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Forord 

Med folkeskolereformen i 2014 blev mål- og resultatstyring gjort til et centralt element i den statslige og 

kommunale styring af folkeskolen. Der blev sat nye nationale mål for skolens udvikling, og 

kvalitetsrapporten og en række andre styringsredskaber blev revideret. Mål, måltal, resultatmålinger og 

anden dataindsamling er nu integrerede redskaber i styringen af folkeskolen, som er under stadig udvikling.  

Nærværende undersøgelse afdækker, hvordan mål- og resultatstyring påvirker lærernes 

undervisningspraksis, deres oplevelse af undervisningens kvalitet og deres oplevelse af rammerne for 

arbejdet. I rapporten formidles resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere inkl. 

børnehaveklasseledere i Århus og Københavns Kommune. Begge kommuner arbejder med mål- og 

resultatstyring på skoleområdet og har gjort det igennem flere år.  

Spørgeskemaundersøgelsen udgør den kvantitative del af forskningsprojektet Lærerarbejde, målstyring og 

undervisningskvalitet, der undersøger lærerarbejde og oplevet undervisningskvalitet i de to kommuner 

med særligt fokus på betydningen af mål- og resultatstyring. Projektet er initieret af Afdeling for Anvendt 

Forskning i Pædagogik og Samfund, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Projektet er 

medfinansieret af Danmarks Læreforening på baggrund af den oprindelige projektbeskrivelse. Til projektet 

er knyttet en følgegruppe bestående af Danmarks Læreforening og Kommunernes Landsforening, der har 

en rådgivende funktion. Sekretariatet i Danmarks Lærerforening og lokalkredsene i Århus og København 

har bistået med uvurderlig opbakning og praktisk hjælp til projektets gennemførelse. Undersøgelsens 

nærmere fokus, indhold og formidling er alene forfatterens ansvar. 

Hovedforfatter og ansvarlig for rapportens indhold er Stinus Storm Mikkelsen, Center for Anvendt 

Skoleforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Morten Pettersson og Morten Rasmus Puck, 

ligeledes fra UCL, har gennemført de statistiske beregninger og rådgivet om undersøgelsesdesign og 

analysemodeller. Morten Pettersson er hovedforfatter på rapportens afsnit 2.2 og 2.3.  

En stor tak til de lærere, der har deltaget i undersøgelsen. Deres velvillige og åbenhjertige deltagelse har 

været altafgørende for rapportens tilblivelse.  

 

Stinus Storm Mikkelsen 

August 2020 
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Sammenfatning 
Folkeskolereformen i 2014 havde til formål at løfte elevernes faglige niveau og trivsel i skolen. Midlerne til 

dette var og er med visse justeringer bl.a. en længere og mere varieret skoledag med muligheder for 

understøttende undervisning og lektiehjælp, mere bevægelse i undervisningen, en større andel af lærere 

med linjefagskompetence samt en revision af Fælles Mål. Et andet centralt men måske mere overset 

element i reformen er videreudviklingen af en mål- og resultatorienteret styringslogik. Som noget nyt blev 

der således som led i reformen formuleret tre nationale mål og en række operative måltal for folkeskolens 

udvikling, og en række opfølgningsregler og -redskaber blev revideret eller udbygget, herunder 

kvalitetsrapporten, nationale test, trivselsmålinger og et udvidet centralt ledelsesinformationssystem.  

Nærværende undersøgelse fokuserer på betydningen af denne udvikling for lærernes arbejde og for 

undervisningen i folkeskolen. Mål- og resultatstyring bygger på kombinationen af på den ene side tydelige 

mål, løbende målinger og opfølgning på resultater og på den anden side en række lokale frihedsgrader til 

kommuner og skoler. Antagelsen er, at denne kombination kan sikre offentlighedens indsigt i skolens 

virksomhed og kvalitet og samtidig sikre institutioner og professionelle et råderum til at finde de bedste 

måder at nå målene på. Samtidig repræsenterer dette dog også et brud med den hidtidige, mere 

professionsbaserede styringsmodel, hvor skoler og lærere har udstrakt autonomi inden for en bredt 

formuleret rammelovgivning. Betydningen af dette skifte er således i sig selv værd at undersøge. Dertil 

kommer, at mål- og resultatstyring vides at kunne have utilsigtede konsekvenser for det professionelle 

arbejde. Der kan ske en forskydning imod de mål og indikatorer, som er lettest at måle og indsamle, og 

både ledere og frontmedarbejdere kan i det hele taget begynde at orientere sig snævert mod målene frem 

for mod en mere helhedsorienteret fortolkning og løsning af opgaven. Mindre målbare eller synlige dele af 

opgaven – fx sociale og dannelsesmæssige aspekter – kan risikere at blive nedprioriteret. I 

folkeskolesammenhæng kan det potentielt give problemer med undervisningens kvalitet og lærernes 

arbejdsmotivation. Der er altså tale om et styringsmæssigt dilemma og en lærerprofessionel 

problemstilling, som det er vigtigt at få belyst i en aktuel sammenhæng.  

Undersøgelsens resultater bygger på besvarelser fra 1513 lærere inklusive børnehaveklasseledere med 

ansættelse i folkeskolen i Århus og Københavns Kommune. Århus og Københavns Kommuner er valgt som 

cases for undersøgelsen, idet begge kommuner gennem flere år har gjort erfaringer med mål- og 

resultatstyring på skoleområdet. Undersøgelsens primære fokus er at undersøge sammenhænge imellem 

på den ene side lærernes oplevelse af mål- og resultatstyring på den enkelte skole og på den anden side 

lærernes vurdering af undervisningskvalitet og arbejdsbetingelser samt deres rapporterede konkrete 

undervisningspraksis. Der er altså tale om selvrapporterede data. For at styrke udsagnskraften af 

undersøgelsen har vi derfor spurgt lærerne om både subjektive forhold (oplevelser og vurderinger) og mere 

objektive forhold såsom tidsforbrug og konkrete undervisningsaktiviteter. Ved spørgsmål om 

undervisningskvalitet og undervisningspraksis blev lærerne bedt om at svare på baggrund af en selvvalgt 

konkret klasse i et selvvalgt fag. I oversigtsform blev deltagende de lærere spurgt om følgende: 

 Ledelsens grad af fokus på test- og prøveresultater  

 Tidsforbrug på en række arbejdsopgaver, herunder på dokumentation 
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 Hyppigheden af en række aktiviteter i egen undervisning, herunder ekskursioner, projektforløb, direkte 

prøve- og testorienteret færdighedstræning samt brug af læringsmål i undervisningen 

 Vurdering af kvaliteten af egen undervisning herunder graden af fordybelse, variation og inklusion 

 Vurdering af en række arbejdsbetingelser herunder forberedelsestid, lærersamarbejde og indflydelse 

på arbejdet 

Disse sammenhænge mellem mål- og resultatstyring, undervisning og arbejdsbetingelser udgør 

undersøgelsens primære fokus. Derudover rapporterer vi også en række øvrige resultater fra 

spørgeskemaundersøgelsen, der tegner et bredere billede af lærernes vurderinger af disse forhold. Endelig 

gengiver vi i kort form resultater fra en opfølgende kvalitativ interviewundersøgelse blandt lærere fra de to 

kommuner, som kan bidrage til at belyse spørgeskemaundersøgelsens resultater. 

 

Sammenhænge mellem mål- og resultatstyring, undervisning og arbejdsbetingelser 
Undersøgelsens hovedresultat er, at der er en stærk sammenhæng imellem på den ene side lærernes 

oplevelse af en skoles mål- og resultatstyringspraksis og på den anden side lærernes konkrete 

undervisningspraksis og deres vurdering af arbejdsbetingelserne og af undervisningens kvalitet. 

Resultaterne vedrørende disse sammenhænge er robuste og gælder uafhængigt af baggrundsvariablene 

køn, alder, erfaring, uddannelse, fag, undervisningstrin og ansættelseskommune. Der er således heller ikke 

statistisk signifikante forskelle på lærerne i hhv. Århus og København hvad angår de undersøgte 

sammenhænge, når der kontrolleres for disse baggrundsvariable. I det følgende gennemgås resultaterne i 

kort form.  

1) Mål- og resultatstyring hænger sammen med en mere testorienteret undervisningspraksis 

 Lærere, der oplever en høj grad af fokus på test- og prøveresultater fra ledelsens side, rapporterer 

samtidig en hyppigere forekomst af direkte træning til test og prøver i deres undervisning end lærere, 

der oplever en lav grad af fokus på målbare resultater fra ledelsens side.  

10% af de lærere, der oplever en høj grad af ledelsesfokus på test- og prøveresultater, rapporterer at deres 

elever træner direkte til test og prøver mindst hver anden uge, hvorimod kun 3% af lærerne træner test i 

samme omfang i gruppen, der oplever en lav eller middel grad af mål- og resultatstyring. Forskellen er 

statistisk signifikant.  

En tilsvarende sammenhæng gælder ikke for tidsforbruget på dokumentation, som er en anden indikator 

for mål- og resultatstyring:  

 Lærere, der har et højt tidsforbrug på dokumentation, rapporterer ikke en højere forekomst af test- og 

træningsaktiviteter i deres undervisningspraksis end lærere, der har et lavt tidsforbrug på 

dokumentation.  
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Forskellen på de to resultater kan antageligvis forklares med, at resultatstyring netop retter sig imod 

indholdet i undervisningen, imens dokumentation kan angå flere forskellige forhold og typisk er mindre 

direkte styrende.  

Sammenhængen imellem mål- og resultatstyring og en mere testorienteret undervisningspraksis er 

iøjnefaldende.  Test- og træningsorientering er desuden den eneste undervisningsaktivitet, der rapporteres 

markant forskelligt imellem lærere, der oplever hhv. meget og lidt mål- og resultatstyring.  Grupperne af 

lærere rapporterer altså ikke en anderledes forekomst af fx brugen af undersøgende forløb eller faglige 

diskussioner. På trods af, at analysen anvender et subjektivt mål for mål- og resultatstyring (dvs. hvad 

lærerne oplever) og et selvrapporteret mål for brug af undervisningsaktiviteter, er det således 

bemærkelsesværdigt at mål- og resultatstyring kun identificeres at hænge sammen med brugen af én 

aktivitet. Det styrker antagelsen om en sammenhæng imellem mål- og resultatstyring og en helt bestemt 

type undervisning. Resultatet indikerer kun en statistisk sammenhæng og ikke en årsagsforklaring, men 

resultatet kan styrke den teoretiske antagelse, at et højt ledelsesfokus på målbare resultater kan påvirke 

lærerne til at undervise mere instrumentelt orienteret mod de resultater, der måles.  

2) Mål- og resultatstyring hænger sammen med en oplevelse af ringere undervisningskvalitet 

Lærerenes svar vedrørende den oplevede undervisningskvalitet indikerer en sammenhæng imellem mål- og 

resultatstyring og andre typer af undervisningskvaliteter end de ovenfor målte.  

 Lærere, der rapporterer en højt ledelsesfokus på test- og prøveresultater, oplever således kvaliteten af 

deres egen undervisning som markant ringere end lærere, der oplever en lavere grad af mål- og 

resultatstyring. Det gælder både deres vurdering af inklusionen af udsatte elever, den faglige 

fordybelse og differentiering af undervisningen.  

94% af lærere, der oplever en høj grad af mål- og resultatstyring, er enige i, at der mangler tid til fordybelse 

i undervisningen, mens 81% er enige i dette blandt lærere, der oplever en lav grad af mål- og 

resultatstyring. Tilsvarende gælder det, at kun 40% blandt de der oplever en høj grad af mål- og 

resultatstyring, mener at de kan skabe tilstrækkelig variation i egen undervisning, mens det gælder 56% 

blandt de der oplever en lav grad af mål- og resultatstyring. Endelig er 89% af de lærere, der oplever en høj 

grad af mål- og resultatstyring, enige i, at de har elever i deres klasse, som i alvorlig grad ikke får den 

nødvendige hjælp, mens 82% er enige i dette blandt lærere, der oplever en lav grad af mål- og 

resultatstyring. Forskellene er statistisk signifikante. 

En tilsvarende sammenhæng gælder for tidsforbruget på dokumentation:  

 Lærere, der har et højt tidsforbrug på dokumentation, oplever kvaliteten af deres egen undervisning 

som lavere end lærere, der har et lavt tidsforbrug på dokumentation. Dette gælder ligeledes både for 

deres vurdering af inklusionen af udsatte elever, den faglige fordybelse og differentiering af 

undervisningen. 

Resultat kan indikere, at dokumentationsmængden også kan hænge sammen med en mere negativ oplevet 

undervisningskvalitet, mens det altså som ovenfor nævnt ikke hænger sammen med en ændret praksis på 
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de her målte aktiviteter. Det kan ses som konsistent med forklaringen ovenfor om, at dokumentationskrav 

påvirker undervisningen mere indirekte end resultatstyring, fx ved at tage tid fra forberedelsen. Netop ved 

manglende forberedelse vil man bl.a. kunne forvente en lavere grad af fordybelse, inklusion og 

differentiering. 

Disse resultater gælder som nævnt sammenhænge mellem rent oplevede forhold. De indikerer således en 

mulig negativ sammenhæng imellem mål- og resultatstyring og undervisningskvalitet, men der er brug for 

yderligere undersøgelser – med brug af mere objektive og/eller eksogene mål – for at teste 

sammenhængen mere metodisk robust. Omvendt er lærernes vurdering af undervisningen en vigtig men 

ofte overset kilde til viden om undervisningskvalitet. 

3) Mål- og resultatstyring hænger sammen med en oplevelse af ringere arbejdsbetingelser 

 Lærere, der rapporterer en høj grad af fokus på test- og prøveresultater fra ledelsens side, oplever også 

betingelserne for arbejdet som ringere end lærere, der oplever en lav grad af mål- og resultatstyring. 

Det gælder især vurderingen af tiden til forberedelse af undervisningen og oplevelsen af organisatorisk 

indflydelse.  

Blandt dem, der oplever lav grad af resultatstyring, er 22% enige i, at de har tilstrækkelig tid til 

forberedelse, mens kun 13% er enige i gruppen, som i høj grad oplever resultatstyring. Lærere, der oplever 

høj grad af mål- og resultatstyring, er også markant mindre enige i, at de inddrages i beslutninger (53%) end 

lærere, som oplever lav grad af mål- og resultatstyring (73%). Forskellene er statistisk signifikante. 

En tilsvarende sammenhæng gælder for tidsforbruget på dokumentation:  

 Lærere, der bruger meget tid på dokumentation, oplever rammerne for arbejdet som ringere end 

lærere, der bruger mindre tid på dokumentation. Det gælder både vurderingen af tiden til forberedelse, 

oplevelsen af organisatorisk indflydelse og muligheden for kollegialt samarbejde. 

Blot 12% af lærerne, der bruger 3+ timer på dokumentation, er enige i at de har tilstrækkelig med 

forberedelsestid, mens 21% er enige blandt de lærere, der bruger 0-1 time på dokumentation. Der er også 

markant færre lærere, der er enige i, at de inddrages i beslutninger (58%) samt har tilstrækkelig mulighed 

for kollegialt samarbejde (32%), blandt dem, der bruger 3+ timer på dokumentation, end blandt dem, der 

bruger 0-1 time (hhv. 69% og 44%). Forskellene er statistisk signifikante. 

Resultaterne fra denne analyse bygger ligeledes på oplevede forhold. Det er bemærkelsesværdigt, at 

analyserne finder, at begge indikatorer - oplevet mål- og resultatstyring samt rapporteret tidsforbrug - har 

en sammenhæng med oplevelsen af arbejdsbetingelserne. Men det er oplagt, at denne sammenhæng 

mellem mål- og resultatstyring og oplevelsen af arbejdsbetingelser bør undersøges nærmere og helst med 

brug af eksogene mål for mål- og resultatstyring. 
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Alt i alt indikerer undersøgelsens sammenhængsanalyser, at et oplevet stort ledelsesfokus på målbare 

resultater har en sammenhæng med lærernes konkrete undervisningspraksis og deres vurdering af 

arbejdsbetingelser og undervisningskvalitet.  

Resultaterne kan understøtte den tese, som kan findes i litteraturen på området (jf. afsnit 1.3), at mål- og 

resultatstyring kan have utilsigtede negative konsekvenser for undervisningskvaliteten i form af en 

indsnævring af undervisningens indhold.  

Resultaterne kan ikke sige noget om betydningen af eksempelvis faglige ambitioner eller tydelig ledelse i 

bredere forstand, men de kan indikere, at ledelse baseret på resultatmålinger kan orientere undervisningen 

imod den type resultater, der måles. 

Det skal igen understreges, at der her peges på sammenhænge imellem oplevede og/eller selvrapporterede 

forhold. Det har ikke i denne sammenhæng været muligt at foretage analyserne med mere objektive, 

eksogene mål for mål- og resultatstyring. Resultaterne ligger som nævnt i forlængelse af anden forskning 

på området og giver indikationer på dét, man kunne forvente teoretisk. Men der vil være brug for 

yderligere undersøgelser for at afprøve resultaterne yderligere. Se hertil også rapportens afsnit 1.3 om 

forskning på området samt afsnittet om resultater fra projektets kvalitative interviews (side 7). 

 

Lærernes holdninger og praksis i overblik 
Ud over de ovennævnte resultater tegner undersøgelsen også et bredere billede af lærernes holdninger og 

praksis. I det følgende rapporterer vi ikke som oven for sammenhænge i besvarelserne imellem målstyring 

og undervisningspraksis mm., men ganske enkelt andele af svar på spørgeskemaets spørgsmål. Disse 

resultater skal læses med lidt større forbehold end de ovenstående. Grundet en relativt lav svarprocent for 

undersøgelsen (29%) kan svarene ikke antages at være repræsentative for alle lærere i de to kommuner. Vi 

har til en vis grad kunnet kontrollere for skævheder i baggrundsvariable (eksempelvis har en overvægt af 

kvinder og erfarne lærere besvaret undersøgelsen). Men andre ikke-observerede skævheder kan gøre sig 

gældende. Det kan eksempelvis være de særligt utilfredse og/eller engagerede lærere, der har valgt at 

svare. Med disse forbehold in mente repræsenterer resultaterne ikke desto mindre holdninger, vurderinger 

og rapporteret praksis fra godt 1500 respondenter, altså knap en tredjedel af folkeskolelærerne i de to 

kommuner. De kan dermed give vigtige fingerpeg om forhold, der måtte fortjene opmærksomhed.1  

Mange oplever en høj grad af mål- og resultatstyring  

Ser vi på oplevelsen af mål- og resultatstyring, så er over halvdelen af lærerne (59%) enige i at skolens 

ledelse fokuserer meget på test- og prøveresultater, mens knap halvdelen (45%) er enige i, at 

                                                           
1 Følgende eksempel kan illustrere hvordan resultaterne kan læses med de rette forbehold: 892 eller 59% af de i alt 
1513 respondenter enige i, at skolens ledelse fokuserer meget på test- og prøveresultater. Dette udgør 17% af de i alt 
5193 lærere i de to kommuner. Altså er mindst 17% af lærerne i de to kommuner enige i udsagnet. 
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tydelige/synlige mål fylder unødvendigt meget i deres undervisning. Oplevelsen af mål- og resultatstyring er 

således udbredt, men omvendt er der altså også mange af de adspurgte, der ikke deler disse opfattelser.  

Godt en fjerdedel (27%) af lærerne bruger ugentligt 3 timer eller mere på dokumentation uden direkte 

relevans for undervisningen; for lærere på mellemtrin og udskoling er tallet knap en tredjedel (hhv. 30% og 

32%). Igen hører det med til billedet, at knap halvdelen (45%) af lærerne kun bruger 0-1 timer på 

dokumentation. Men en ret stor andel oplever altså en høj grad af mål- og resultatstyring og bruger en hel 

del tid på dokumentation. 

Arbejdsbetingelserne vurderes negativt 

Ser vi på lærernes oplevelse af rammerne for arbejdet, så er et stort flertal på fire ud af fem lærere (82%) 

uenige i, at de har tilstrækkelig tid og øvrige rammer til at forberede undervisningen, og tre ud af fem (60%) 

er uenige i at de har tilstrækkelige muligheder for fagligt relevant samarbejde med deres kolleger. Knap to 

tredjedele (64%) er til gengæld enige i, at lærerne på deres skole inddrages i beslutninger med relevans for 

arbejdet. De adspurgte lærere oplever altså særligt udfordringer med forberedelsestid og mulighed for 

samarbejde, mens relativt færre oplever manglende indflydelse. Igen er der dermed også store mindretal, 

der ikke deler flertallets opfattelser. Dog må andelen af lærere, der oplever at mangle forberedelsestid, 

siges at være meget høj.  

Lærerne har en alsidig undervisningspraksis – med vægt på færdigheder 

Lærerne har også rapporteret deres egen undervisningspraksis ved at angive hyppigheden af en række hhv. 

lærer- og elevaktiviteter. Resultaterne tegner et billede af en undervisningspraksis, hvor der er plads til 

elevproduktion, diskussioner, elevsamtaler og i nogen grad også til undersøgende undervisningsforløb og 

udeundervisning. Øvelse af faglige færdigheder fylder dog meget og er suverænt den hyppigst 

forekommende elevaktivitet, som eleverne møder hver anden uge eller oftere hos tre fjerdedele af 

lærerne. Almene diskussioner forekommer også ret ofte, mens eleverne noget sjældnere skaber egne 

produkter. Mindst hyppigt blandt elevaktiviteterne forekommer undersøgende undervisningsforløb, 

aktiviteter uden for skolen samt direkte træning til test og prøver. Det er dog bemærkelsesværdigt, at 6% af 

lærerne gennemfører direkte testtræning med deres elever mindst hver anden uge; 27% gør det mindst en 

gang månedligt; og 67% gør det mindst et par gange pr. halvår.  

