den baggrund deltaget i debatterne om teacher-bashing og beskrevet, hvordan bl.a. offentliggørelser af 
skolers eller læreres evalueringer og resultater har medført en slags udskamning af lærere, og at dette har 
store konsekvenser i form af stress og tab af arbejdsglæde (Harvey 2014; Hattam, Prosser, & Brady 2009; 
Scott & Dinham 2006). 

Noget af det, rapporten tydeligt viser, er i hvor høj grad lærergruppen i denne undersøgelse er dedikerede 
til det, de oplever som deres kerneopgave, nemlig undervisningen og det arbejde med især relationer-
ne til deres elever, som foregår i tilknytning hertil. Der er således tale om engagerede lærere, som tager 
deres arbejde alvorligt, og som ikke uden videre fraviger deres idealer om, hvordan man er en god lærer, 
selvom de oplever, at forskellige forhold kan besværliggøre det. De fraviger heller ikke uden videre deres 
tro på folkeskolen, som langt de fleste synes er en vigtig samfundsinstitution. Men denne dedikation til 
trods er der også tale om lærere, der fortæller om, hvor stort et arbejdspres de dagligt oplever, og om den 
frustration, det udløser, når man ikke oplever at kunne komme til at gøre sit arbejde godt nok. For nogles 
vedkommende får det dem til at overveje at søge væk fra folkeskolen, mens andre forsøger at navigere i 
dagligdagen, men har benyttet undersøgelsen til at udtrykke et håb og et ønske om, at nogen opdager, 
hvor pressede de er, og beslutter sig for at ændre på forholdene.

4 Denne mistillid udtrykker lærerne desuagtet, at lærerfaget blandt andet i Radius’ troværdighedsanalyse fra 2018 
placerer sig relativt højt set i forhold til øvrige professioner (Radius 2018)
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