Lærerne anvender i relativt høj grad differentiering, almene samtaler og tydelige mål i undervisningen. 

Disse læreraktiviteter gennemføres mindst hver anden uge hos over eller omkring halvdelen af lærerne. De 

læreraktiviteter, der forekommer mindst hyppigt, er at give eleverne medbestemmelse på undervisningen 

samt at justere forløb ud fra elevernes interesser. 

Undervisningskvaliteten halter – ifølge lærerne  

Ser vi på lærernes vurdering af undervisningens kvalitet, så er et markant flertal (87%) enige i, at de har 

elever i deres klasse, som i alvorlig grad ikke får den nødvendige hjælp. Et tilsvarende markant flertal (89%) 

er enige i, at de savner tid til fordybelse, spontanitet og samtale i deres undervisning. Lærerne er mere 

splittede på spørgsmålet om variation, idet godt halvdelen (53%) er uenige i, at de kan variere 
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undervisningen tilstrækkeligt inden for de nuværende rammer, mens knap halvdelen (47%) er enige i 

udsagnet.  

Lærerne vurderer altså kvaliteten af deres undervisning temmelig negativt målt på parametrene inklusion, 

fordybelse og variation, hvor inklusion og fordybelse vurderes mest negativt. Andelen af negative svar må 

siges at være bemærkelsesværdigt høj.  

Besvarelserne indikerer, at mange af de deltagende lærere oplever et stærkt ledelsesfokus på test- og 

prøveresultater, et højt tidsforbrug på dokumentation og en fagligt set unødvendig grad af målanvendelse i 

egen undervisning; at et stort flertal oplever dårlige rammer for forberedelse og samarbejde, mens et klart 

flertal omvendt oplever at have indflydelse på arbejdet; og at et stort flertal af de deltagende lærere 

oplever at mangle tid til fordybelse, spontanitet og samtale i undervisningen og oplever at have elever i 

deres klasse, som i alvorlig grad ikke får den nødvendige hjælp.  

Disse resultater er baseret på besvarelser fra 29% af folkeskolelærerne i de to kommuner og kan ikke 

antages at være repræsentative for alle lærere i de to kommuner endsige for alle danske lærere. Billedet af 

danske læreres trivsel og undervisning er sammensat; eksempelvis peger internationale sammenligninger 

på, at danske lærere på den ene side i relativt høj grad tror på egne undervisningsevner og mener at kunne 

arbejde med elevernes kritiske tænkning – men at de på den anden side i relativt høj grad savner 

tilstrækkelig støtte til elever med særlige behov samt oplever arbejdsrelateret stress og mangel på 

forberedelsestid (jf. afsnit 1.3). Resultaterne fra nærværende undersøgelse peger efter alt at dømme på 

forhold af almen betydning – men angiver ikke deres præcise udbredelse. Der vil være brug for yderligere 

undersøgelser for at teste resultaterne yderligere. 

 

Lærerperspektiver på mål- og resultatstyring (kvalitative interviews) 
Som led i projektet har vi foretaget en opfølgende kvalitativ interviewundersøgelse. Undersøgelsen bygger 

på kvalitative interview med 21 folkeskolelærere (15 fra København og 6 fra Århus Kommune). Deltagerne 

er bredt fordelt ift. alder, fag, undervisningserfaring og skolens elevgrundlag. Undersøgelsen afrapporteres i 

sin helhed i en særskilt rapport (Mikkelsen 2020), mens vi her i kort form gengiver udvalgte resultater med 

særlig relevans for diskussionen om mål- og resultatstyring og undervisningskvalitet.  

Trods de deltagende læreres meget forskellige perspektiver og vurderinger, så er det et gennemgående 

tema i interviewene, at lærerarbejdet på den ene side opleves som meningsfuldt og givende – og på den 

anden side opleves som presset. Mangel på tid, en stigende mængde af arbejdsopgaver, øgede faglige krav, 

udfordringer med inklusion af elever med særlige behov og mangel på ressourcer til eksempelvis 

støtteforanstaltninger – er almene bekymringer hos de interviewede lærere. Deres oplevelse af mål- og 

resultatstyring influeres af disse forhold og kan ikke ses isoleret herfra. Lærernes fortællinger kan bidrage til 

at illustrere, hvordan mål- og resultatstyring kan påvirke undervisningen – i samspil med andre forhold. 

Dermed bidrager de til at belyse og forklare resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Nedenfor 

sammenfattes lærernes fortællinger under fire temaer.  
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Når tallene taler 

Nogle lærere opfatter deres ledelse som meget optaget af de måltal, som den kommunale forvaltning 

måtte have fokus på generelt eller specifikt i relation til den konkrete skole. Disse lærere lægger vægt på 

den dagsordensættende og kulturdannende effekt, et sådant ledelsesfokus har. Her kan udviklingen i 

bestemte måltal blive et dominerende hensyn i ledelsens kommunikation og i de indsatser, skolen 

igangsætter. Samtidig oplever lærerne ikke, at denne type fokus er til debat. Det bidrager til at skabe en 

arbejdskultur og et uformelt pres på den enkelte lærer for at fokusere på bestemte, udvalgte mål og måltal. 

Konkret kan det give sig udtryk i samarbejdet mellem lærere, faglige vejledere og ledelsen om klasser eller 

enkeltelever (klassekonferencer o.l.). Hvis karakterer og testresultater dominerer samtalen og definerer 

problemforståelsen kan det betyde, at andre typer af data og andre forhold af betydning for elevernes 

læring og udvikling ikke bliver inddraget og behandlet. Lærernes egen indsamlede dokumentation og øvrige 

vurdering af klassen eller eleven indgår eksempelvis ikke i samtalen. Nogle lærere beskriver det som et 

formålsløst spild af tiden i de ellers sjældne situationer, hvor lærer, vejleder og ledelse faktisk har lejlighed 

til at tale om eleverne. 

Der kan være mange gode grunde til at fokusere på faglige problemområder. Men lærernes anke er her, at 

der ikke synes at være rum for dialog om og belysning af evt. problemer ud fra en bredere faglig horisont. 

De betragter det som et pædagogisk fagligt problem, hvis vurdering, samtaler og indsatser i forhold til 

klasser og elever kommer til at bygge på et ensidigt grundlag. Et konkret eksempel herpå er faglige 

vejledere, der udarbejder undervisningsplaner for elever inden for bestemte kompetenceområder alene på 

baggrund af testresultater, mens der ikke foretages en egentlig og bredere analyse af elevernes faglige 

problemer og af lærernes undervisning. Samtidig kan et entydigt fokus på bestemte måltal og 

indsatsområder stjæle tid og fokus fra andre fag og fagområder, som lærerne måtte vurdere som vigtige.  

Nogle lærere beskriver, hvordan de kan føle sig presset til at undervise mere direkte rettet mod specifikke 

test- og prøveområder inklusive konkrete strategier ift. at gennemføre test og prøver. Det kan stride imod 

deres egen faglige vurdering af, hvad der er god undervisning. De peger bl.a. på dilemmaet i, at denne type 

undervisning dels kan reducere faget til mere snævert færdighedsorienterede indholdsområder, og at den 

er mindre motiverende for eleverne. Det går særligt ud over de mindre bogligt orienterede elever.  

Et meget uheldigt følgefænomen til mål- og resultatstyring kan være en tendens til at forsøge at puste 

tallene kunstigt op. Det giver de interviewede lærere også eksempler på. En lærer fortæller, at ledelsen har 

bedt hende og andre lærere om at give højere karakterer. En anden fortæller, at hans leder beder skolens 

udskolingslærere om at vurdere flere af eleverne uddannelsesparate. Vi kan ikke her vurdere baggrunden 

for disse udsagn. Men for de implicerede lærere opleves det under alle omstændigheder som et pres på 

deres faglige standarder og professionelle autonomi. 

Modstykket til en målbart resultatfokuseret ledelsesstrategi findes der eksempler på i andre læreres 

beretninger. Nogle lærere oplever deres ledelse som en vigtig skærmende instans imod det, der opfattes 

som en udefra kommende, ensidig resultatstyring. Det kan give plads til mere nuancerede dialoger og 

indsatser, eksempelvis ift. elever med faglige udfordringer. En del lærere oplever, at deres ledelse har 
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forståelse for de nævnte problemstillinger, men ikke altid synes at være i position til at kunne handle 

derefter. 

Når målene fylder horisonten 

De allermest handlingsforeskrivende fortolkninger af, hvordan fagenes mål skal anvendes undervisningen 

synes at være på vej ud. Nogle lærere fortæller om en periode efter 2014-reformen med en del kurser i og 

et stærkt ledelsesfokus på anvendelse af synlige mål og målopfyldelsesevalueringer i undervisningen, som 

nu igen er i aftagende, bl.a. i forlængelse af lempelsen af Fælles Mål i 2017. Samtidig er fagenes læremidler 

og evalueringsredskaber dog bygget op omkring fagenes mål. Lærernes anke er, at målene i mange 

læremidler sættes i forgrunden, fortrænger andre indholdstyper og skaber et atomiseret billede af faget. 

De påpeger, at det kan gøre undervisningen ensidig, individualiseret, øvelsesorienteret og mindre 

motiverende for eleverne. De anvendte læringsportaler i de to kommuner er også bygget op efter en 

læringsmålstyret logik, hvor de obligatoriske elevplaner, årsplaner mv. skal udfyldes med læringsmål og 

opfølgende målopfyldelsesevalueringer. Igen er det meget forskelligt i hvilken grad skolernes ledelser ifølge 

lærerne stiller krav om og/eller følger op på anvendelsen af portalerne, på detaljeringsgraden i 

elevplanerne mv.  

Nogle lærere særligt i udskolingsklasser oplever dertil en stor stoftrængsel i fagene og et i stigende grad 

akademisk orienteret fagindhold, som sammen med udvidelsen af rækken af obligatoriske eksamensfag er 

med til at intensivere det samlede arbejdspres, og som ifølge lærerne risikerer at ekskludere de mindre 

bogligt orienterede elever.  

Når dokumentation bliver til pseudoarbejde 

Lærerarbejdet indeholder en del dokumentation, registrering o.l., som kan tjene forskellige formål internt 

såvel som eksternt. Nogle lærere har temmelig meget af den slags arbejde. Det kan – ud over elevplaner, 

årsplaner og ugeplaner – inkludere udarbejdelse af underretninger, udtalelser og handleplaner, opfølgning 

på trivselsundersøgelser, fraværsregistrering, kommunikation med forældre, udarbejdelse af 

uddannelsesparathedsvurderinger og uddannelsesplaner, ansøgninger og tilmeldinger til 

undervisningstilbud mm. Dertil kommer, at en del administrativt arbejde på den enkelte skole kan være lagt 

ud til skolens lærerteams – fx skemalægning, vikardækning, it-support, bogbestilling, 

økonomistyringsopgaver mm. 

Noget af arbejdet opfatter lærerne som vigtigt, om end tidskrævende. Noget opfattes som administrative 

opgaver, der burde varetages andetsteds. Og en del bliver opfattet som pseudoarbejde – elevplaner og 

detaljeret registrering og evaluering af læringsmål er yndlingseksempler herpå. Det beskrives som fagligt 

overflødigt og demotiverende arbejde, som ikke gavner eleverne. Flere fortæller om en form for dobbelt 

bogføring, hvor man som lærer giver systemet det krævede minimum, men i øvrigt gør som man finder 

fagligt bedst – hvis man da ikke helt undlader at udføre dokumentationsopgaven og håber at ingen alligevel 

kontrollerer det. Men de beskriver også, hvordan dokumentations- og målstyringslogikker alligevel influerer 

og blander sig med mere traditionelle faglige og pædagogiske logikker. Det centrale eksempel er 

undervisningen – som det skal illustreres i det følgende. 
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Når undervisningen mister liv 

Som nævnt er de deltagende lærere grundlæggende glade for deres arbejde – eller mere præcist for 

undervisningen og samværet med eleverne. Og igen har de deltagende lærere meget forskellige 

perspektiver og vurderinger af forhold som arbejdstid, ledelse og målstyring. Alligevel er det slående, i 

hvilken grad de interviewede lærere er fælles om en frustration i forhold til deres egen undervisning. Den 

frustration har mange årsager; som nævnt er oplevet mangel på tid og pædagogiske ressourcer blandt de 

væsentlige, og effekten af mål- og resultatstyring kan være svær at isolere. Der er tale om systemiske 

effekter, hvor mål- og resultatstyring kan bidrage til at hæmme eller forstærke bestemte tendenser. 

En central frustration handler om følelsen af at levere en undervisning, der er blevet mere monoton og 

ensidig gennem de senere år. Mangelfuld forberedelse, læremidlernes design, færre ressourcer, 

stoftrængsel, akademisering og præstationsorientering udgør en dynamik, der trækker i retning af en mere 

formidlings- og opgaveorienteret undervisning. Lærerne oplever, at der dermed sker en indsnævring af det 

faglige og dannelsesmæssige indhold, at de ikke formår at variere og differentiere undervisningen – og at 

elevernes motivation daler. Det kan igen påvirke lærernes eget engagement og undervisningsglæde 

negativt, og flere fremhæver netop det faglige engagement – det at have noget på hjerte – som lærerens 

vigtigste kilde til autoritet og langtidsholdbarhed i jobbet.  

Det gælder ikke kun de ældre, men på tværs af generationer, at de deltagende lærere udtrykker en 

oplevelse af, at nogle centrale dimensioner af skolens opgave er under pres. Det gælder forhold som faglig 

fordybelse, undersøgende læreprocesser, kreative og produktive forløb, praktiske og virkelighedsnære 

ekskursioner – og den åbne, undrende og socialt opbyggelige samtale. En dansklærer i udskolingen sætter 

det på spidsen:  

Før i tiden var der plads til krumspring i faget, til at tage en tangent, bruge en 

dobbeltlektion på en samfundsdiskussion. Nu er der et meget fastlagt fokus på nogle 

målbare ting, som de får karakterer for til eksamen. Skriftlig fremstilling i bestemte 

genrer, grammatik, stavning og så videre. Der er ikke længere fokus på de store 

fortællinger, oplevelse, sansning, identitet.  

Det er skræmmende for mig at opleve, hvor styret jeg selv er blevet, selvom jeg svor, at 

det ikke ville ske. Jeg føler på en måde ikke, jeg er en rollemodel længere. Jeg er egentlig 

bare en mekanisk tilrettelæggelsesguide for ungernes opgaveløsning på fagportalerne.  

Eleverne lærer jo også spillet og bliver meget strategiske i deres tilgang til fagene – hvad 

kan betale sig for mig? De bliver sådan lidt ligeglade med alt det udenom, det, der 

egentlig er faglighed og forståelse for mig at se. Det er som om, vi har gjort dem til små 

målopfyldelsesmaskiner. 
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Lærerberetningerne fra de kvalitative interviews kan bidrage til at forklare og nuancere resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen. De peger på en risiko for, at mål- og resultatstyring kan bidrage til, at 

undervisningen bliver mere ensidig færdigheds- og øvelsesorienteret og samtidig mindre motiverende – 

stik imod lærernes faglige intentioner. Det kan især ramme de bogligt usikre elever. Mekanismerne bag 

denne mulige sammenhæng er sammensatte, og mål- og resultatstyring spiller sammen med forhold som 

forberedelsestid, støtteressourcer, eksamensformer og læremidler. Lærernes fortællinger peger på, at en 

skoles ledelse også kan have stor betydning for, hvordan mål- og resultatstyring udmøntes lokalt. Her kan 

et bredere syn på elevpræstationer og faglighed ifølge lærerne give plads til mere nuancerede og 

kvalificerede dialoger og indsatser i forhold til elevernes læring.  

Lærerberetningerne indikerer sammen med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, at mål- og 

resultatstyring i samspil med andre forhold kan skabe et pres nedad i de kommunale skolesystemer, som 

kan påvirke ledere, lærere og elever på utilsigtede og sammensatte måder – fagligt, socialt og mentalt.  
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1 Baggrund og undersøgelsesspørgsmål 
Folkeskolereformen i 2014 havde til formål at løfte elevernes faglige niveau og trivsel i skolen. Midlerne til 

dette var bl.a. en længere og mere varieret skoledag med muligheder for understøttende undervisning og 

lektiehjælp, mere bevægelse i undervisningen, en større andel af lærere med linjefagskompetence samt en 

revision af Fælles Mål. Et centralt men måske mere overset element i reformen er imidlertid også en 

videreudvikling eller opstramning af en mål- og resultatorienteret styringslogik. Som noget nyt blev der 

således som led i 2014-reformen formuleret tre nationale mål og en række operative måltal for 

folkeskolens udvikling. Samtidig blev kvalitetsrapporten revideret; en række lokale frihedsgrader er blevet 

udvidet, mens en række opfølgningsregler og -redskaber samtidig er opstrammet eller udbygget, herunder 

et udvidet centralt ledelsesinformationssystem med overblik over skolers og kommuners data.  

Nærværende undersøgelse fokuserer på betydningen af denne udvikling for lærernes arbejde og for 

undervisningen i Århus og Københavns Kommune. Mål- og resultatstyring begrundes typisk med et dobbelt 

hensyn til politisk-administrativ kontrol og institutionel og professionel autonomi; antagelsen er, at en øget 

mål- og resultatstyring skal ledsages af frihedsgrader til, at institutioner og professionelle kan finde de 

bedste måder at nå målene på. Imidlertid kan mål- og resultatstyring have utilsigtede konsekvenser for det 

professionelle arbejde. Der kan ske en forskydning imod de mål og indikatorer, som er lettest at måle og 

indsamle; ledere og frontmedarbejdere kan tilpasse deres adfærd snævert til målene frem for til opgaven 

som helhed; og de kan udvikle strategier til at omgå målingen og dens evt. konsekvenser, inklusive 

decideret snyd. I folkeskolen kan dette medføre problemer med undervisningens kvalitet og lærernes 

arbejdsmiljø.  

De negative effekter er primært dokumenteret i lande og skolesystemer præget af hård mål- og 

resultatstyring med brug af sanktioner og belønninger. Der mangler imidlertid viden om karakteren og 

betydningen af den danske, overvejende bløde og dialogorienterede mål- og resultatstyring for 

lærerarbejdet og for undervisningens kvalitet, herunder om kommunernes fortolkning og selvstændige 

betydning. Der mangler viden om lærernes perspektiv på de senere års forandringer i mål- og 

resultatstyringens rammer og praksis. Og endelig mangler der viden om lærernes perspektiver på og 

vurderinger af undervisningskvalitet. 

Forskningsspørgsmålet for det samlede forskningsprojekt lyder: Hvad betyder mål- og resultatstyring i 

folkeskolen for lærernes arbejde og for undervisningens kvalitet? 

Til brug for nærværende kvantitative delundersøgelse er dette konkretiseret i følgende 

undersøgelsesspørgsmål:  

1. Er der en sammenhæng imellem mål- og resultatstyring og oplevet kvalitet i undervisningen? 

2. Er der en sammenhæng imellem mål- og resultatstyring og rapporteret undervisningspraksis? 

3. Er der en sammenhæng imellem mål- og resultatstyring og oplevelsen af rammerne for arbejdet? 

I de følgende afsnit redegør vi mere udførligt for baggrunden for undersøgelsen samt for de centrale 

begreber og antagelser, der ligger til grund for undersøgelsen. 
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1.1 Mål- og resultatstyring i stat og kommuner  
Mål- og rammestyring har en relativt lang historie i folkeskolen, mens mål- og data- eller resultatbaseret 

styring og ledelse er af nyere dato. 1980’ernes moderniseringsprogram indledte kommunaliseringen og 

”decentraliseringen” af skolens styrelse. Indførelsen af CKF og Klare Mål i 90’erne markerede et skift fra 

indholdsorienterede fagbeskrivelser og vejledninger til læreplaner med hovedvægten på 

kompetenceorienterede mål for undervisningen. Men det var skolereformerne i hhv. 2003-6 og 2014, der 

for alvor udvidede rækkevidden og anvendelsen af både undervisningsmål og bredere typer af statslige mål 

og opfølgningsstrategier. Undervisningsmålene eller Fælles Mål blev gjort bindende og omfatter efter den 

seneste revision i 2017 godt 215 bindende kompetencemål, 866 bindende videns- og færdighedsområder 

og 3170 vejledende videns- og færdighedsmål.  

Folkeskolereformen i 2014 indførte derudover som noget nyt tre nationale mål for folkeskolens udvikling. 

Her satte forligsparterne bag reformen som mål, at det faglige niveau skal højnes; betydningen af elevernes 

sociale baggrund for det faglige niveau skal mindskes; og tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes. Disse 

mål er yderligere konkretiseret i operative måltal for udviklingen i elevernes faglige niveau og trivsel.2 

Målene skal danne afsæt for alle initiativer i folkeskolen og skal anvendes som målestok for vurderingen af 

kommuners og skolers styring og udvikling af folkeskolen (Aftaleparterne 2013).  

Med reformen er der i forlængelse af dette sket en yderligere udbygning og institutionalisering af et 

statsligt mål- og resultatorienteret styringskoncept for folkeskolen, som har været under opbygning siden 

skolereformerne i 2003 og 2006. Det omfatter, udover Fælles Mål, nationale test i en række fag, 

trivselsmålinger, kommunale kvalitetsrapporter, et kvalitetstilsyn der identificerer kommuner og skoler 

med udfordringer, et ledelsesinformationssystem med en samlet oversigt over data for folkeskolen 

nationalt og lokalt samt krav om jævnlige ministerielle redegørelser til Folketinget om folkeskolens 

udvikling (Børne- og Undervisningsministeriet 2020b). Med 2014-folkeskoleloven indførtes desuden en 

række udvidede ministerbeføjelser til at fastsætte yderligere regler samt indføre eventuelle sanktioner 

(handleplaner og skolelukninger) i forbindelse med evalueringen af folkeskolens udvikling (Børne- og 

Undervisningsministeriet 2014/2019, Kapitel 11). Med henblik på at understøtte implementering samt 

bredere opfølgning og dialog om reformen og folkeskolen oprettedes et korps af ministerielle 

læringskonsulenter, et nyt Råd for børns læring samt af en række dialogfora med folkeskolens interessenter 

– og et følgeforskningsprogram for reformen (Børne- og Undervisningsministeriet 2020b). 

For kommunerne betyder det, at ministeriet understøtter og følger deres styring og udvikling af folkeskolen 

relativt tæt. Konkret er kommunerne forpligtet på de nationale mål og operative måltal. 

Folkeskolereformen accelererer en udvikling, hvor kommuner og institutioner i højere grad skal styre og 

styres efter mål og resultater (output) frem for aktiviteter, processer og regler (input). Den politiske 

                                                           
2 De tre nationale mål: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal 
mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal 
styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. De operative måltal: Mindst 80 pct. af eleverne 
skal være gode til at læse og regne i de nationale test; Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal 
stige år for år; Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år 
for år; Elevernes trivsel skal øges (Aftaleparterne 2013).  
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intention er, at øget mål- og resultatstyring skal modsvares af større lokal frihed i kommuner og på skoler til 

at anvende de midler og metoder, der bedst kan realisere de nationale mål (Aftaleparterne 2013).  

Tre styringsinitiativer i folkeskolereformen skal særligt understøtte dette formål: de nationale mål og 

operative måltal, regelforenklinger (lokale frihedsgrader) og kvalitetsrapporten 2.0. Kvalitetsrapporten er 

det centrale redskab, der skal understøtte kommunernes mål- og resultatstyring. Den skal udarbejdes af 

kommunen hvert andet år og skal sammenfatte vurderingen af skolevæsnets og de enkelte skolers niveau 

samt angive handleplaner og vurdere tiltag for evt. vedvarende dårligt præsterende skoler3 (Børne- og 

Undervisningsministeriet 2020a).  

Kommunernes styring af og samarbejde med de lokale skoler er altså i høj grad rammesat af de statslige 

mål og måltal og de ledelsesteknologier, der understøtter arbejdet med dem. Derudover fastsætter 

kommunerne egne mål for skolevæsnets udvikling og udvikler egne systemer og procedurer til evaluering 

og monitorering. Dialogen med skolerne har udarbejdelsen af kvalitetsrapporten som et centralt 

omdrejningspunkt. Her skal der følges op på de statslige minimumskrav til resultatoplysninger samt på 

kommunens egne mål, og herunder skal der altså udarbejdes handleplaner for evt. dårligt præsterende 

skoler.  

Kommunerne styrer traditionelt folkeskolerne indenfor tre hovedområder: økonomisk, fagligt (eksempelvis 

ved at udarbejde lokale læreplaner eller foranstalte efteruddannelse) og personalemæssigt (eksempelvis 

ansættelsespolitik og arbejdstidsregler) (Nørgaard & Bæk 2016). Siden folkeskolereformerne i 2003-06 

anvender kommunerne i stigende grad også målinger af elevernes læring og trivsel i styringen (Bjørnholt, 

Boye & Flarup 2016). Af følgeforskningen for 2014-folkeskolereformen fremgår det, at kommunernes 

anvendelse af mål- og resultatstyring på skoleområdet er blevet yderligere udbredt og stadig til en vis grad 

er stigende siden 2014. Mål og resultater anvendes fortsat helt overvejende som bløde 

styringsinstrumenter, dvs. som afsæt for dialog med skolerne og ikke til udmåling af sanktioner eller 

belønning (’hård’ styring), om end der findes eksempler på lokale forsøg med individuel løn, resultatløn til 

skoleledere o.l. Det ser ud til, at der generelt set heller ikke benyttes resultatbaseret ressourcetildeling i 

økonomistyringen på skoleområdet (Bjørnholt et al. 2019, Kapitel 2). Dette ses også i andre undersøgelser 

af danske kommuners brug af mål- og resultatstyring; mål og resultatmål anvendes primært strategisk 

retningsgivende, evt. til prioritering af ressourcer (som budgetforudsætning) samt til overordnet styring, 

læring og dialog, mens resultatmålinger og evalueringer ikke i særlig høj grad anvendes instrumentelt til at 

kontrollere og justere indsatser, udmåle ressourcer eller som hårdt incitamentsværktøj (Hansen & 

Kristiansen 2017; Sørensen & Foged 2015; Møberg & Justesen 2018).  

                                                           
3 Kvalitetsrapporten skal ifølge bekendtgørelsen indeholde følgende resultatoplysninger for hver enkelt skole samt for 
kommunens samlede skolevæsen: andel af elever der afslutter eksamen, karaktergennemsnit inkl. socioøkonomisk 
reference og andel af lavt præsterende elever, resultater fra nationale test inkl. andele af højt- og lavt præsterende 
elever, overgang og fastholdelse til ungdomsuddannelse samt resultater fra elevernes trivselsmålinger, og der skal 
altså udarbejdes handleplaner og følges op på udviklingen for evt. vedvarende dårligt præsterende skoler (Børne- og 
Undervisningsministeriet 2020a).  
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Forskellene i kommunernes mål- og resultatstyringspraksis på skoleområdet ses altså ikke primært på dette 

principielle plan (hård vs. blød styring), men i form af forskellige organiseringer, procedurer og 

samarbejdsformer samt ikke mindst i den uformelle kommunikation på de forskellige niveauer i det lokale 

skolefelt. I følgeforskningen for folkeskolereformen skelnes der eksempelvis imellem top-down- og bottom-

up-orienterede tilgange til dialogen om de lokale kvalitetsrapporter i kommunerne. Ved top-down-

orienterede tilgange er det forvaltningen, der sætter dagsordenen for dialogen på baggrund af 

identificerede styrker og problemer i resultatopgørelserne, mens det ved bottom-up-orienterede tilgange i 

højere grad prioriteres at give skolelederne ejerskab over processen ved at lade skolerne identificere det 

interessante i elevernes resultater i faglige test, trivselsmålinger m.v. (Bjørnholt et al. 2019, s. 25). En anden 

relevant skelnen vil imidlertid være, hvorvidt forvaltningen – uanset hvilken part der sætter dagsordenen 

for dialogen – i praksis er lydhør over for skolernes perspektiv, problemforståelse og kontekst, og om evt. 

indsatser udarbejdes og udmøntes i et reelt samarbejde med skolerne.  

Mål og målsætninger forekommer således i skolefeltet på forskellige institutionelle niveauer og baseret på 

forskellige logikker. I rapporten anvender vi følgende distinktioner: Hård og blød mål- og resultatstyring 

betegner hhv. sanktions- og belønningsorientering over for dialogorientering. En dialog om mål og 

resultater kan imidlertid som netop nævnt være enten top-down eller bottom-up-orienteret og kan dertil 

være mere eller mindre reelt dialogisk – disse skel angiver, om rammesætningen af dialogen, udviklingen af 

problemforståelsen og samarbejdet om indsatsen sker på et ligeværdigt grundlag. Desuden skelner vi 

imellem eksternt fastsatte og internt udviklede mål, som betegner, hvorvidt det i en given sammenhæng er 

interne eller eksterne aktører, der definerer målene. Og vi skelner imellem pædagogiske og politisk-

administrative mål, der angiver målenes anvendelsesområde. Fælles Mål er et eksempel på eksterne, 

pædagogiske mål, der angiver pejlemærker for undervisningen til brug for lærerens planlægning og 

evaluering af undervisningen; de er defineret af eksterne aktører, men skal omsættes og fortolkes af fagfolk 

i en praksiskontekst. Politisk-administrative mål er mål, der anvendes som redskaber til ledelse, styring og 

(ekstern) evaluering af offentlig virksomhed. Denne type mål vil ofte have flere niveauer af konkretisering 

fx i form af operative måltal (resultatmål) på forskellige niveauer i forvaltningen.  

1.2 Mål- og resultatstyring på skolerne 
Styringen af folkeskolen er nok i teknisk forstand blød, men styringskæden må betegnes som relativt stram. 

Skolerne og lærerne er yderste led. De er forpligtet på at søge at opfylde de statslige og kommunale faglige 

og andre mål og operative måltal. Også på skolerne udvikles der lokale evaluerings- og 

monitoreringssystemer til dette arbejde. Det fremgår af følgeforskningen, at mål- og resultatstyring også i 

høj grad anvendes af lederne lokalt på skolerne, hvor der dog er stor variation i anvendelsen fra skole til 

skole. Næsten alle (98 pct.) skoleledere anvendte i 2018 nationale test og trivselsmålinger som 

evalueringsredskaber – en stigning fra 38 pct. i 2011, og 80 pct. af lederne anvendte desuden analyser af 

elevernes karakterer i deres ledelsesarbejde (Thorborg, Qvortrup & Rasmussen 2019, s. 70). Bindende 

nationale kompetencemål og obligatoriske planlægnings- og evalueringsredskaber (trivselsmålinger, 

uddannelsesparathedsvurderinger, nationale og evt. kommunale og lokale obligatoriske test, 

læringsplatforme) kan betragtes som midler til at regulere lærernes adfærd, og i den forstand er lærernes 

traditionelle autonomi indskrænket og arbejdet blevet mere monitoreret. Og skolelederne forventes altså i 
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højere grad end tidligere at søge at opfylde resultatmål, herunder at træffe foranstaltninger, hvis disse 

resultater ikke nås.  

Følgeforskningsprogrammet for folkeskolereformen har også undersøgt lærernes perspektiv på mål- og 

resultatstyring, om end det primære forskningsfokus er, i hvilken grad lærerne oplever at mål- og 

resultatstyring implementeres. Det varierer som nævnt meget, hvordan mål- og resultatstyring praktiseres 

på skolerne. Jo mere nuanceret og handlingsrettet en ledelse formår at forholde sig til data, jo mere 

positivt opfatter lærerne den mål- og resultatbaserede ledelse – men generelt finder både lærere og ledere 

det svært at anvende resultatmålinger og især de nationale test konstruktivt. Generelt søger man på 

skolerne at belyse elevernes udvikling med bredere datakilder, og ledelserne uddelegerer meget af 

opfølgningsarbejdet til lærere og vejledere (Bjørnholt et al. 2019, afs. 2.5.3). I nærværende undersøgelse 

undersøger vi netop betydningen af en ensidigt resultatorienteret ledelsespraksis. 

Interessant nok er lærernes brug af test og elevplaner til at vurdere den enkelte elev ifølge en anden af 

følgeforskningsprogrammets delundersøgelser faldet med 12-14%-point (afhængigt af klassetrin) fra 2014 

til 2018 (mens brugen af feedbacksamtaler er stabil over perioden, hvilket kan indikere, at der stadig 

evalueres, men blot i mindre grad med anvendelse af test og elevplaner). Omvendt er ledernes anvendelse 

af faglige resultater som styringsredskab øget. En del af forklaringen på dette umiddelbare paradoks er 

igen, at lederne primært anvender resultaterne som overordnet styringsredskab, mens den pædagogiske 

ledelse og brugen af resultater i dialogen med lærerne er uddelegeret til mellemledere og vejledere 

(Jensen, Skov & Thranholm 2018, afs. 4). 

Endelig udgør Fælles Mål et centralt element i mål- og resultatstyringskomplekset på skoleområdet. Der er 

tale om eksterne pædagogiske mål, som skal angive den indholdsmæssige retning for undervisningen. De er 

formuleret som kompetencemål, der kan opfattes som mere direkte målings- eller resultatorienterede end 

tidligere læreplaners mere brede indholdsbeskrivelser. Målene udgør således også vurderingsgrundlaget 

for prøver og årskarakterer i skolen, men imidlertid inden for en professionsorienteret logik, hvor læreren 

og en evt. censor foretager en fagligt baseret fortolkning af målene. I modsætning hertil repræsenterer de 

nationale test en eksternt defineret og eksternt udført evaluering af elevernes udbytte. De nationale test er 

i princippet også knyttet til Fælles Mål, men måler dog kun udvalgte og relativt snævre dele af fagenes 

kompetenceområder og mål (Hindsholm, Brændgaard & Flarup 2020). Efter en relativt stram kurs hvad 

angår lærernes brug af de Forenklede Fælles Mål i 2014, er målene i 2019 blevet revideret, antallet af 

bindende mål er markant reduceret, og forventningerne til lærernes anvendelse af målene i undervisningen 

er blødt op. Resultater fra følgeforskningens kvantitative undersøgelser peger da også på, at lærerne nu i 

mindre grad, end det var tilfældet umiddelbart efter reformen, anvender målene direkte som 

udgangspunkt for planlægning, differentiering og evaluering af undervisningen (Jensen et al. 2018, afs. 4). 

Det samme indikerer en mindre, overvejende kvalitativ evaluering af matematik- og dansklæreres brug af 

Fælles Mål. Udviklingen skal imidlertid ifølge forfatterne ses i sammenhæng med, at lærerne i stor 

udstrækning anvender læremidler som udgangspunkt for planlægning mv. af undervisningen, og at lærerne 

begrunder bl.a. dette med, at de tilgængelige læremidler nu i højere grad afspejler Fælles Mål (Rasmussen 

et al. 2017). Man kan altså antage, at målstyringen i (og af) undervisningen i nogen grad er medieret af 
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læremidlerne. Mens mål- og resultatstyring af lærerarbejdet mere generelt altså medieres af 

kommunernes, de lokale skolelederes og ikke mindst af mellemlederes og vejleredes praksis.  

1.3 Mål- og resultatstyring og undervisningskvalitet 
Mål- og resultatstyring udspringer som nævnt bl.a. af en politisk intention om kvalitetssikring og -udvikling. 

I den politologiske litteraturs mainstream er det en underliggende teoretisk antagelse, at ambitiøse, klare 

og operative mål (evt. kombineret med resultatbaserede incitamenter) sammen med afstemte lokale 

frihedsgrader fremmer den bedste og mest effektive offentlige opgaveløsning (Greve, Lægreid & Rykkja 

2018). Der er imidlertid i både dansk og international forskning peget på en række potentielle negative 

konsekvenser for det professionelle arbejde af især hård mål- og resultatstyring. Der kan ske en forskydning 

i hele systemet imod de mål og indikatorer, som er lettest at måle og indsamle; ledere og 

frontmedarbejdere kan begynde at tilpasse deres adfærd snævert til målene frem for til opgaven som 

helhed; og både ledere, professionelle og målgrupper som fx elever kan udvikle strategier til at omgå 

målingen og dens evt. konsekvenser, inklusive decideret snyd (Lowe 2013; Møller, Iversen & Normann 

Andersen 2016). Fra et professionsteoretisk perspektiv udfordrer mål- og resultatstyring den professionelle 

autonomi og dømmekraft, som ideelt set orienterer sig mod arbejdets formål og målgruppens 

forudsætninger og behov ud fra et fagligt informeret helhedsperspektiv, der unddrager sig detaljeret 

målsætning og styring (Evetts 2009). I skolesammenhæng kan dette eksempelvis give sig udtryk i en mere 

snævert færdigheds- og testorienteret undervisning, en prioritering af mere smalle og instrumentelle 

fagområder metoder i undervisningen og en nedprioritering af bredere faglige og dannelsesorienterede 

mål, ligesom både elevernes og lærernes trivsel og motivation kan påvirkes negativt (Acton & Glasgow 

2015; Paine, Bloemeke & Aydarova 2016; Nordenbo et al. 2009). Problemet er igen størst eller mest 

målbart i skolesystemer med hård mål- og resultatstyring. En del – primært kvalitativ – forskning indikerer 

dog, at også bløde former for mål- og resultatstyring kan have sådanne effekter eller i hvert fald stille 

lærerne over for en række oplevede dilemmaer mellem de nævnte hensyn (Klette, Carlgren, Rasmussen & 

Simola 2002; Mausethagen 2013; Møller 2011; Schou 2009; 2010). Tilsvarende peger forskning i brug af 

læringsmål på, at en præstationsorienteret (til forskel fra en mestringsorienteret) målanvendelse i 

undervisningen tenderer til at fremme overfladelæring på bekostning af faglig fordybelse og forståelse 

(Hansen 2015). 

Mål- og resultatstyring kan i forlængelse heraf også have mere indirekte effekter på 

undervisningskvaliteten ved en eventuel påvirkning af lærernes arbejdsmiljø og motivation. Eksempelvis 

peger forskning i lærerstress på, at mange eksterne og sammensatte krav er et grundtema i lærernes 

stressoplevelse; specifikt skaber de samtidige krav om høj faglighed, inklusion af elever med særlige behov 

og social dannelse en række dilemmaer og krydspres, som kan stresse lærerne i en hverdag med oplevet 

mangel på tid og ressourcer (Kappelgaard 2016; 2019; Vaaben, Böwadt & Pedersen 2016; Böwadt, 

Pedersen & Vaaben 2019). Billedet er sammensat, og vi skal ikke her vurdere omfanget eller graden af 

stress- og andre problemer. Eksempelvis kan det bemærkes, at danske lærere i internationale 

sammenligninger på den ene side vurderer sig selv relativt højt ift. bl.a. troen på egne undervisningsevner 

og ift. muligheden for at udvikle elevernes kritiske tænkning (Danmarks Evalueringsinstitut 2019) – men at 

de på den anden side vurderer sig selv relativt lavt på muligheden for at inddrage eleverne i beslutninger; 

at de ligger relativt højt i oplevelsen af arbejdsrelateret stress bl.a. grundet for lidt forberedelsestid, samt at 
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de ligger relativt lavt i vurderingen af, om deres skole yder tilstrækkelig støtte til elever med særlige behov 

(Danmarks Evalueringsinstitut 2020).  

Det synes vigtigt at få afdækket, hvorvidt og i givet fald hvordan mål- og resultatstyring i dens konkrete 

former spiller sammen med og influerer på de omtalte forhold i arbejdsliv og undervisning, og om det i 

givet fald kan påvirke undervisningens kvalitet negativt – stik imod intentionerne. Der er tale om et 

potentielt styrings- og ledelsesmæssigt dilemma. På den ene side er det vigtigt og fremmende for elevernes 

faglige resultater, at en skoles ledelse værdsætter og fremmer en høj faglighed i bred forstand (Munk & 

Sloth 2005; Ringsmose & Mehlbye 2004). På den anden side kan et ensidigt fokus på målbare faglige 

resultater altså muligvis have direkte negative konsekvenser for både trivslen og den faglige kvalitet.  

Et hovedformål med folkeskolereformen og den tilknyttede mål- og resultatstyring er at hæve elevernes 

faglige niveau. Af følgeforskningen om den kommunale styring i forbindelse med folkeskolereformen 

fremgår det imidlertid, at der på kommuneniveau kun er en meget svag (reelt ikke-eksisterende) statistisk 

sammenhæng mellem implementeringsgraden af kommunal målstyring og elevernes trivsel og faglige 

resultater (Bjørnholt et al. 2019, afs. 2.3) – årsagerne ufortalt. Samtidig fremgår det af 

følgeforskningsprogrammets undersøgelse af lærernes oplevelse af reformens første år, at lærerne 

dengang overvejende oplevede både den nye arbejdstidslov og reformen i sin helhed som negativ for 

undervisningens kvalitet og elevernes udbytte, såvel som for deres egen motivation og arbejdstilfredshed. 

På alle disse spørgsmål var over halvdelen overvejende negative i deres vurdering (Bjørnholt, Boye, Flarup 

& Lemvigh 2015, afs. 3.2  og 3.3). Denne undersøgelse er desværre ikke siden fulgt op. Af en af 

programmets andre undersøgelser fremgår det imidlertid, at lærerne nu i lavere grad end før reformen 

angiver at differentiere deres undervisning med henblik på at tilgodese elevernes forudsætninger og behov 

(eksempelvis gjorde 33% af udskolingslærerne dette i 2014 mod 26% i 2018) (Jensen et al. 2018, afs. 4). 

Disse eventuelle problemer er selvfølgelig ikke nødvendigvis i sig selv knyttet til mål- og resultatstyring, 

men som anført ovenfor må muligheden undersøges.  

Der er således umiddelbart et paradoks i det forhold, at lærerne ser ud til at vurdere reformen og specifikt 

målstyringen som havende negativ betydning for undervisningen, imens man foreløbig ikke har kunnet 

påvise, at målstyringen har betydning for elevernes målte faglige resultater – hverken i positiv eller negativ 

retning. Blandt mulige forklaringer kan være, at mål- og resultatstyring endnu ikke er fuldt eller korrekt 

implementeret; at den endnu ikke er slået igennem som en ændret undervisningspraksis; at effekterne vil 

blive tydeligere, efterhånden som flere elevårgange vokser op med mål- og resultatstyring – eller at 

karakterer og testresultater ikke nødvendigvis indfanger alle de måder, hvorpå undervisningskvaliteten kan 

blive påvirket – hvad end det er positivt eller negativt. Det sidste synspunkt uddybes i det følgende afsnit.  

1.4 Hvad er undervisningskvalitet? 
Lærernes vurdering af undervisningen, arbejdets rammer og af elevernes udbytte er et vigtigt bidrag til en 

samlet forståelse af skolens kvalitet. For det første fordi lærernes vurdering er gyldig og indikativ for andre 

kvalitetsparametre. I en række effektstudier er der således peget på en positiv sammenhæng imellem på 

den ene side lærerenes oplevelse af egen undervisning og undervisningsevne, faglige autonomi og 

arbejdsbetingelser og på den anden side elevernes faglige resultater (Day, Sammons, Stobart & Kington 
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2007; Judge, Thoresen, Bono & Patton 2001; Mourshed, Chijioke & Barber 2010; Schleicher 2018; 

Tschannen-Moran & Barr 2004). Dertil kommer, at lærerne er en vigtig selvstændig kilde til at belyse og 

forstå et så komplekst fænomen som undervisningskvalitet. Karakterer, testresultater, trivselsmålinger, 

uddannelsesparathedsvurderinger mv. er andre væsentlige bidrag, som hver især belyser bestemte 

aspekter af kvalitet – og udelader andre.  

Perspektiver på undervisningskvalitet kan i første omgang differentieres ud fra et tidsperspektiv. 

Foreskrevet kvalitet betegner den kvalitet der ønskes og planlægges med fra politisk og administrativ side, 

eksempelvis beskrevet i læreplaner og eksamensbestemmelser. Erfaret kvalitet betegner den kvalitet, som 

de direkte involverede aktører oplever og tilskriver undervisningen i situationen. Dokumenteret kvalitet 

betegner den kvalitet, som konstrueres retrospektivt gennem evalueringer, test mv. (Hansen et al. 2020, s. 

41). De tre perspektiver er overlappende og samvirkende, men kan ikke reduceres til hinanden. Jo mere 

kompleks en foreskrevet kvalitet er – eksempelvis en målsætning om dannelse og kritisk tænkning – jo 

vanskeligere er denne kvalitet typisk at dokumentere dækkende. Ingen dokumentationsmetode vil kunne 

redegøre fyldestgørende for alle de aktiviteter, læreprocesser og erfaringer, som elever og lærere indgår i 

og oplever som kvaliteter i undervisningen. Dokumentationen kan indfange væsentlige aspekter heraf, men 

samtidig overse andre. Omvendt kan dokumentationen afsløre aspekter af – og problemer med – 

undervisningskvaliteten, som ikke står klart for deltagerne i situationen. De tre perspektiver samvirker 

desuden på komplekse måder. En foreskreven kvalitet angiver en retning for praksis, men jo mere 

kompleks et foreskrevet mål er, jo større rum for fortolkning vil der være i den praktiske udmøntning. 

Tilsvarende kan de anvendte dokumentationsformer virke styrende for deltagernes fortolkning af 

forskrifterne og altså påvirke undervisningspraksis (en såkaldt wash back-effekt). De tre perspektiver 

forholder sig principielt set til det samme fænomen – elevernes læring og dannelse – men indfanger og 

fremhæver altså forskellige aspekter heraf.  

Det er her værd at hæfte sig lidt mere uddybende ved den særlige effekt, som knytter sig til 

kvantificeringen af kvalitet. Selve det at måle og kvantificere kvalitet fx i form af karakterer har tendens til 

at virke tilbage på praksis i form af prioritering af bestemte indholdstyper og fagelementer. Simple 

færdigheder og paratviden er langt lettere og sikrere at vurdere objektivt end mere komplekse 

kompetencer og forståelse. Dette kan også gælde for mere bløde og forståelsesorienterede 

evalueringsformer (eksempelvis mundtlige eksaminer i humanistiske fag), hvor man for at få et mere 

objektivt vurderingsgrundlag kan tendere til at fokusere på eksempelvis elevens kendskab til genrer og 

analysemodeller snarere end på evnen til litterær indlevelse og kreativ fortolkning – uagtet at disse også 

måtte indgå som vigtige mål i læreplaner og eksamensbestemmelser. Således kan selve intentionen om at 

måle elevernes udbytte føre til, at man i læreplaner, undervisning og evalueringsformer prioriterer 

begrænsede dele af fagene. Mere generelt kan man skelne imellem et sådant performativt kvalitetsbegreb, 

hvor det målbare, kvantitative udtryk for elevernes faglige udbytte træder i forgrunden (”mere er bedre”), 

og et substantielt kvalitetsbegreb, der søger at beskrive og begrunde kvaliteter ved undervisning ud fra 

pædagogiske og faglige perspektiver (Biesta 2015).  

Opfattelsen af, hvad der udgør undervisningskvalitet, er imidlertid også værdibaseret og afhænger af synet 

på fag og dannelse, skolens rolle og det gode barneliv. Læreplaner, test- og eksamensformer afspejler en 
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række valg og midlertidige kompromiser vedrørende disse forhold, og de fortolkes igen af skolens aktører 

ud fra forskellige fagligheder og kontekster. Den gode undervisning kan i dette lys ikke blot defineres som 

den, der mest effektivt når de opstillede mål. Dels må der også gøres etiske overvejelser eksempelvis 

vedrørende de anvendte pædagogiske metoder, dels må selve målene i et demokratisk samfund principielt 

være til løbende debat på alle niveauer i skolesystemet, og dels fordi ethvert mål fordrer en grad af 

fortolkning og tilpasning i den konkrete kontekst. Dertil kommer som nævnt usikkerheden i de 

instrumenter, der skal dokumentere målopfyldelsen. Den fælles grundlæggende interesse for skolens 

aktører er, at alle elever udvikler sig alsidigt – fagligt, socialt og menneskeligt – og bliver rustet til deltagelse 

i uddannelse, samfund og arbejdsliv, jf. folkeskolelovens formålsparagraf. Men hvori dette mere præcist 

består og hvordan det skal udmøntes er altså mindre enkelt.  

Lærernes professionalisme består bl.a. i at kunne rumme og balancere imellem disse hensyn og på den 

baggrund fortolke og omsætte skolens formål og læreplaner til undervisningspraksis. Undervisning er en 

praksiskunst, hvor lærerens fagkundskab, pædagogiske kompetencer og praksiserfaring danner baggrund 

for den høje grad af kvalificeret improvisation, som klasserummets komplekse virkelighed fordrer 

(Hedegaard-Sørensen 2010). Ud fra et klassisk professionsteoretisk perspektiv kan der skelnes imellem 

eksternt og internt defineret kvalitet, hvor det eksterne betegner kvalitetsdefinitioner formuleret af aktører 

uden for professionen, mens det interne betegner professionens egne kvalitetsdefinitioner (Anderson & 

Herr 2015). I en offentlig skole foregår kvalitetsbestemmelsen imidlertid altid som et både/og – i dialogen 

imellem en fælles læreplan og en professionsfaglig, lokalt sensitiv fortolkning. Men balancen imellem de 

forskelige hensyn – det fælles og det lokale, det statslige og det professionelle blik – er til debat og er i sig 

selv en central del af diskussionen om, hvad undervisningskvalitet er. Lærerne er her en vigtig kilde til viden 

om undervisningens virkelighed og kvalitet i konkrete kontekster.  

Ved at spørge til lærernes oplevelse af kvalitet og til deres undervisningspraksis kan vi indfange nogle af de 

kvalitetsaspekter, som ofte overses i resultatmålinger. Vi har her udviklet kvalitetsindikatorer baseret på et 

teoretisk begreb om indholdsmæssig faglig kvalitet. Indholdsmæssig, faglig kvalitet kan rent formelt 

anskues som grader af hhv. bredde, dybde og aktionsradius i undervisningens indhold (Dorf 2018). Får 

eleverne mulighed for at udvikle et bredt færdighedsrepertoire, forstå centrale forhold i dybden, og for at 

anvende deres viden og færdigheder i komplekse sammenhænge? Denne skelnen er central i 

undersøgelsens kvalitetsbegreb. Derudover har vi inddraget skolens overordnede dannelsesformål som en 

kvalitetsmarkør – skolens formål er alt andet lige det vigtigste pejlemærke i skolens undervisning. Og 

endelig har vi inddraget et mere politisk eller socialt parameter om differentiering og inklusion i 

undervisningen. Disse kriterier har vi udfoldet i form af fire kvalitetsdimensioner, der danner baggrund for 

undersøgelsens konkrete kvalitetsindikatorer (se afsnit 2.1): 

1. Formål og værdier (dannelse). Denne dimension vedrører samspillet imellem elevernes faglige, 

sociale og personlige udviklings- og dannelsesmuligheder, og dermed undervisningens relation til 

folkeskolens formål og tradition. Her spørges til arbejdet med at støtte eleverne i at forbinde 

fagene med omverden og med egne motiver og holdningsudvikling; at deltage positivt i 

fællesskaber og at reflektere over egne og andres forudsætninger og værdier. Denne dimension har 

demokratisk legitimitet, idet den fremgår af folkeskoleloven. Desuden fremgår den af de Danske 
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Underviserorganisationers Samråd og Undervisningsministeriets fælles udspil om 12 Pejlemærker 

for god undervisning (Undervisnings- og forskningsministeriet & Danske Underviserorganisationers 

Samråd 2017).  

2. Balancen imellem faglig bredde og faglig dybde. Den faglige dybde vedrører undervisningens 

fundamentale og kategoriale faglige dannelsesmuligheder, dvs. elevernes muligheder for at opnå 

en dyb og personlig forståelse af en sag hhv. en dyb mestring af en faglig praksisform. Her spørges 

til arbejdet med at lade eleverne opleve, undersøge, tænke over, øve og udtrykke sig om et emne 

eller en praksisform i dets forskellige facetter og over sammenhængende tidsforløb. Denne 

dimension fremgår også af Pejlemærker for god undervisning og trækker desuden på en lang række 

kontinentale såvel som angelsaksiske didaktiske traditioner, der understreger dybdeforståelse og 

faglig mestring som et helt centralt mål for undervisning (Dorf 2018; Gundem & Hopmann 1998). 

Den faglige dybde skal imidlertid balanceres med faglig bredde, der vedrører bredden i 

kulturteknikker, kundskaber og færdigheder i undervisningen. Her spørges til arbejdet med at sikre 

elevernes tilegnelse af tilstrækkelige grundlæggende færdigheder. Denne dimension trækker på 

traditionen og lovgrundlaget for at anskue folkeskolen som en almen dannelsesinstitution, der bl.a. 

skal sikre bredde og almenhed i kundskaber og færdigheder som fundament for elevernes 

deltagelse i samfund, uddannelse, økonomi og kultur (Schnack 2000). 

3. Faglig aktionsradius. Vedrører anvendelse og forståelse af de faglige kundskaber og færdigheder i 

andre fag, i et bredere spektrum af sammenhænge og i mere komplekse problemsituationer. Her 

spørges til arbejdet med at understøtte elevernes anvendelse og øvelse af kundskaber og 

færdigheder i problemorienterede, virkelighedsnære eller tværfaglige sammenhænge. Denne 

dimension trækker på klassiske didaktiske dannelsestraditioner, men tillige på nyere 

kompetenceorienterede didaktikker, der vægter anvendelsesorientering, aktualitet og 

virkelighedsnærhed i undervisningen (Hanghøj, Bundsgaard, Misfeldt, Fougt & Hetmar 2017; OECD 

2005). 

4. Variation og inklusion. Vedrører variation i og tilpasning af undervisningens indhold, undervisnings- 

og arbejdsmønstre, læremidler mm., både forstået som kvalitet i sig selv og som forudsætning for 

differentiering af undervisningen. En tilstrækkelig variation og differentiering er også en 

forudsætning for inklusion af elever med særlige behov i undervisningsfællesskabet. Denne 

dimension trækker dels på forskningen i effektiv undervisning, der bl.a. peger på metodevariation 

som central kvalitet (Meyer 2013), dels på viden om inklusion, der peger på variation og tilpasning 

som central forudsætninger for inklusion – sammen med bl.a. målrettet ekstra støtte til elever i 

faglige vanskeligheder (Dyssegaard, Larsen & Tiftikci 2013). 

Disse dimensioner er som nævnt undersøgt både som oplevet kvalitet og selvrapporteret 

undervisningspraksis; i afsnit 2.1.4 og 2.1.5 redegøres for den konkrete operationalisering af 

kvalitetsbegrebet til brug for spørgeskemaet.  
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1.5 Mål- og resultatstyring i København og Århus 
København og Århus kommune er valgt som cases for undersøgelsen, idet begge kommuner har flere års 

erfaring med og etablerede procedurer for mål- og resultatbaseret ledelse og forvaltning. Det kan derfor 

forventes, at mål- og resultatstyring mv. her i et vist omfang er ”nået ud” på skolerne. Til baggrund 

fremhæves nogle centrale træk ved de to kommuners mål- og resultatstyringspraksis.  

I begge kommuner bygger styringen på de nationale mål suppleret med mål formuleret i kommunens egen 

børne- og ungepolitik. I både Århus og København er der fastsat mål og måltal for elevernes faglige 

udvikling, trivsel, inklusion i fællesskaber, fysiske sundhed, overgang til ungdomsuddannelse mm. 

(Københavns Kommune 2013; 2019b; Århus Kommune 2017a). Kvalitetsrapporten er som nævnt det 

centrale redskab for kommunernes mål- og resultatstyring bl.a. på skoleområdet.  

Kommunernes børne- og ungdomsforvaltninger udarbejder en kvalitetsrapport for hver skole på baggrund 

af data, der belyser udviklingen i relation til de kommunale og nationale mål4. På baggrund af disse 

individuelle rapporter indledes en dialog med hver enkelt skole om lokale forhold og fokuspunkter, og der 

udarbejdes i fællesskab udviklingspunkter for skolen samt evt. handleplaner for skoler med vedvarende 

dårlige præstationer eller andre problemer (i København kaldet faglige handleplaner, i Århus kaldet 

tilsynspunkter, der indgår i skolens udviklingsplan; herefter bruges fællesbetegnelsen handleplaner). 

Resultater og anbefalinger til indsatsområder for skolevæsnet formidles derefter i en hovedrapport, der 

fremlægges for byrådet/borgerrepræsentationen (børn- og ungeudvalgene). Anbefalingerne bliver til i 

dialog med børne- og ungdomsudvalget, faglige organisationer, lederforeninger og forældreorganisationer 

(Københavns Kommune 2020a; Århus Kommune 2017b; 2017c).   

I både Århus og Københavns Kommune er den centrale børn- og ungeforvaltning suppleret af fem mindre 

forvaltningsenheder for skolerne inden for et geografisk område/distrikt (herefter bruges 

fællesbetegnelsen områder). Cheferne for disse områder er ansvarlige for den opfølgende dialog med 

områdets skoler. I begge kommuner deltager en kreds af interessenter i møderne, typisk skolens leder, 

skolebestyrelsesrepræsentanter samt en fagkonsulent fra børn- og ungeforvaltningens fællesfunktioner. 

Områdechefen er mødeleder og tilsynsansvarlig (Københavns Kommune 2020b; Århus Kommune 2017c). 

Det er områdecheferne, der efter samråd med centralforvaltningen træffer afgørelse om evt. handleplaner 

for dårligt præsterende skoler. Handleplaner ’skræddersys’ til og i dialog med den enkelte skole og vil typisk 

omfatte forskellige former for støtte til skolens ledelse, vejledere e.l. fra konsulenter i børn- og 

ungeforvaltningen. Områdecheferne kan også løbende fastsætte nye eller reviderede handleplanspunkter 

pba. af skolernes udvikling, og områdechefen vil typisk løbende indhente opdaterede data fra skolerne om 

fx fravær, vikarforbrug, testresultater mm. I begge kommuner er der en stærk decentral tradition, og den 

                                                           
4 Rapporterne bygger på data fra bl.a. ledelsesinformationssystemet (Undervisningsministeriets datavarehus), 
forældretilfredshedsundersøgelser, trivselsundersøgelserne blandt folkeskoleelever, kommunens egne registerdata 
vedr. eksempelvis indskrivning og fremmøde, folkeskolens test og prøver, uddannelsesparathedsvurderinger og 
påbegyndelse af ungdomsuddannelse, tandplejens og sundhedsplejens registre samt medarbejdernes 
arbejdspladsvurdering (APV) og sygefravær.  
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enkelte områdechef har i princippet en udstrakt autonomi i samarbejdet med den enkelte skole (Interview, 

BU Århus 2019; Interview, BUU Kbh. 2019).  

I både Århus og København er der over de senere år truffet beslutninger om at nedtone fokus på 

karakterer, test og prøver i udviklingen af skolerne bl.a. af hensyn til børn og unges trivsel (Københavns 

Kommune 2019a; 2019c; Århus Kommune 2018). Samtidig er der altså fortsat både nationale og 

kommunale mål, strategier og operative måltal, der forpligter skolerne til at arbejde for målbar fremgang i 

faglige resultater, trivsel, uddannelsesparathed osv. Det er nogle af de mange og evt. modstridende 

hensyn, som områdechefer og andre aktører i skolevæsnerne skal balancere og prioritere imellem. 

Som nævnt skelnes der i følgeforskningen for folkeskolereformen imellem top-down- og bottom-up-

orienterede tilgange til dialogen om mål og resultater i kommunerne, hvortil man kan føje spørgsmålet om 

graden af ligeværdighed og lydhørhed i dialogen og i samarbejdet om evt. indsatser. Man kan antage, at 

lignende forskelle i tilgang gør sig gældende på område- og skoleniveau i Århus og Købehavn. Det kan 

antages at have betydning for, hvordan mål- og resultatstyring påvirker lærernes arbejde og 

undervisningens indhold.  I nærværende undersøgelse har vi derfor spurgt til lærernes oplevelse af mål- og 

resultatstyring med særligt fokus på, om denne styring opleves som et udtalt ledelsesfokus på test- og 

prøveresultater. 
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2 Forskningsdesign og metode 
Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema udsendt til alle folkeskolelærere inkl. børnehaveklasseledere i 

København og Århus Kommune. Spørgeskemaet er designet først og fremmest med henblik på at 

undersøge sammenhænge imellem mål- og resultatstyring og lærernes oplevelse af arbejdsbetingelser og 

undervisningskvalitet samt deres undervisningspraksis. Vi har ikke i forbindelse med denne undersøgelse 

fundet eksogene indikatorer på mål- og resultatstyring, der var tilstrækkeligt forskellige til en 

sammenligning mellem kommuner, jf. også redegørelsen for, at blød målstyring er det dominerende princip 

i den kommunale styring på skoleområdet. Hovedvægten således lagt på at afdække de nævnte 

sammenhænge på tværs af de to deltagende kommuner. I de følgende afsnit redegør vi for 

operationaliseringen af de centrale begreber i undersøgelsen, analysens datagrundlag og generaliserbarhed 

samt for de anvendte analysemodeller.  

2.1 Operationalisering af undersøgelsens begreber  
I de fleste tilfælde har vi til brug for analyserne dannet indeks, som sammenfatter besvarelser på flere 

items; i nogle få tilfælde anvendes enkeltitems. Indeks giver som regel mere pålidelige resultater end 

enkeltspørgsmål, forudsat at der er en underliggende (latent) dimension, som indekset kan indfange. 

Samtidig kan indeks indfange og måle forholdsvist abstrakte begreber (Bryman 2016, Kapitel 6). Alle indeks 

er konstrueret som sumindeks. Alpha-score fremgår af de enkelte indeks i rapportens resultatdel.  

Til at måle oplevelses- og holdningsspørgsmål anvendes Likert-skalerede svarkategorier, hvor respondenten 

angiver af graden af enighed/uenighed i udsagnet. Til at måle selvrapporterede lærer- og elevaktiviteter i 

undervisningen anvendes angivelse af en række foruddefinerede aktiviteters hyppighed i lærerens 

selvvalgte referenceklasse og -fag. Til at måle andre læreropgaver anvendes selvrapporteret tidsforbrug i 

hele klokketimer på en række opgaver inden for den seneste hele arbejdsuge. 

2.1.1 Operationalisering af mål- og resultatstyring  
Som nævnt er blød, dvs. formelt dialogorienteret mål- og resultatstyring den dominerende praksis i 

kommunerne. Vi har ønsket at indfange et særligt aspekt af denne bløde mål- og resultatstyring, der 

handler dels om den værdi, skolens ledelse tillægger faglige resultatmålinger, og dels om, hvorvidt lærernes 

anvendelse af mål i undervisningen er eksternt eller internt (professionelt) begrundet, jf. afsnit 1.3.  

Her måler vi lærernes oplevelse af disse forhold. Begrebet mål- og resultatstyring rummer to dimensioner, 

hvorfor vi har anvendt særskilte indikatorer for hhv. a) mål- og b) resultatstyring (Tabel 1). 
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Tabel 1. Indeks for oplevet mål- og resultatstyring 

Definitioner  Spørgsmål  
(Hvor enig eller uenig er du i følgende…) 

Målstyring: eksternt initieret anvendelse og 
synliggørelse af faglige mål i undervisningen  

Tydelige/synlige mål fylder unødvendigt meget i 
min undervisning (fx pga. ledelsens forventninger).  

Resultatstyring: den diskursive og uformelle 
værdisætning af målbare faglige præstationer fra 
skolens ledelses side 

 
Ledelsen her på skolen fokuserer meget på test- og 
prøveresultater.  

Note 1: Svar angives som grad af enighed eller uenighed i udsagnet på en 4-trinskala (meget enig, lidt enig, lidt uenig, meget uenig). 

 

2.1.2 Operationalisering af tidsforbrug på dokumentation 
Mål- og resultatstyring kan også komme til udtryk i form af øgede krav til dokumentation af arbejdet med 

målsætning og resultaterne heraf, også for den enkelte lærer, jf. afsnit 1.3. Skolerne udvikler som nævnt 

selv supplerende systemer til mål- og resultatbaseret evaluering og ledelse, og disse må antages at være 

forskellige i principper og omfang, bl.a. hvad angår kravene til dokumentation. Vi har ønsket at undersøge, 

om et øget tidsforbrug på dokumentation i sig selv kan have betydning for arbejdet og undervisningen. Vi 

har igen søgt at skelne eksternt initieret dokumentation tydeligt fra opgaver, der vedrører lærerens egen 

forberedelse, efterbehandling og interne evaluering af undervisningen. Til at måle tidsforbrug på 

dokumentation har vi spurgt til respondentens tidsforbrug i hele klokketimer på opgaven i den seneste hele 

arbejdsuge (Tabel 2).  

Tabel 2. Indikator for tidsforbrug på dokumentation  

Definition  Spørgsmål  
(Hvor mange timer brugte du på…) 

Dokumentation: dokumentationsopgaver, der ikke 
opleves som direkte relevant for undervisningen 

Dokumentation, registrering o.l. uden relevans for 
undervisningen (efter din vurdering). 

Note 2: Svar angives som tidsforbrug på opgaven i hele klokketimer i den seneste hele arbejdsuge 

 

2.1.3 Operationalisering af rammer for arbejdet  
Som beskrevet i afsnit 1.3 kan mål- og resultatstyring tænkes selvstændigt at påvirke arbejdsbetingelserne 

og lærernes opfattelse af dem. Vi har indkredset tre typer af rammer for arbejdet, som teoretisk kan blive 

påvirket af mål- og resultatstyring: Forberedelsestiden kan blive påvirket af evt. øgede 

dokumentationskrav; samarbejdet med kolleger kan blive påvirket af et evt. øget præstationspres; og 

indflydelsen på arbejdet og dermed den professionelle autonomi kan blive mindsket af en evt. øget ekstern 

målformulering og resultatovervågning (jf. Aili, Nilsson, Svensson & Denicolo 2007). Alle disse tre områder 

er centralt reguleret, men har også meget forskellige lokale udtryk. Rammer for arbejdet måles således via 

et formativt indeks, der indfanger disse tre dimensioner: forberedelse, samarbejde og organisatorisk 

indflydelse vurderet ud fra lærerens professionelle perspektiv (Tabel 3).  
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Tabel 3. Indeks for oplevede rammer for arbejdet. 

Definitioner Spørgsmål  
(Hvor enig eller uenig er du i følgende…) 

Rammer for forberedelse af undervisningen: tid og 
øvrige rammer for en tilstrækkelig forberedelse 
lærerfagligt set 

Jeg har tilstrækkelig tid og øvrige rammer til at 
forberede undervisningen 
 

Rammer for organisatorisk indflydelse: inddragelse 
af lærerne på beslutninger af relevans for arbejdet 

Lærerne her på skolen inddrages i beslutninger 
med relevans for arbejdet 
 

Rammer for samarbejde: mulighed og rammer for 
fagligt relevant kollegialt samarbejde  

Jeg har tilstrækkelige muligheder for fagligt 
relevant samarbejde med mine kolleger 

Note 3. Svar angives som grad af enighed eller uenighed i udsagnet på en 4-trinskala (meget enig, lidt enig, lidt uenig, meget uenig). 

 

2.1.4 Operationalisering af oplevet undervisningskvalitet 
I afsnit 1.4 redegjorde vi for fire teoretisk konstruerede dimensioner af undervisningskvalitet, som ligger til 

grund for spørgeskemaet. I undersøgelsen måler vi både oplevet undervisningskvalitet og selvrapporteret 

undervisningspraksis som indikatorer for kvalitet. Til at måle oplevet undervisningskvalitet anvendes et 

indeks, der indfanger dimensionerne fordybelse, variation og inklusion. Mål- og resultatstyring kan tænkes 

at påvirke disse tre dimensioner på følgende måder: mulighederne for inklusion kan påvirkes af en 

potentielt reduceret faglighedsopfattelse (et performativt og præstationsorienteret faglighedsbegreb); 

muligheden for faglig fordybelse kan blive påvirket af en potentielt øget hastighed, stoftrængsel og et 

overfladisk fokus i undervisningen; og variationen som middel til differentiering af undervisningen kan blive 

påvirket af et potentielt øget fokus på færdighedstræning og på boglige fag og fagområder (Gewirtz 2002).  

Disse dimensioner har vi operationaliseret i form af et formativt indeks for undervisningskvalitet. Et 

formativt indeks refererer i denne sammenhæng til, at vi anvender en formativ målemodel, dvs. at 

indikatorerne i sig selv former begrebet og således betragtes som årsager til fænomenet, som vi er 

interesseret i at måle - erfaret undervisningskvalitet. De målte indikatorer tænkes således at påvirke det 

ikke direkte observerbare fænomen, som erfaret undervisningskvalitet er, og tilsammen udgøre et validt 

mål for denne variabel (Clement 2017a).  

 Inklusion defineres her som lærerens mulighed for eller adgang til ressourcer til at støtte udsatte elever på 

en fagligt forsvarlig måde. Fordybelse defineres som tid og overskud til fordybelse, spontanitet og samtale i 

undervisningen. Variation defineres som tilstrækkelig variation i undervisningen lærerfagligt set (Tabel 4).  
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Tabel 4. Indeks for oplevet undervisningskvalitet 

Definitioner Spørgsmål  
(Hvor enig eller uenig er du i følgende…) 

Inklusion: muligheder og ressourcer til at hjælpe 
udsatte elever tilstrækkeligt lærerfagligt set 

Jeg har elever i mine klasser, som i alvorlig grad 
ikke får den nødvendige hjælp 

Fordybelse: tid til fordybelse, spontanitet og 
samtale i undervisningen 

 
Jeg savner tid til fordybelse, spontanitet og 
samtale i min undervisning 

Variation: mulighed for tilstrækkelig variation i 
undervisningen lærerfagligt set 

 
Jeg kan variere undervisningen tilstrækkeligt inden 
for de nuværende rammer 

Note 4. Svar angives som grad af enighed eller uenighed i udsagnet på en 4-trinskala (meget enig, lidt enig, lidt uenig, meget uenig). 

 

2.1.5 Operationalisering af undervisningspraksis  
Undervisningspraksis måles via lærernes rapportering af elev- og læreraktiviteter i undervisningens 

gennemførelses- og planlægningsfaser. Aktiviteterne er operationaliseringer af de fire dimensioner af 

undervisningskvalitet, jf. afsnit 1.4. De fire kvalitetsdimensioner er formuleret som principper og ikke som 

aktiviteter, og en given aktivitet er blot ét muligt eksempel på en konkret udmøntning af princippet, og kan 

ofte fortolkes som udmøntninger af flere principper. Igen er der ikke tale om at måle statistisk korrelerende 

effekter af kvalitet, men teoretisk konstruerede formative eller årsagsindikatorer på kvalitet. Det er altså 

indikatorer, som tilsammen kan anvendes som udtryk for forskellige aspekter af den ikke direkte målbare 

variabel erfaret undervisningskvalitet. 

Vi har forsøgt at balancere de hensynet til intern validitet (entydige beskrivelser der kan give pålidelige og 

præcise svar) og ekstern validitet (at sige noget relevant om et flertydigt og situeret fænomen som erfaret 

undervisningskvalitet). Et eksempel: begrebet ”produktiv faglighed” beskriver i den didaktiske tradition ikke 

blot, at eleverne producerer noget, men at de aktivt undersøger, bearbejder og opnår en dybere forståelse 

af stoffet igennem skabelsen af produkter (Nielsen 2001). Men ’bearbejdelse’ og ’forståelse’ er i denne 

sammenhæng uklare termer, der ikke entydigt peger på en aktivitet, og som derfor kan give anledning til 

tvivl og varierende fortolkninger hos de adspurgte. Vi har derfor valgt det entydige item ’elevene skaber 

egne produkter’, suppleret med eksempler på produkttyper (film, essays, præsentationer), som typisk 

anvendes som opgaver for at facilitere elevernes selvstændige bearbejdelse og forståelse af stoffet, og som 

adskiller sig fra eksempelvis simple opgaveark, som i princippet også er produkter. Vi har søgt at formulere 

aktiviteter, som kan antages at være almindeligt forekommende i folkeskolens undervisning, og som 

eksemplificerer mindst én distinkt kvalitetsdimension. Tabel 5 og Tabel 6 viser operationaliseringen af de 

fire dimensioner for hhv. elev- og læreraktiviteter (de underliggende kvalitetsdimensioner vist i parentes). 
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Tabel 5. Undervisningspraksis, elevaktiviteter 

Definitioner (kvalitetsdimensioner i parentes) Spørgsmål – elevaktiviteter  
(Hvor ofte gør eleverne i din klasse følgende…) 

Produktiv faglighed: eleverne bearbejder stoffet 
ved at skabe selvstændige produkter (faglig 
aktionsradius) 
 

Skaber egne produkter (fx film, essays, 
præsentationer) 

Øvelse: eleverne øver faglige færdigheder 
(balancen imellem faglig bredde og dybde) 

Øver faglige færdigheder (fx diktat, regnestykker, 
grammatikøvelser) 

Træning: eleverne træner direkte til test og prøver 
(balancen imellem faglig bredde og dybde) 

Træner direkte at gennemføre test og prøver (fx 
prøvetest og svarstrategier) 

Udeundervisning: eleverne bliver undervist 
udenfor skolen (aglig aktionsradius) 

Bliver undervist uden for skolen (fx ekskursioner, 
udeundervisning) 

Undersøgelsesorientering: eleverne gennemfører 
sammenhængende,  selvstændige undersøgelser  
(balancen imellem faglig bredde og dybde samt 
aktionsradius) 

Gennemfører undersøgelser, projekter o.l. over 
flere lektioner (evt. sammen med andre klasser) 

Kritisk tænkning: eleverne diskuterer og tager 
stilling til værdispørgsmål (formål og dannelse) 

Diskuterer eller tager stilling til forskellige værdier, 
etik, samfundsspørgsmål o.l. 

Note 5. Svar angives som aktivitetens hyppighed i undervisningen i en selvvalgt referenceklasse og -fag (ugentligt, hver anden uge, 

månedligt, halvårligt eller lidt mere, sjældent eller aldrig). 

 

Tabel 6. Undervisningspraksis, læreraktiviteter 

Definitioner (kvalitetsdimensioner i parentes) Spørgsmål – læreraktiviteter  
(Hvor ofte gør du følgende i din valgte klasse…) 

Proaktiv differentiering: på forhånd planlagt 
differentiering af undervisningen (variation og 
inklusion) 

Gennemfører lektioner der er planlagt 
differentieret (med varierede vinkler, materialer 
eller opgaver til forskellige elever) 

Medbestemmelse: eleverne har medbestemmelse 
på undervisningens indhold (formål og dannelse) 

Giver eleverne medbestemmelse på 
undervisningens indhold 

Tydelige mål: at præsentere og anvende 
undervisningsmål aktivt (balancen imellem faglig 
bredde og dybde) 

Tydeliggør undervisningsmål for eleverne (fx ved at 
fremvise og evaluere målene i undervisningen) 

Fleksibilitet: at kunne ændre undervisningen 
løbende efter elevernes behov og interesser mv. 
(variation og inklusion) 

Ændrer forløb på baggrund af elevernes interesser, 
aktuelle emner e.l. 

Samtaler med eleverne om trivsel og udvikling 
(formål og dannelse) 

Samtaler med eleverne om deres trivsel og 
udvikling 

Note 6. Svar angives som aktivitetens hyppighed i undervisningen i en selvvalgt referenceklasse og -fag (ugentligt, hver anden uge, 

månedligt, halvårligt eller lidt mere, sjældent eller aldrig). 
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2.2 Undersøgelsens datagrundlag og generaliserbarhed 
Spørgeskemaet er designet som en populationsundersøgelse og er udsendt til alle medlemmer af Danmarks 

Lærerforening (DLF) med ansættelse som lærer eller børnehaveklasseleder i folkeskolen i København og 

Århus kommune. I alt blev der udsendt spørgeskemalinks til 5193 personer, hvoraf 1513 besvarede 

spørgeskemaet fuldt ud; det giver en svarprocent på 29. For en uddybning af datagrundlag og 

udsendelsesstrategi for spørgeskemaet, se Bilag 2. 

At undersøgelsen er designet som en populationsundersøgelse betyder, at vi har forsøgt at kontakte alle i 

den nævnte population af lærere i de to kommuner. Da der ikke er anvendt en tilfældighedsbaseret 

udvælgelse er der ikke statistisk usikkerhed forbundet med resultaterne. Men da en spørgeskemabaseret 

populationsundersøgelse sjældent får svar fra alle i populationen, er det et centralt spørgsmål i hvilket 

omfang undersøgelsens svarpersoner kan give indsigt i holdninger og erfaringer i hele 

undersøgelsespopulationen. For at vurdere undersøgelsens generaliserbarhed vil vi vægte to 

informationer: resultater fra en frafaldsanalyse, dvs. en sammenligning af dem, der svarede og ikke 

svarede, og undersøgelsens responsrate. 

Nedenfor gennemgås fordelingen af baggrundsoplysninger for tre grupper, hhv. hele 

undersøgelsespopulationen, svarpersonerne og ikke-svarpersoner. Formålet med frafaldsanalysen er at 

undersøge, om der er systematiske forskelle mellem dem, der svarede og ikke svarede. Dette vurderes ud 

fra en χ2-test af uafhængighed imellem grupper.  

Tabel 7. Fordeling på baggrundskarakteristika blandt alle i populationen, svarpersonerne og ikke-svarpersoner (pct.) 

 Alle Svarpersoner Ikke-svarpersoner 

Kvinde 68  71  67  

Mand 32  29  33  

Under 30 år 8  5  9  

30-39 år 29  22  32  

40-49 år 31  33  30  

50-59 år 22  27  20  

60+ år 10  12  9  

Læreruddannet 83  84  83  

Ikke lærerudannet 17  16  17  

0-4 års erfaring 11  7  12  

5-9 års erfaring 19  15  21  

10-19 års erfaring 41  42  41  

20+ års erfaring 30  37  27  

n 5193 1513 3680 
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Vi kan se af Tabel 7, at svarpersonerne i højere grad tenderer til at være kvinder end ikke-svarpersonerne. 

Der ses også betydelige forskelle i aldersfordelingen imellem de to grupper og i forhold til erfaring. 

Svarpersonerne er oftere ældre og har mere erfaring end ikke-svarpersonerne. For både køn (χ2= 8,10, en 

frihedsgrad, p-værdi = 0,00), alder (χ2= 103,30, fire frihedsgrader, p-værdi = 0,00) og erfaring (χ2= 81,70, 

tre frihedsgrader, p-værdi = 0,00) gælder det, at fordelingerne ikke er uafhængige af de to grupper 

svarpersoner/ikke-svarpersoner. Omvendt er der ikke nogen forskel i andelen af læreruddannede blandt 

dem, der har svaret og ikke har svaret (χ2= 0,11, en frihedsgrad, p-værdi = 0,74). Dermed viser 

frafaldsanalysen altså, at svarpersonerne adskiller sig fra resten af populationen ift. køn, alder og erfaring. 

En anden markant information at vurdere er responsraten. 29% af de adspurgte i 

undersøgelsespopulationen har besvaret undersøgelsen (1513 ud af 5193). Responsraten er ikke betydelig 

lavere end mange andre undersøgelser af danske lærere. Alligevel er responsraten så lav, at det er svært at 

forestille sig, at der ikke er nogen systematik i, hvem der svarer og ikke svarer. Når godt 7 ud af 10 ikke 

svarer, er det svært at udelukke, at man ikke primært har fået svar fra eksempelvis særligt utilfredse 

og/eller særligt engagerede lærere.  

Samlet set er det centrale spørgsmål om den observerede skævhed ift. køn, alder og erfaring samt den lave 

responsrate vil skævvride resultaterne. Grundlæggende vil skævheder påvirke resultaterne, hvis de 

karakteristika – hvor svarpersonerne adskiller sig fra resten af populationen – hænger sammen med 

svarene på de surveyspørgsmål, som vi stiller. I et vist omfang har vi mulighed for at korrigere for 

skævheder i forhold til de observerede baggrundsoplysninger – dvs. køn, alder, erfaring – som vi 

afrapporterede i frafaldsanalysen. Men udfordringen er med al sandsynlighed større end som så. Den lave 

responsrate gør det svært at tro på, at svarpersonerne ikke også adskiller sig systematisk fra resten af 

populationen i forhold til uobserverede karakteristika, der kan hænge sammen med svarerne (fx på 

lærernes opfattelse af rammer for undervisning, undervisningskvalitet, etc.) 

På den baggrund vil det forsigtige og mest forsvarlige være at sige, at resultaterne som udgangspunkt ikke 

kan generaliseres ud over den gruppe af lærere fra Aarhus og København, som har deltaget i 

undersøgelsen. Til gengæld tillader antallet af respondenter os at foretage robuste undersøgelser af interne 

sammenhænge i data, konkret altså forskelle i opfattelser og praksis hos lærere, der oplever en hhv. høj og 

lav grad af mål- og resultatstyring. Og besvarelserne repræsenterer trods alt oplevelser og vurderinger fra 

godt 1500 lærere i de to kommuner. Læst med forsigtighed kan dette give vigtige fingerpeg om lærernes 

oplevelse af arbejde og undervisning.5 

2.3 Analysetilgang 
Formålet med undersøgelsen er at forstå betydningen af mål- og resultatstyring for 1) oplevelsen af 

rammerne for arbejdet, 2) oplevelsen af undervisningskvalitet, samt 3) undervisningspraksis. Konkret 

studeres den statistiske sammenhæng imellem hhv. oplevet mål- og resultatstyring og dokumentationstid 

                                                           
5 Som eksempel er 892 eller 59% af de i alt 1513 respondenter enige i, at skolens ledelse fokuserer meget på test- og 
prøveresultater. Dette udgør 17% af de i alt 5193 lærere i de to kommuner. Altså er mindst 17% af lærerne i de to 
kommuner enige i udsagnet. 
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og lærernes opfattelser og undervisningspraksis. Tabel 8 giver et overblik over de analyser, der foretages 

med dette formål. 

Tabel 8 Overblik over analyser 

 Outcomes i projektet 

Betydning af mål- og 
resultatstyring  

Undervisnings-
praksis 
(lærere) 

Undervisnings-
praksis 
(elever) 

Oplevet 
undervisnings-
kvalitet 

Oplevede rammer for 
arbejdet 

Oplevet mål- og 
resultatstyring 
(tredeling) 

Betinget svar på 
items 

Betinget svar på 
items 
+ yderligere på 
testtræning 

Betinget svar på 
items 
+ indeks 

Betinget svar på 
items 
+ indeks 

Tid på dokumentation 
(tredeling) 

Betinget svar på 
items 

Betinget svar på 
items 

Betinget svar på 
items 
+ indeks 

Betinget svar på 
items 
+ indeks 

 

2.3.1 Analysemodeller 
Analyserne anvender et mål for oplevet mål- og resultatstyring, der er baseret på et formativt indeks, hvor 

respondenterne efterfølgende er opdelt i tre grupper – høj, middel og lav (se mere i afsnit 3.1). Tilsvarende 

er dokumentationstid operationaliseret ved hjælp af lærernes svar på tidsforbrug i den seneste uge på 

dokumentation og herefter delt i tre grupper af ensartet størrelse: 0-1 time, 2 timer og 3+ timer (se 

nærmere i afsnit 3.3). 

Resultaterne af analyserne forsøges afrapporteret på den mest transparente facon. Det betyder, at 

betydningen af de to karakteristika – oplevet mål- og resultatstyring og dokumentationstid – for de 

forskellige responsvariable afrapporteres i både bivariate og multivariate analyser (dvs. uden/med kontrol 

for tredjevariable).  

I den primære multivariate analysemodel (se nedenstående ligning) anvendes OLS-estimation til at 

regressere en responsvariabel på de centrale uafhængige variable – opfattet mål- og resultatstyring (RS) og 

dokumentationstid (DT) – samt en række kontrolvariable (karakteristika ved lærerne): køn, alder, erfaring, 

læreruddannelse, undervisningstrin, primært undervisningsfag og kommune ansat. Disse variable 

inkluderes i modellen for at håndtere den mulighed, at de påvirker både de centrale uafhængige variable 

og den afhængige variabel i modellen. Modellen har den simple form, hvor i indekserer hver respondent6: 

                                                           
6 En forudsætning for at anvende lineære regressionsmodeller er, at responsvariablen er kontinuert. Når responsvariablen udgøres 
af hhv. opfattelse af rammer for undervisningen og oplevet undervisningskvalitet bygger disse på indeks og antages at være 
”tilnærmelsesvis” intervalskaleret (Petersen, 2010, s. 399). Men når lærernes undervisningspraksis er responsvariabel arbejder vi 
med binære responser (kodet 0/1). Derfor anvender analysen i stedet en ”linear probability model” (LPM) (Wooldridge 2009, s. 
246–247). I teorien virker modellen tilsvarende til den lineære model, men den centrale forskel er, at hver regressionskoefficient nu 
viser den estimerede forskel i sandsynlighed for ’succes’ på den afhængige variable i forhold til referencegruppen (i procentpoint). 
En afgørende forudsætning for at bruge en LPM-model er, at fordelingen på responsvariablen ikke er meget skæv (fx 80/20). Hvis 
dette ikke overholdes, risikerer man at LPM-modellen giver biased estimater. Hvis det imidlertid overholdes, returnerer hhv. LPM-
modellen og en logistisk regressionsmodel stort set ens resultater (Hellevik 2009).  
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Yi=α + β1RShøji
 + β2RSmiddeli

 +         

β3DT3+timeri
 + β4DT2timeri

 + Xi
'ĸ + εi  

I denne model er RShøj en binær indikator, der er kodet 1, hvis et individ oplever høj grad af resultatstyring 

og ellers 0 (analog kodning for RSmiddel). Tilsvarende er DT3+timer kodet 1, hvis en lærer bruger 3+ timer 

om ugen på dokumentation og ellers 0 (tilsvarende kodning for DT2timer), mens Xi
′ er en vektor med de 

tidligere nævnte kontrolvariable. Vigtigt i denne sammenhæng er, at β1 tester om lærere, der oplever høj 

grad af resultatstyring har en anden gennemsnitlig værdi på responsvariablen end lærere, der oplever lav 

grad af resultatstyring (når der tages højde for de andre variable i modellen). På tilsvarende vis tester β3 

om der er forskel i gennemsnittet på responsvariablen mellem lærere, der bruger 3+ timer om ugen på 

dokumentation, og lærere, der bruger 0-1 time om ugen. Desuden er samtlige uafhængige variable i 

modellen inkluderet som binære variable for at mindske strenge antagelser om funktionel form (fx 

linearitet) (se Bilag 4, Bilag 5 og Bilag 6 for kodningen af hver variabel).  

For at granske om estimerede sammenhænge mellem hhv. oplevet mål- og resultatstyring og 

dokumentationstid og forskellige responsvariable er robuste, estimerer vi regressionsmodeller (af 

tilsvarende form) for forskellige subgrupper af lærere. Det betyder, at vi eksempelvis undersøger om vi 

også kan finde en sammenhæng mellem dokumentationstid og opfattelse af rammer for undervisningen for 

hhv. mænd og kvinder, for hhv. lærere med lav og høj erfaring, osv. Da vi som udgangspunkt ikke har en 

forventning om at disse sammenhænge varierer afhængigt af lærernes baggrundskarakteristika, vil det 

understøtte robustheden af analyseresultaterne – dvs. at de ikke skyldes tilfældig variation – hvis vi kan 

dokumentere konsistente resultater på tværs af lærersubgrupper.  

Et centralt spørgsmål er i hvilket omfang analyserne kan bruges til at udtale sig om kausale effekter (dvs. 

betydningen) af hhv. oplevet mål- og resultatstyring og dokumentationstid for de tre forskellige lærer-

outcomes. For at kunne teste kausalpåstande forudsætter det, at man bl.a. kan afvise (1) udfordringer med 

endogenitet – dvs. at den afhængige variabel også påvirker den uafhængige variabel – samt (2) udeladelse 

af relevante variable (Stubager & Sønderskov 2010). Sidstnævnte handler om at eliminere risikoen for 

identifikation af potentielt spuriøse sammenhænge, hvor man identificerer en sammenhæng mellem to 

variable, der reelt skyldes en bagvedliggende tredjevariabel (fx andre lærer-egenskaber), der påvirker både 

x og y – et fænomen, der er også er kendt som udeladt variabel-bias (Wooldridge 2009, s. 51).  

Som udgangspunkt egner analysedesignet med brug af tværsnitsdata sig ikke til at teste kausale påstande, 

men i stedet til en mere forsigtig tilgang, hvor vi undersøger hypoteser om statistiske sammenhænge. For 

det første er det ikke rimeligt at afvise mulige udfordringer med endogenitet. Flere outcomes – fx 

opfattelsen af rammer for undervisning eller oplevet undervisningskvalitet – kan hverken teoretisk eller 

metodisk udelukkes at påvirke de to primære uafhængige variable (fx oplevet mål- og resultatstyring). 

Eksempelvis kan man ikke med dette design sandsynliggøre om en mulig kausaleffekt primært går fra X  

Y, fra Y  X, eller i hvilken grad der måtte være et feedback-loop fra Y  X. Om end det kan virke oplagt, at 

en kausaleffekt fx primært går fra tid brugt på dokumentation til opfattelsen af rammer for undervisning, 

kan vi ikke med et tværsnitsdesign udelukke, heller ikke teoretisk, at opfattelsen kan påvirke adfærd i retur.  



 

 
33/89 

 

  

 
 

Der findes ikke nogen simpel test af om man som forsker har udeladt relevante variable. Den statistiske 

model tager allerede højde for flere egenskaber ved lærerne, man teoretisk kunne mistænke for at have 

indflydelse på både x og y og forårsage en spuriøs sammenhæng (se tidligere nævnte variable). Men dette 

er ikke ensbetydende med, at man kan afvise problemer med udeladelse af relevante variable. Når man 

arbejder med tværsnitsdata er der potentielt et utal af uobserverede forhold, der kan påvirke om en lærer 

eksempelvis oplever høj/lav grad af resultatstyring og samtidig påvirker om samme lærer har en 

positiv/negativ opfattelse af rammerne for undervisningen. Derfor ville det være uhensigtsmæssigt at 

antage, at studiet har observeret samtlige relevante variable for at kunne udtale sig om kausalpåstande. 

Undersøgelsen er derimod bedre i stand til undersøge hypoteser om statistiske sammenhænge, og om 

disse eksisterer selv når tages højde for en række relevante alternative forklaringer. Hvorvidt disse 

sammenhænge også har kausal karakter, vil ligge ud over undersøgelsens udsagnskraft.   

På baggrund af ovenstående overvejelser om mulige udfordringer med endogenitet og udeladt variabel 

bias, er det tydeligt, at dette studie egner sig bedst til at undersøge hypoteser om statistiske 

sammenhænge – ikke kausale sammenhænge. Undersøgelsen kan identificere (1) om der eksisterer en 

sammenhæng mellem indikatorer for [overordnet teoretisk begreb] og undervisningens kvalitet 

(lærerarbejdets indhold) og (2) om disse sammenhænge fortsat eksisterer, når der tages højde for andre 

forhold, der kan påvirke resultaterne. 

2.3.2 Om brug af signifikanstest 
Udregning af signifikans (og signifikanstest) benytter man normalt til at belyse, om en forskel mellem nogle 

grupper eller en statistisk sammenhæng fundet i en stikprøve kan generaliseres til den population, som 

stikprøven er udtrukket fra.  

Til forskel fra mange andre spørgeskemaundersøgelser er dette ikke en stikprøveundersøgelse – hvor man 

på baggrund af en sandsynlighedsbaseret udvælgelse har udvalgt en lille delmængde af populationen, man 

gerne vil vide noget om – men derimod en populationsundersøgelse, hvor man som udgangspunkt 

indsamler data fra alle i den population, man gerne vil undersøge. Da undersøgelsen således skal betragtes 

som en populationsundersøgelse – og der ikke er foretaget en sandsynlighedsbaseret udvælgelse – giver 

statistisk inferens derfor ikke mening i denne sammenhæng.   

Imidlertid afrapporteres der undervejs i rapporten alligevel resultaterne fra signifikanstest (to-sidet), der 

tester om forskelle i gennemsnit mellem grupper er signifikant forskellige fra nul (eller om 

regressionskoefficienter fra statistiske modeller er forskellige fra nul). Som fremhævet af Thomsen (1997) i 

en note om signifikanstest i ikke-stikprøvesituationer, kan signifikanstesten i populationsundersøgelser 

anvendes som en konservativ test af de fundne sammenhænge. Ud fra dette perspektiv anvendes 

signifikanstesten eksempelvis til at undersøge om en forskel (eller sammenhæng) er tilstrækkelig stor (eller 

stærk) til at afvise, at den skyldes tilfældig variation i respondenternes svar (eksempelvis stokastiske 

processer ved at svare på spørgeskemaspørgsmål). 
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3 Lærernes oplevelse af mål- og resultatstyring 

3.1 Indikator 1: Oplevet mål- og resultatstyring 
Lærernes oplevelse af mål- og resultatstyring måles ved deres grad af enighed i de to nedenstående udsagn 

(Tabel 9). Det første udsagn, ”Ledelsen her på skolen fokuserer meget på test- og prøveresultater”, er en 

indikator på oplevet resultatstyring, mens udsagnet ”Tydelige/synlige mål fylder unødvendigt meget i min 

undervisning” udgør en indikator for oplevet målstyring. 

Tabel 9: Svarfordeling på udsagn (i pct.)  
Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget 

uenig 

Ledelsen her på skolen fokuserer meget på 
test- og prøveresultater 

23 36 28 13 

Tydelige/synlige mål fylder unødvendigt 
meget i min undervisning (fx pga. ledelsens 
forventninger) 

13 32 36 19 

Note 7: N=1513 

 

Et flertal på 59% af lærerne er enige i at skolens ledelse fokuserer meget på test- og prøveresultater. I 

forhold til oplevelsen af målstyring er det lidt under halvdelen (45%), der er enige i, at tydelige/synlige mål 

fylder unødvendigt meget i deres undervisning. Mere end flertallet af de adspurgte oplever således 

resultatstyring, mens knap 5 ud af 10 føler, at målstyring fylder for meget. Det er dog også en del af 

historien, at der er mange af de adspurgte, der ikke deler disse opfattelser.  

Til brug for de videre analyser er svarene på de to udsagn summeret til et formativt indeks for det 

sammensatte begreb oplevet mål- og resultatstyring. Indekset er skaleret fra 0-1, hvor en høj værdi 

indikerer en høj grad af oplevet mål- og resultatstyring.  

Fra afsnit 0 og frem benyttes dette mål for oplevet mål- og resultatstyring til sammenhængsanalyser. I disse 

analyser er indekset inddelt i tre omtrent lige store grupper af respondenter, der oplever hhv. lav, middel 

og høj grad af mål- og resultatstyring.  

3.2 Hvem oplever mål- og resultatstyring? 
Det er et væsentligt spørgsmål om lærere er mere eller mindre tilbøjelige til at opleve mål- og 

resultatstyring afhængigt af forskellige baggrundskarakteristika. I Tabel 10 fremgår det, om lærernes 

oplevelse er forskellig, når man tager højde for køn, erfaring, uddannelse, osv. 
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Tabel 10: Oplevet mål- og resultatstyring opdelt på baggrundskarakteristika ved lærerne  
  Gennemsnit på indeks 

Køn Mænd 0,54K 
 

Kvinder 0,50M 

Alder Under 40 år 0,4950+ 
 

40-49 år 0,51 
 

50 år eller over 0,54U40 

Erfaring 0-9 år 0,50 
 

10-19 år 0,51 
 

20+ år 0,52 

Læreruddannet Ja 0,51 
 

Nej 0,52 

Undervisningstrin Indskoling 0,49U 

 Mellemtrin 0,52 
 

Udskoling 0,54I 

Faggruppe Dansk 0,52 
 

Matematik 0,52 
 

Andre fag 0,50 

Kommune København 0,52 
 

Aarhus 0,51 

Note 8: N=1513. Opløftede bogstaver indikerer hvilke gruppers gennemsnit, der er statistisk signifikant forskellige (p<0,05). 

Gennemsnit på indeks er 0,51, standardafvigelse er 0,26.  

  

Det fremgår, at der er statistisk signifikante forskelle på oplevelsen af mål- og resultatstyring afhængigt af 

køn, alder og undervisningstrin. Mænd udtrykker i højere grad end kvinder, at de oplever mål-og 

resultatstyring, ligesom at både ældre lærere (frem for yngre) og lærere i udskolingen (frem for 

indskolingen) oplever mål- og resultatstyring. Disse resultater indikerer, at det ikke kun er eksogene 

faktorer, men også personkarakteristika, der påvirker lærernes oplevelse af mål- og resultatstyring, da både 

køn og alder ser ud til at hænge sammen hermed. Sammenhængene gælder også ved en multivariat 

analyse, hvor der kontrolleres for effekter af de øvrige baggrundskarakteristika. Her er der ligeledes 

statistisk signifikante forskelle imellem kønnene, hvor kvinder oplever mål- og resultatstyring i lavere grad 

en mænd (p=0,033); mellem generationer, hvor unge lærere ligger lavere end ældre (p=0,006); og mellem 

undervisningstrin, hvor indskolingslærere oplever mål- og resultatstyring lavere grad end lærere i 

udskolingen (p=0,002). Alle multiple regressionsmodeller findes i bilag.   
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3.3 Indikator 2: Tidsforbrug på dokumentation 
Lærerne blev også spurgt om deres tidsforbrug med følgende spørgsmål: Cirka hvor mange klokketimer har 

du som lærer brugt på dokumentation, registrering o.l. uden relevans for undervisningen i din seneste hele 

kalenderuge? I Tabel 11 fremgår lærernes svar omkodet til nogle opsummerende kategorier. 

Tabel 11: Tid brugt på dokumentation uden direkte relevans for undervisningen (i pct.) 

  Procent 

0-1 timer brugt på dokumentation 45 

2 timer brugt på dokumentation 28 

3 eller flere timer brugt på dokumentation 27 
Note 9: N=1513.  

 

Næsten halvdelen af lærerne svarede, at de brugte 0-1 timer på dokumentation uden direkte relevans for 

undervisningen i deres seneste hele arbejdsuge (45%). 28% brugte 2 timer, mens næsten lige så mange 

(27%) brugte 3 eller flere timer om ugen på dokumentation.  Der var enkelte besvarelser fra lærere, der 

hævdede at have brugt 15-16 timer på dokumentation i den seneste uge. Men da selvrapporterede 

tidsangivelser typisk indeholder meget støj er det besluttet at gruppere responserne i mere konservative 

kategorier, som er mindre påvirkelige af outliers end fx gennemsnitsbetragtninger, om end de stadig er 

substantielt meningsfulde. 

Blandt de adspurgte er der således en rimelig stor andel, der har brugt en anseelig del af deres ugentlige 

arbejdstid på dokumentation, hvorimod godt halvdelen havde et lille tidsforbrug.  

3.4 Hvem bruger tid på dokumentation? 
I Tabel 12 ses der nærmere på om lærernes tid brugt på dokumentation varierer afhængigt af en række 

baggrundskarakteristika. 
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Tabel 12: Baggrundsvariablens andel af personer med højt tidsforbrug (3+ timer) på dokumentation (i pct.) 

Køn M 29 

K 27 

Alder Under 40 år 28 

40-49 år 28 

50 år eller over 27 

Erfaring 0-9 år 29 

10-19 år 28 

20+ år 26 

Læreruddannet Ja 28 

Nej 24 

Undervisningstrin Indskolingen 21M,U 

Mellemtrinet 30I 

Udskolingen 32I 

Faggruppe Dansk 28 

Matematik 27 

Andre fag 26 

Kommune København 33A 

Aarhus 19K 
Note 10: N=1513. Opløftede bogstaver indikerer hvilke gruppers gennemsnit, der er statistisk signifikant forskellige (p<0,05). 

 

Overordnet er der få forskelle mellem forskellige lærergrupper. Der er dog statistisk signifikant forskelle 

afhængigt af undervisningstrin og ansættelseskommune. Der er flere lærere på både mellemtrinnet (30%) 

og udskolingen (32%), der bruger 3+ timer på dokumentation om ugen, end lærere i indskolingen (21%). 

33% af Københavnske lærere bruger tre timer eller mere på dokumentation, mens den tilsvarende andel 

for århusianske lærere er 19%. Disse forskelle er også statistisk signifikante i en multivariat analyse, hvor 

der kontrolleres for effekter af de øvrige baggrundsvariable. Alle multiple regressionsmodeller findes i bilag. 
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4 Sammenhænge mellem mål- og resultatstyring og oplevelsen af 

arbejdsbetingelser 
I dette afsnit er det overordnede formål at undersøge om der er en sammenhæng mellem hhv. lærernes 

oplevelse af mål- og resultatstyring og den tid de bruger på dokumentation og så deres vurdering af 

rammerne for arbejdet. Først afrapporteres svarfordelingerne på indikatorerne for lærernes oplevelse af 

rammer for arbejdet. Herefter analyseres hvordan lærernes svar fordeler sig afhængigt af de to uafhængige 

variable (oplevet mål- og resultatstyring og dokumentationstid) i både bivariate og multivariate analyser. 

4.1 Hvordan måles rammer for arbejdet? 
Lærernes vurdering af rammerne for deres arbejde måles ved deres vurdering af tre udsagn, som 

omhandler deres vurdering af tid og rammer til forberedelse, deres organisatoriske indflydelse og deres 

mulighed for samarbejde med kolleger. Tabel 13 viser i hvilket omfang lærerne er enige eller uenige i de tre 

udsagn. 

Tabel 13: Svarfordeling på udsagn (pct.)  
Meget 

enig 
Lidt enig Lidt uenig Meget 

uenig 

Jeg har tilstrækkelig tid og øvrige rammer til at 
forberede undervisningen 

3 14 28 54 

Lærerne her på skolen inddrages i beslutninger 
med relevans for arbejdet 

18 46 23 13 

Jeg har tilstrækkelige muligheder for fagligt 
relevant samarbejde med mine kolleger 

9 30 32 28 

Note 11: N=1513.  

 

Et flertal på 82% af lærerne er uenige i at de har tilstrækkelig tid og øvrige rammer til at forberede 

undervisningen. Et flertal på 64% er enige i at lærerne på deres skole inddrages i beslutninger med relevans 

for arbejdet. Et flertal på 60% er uenige i at de har tilstrækkelige muligheder for fagligt relevant samarbejde 

med deres kolleger. 

Ud fra disse udsagn kan man konstatere, at de adspurgte lærere særligt oplever udfordringer med tid til 

forberedelse og mulighed for samarbejde. Relativt færre lærere oplever, at de ikke inddrages i beslutninger 

vedrørende lærerarbejdet.  

For at opnå et samlet mål for oplevede rammer for undervisningen, er de tre indikatorer efterfølgende 

summeret til et formativt indeks. Indekset går fra 0-1, hvor højere værdier angiver en mere positiv 

vurdering af rammerne for arbejdet (gennemsnit: 0,40; standardafvigelse: 0,22). Dette samlede mål for 

oplevede rammer for arbejdet anvendes i senere analyser; mere specifikt i regressionsmodeller i afsnit  4.4. 

4.2 Rammer for arbejdet afhængig af mål- og resultatstyring  
Tabel 14 viser hvor stor en andel  lærerne, der er enige i et udsagn om rammerne for arbejdet opdelt på om 

de oplever hhv. en lav, middel eller høj grad af mål- og resultatstyring.  
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Tabel 14: Procent enige i udsagn om rammer for arbejdet opdelt på oplevet mål- og resultatstyring. Inklusiv signifikanstest  
Lav Middel Høj Forskel 

mellem 
Høj og Lav 

p-værdi 

Jeg har tilstrækkelig tid og øvrige 
rammer til at forberede 
undervisningen 

22 18 13 -9 0,000 

Lærerne her på skolen inddrages i 
beslutninger med relevans for 
arbejdet 

76 66 53 -23 0,000 

Jeg har tilstrækkelige muligheder for 
fagligt relevant samarbejde med 
mine kolleger 

41 41 38 -3 0,241 

Note 12: Lav N=537, Mellem N=377, Høj N=599. Svarkategorierne ”Meget enig” og ”Lidt enig” er kodet til 1, og de andre 0. 

 

Overordnet viser Tabel 14, at lærerne vurderer flere aspekter af arbejdet forskelligt afhængigt af om de 

oplever høj eller lav grad af mål- og resultatstyring. Blandt dem, der oplever lav grad af mål- og 

resultatstyring, er 22% enige i, at de har tilstrækkelig tid til forberedelse, mens kun 13% er enige i gruppen, 

som i høj grad oplever mål- og resultatstyring. Forskellen på ni procentpoint er statistisk signifikant. Lærere, 

der oplever høj grad af mål- og resultatstyring, er også markant mindre enige i, at de inddrages i 

beslutninger end lærere, som oplever lav grad af mål- og resultatstyring. Forskellen på mere end 20 

procentpoint er både substantiel stor og statistisk signifikant. Endeligt er der ikke en klar statistisk forskel i 

vurderingen af mulighed for samarbejde afhængig af mål- og resultatstyring. Lærere, der oplever høj grad 

af mål- og resultatstyring, er mindre enige i udsagnet, men forskellen er ikke signifikant forskellig fra nul. 

Resultaterne indikerer, at lærere, der oplever en høj grad af mål- og resultatstyring generelt vurderer 

rammerne for arbejdet dårligere end lærere, der oplever mindre grad af mål- og resultatstyring – og især 

forberedelsestid og organisatorisk indflydelse. Denne hypotese testes mere grundigt i afsnit 4.4. Her 

anvendes et samlet mål for oplevede rammer for arbejdet, dvs. indekset, der blev konstrueret i afsnit 4.1, 

ligesom analyserne også vil tage højde for indflydelsen af andre baggrundskarakteristika. 

4.3 Rammer for arbejdet afhængig af tidsforbrug på dokumentation 
Tilsvarende sidste afsnit undersøges her om lærernes vurdering af rammerne for arbejdet er forskellig 

afhængig af hvor meget tid, de bruger på dokumentation. Tabel 15 viser procentandelen af lærere, der er 

enige i et udsagn om rammerne for arbejdet afhængigt af om de bruger hhv. 0-1, 2 eller 3+ timer om ugen 

på dokumentation.   
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Tabel 15: Procent enige i udsagn om rammer for arbejdet opdelt på  tidsforbrug på dokumentation. Inklusiv signifikanstest  
0-1 time 2 timer 3+ timer Forskel 

mellem 3+ 
timer og 
0-1 time 

p-værdi 

Jeg har tilstrækkelig tid og øvrige 
rammer til at forberede 
undervisningen 

21 17 12 -10 0,000 

Lærerne her på skolen inddrages i 
beslutninger med relevans for 
arbejdet 

69 64 58 -11 0,000 

Jeg har tilstrækkelige muligheder for 
fagligt relevant samarbejde med mine 
kolleger 

44 40 32 -12 0,000 

Note 13: 0-1 time N=677, 2 timer N=420, 3+ timer N=416. Svarkategorierne ”Meget enig” og ”Lidt enig” er kodet til 1, og de andre 0.  

 

Tabellen viser, at lærerne vurderer de respektive aspekter af rammerne for arbejdet forskelligt afhængigt af 

dokumentationstid. Blot 12% af lærerne, der bruger 3+ timer på dokumentation, er enige i at de har 

tilstrækkelig med forberedelsestid, mens 21% er enige blandt de lærere, der bruger 0-1 time på 

dokumentation. Forskellen på ti procentpoint er statistisk signifikant. Der er også markant færre lærere, der 

er enige i, at de inddrages i beslutninger samt har tilstrækkelig mulighed for kollegialt samarbejde, blandt 

dem, der bruger 3+ timer på dokumentation, end blandt dem, der bruger 0-1 time. I begge tilfælde er 

forskellen også statistisk signifikant. 

Resultaterne indikerer samlet at lærere, der bruger meget tid på dokumentation, vurderer rammerne for 

arbejdet ringere end lærere, der bruger mindre tid på dokumentation. I næste afsnit (4.4) testes også 

denne hypotese mere endeligt, da der her anvendes et samlet mål for rammerne for arbejdet (indekset fra 

afsnit 4.1) ligesom analyserne kontrollerer for indflydelsen af andre baggrundskarakteristika. 

  



 

 
41/89 

 

  

 
 

4.4 Samlet test af sammenhænge mellem mål- og resultatstyring og rammer for arbejdet 
I dette afsnit gennemføres mere endelige og grundige test af, om der eksisterer en sammenhæng mellem 

oplevede rammer for undervisningen og hhv. oplevet mål- og resultatstyring og dokumentationstid. I 

analyserne anvendes det samlede mål for lærernes oplevelse af rammerne for arbejdet – et indeks, der 

består af tre indikatorer og er skaleret fra 0-1, hvor højere værdier angiver mere positiv oplevelse af 

rammerne (jf. afsnit 4.1).  

For at undersøge om disse sammenhænge eksisterer estimeres der lineære regressionsmodeller med 

mindste kvadraters metode (også kaldet OLS) med oplevelse af rammerne som afhængig variabel. Der 

estimeres både bivariate- og multivariate regressionsmodeller. I den multivariate model regresseres 

responsvariabel på de uafhængige variable – opfattet mål- og resultatstyring (RS) og dokumentationstid 

(DT) – samt en række kontrolvariable: køn, alder, erfaring, læreruddannelse, undervisningstrin, primært 

undervisningsfag og ansættelseskommune (jf. afsnit 2.3.1 om analysemodeller).  

Da samtlige uafhængige variable optræder som kategoriske variable i modellen – og den afhængige 

variabel er skaleret fra 0-1 – angiver hver regressionskoefficent forskellen på den afhængige variabel i 

procentpoint ift. en referencegruppe. 
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Tabel 16: Resultater af regressionsmodel for lærernes oplevelse af rammerne for arbejdet.  

  Bivariat  Multivariat 

Mål- og resultatstyring Middel  -0,035* -0,030* 

  (0,014) (0,014) 

 Høj  -0,105* -0,090* 

  (0,013) (0,013) 

Dokumentation 2 timer  -0,047* -0,040* 

  (0,013) (0,013) 

 3+ timer -0,095* -0,083* 

  (0,013) (0,013) 

Køn Kvinde  -0,026* 

   (0,013) 

Alder Under 40 år  0,019 

 

 
 (0,018) 

 40-49 år  0,022 

 

 
 (0,014) 

Erfaring 0-9 år  0,001 

 

 
 (0,018) 

 10-19 år  0,013 

   (0,014) 

Uddannelse Læreruddannet  -0,040* 

   (0,017) 

Trin Indskoling  0,025 

   (0,014) 

 Mellemtrin  0,003 

   (0,014) 

Fag Matematik  0,037* 

   (0,013) 

 Andre fag  0,036* 

   (0,014) 

Kommune Aarhus  -0,033* 

   (0,011) 

N  1513 1513 

R2   0,097 

Note 14: Regressioner er estimeret vha.OLS.*p<0,05. *indikerer at forskellen er statistik signifikant. De fulde regressionsanalyser 

findes i Bilag 4. Referencegrupper: mål- og resultatstyring (lav), dokumentation (0-1 time), køn (mand), alder (50+ år), erfaring (20+ 

år), uddannelse (ikke-læreruddannet), undervisningstrin (udskoling), fag (dansk) og ansættelseskommune (København). 

 

Hvis man først ser på de bivariate analyser fremgår det af Tabel 16, at både oplevet mål- og resultatstyring 

og dokumentationstid har en sammenhæng med oplevede rammer for arbejdet. Lærere, der oplever høj 

grad af mål- og resultatstyring, scorer gennemsnitligt ca. 11 pct.-point lavere på indekset for oplevede 

rammer for arbejdet. En forskel, der også er signifikant forskellig fra nul. Tilsvarende oplever lærere, der 

bruger 3+ timer om ugen på dokumentation, dårligere rammer for arbejdet, end lærere, der bruger 0-1 

time. Forskellen på ca. 10 pct.-point er ligeledes statistisk signifikant.  
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I den multivariate analyse kontrolleres der for indflydelsen af samtlige andre variable i modellen. Ganske 

interessant findes der fortsat en sammenhæng mellem oplevet mål- og resultatstyring og oplevelsen af 

rammer for undervisningen. Lærere, der oplever høj grad af mål- og resultatstyring, scorer ca. ni pct.-point 

lavere på indekset, end lærere, der oplever lav grad af styring, når der tages højde for indflydelsen af 

dokumentationstid og andre baggrundskarakteristika. Sammenhængen mellem dokumentationstid og 

oplevede rammer er en anelse svagere i den multivariate analyse, men lærere, der bruger 3+ timer på 

dokumentation, scorer stadig godt otte pct.-point lavere på indekset for oplevede rammer end lærere, der 

bruger 0-1 time – og forskellen er stadig signifikant. Som udgangspunkt giver disse resultater klar 

opbakning til, at hhv. oplevet mål- og resultatstyring og dokumentationstid har en negativ sammenhæng 

med læreres oplevelse af rammerne for arbejdet. 

Desuden fremgår det af den multivariate regressionsmodel, at køn, uddannelse, fag og kommune hænger 

sammen med lærernes oplevelse af rammerne for undervisningen. Helt konkret har kvindelige lærere en 

mere negativ oplevelse af rammerne for arbejdet end mandlige lærere, læreruddannede er mere negative 

end ikke-læreruddannede, matematik-lærere (og lærere i andre fag) er mere positive end dansk-lærere og 

endeligt vurderer århusianske lærere rammerne mere negativt end københavnske lærere.   

Figur 1 afrapporterer resultater fra yderligere analyser, der har til formål at teste robustheden af 

sammenhængen mellem hhv. oplevet mål- og resultatstyring og oplevede rammer for arbejdet (venstre 

panel) og dokumentationstid og oplevede rammer for arbejdet (højre panel) (de fulde modeller kan findes i 

Bilag 4). I venstre panel viser prikken den gennemsnitlige forskel i oplevede rammer for arbejdet mellem 

lærere, der oplever hhv. høj og lav grad af mål- og resultatstyring. I højre panel viser prikken den 

gennemsnitlige forskel mellem lærere, der bruger hhv. 3+ og 0-1 time på dokumentation om ugen. De 

horisontale linjer angiver et 95% konfidensinterval.  I hvert panel har man mulighed for at vurdere om 

sammenhængen mellem den uafhængige variabel og oplevede rammer for arbejdet er konsistent på tværs 

af forskellige lærerkarakteristika. Eksempelvis kan man i øverste side af venstre panel vurdere om 

sammenhængen mellem oplevet mål- og resultatstyring og oplevede rammer for arbejdet kan genfindes 

uanset om man ser på lærere, der har hhv. lav, middel eller høj erfaring.  
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Figur 1: Grafisk fremstilling af sammenhængen mellem to variable og oplevede rammer for undervisningen på tværs af subgrupper.

Note 15: Resultater fra regressionsmodeller estimeret vha. OLS. Effekt på DV (dummy variabel) angivet som forskel i procentpoint. 

Fremstillingen bygger på de multivariate analyser, som findes i Bilag 4. 

 

Overordnet viser Figur 1 meget konsistente sammenhænge. I venstre panel fremgår statistisk signifikante 

sammenhænge mellem oplevet mål- og resultatstyring og oplevede rammer for arbejdet uanset hvilken 

lærer-subgruppe, der opdeles på. I højre panel findes ligeledes meget konsistente sammenhænge mellem 

dokumentationstid og oplevede rammer, og kun i en enkel situation (blandt de mindst erfarne lærere) er 

sammenhængen akkurat insignifikant. I dette tilfælde er sammenhængen dog meget tæt på at være 

signifikant ved konventionelle niveauer. Disse konsistente sammenhænge på tværs af mange forskellige 

lærerkarakteristika understøtter, at de tidligere identificerede sammenhænge i Tabel 16 ikke blot bygger på 

tilfældigheder. 

Alt i alt giver resultaterne opbakning til den konklusion, at både oplevet mål- og resultatstyring og 

tidsforbrug på dokumentation har en selvstændig og robust negativ sammenhæng med lærernes vurdering 

af rammerne for deres arbejde.  
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5 Sammenhænge mellem mål- og resultatstyring og oplevet 

undervisningskvalitet 
I dette afsnit er fokus på lærernes oplevelse af kvaliteten af egen undervisning. Mere specifikt undersøges 

det om hhv. oplevet mål- og resultatstyring og dokumentationstid har en sammenhæng med lærernes 

oplevelse af undervisningskvaliteten. Først afrapporteres lærernes svar på forskellige indikatorer for 

oplevet undervisningskvalitet, inden det analyseres hvordan lærernes svar herpå fordeler sig afhængigt af 

deres svar på hhv. oplevet mål- og resultatstyring og tid brugt på dokumentation. 

5.1 Hvordan måles undervisningskvalitet?  
Lærernes oplevelse af kvaliteten i deres egen undervisning måles ved deres vurdering af tre udsagn, som 

omhandler deres vurdering af graden af inklusion, fordybelse og variation i undervisningen. Tabel 17 viser i 

hvilken grad de adspurgte lærere er enige eller uenige i de tre udsagn om deres undervisning. 

Tabel 17: Svarfordeling på udsagn (i pct.)  
Meget 

enig 
Lidt enig Lidt uenig Meget 

uenig 

Jeg har elever i mine klasser, som i alvorlig grad ikke 
får den nødvendige hjælp 

59 28 8 5 

Jeg savner tid til fordybelse, spontanitet og samtale i 
min undervisning 

63 26 8 4 

Jeg kan variere undervisningen tilstrækkeligt inden 
for de nuværende rammer 

12 35 28 25 

Note 16: N=1513 

 

Et markant flertal på 87% af lærerne er enige i, at de har elever i deres klasse, som i alvorlig grad ikke får 

den nødvendige hjælp. Også et stort flertal på 89% er enige i, at de savner tid til fordybelse, spontanitet og 

samtale i deres undervisning. Når lærerne bliver adspurgt om de kan variere undervisningen tilstrækkeligt, 

er de mere splittede. Et flertal på 53% er uenige i, at de kan variere undervisningen tilstrækkeligt inden for 

de nuværende rammer, mens 47% er enige i udsagnet. Man kan også se i tabellen, at svarerne på det sidste 

udsagn fordeler sig mere omkring midten, hvorimod svarene på de to første udsagn har hovedvægten ved 

den mest ekstreme, negative svarkategori. 

Samlet set indikerer svarene, at lærerne vurderer kvaliteten af deres undervisning negativt målt på 

parametrene inklusion, fordybelse og variation, hvor inklusion og fordybelse vurderes mest negativt. 

Selvom det er uhensigtsmæssigt at antage at svarene er repræsentative for lærerne i de to undersøgte 

kommuner (jf. afsnit 2.2: Undersøgelsens datagrundlag og generaliserbarhed), er det alligevel slående hvor 

negative vurderingerne er blandt de adspurgte lærere. 

Med henblik på at få et samlet mål for lærernes oplevet undervisningskvalitet er svarene på de tre udsagn 

summeret til et formativt indeks for oplevet undervisningskvalitet. Indekset er skaleret fra fra 0-1, og 

højere værdier angiver lærerne vurderer kvaliteten af deres undervisning mere positivt (gennemsnit: 0,28; 

standardafvigelse: 0,21).  
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5.2 Undervisningskvalitet afhængig af mål- og resultatstyring  
 Tabel 18 viser hvor stor en procentandel af de lærere, der oplever hhv. lav, middel og høj grad af mål- og 

resultatstyring, som er enige i hver af de tre udsagn om oplevet undervisningskvalitet.   

Tabel 18: Procent enige i udsagn om undervisningskvalitet opdelt på oplevet mål- og resultatstyring. Inklusiv signifikanstest  
Lav Middel Høj Forskel 

mellem 
Høj og Lav 

p-værdi 

Jeg har elever i mine klasser, som i 
alvorlig grad ikke får den nødvendige 
hjælp 

82 88 89 7 0,001 

Jeg savner tid til fordybelse, 
spontanitet og samtale i min 
undervisning 

81 89 94 13 0,000 

Jeg kan variere undervisningen 
tilstrækkeligt inden for de nuværende 
rammer 

56 44 40 -17 0,000 

Note 17: Lav N=537, Middel N=377, Høj N=599.  Svarkategorierne ”Meget enig” og ”Lidt enig” er kodet til 1, og de andre 0.  

 

Tabellen viser, at lærerne vurderer de respektive aspekter af undervisningskvalitet forskelligt afhængigt af i 

hvilken grad de oplever mål- og resultatstyring. 89% af lærere, der oplever en høj grad af mål- og 

resultatstyring, er enige i, at de har elever i deres klasse, som i alvorlig grad ikke får den nødvendige hjælp, 

mens 82% er enige i dette blandt lærere, der oplever en lav grad af mål- og resultatstyring. Forskellen på 7 

procentpoint er statistisk signifikant. Ligeledes er der markant flere blandt lærere, der oplever en høj grad 

af mål- og resultatstyring, der også savner tid til fordybelse i undervisningen, end blandt dem, der oplever 

en lav grad af mål- og resultatstyring. Omvendt er der markant færre blandt dem, der oplever en høj grad 

af mål- og resultatstyring, som mener at de kan variere undervisningen tilstrækkeligt, end blandt dem, der 

oplever en lav grad af mål- og resultatstyring. I begge tilfælde er forskellen også statistisk signifikant. 

Resultaterne indikerer at lærere, der oplever en høj grad af mål- og resultatstyring, vurderer kvaliteten af 
deres egen undervisning markant ringere end lærere, der oplever en lav grad af mål- og resultatstyring. 
Forskellene er substantielt betydelige og statistisk signifikante. I afsnit 5.4 testes det mere grundigt, om 
man kan finde en klar sammenhæng mellem oplevet mål- og resultatstyring og oplevet 
undervisningskvalitet. Her anvendes bl.a. det samlede mål for oplevet undervisningskvalitet (indekset fra 
afsnit 5.1), og analyserne kontrollerer for indflydelsen af andre baggrundskarakteristika 
 

5.3 Undervisningskvalitet afhængigt af tidsforbrug på dokumentation 
Tabel 19 viser procentandelen af lærere, der er enige i hvert udsagn om undervisningskvalitet opdelt på om 

de bruger hhv. 0-1, 2 og 3+ timer om ugen på dokumentation.   
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Tabel 19: Procent enige i udsagn om undervisningskvalitet opdelt på tidsforbrug på dokumentation. Inklusive signifikanstest  
0-1 time 2 timer 3+ timer Forskel 

mellem 3+ 
timer og 
0-1 time 

p-værdi 

Jeg har elever i mine klasser, som i 
alvorlig grad ikke får den nødvendige 
hjælp 

83 89 89 5 0,011 

Jeg savner tid til fordybelse, 
spontanitet og samtale i min 
undervisning 

83 92 93 10 0,000 

Jeg kan variere undervisningen 
tilstrækkeligt inden for de nuværende 
rammer 

53 44 39 -13 0,000 

Note 18: 0-1 time N=677, 2 timer N=420, 3+ timer N=416. Svarkategorierne ”Meget enig” og ”Lidt enig” er kodet til 1, og de andre 0.  

 

Tabellen viser, at lærerne vurderer de respektive aspekter af undervisningskvalitet forskelligt afhængigt af 

deres tidsforbrug på dokumentation. 89% af lærere, der bruger 3+ timer på dokumentation om ugen, er 

enige i, at de har elever i deres klasse, som i alvorlig grad ikke får den nødvendige hjælp, mens 83% er enige 

i dette blandt lærere, der bruger 0-1 time på dokumentation. Forskellen på 5 procentpoint er statistisk 

signifikant. Ligeledes er der markant flere blandt lærere, der bruger 3+ timer på dokumentation, der også 

savner tid til fordybelse i undervisningen, end blandt dem, der bruger 0-1 time på dokumentation. 

Omvendt er der igen markant færre blandt dem, der bruger 3+ timer på dokumentation, som mener at de 

kan variere undervisningen tilstrækkeligt, end blandt dem, der bruger 0-1 time på dokumentation. I begge 

tilfælde er forskellen også statistisk signifikant. 

Det overordnede billede er ganske klart. Lærere, der bruger meget tid på dokumentation, er oftere kritiske 
i deres vurdering af deres egen undervisning  end lærere, der bruger mindre tid på dokumentation. I næste 
afsnit (5.4) gennemføres en udvidet og mere grundig test af om der er en sammenhæng mellem 
dokumentationstid og oplevet undervisningskvalitet, hvor der bl.a. kontrolleres for indflydelsen af andre 
baggrundskarakteristika. 
 

5.4 Samlet test af sammenhænge mellem mål- og resultatstyring og oplevet 

undervisningskvalitet 
I dette afsnit gennemføres mere udvidet test i forhold til at undersøge om der eksisterer en sammenhæng 

mellem oplevet kvalitet i undervisningen og hhv. oplevet mål- og resultatstyring og dokumentationstid. I 

analyserne anvendes det samlede mål for lærernes oplevelse af kvaliteten i undervisningen – et indeks, der 

består af tre indikatorer og er skaleret fra 0-1, hvor højere værdier angiver mere positiv vurdering af 

undervisningens kvalitet (jf. afsnit 5.1).  
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Tabel 20 afrapporterer resultaterne fra både bivariate og multivariat regressionsmodeller (jf. afsnit 2.3.1 
om analysemodeller). I de bivariate modeller fremgår det, at både oplevet mål- og resultatstyring og 
dokumentationstid har en sammenhæng med oplevet kvalitet i undervisningen. Lærere, der oplever høj 
grad af mål- og resultatstyring, scorer gennemsnitligt 11 pct.-point lavere på indekset for oplevet kvalitet. 
En betydelig forskel, der også er signifikant forskellig fra nul. Tilsvarende vurderer lærere, der bruger 3+ 
timer om ugen på dokumentation, kvaliteten af deres undervisning som dårligere, end lærere, der bruger 0-
1 time. Forskellen på ca. 10 pct.-point er ligeledes statistisk signifikant. Disse resultater bør dog ikke være 
overraskende qua de klare og konsistente resultater i afsnit 5.2 og 5.3. 
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Tabel 20: Resultater af regressionsmodel for lærernes oplevelse af undervisningskvalitet.  

  Bivariat  Multivariat 

Mål- og resultatstyring Middel  -0,062* -0,055* 

  (0,014) (0,014) 

 Høj  -0,112* -0,097* 

  (0,012) (0,012) 

Dokumentation  2 timer  -0,075* -0,062* 

  (0,013) (0,013) 

 3 + timer -0,102* -0,083* 

  (0,013) (0,013) 

Køn Kvinde  -0,028* 

   (0,012) 

Alder Under 40 år  -0,005 

 

 
 (0,017) 

  40-49 år  0,009 

 

 
 (0,013) 

Erfaring 0-9 år  -0,011 

 

 
 (0,018) 

 10-19 år  -0,010 

   (0,014) 

Uddannelse Læreruddannet  -0,043* 

   (0,016) 

Trin Indskoling  0,035* 

   (0,014) 

 Mellemtrin  0,019 

   (0,013) 

Fag Matematik  -0,021 

   (0,013) 

 Andre fag  0,014 

   (0,014) 

Kommune Aarhus  -0,010 

   (0,011) 

N  1513 1513 

R2   0,105 

Note 19: Regressioner er estimeret vha.OLS.*p<0,05. *indikerer at forskellen er statistisk signifikant. De fulde regressionsanalyser 

findes i Bilag 5.   

Referencegrupper: mål- og resultatstyring (lav), dokumentation (0-1 time), køn (mand), alder (50+ år), erfaring (20+ år), uddannelse 

(ikke-læreruddannet), undervisningstrin (udskoling), fag (dansk) og ansættelseskommune (København). 

 

Væsentlige er dog resultaterne i den multivariate model (Tabel 20), der kontrollerer for øvrige variable i 
modellen. Her genfindes nemlig ovenstående sammenhænge. Lærere, der oplever høj grad af mål- og 
resultatstyring, vurderer også undervisningskvaliteten ringere end lærere, der oplever lav grad af mål- og 
resultatstyring (ca. 10 pct.-points forskel), når der tages højde for tid brugt på dokumentation og 
baggrundskarakteristika såsom køn, erfaring, fag og undervisningstrin. Og lærere, som bruger 3+ timer om 
ugen på dokumentation, vurderer fortsat deres undervisningskvalitet lavere end lærere, der bruger 0-1 
time om ugen. I begge tilfælde er sammenhængene statistisk signifikante og giver opbakning til 
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hypoteserne om, at hhv. oplevet mål- og resultatstyring og dokumentationstid har en negativ 
sammenhæng med lærernes oplevelse af undervisningskvalitet. 
 
Desuden er det værd at bemærke, at både køn, uddannelse og undervisningstrin har en sammenhæng med 

lærernes oplevelse af undervisningskvalitet i den multivariate model. Kvinder vurderer 

undervisningskvaliteten lavere end mænd, læreruddannede vurderer undervisningskvaliteten lavere end 

ikke-læreruddannede og udskolingslærerne vurderer undervisningskvaliteten lavere end 

indskolingslærerne.  

Selvom der er på bagrund af tabel 20 er ganske klar opbakning til, at hhv. oplevet mål- og resultatstyring og 

dokumentationstid har en sammenhæng med oplevet undervisningskvalitet, er der desuden gennemført en 

række yderligere analyser i Figur 2. Mere specifikt afrapporter figur 2 den marginale effekt af hhv. mål- og 

resultatstyring og dokumentationstid på oplevet undervisningskvalitet fra regressionsmodeller estimeret på 

forskellige subgrupper af lærere (de fulde modeller kan ses i Bilag 5). I venstre panel viser prikken den 

gennemsnitlige forskel i oplevet undervisningskvalitet mellem lærere, der oplever hhv. høj og lav grad af 

mål- og resultatstyring. I højre panel viser prikken den gennemsnitlige forskel mellem lærere, der bruger 

hhv. 3+ og 0-1 time på dokumentation om ugen. De horisontale linjer angiver et 95% konfidensinterval.   
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Figur 2: Grafisk fremstilling af sammenhængen mellem to variable og oplevet undervisningskvalitet på tværs af subgrupper.  

 
Note 20: Resultater fra regressionsmodeller estimeret vha. OLS. Effekt på DV angivet som forskel i procentpoint. Fremstillingen 

bygger på de multivariate analyser, som findes i Bilag 5 

 

Som det fremgår af venstre panel i figuren, er sammenhængen mellem oplevet mål- og resultatstyring og 

oplevet undervisningskvalitet konsistent og statistisk signifikant uanset hvilken subgruppe af lærere, der 

deles op på. På tilsvarende vis genfindes sammenhængen mellem dokumentationstid og oplevet 

undervisningskvalitet på tværs af lærerkarakteristika. Det er dog værd at bemærke at dokumentationstid 

ser ud til at have en særlig stærk sammenhæng med oplevet undervisningskvalitet blandt lærere med 

mindre erfaring.  

Samlet set giver disse fund yderligere opbakning til, at både oplevet mål- og resultatstyring og tidsforbrug 

på dokumentation har en robust negativ sammenhæng med lærernes vurdering kvaliteten af deres 

undervisning.
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6 Sammenhænge mellem mål- og resultatstyring og undervisningspraksis 
I dette afsnit er fokus på lærernes selvrapporterede undervisningspraksis. Formålet er at undersøge om 

lærernes undervisningspraksis ser anderledes ud afhængigt af om de oplever mål- og resultatstyring og 

hvor meget tid de bruger på dokumentation.  I forhold til undervisningspraksis skelnes der mellem hhv. 

elevernes aktiviteter og lærernes aktiviteter som to aspekter af undervisningspraksis. Først gennemgås 

resultaterne, der beskriver hvordan lærernes undervisningspraksis ser ud blandt de adspurgte, og herefter 

undersøges det vha. af bivariate og multivariate analyser om lærernes undervisningspraksis hænger 

sammen med deres oplevelse af mål- og resultatstyring samt dokumentationstid. 

6.1 Hvordan måles undervisningspraksis? 
Lærerne blev i en række spørgsmål om deres undervisning bedt om at fokusere på en selvvalgt klasse og 

fag. I forhold til denne klasse, kaldet referenceklassen, blev de bl.a. spurgt om hvor ofte deres elever lavede 

en række aktiviteter. Aktiviteterne og fordelingen af lærernes svar fremgår af Tabel 21. 

Tabel 21: Svarfordeling vedrørende elevernes aktiviteter i undervisningen (i pct.) 

Hvor ofte gør eleverne i din klasse følgende? 

Ugent-
ligt 

Hver 
anden 

uge 

Måned-
ligt 

Halvårligt 
eller lidt 

mere 

Sjældent 
eller 

aldrig 

Øver faglige færdigheder (fx diktat, 
regnestykker, grammatikøvelser) 

55 20 17 3 4 

Diskuterer eller tager stilling til forskellige 
værdier, etik, samfundsspørgsmål o.l. 

31 15 28 13 13 

Skaber egne produkter (fx film, essays, 
præsentationer) 

14 15 39 21 11 

Gennemfører undersøgelser, projekter o.l. 
over flere lektioner (evt. sammen med andre 
klasser) 

3 6 23 44 24 

Bliver undervist uden for skolen (fx 
ekskursioner, udeundervisning) 

5 3 28 46 18 

Træner direkte at gennemføre test og prøver 
(fx prøvetest og svarstrategier) 

2 4 21 40 33 

Note 21: N=1513 

 

De elevaktiviteter som ifølge lærernes besvarelser forekommer hyppigst er øvning af faglige færdigheder, 

almene diskussioner og skabelse af egne produkter. Disse aktiviteter møder eleverne hver anden uge eller 

oftere hos hhv.  75%, 46% og 29%, af lærerne, mens disse aktiviteter forekommer månedligt eller sjældnere 

hos de øvrige lærere. Mindre hyppigt forekommer elevaktiviteter såsom undersøgelsesforløb, aktiviteter 

uden for skolen samt testtræning. Det er dog alligevel bemærkelsesværdigt, at 6% af de adspurgte lærere 

gennemfører testtræning med deres elever mindst hver anden uge, og i alt 27% gør det mindst en gang 

månedligt. 
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Lærerne blev også spurgt til hvor ofte de selv udfører en række aktiviteter i forbindelse med 

undervisningen i referenceklassen. Fordelingen af deres svar fremgår af Tabel 22. 

Tabel 22 Svarfordeling vedrørende lærernes aktiviteter i undervisningen (i pct.) 

Hvor ofte gør du følgende i din klasse? 

Ugent-
ligt 

Hver 
anden 

uge 

Måned-
ligt 

Halvårligt 
eller lidt 

mere 

Sjældent 
eller 

aldrig 

Gennemfører lektioner der er planlagt 
differentieret (med varierede vinkler, 
materialer eller opgaver til forskellige elever) 

43 15 22 9 11 

Giver eleverne medbestemmelse på 
undervisningens indhold 

15 15 32 23 16 

Tydeliggør undervisningsmål for eleverne (fx 
ved at fremvise og evaluere målene i 
undervisningen) 

28 15 34 13 9 

Ændrer forløb på baggrund af elevernes 
interesser, aktuelle emner e.l. 

12 15 35 25 14 

Samtaler med eleverne om deres trivsel og 
udvikling 

40 13 21 21 5 

Note 22: N=1513  

 

Lærerne gennemfører i særlig grad undervisning, hvor de inkorporerer differentiering, almene samtaler og 

tydeliggør målene.  Disse aktiviteter gennemføres hver anden uge eller oftere hos hhv. 58%, 53% og 43% af 

lærerne, mens de hos de resterende lærere forekommer månedligt eller sjældnere. De læreraktiviteter der 

forekommer mindst hyppigt er at give eleverne medbestemmelse samt at justere forløb ud fra elevernes 

interesser. Disse forekommer hver anden uge eller oftere hos hhv. 30% og 27% af lærerne.  

Alt i alt tegner resultaterne et billede af en undervisningspraksis, hvor der er plads til elevproduktion, 

diskussioner, samtaler og differentiering og i nogen grad også til undersøgende forløb og udeundervisning. 

Øvelse af faglige færdigheder fylder dog også meget og er suverænt den hyppigst forekommende aktivitet. 

Øvelse af faglige færdigheder kan foregå på mange måder, men givet hvordan spørgsmålet er formuleret, 

kan resultatet forventes at indikere en høj forekomst af repetitiv færdighedstræning. Tydelig målsætning 

lader til at være en relativt udbredt praksis; det forekommer mindst en gang om måneden hos tre 

fjerdedele af lærerne og ugentligt hos over en fjerdedel. Det kan også bemærkes, at over halvdelen af 

lærerne gennemfører en proaktivt differentieret undervisning mindst hver anden uge, og 80% gør det 

mindst en gang om måneden. Endelig er det værd at hæfte sig ved direkte træning til test og prøver, som 

kan være indikator for en test- og præstationsorienteret undervisning (hvor fokus i undervisningen er på 

test og målbare resultater fremfor på eksempelvis indhold og forståelse). Hos 27% af lærerne træner 

eleverne direkte til test eller prøver mindst en gang om måneden, hos 40% gør de dette mindst et par 

gange pr. halvår, hos 33% gør de det sjældent eller aldrig. 
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6.2 Undervisningspraksis afhængig af mål- og resultatstyring  
I Tabel 23 ses procentandelen af lærere, der angiver at foretager en aktivitet i undervisningen mindst hver 
anden uge opdelt på deres oplevelse af mål- og resultatstyring.  
 
Tabel 23: Procent lærere der laver aktiviteten mindst hver anden uge opdelt på oplevet mål- og resultatstyring. Inklusive 

signifikanstest 

Oplevet mål- og resultatstyring Lav Middel Høj Forskel 

på høj 

og lav 

p-

værdi 

Elevaktiviteter:      

Skaber egne produkter (fx film, essays, 

præsentationer)  

29 25 30 1 0,817 

Øver faglige færdigheder (fx diktat, regnestykker, 

grammatikøvelser)  

74 75 77 3 0,144 

Træner direkte at gennemføre test og prøver (fx 

prøvetest og svarstrategier)  

3 3 10 7 0,000 

Bliver undervist uden for skolen (fx ekskursioner, 

udeundervisning)  

8 7 8 1 0,745 

Gennemfører undersøgelser, projekter o.l. over flere 

lektioner (evt. sammen med andre klasser)  

10 7 9 -1 0,543 

Diskuterer eller tager stilling til forskellige værdier, 

etik, samfundsspørgsmål o.l.  

44 44 49 5 0,074 

      

Læreraktiviteter:      

Gennemfører lektioner der er planlagt differentieret 

(med varierede vinkler, materialer eller opgaver til 

forskellige elever)  

58 60 57 -1 0,770 

Giver eleverne medbestemmelse på undervisningens 

indhold  

29 29 31 2 0,387 

Tydeliggør undervisningsmål for eleverne (fx ved at 

fremvise og evaluere målene i undervisningen)  

42 41 45 3 0,310 

Ændrer forløb på baggrund af elevernes interesser, 

aktuelle emner e.l.  

29 21 28 -1 0,718 

Samtaler med eleverne om deres trivsel og udvikling  55 52 52 -3 0,340 
Note 23: Lav N=537, Middel N=377, Høj N=599.  

 

Det fremgår af Tabel 23, at lærernes brug af aktiviteter er meget ens på tværs af graderne af oplevet mål- 

og resultatstyring. Dog skiller særligt et resultat sig ud. 10% af de lærere, der oplever en høj grad af mål- og 

resultatstyring, rapporterer at deres elever træner direkte til test og prøver mindst hver anden uge, 

hvorimod kun 3% af lærerne træner test i samme omfang i gruppen, der oplever en lav (eller middel) grad 
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af mål- og resultatstyring. Denne forskel i træning af test mellem lærere, der oplever høj vs. lav mål- og 

resultatstyring, er signifikant forskellig fra nul.   

Desuden kan det måske lidt kuriøst observeres i tabellen, at lærere, der oplever en moderat grad af mål- og 

resultatstyring, er mindre tilbøjelige til ofte at tilpasse undervisningen til deres elevers interesse. Mens 21% 

af lærerne, der oplever en middel grad af mål- og resultatstyring rapporterer at de ændrer undervisningen 

på baggrund af elevernes interesser, aktuelle emner e.l. hver anden uge, gør dette sig gældende for hhv. 

29% af lærerne, der oplever lav grad af mål- og resultatstyring og 28% af lærerne, som oplever høj grad af 

mål- og resultatstyring. At særligt lærere, der oplever en moderat grad af mål- og resultatstyring skiller sig 

ud kan indikere, at der er andre uobserverede karakteristika ved gruppen, der påvirker deres svar (ud over 

oplevelsen af mål- og resultatstyring).   

Alt i alt er det mest bemærkelsesværdige resultat, at der findes en sammenhæng mellem oplevet mål- og 

resultatstyring og direkte træning til test og prøver, hvor en høj oplevet mål- og resultatstyring hænger 

sammen med en højere sandsynlighed for at en lærer hyppigt gennemfører test- og prøveorienteret 

undervisning.  

6.3 Undervisningspraksis afhængig af tidsforbrug på dokumentation 
I Tabel 24 fremgår procentandelen af lærere, der angiver, at de selv eller eleverne laver en aktivitet i 
undervisningen mindst hver anden uge opdelt på deres tid brugt på dokumentation.  
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Tabel 24: Procent elever eller lærere der laver aktiviteten mindst hver anden uge opdelt på tidsforbrug på dokumentation. Inklusive 

signifikanstest 

Tidsforbrug på dokumentation 0-1 

time 

2 timer 3+ 

timer 

Forskel

mellem 

3+ og 

0-1 

time 

p-

værdi 

Elevaktiviteter:      

Skaber egne produkter (fx film, essays, 

præsentationer)  

30 29 26 -5 0,08 

Øver faglige færdigheder (fx diktat, regnestykker, 

grammatikøvelser)  

76 75 75 -2 0,544 

Træner direkte at gennemføre test og prøver (fx 

prøvetest og svarstrategier)  

6 5 8 2 0,275 

Bliver undervist uden for skolen (fx ekskursioner, 

udeundervisning)  

6 8 10 3 0,052 

Gennemfører undersøgelser, projekter o.l. over flere 

lektioner (evt. sammen med andre klasser)  

8 10 11 3 0,082 

Diskuterer eller tager stilling til forskellige værdier, 

etik, samfundsspørgsmål o.l.  

43 48 50 7 0,022 

      

Læreraktiviteter:      

Gennemfører lektioner der er planlagt differentieret 

(med varierede vinkler, materialer eller opgaver til 

forskellige elever)  

59 58 57 -2 0,459 

Giver eleverne medbestemmelse på undervisningens 

indhold  

29 31 30 1 0,686 

Tydeliggør undervisningsmål for eleverne (fx ved at 

fremvise og evaluere målene i undervisningen)  

41 42 48 7 0,014 

Ændrer forløb på baggrund af elevernes interesser, 

aktuelle emner e.l.  

25 26 29 4 0,105 

Samtaler med eleverne om deres trivsel og udvikling  53 53 53 0 0,934 

Note 24: 0-1 time N=677, 2 timer N=420, 3+ timer N=416. 

 

Der er findes kun ganske få forskelle i lærernes selvrapporterede aktiviteter i undervisningen opdelt på 

dokumentationstid. En af de forskelle, der dog fremgår er, at flere lærere ser ud til tilvejebringe diskussion 

på klassen, hvis de bruger mange timer på dokumentation. 50% af de lærere, der bruger 3+ timer på 

dokumentation, rapporterer at deres elever diskuterer eller tager stilling til forskellige værdier, etik, 

samfundsspørgsmål o.l. mindst hver anden uge, mens 43% af lærerne, der bruger 0-1 time på 

dokumentation, rapporterer tilsvarende. Forskellen mellem de to andele er statistisk signifikant. 
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Et tilsvarende mønster findes i forhold til aktiviteten ”tydeliggør undervisningsmål”. 48% af de lærere, der 

bruger 3+ på dokumentation, tydeliggør undervisningsmål for eleverne mindst hver anden uge, hvilket er 

signifikant flere end de 41% som gør tilsvarende blandt lærere, der bruger 0-1 time på dokumentation.  

Det hører dog med til billedet, at disse analyser kun undersøger bivariate sammenhænge. Det betyder, at 

der kan være andre karakteristika ved lærere, der bruger 3+ timer på dokumentation om ugen, som gør at 

flere af dem ofte initierer klassediskussioner og/eller tydeliggør undervisningsmål (fx fag, erfaring, 

undervisningstrin) end dokumentationstiden. I næste afsnit afrapporteres resultater fra analyser, der netop 

ser på, om der er forskel på lærernes brug af aktiviteter afhængigt af hhv. mål- og resultatstyring samt 

dokumentationstid, når der samtidig kontrolleres for andre karakteristika ved lærerne. 

6.4 Samlet test af sammenhænge mellem mål- og resultatstyring og undervisningspraksis 
I dette afsnit afrapporteres resultaterne fra multivariate regressionsanalyser, der undersøger om hhv. mål- 

og resultatstyring og dokumentationstid hænger sammen med lærernes brug af forskellige aktiviteter i 

undervisningen. Der er estimeret separate multivariate regressionsmodeller for lærernes brug af hver 

enkelt aktivitet med inklusion af en række af kontrolvariable: køn, alder, erfaring, læreruddannelse, 

undervisningstrin, primært undervisningsfag og kommune ansat . Disse modeller er estimeret som lineære 

sandsynlighedsmodeller (”linear probability models”) (jf. afsnit 2.3.1).  

Figur 3 viser resultaterne fra de statistiske modeller (fulde regressionsmodeller kan findes i Bilag 6). I 

venstre panel viser prikken forskellen i sandsynlighed for at en aktivitet laves mindst hver anden uge 

mellem lærere, der oplever hhv. høj og lav grad af mål- og resultatstyring. I højre panel viser prikken 

forskellen i sandsynlighed for at en aktivitet laves mindst hver anden uge mellem lærere, der bruger hhv. 3+ 

og 0-1 time på dokumentation om ugen. De horisontale linjer angiver et 95% konfidensinterval.   
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Figur 3: Grafisk fremstilling af resultaterne fra regressionsmodeller med fokus på brug af forskellige aktiviteter i undervisningen.  

 

Note 25: Regressioner gennemført via OLS estimation. Effekt på DV (dummy-variabel) angivet som forskel i procentpoint. Figuren er 

fremstillet på baggrund af regressionsanalysen som findes i Bilag 6. Undervisningsaktiviteter angivet i denne rækkefølge: 

Elevaktiviteter: Skaber egne produkter (fx film, essays, præsentationer); Øver faglige færdigheder (fx diktat, regnestykker, 

grammatikøvelser); Træner direkte at gennemføre test og prøver (fx prøvetest og svarstrategier); Bliver undervist uden for skolen (fx 

ekskursioner, udeundervisning); Gennemfører undersøgelser, projekter o.l. over flere lektioner (evt. sammen med andre klasser); 

Diskuterer eller tager stilling til forskellige værdier, etik, samfundsspørgsmål.  

Læreraktiviteter:  Gennemfører lektioner der er planlagt differentieret (med varierede vinkler, materialer eller opgaver til forskellige 

elever); Giver eleverne medbestemmelse på undervisningens indhold; Tydeliggør undervisningsmål for eleverne (fx ved at fremvise 

og evaluere målene i undervisningen); Ændrer forløb på baggrund af elevernes interesser, aktuelle emner e.l.; Samtaler med 

eleverne om deres trivsel og udvikling.  

 

Der er flere bemærkelsesværdige resultater i Figur 3. For det første bekræfter analysen, at mål- og 

resultatstyring hænger sammen med brug af træning til test og prøver. Blandt lærere der oplever en høj 

grad af mål- og resultatstyring angiver fortsat ca. 6 pct.-point flere, at de hyppigt træner til test og prøver, 

end det er tilfældet hos lærere, der oplever en lav grad af mål- og resultatstyring – selv når der kontrolleres 

for andre karakteristika såsom dokumentationstid, fag m.m. Til gengæld er der i figur 5 ingen tegn på, at 

dokumentationstid hænger sammen med test-træning.  
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For det andet viser den multivariate analyse, at dokumentationstid ikke hænger klart sammen med brug af 

aktiviteter såsom at initiere klassediskussioner og tydeliggør undervisningsmål. I den bivariate analyse i 

afsnit 6.3 fremgik ellers disse sammenhænge, men når der samtidig tages højde for lærernes oplevelse af 

mål- og resultatstyring samt andre karakteristika ved lærerne, forsvinder disse sammenhænge vurderet ud 

fra konventionelle signifikansniveauer.  Der er således ikke som udgangspunkt opbakning til en robust 

sammenhæng mellem dokumentationstid og disse aktiviteter. 

For det tredje viser analysen, at dokumentationstid som udgangspunkt ikke hænger sammen med den 

selvrapporterede undervisningspraksis.  

Samlet set er det mest centrale resultat, at oplevet mål- og resultatstyring ser ud til at hænge sammen med 

øget brug af test-træning – og at dokumentationstid samtidig ikke gør det. Faktisk påvirker tidsforbrug på 

dokumentation slet ikke den her målte undervisningspraksis, men kun den oplevede undervisningskvalitet 

og oplevelsen af arbejdsbetingelserne. Det kan altså indikere, at de to aspekter af styring, hhv. mål- og 

resultatstyring og dokumentationskrav, påvirker lærernes arbejde forskelligt. Det kan måske forklares med, 

at mål- og resultatstyring netop sigter imod en styring af undervisningens indhold, mens 

dokumentationsarbejdet kan tænkes primært at påvirke undervisningen indirekte, eksempelvis ved at tage 

tid fra forberedelsen af undervisningen, samarbejdet med kolleger e.l.  

Sammenhængen imellem mål- og resultatstyring og en mere testorienteret undervisningspraksis er 

iøjnefaldende.  Test- og træningsorientering er desuden den eneste undervisningsaktivitet, der rapporteres 

markant forskelligt imellem lærere, der oplever hhv. meget og lidt mål- og resultatstyring.  Grupperne af 

lærere rapporterer altså ikke en anderledes forekomst af fx brugen af undersøgende forløb eller faglige 

diskussioner. På trods af, at analysen anvender et subjektivt mål for mål- og resultatstyring (dvs. hvad 

lærerne oplever) og et selvrapporteret mål for brug af undervisningsaktiviteter, er det således 

bemærkelsesværdigt at mål- og resultatstyring kun identificeres at hænge sammen med brugen af én 

aktivitet. Det styrker antagelsen om en sammenhæng imellem mål- og resultatstyring og en helt bestemt 

type undervisning. Resultatet kan indikere, at et højt ledelsesfokus på målbare resultater kan påvirke 

lærernes til at undervise mere instrumentelt orienteret mod de resultater, der måles. 

Resultatet skal dog stadig tolkes forsigtigt. Selvrapportering af praksis indebærer alt andet lige også en 

risiko for skævvridning. Respondenten kan eksempelvis underdrive eller overdrive forekomsten af 

bestemte praksisformer alt efter hvad der opfattes som socialt acceptabelt (social desirability) (Blasius & 

Thiessen 2012). I nærværende tilfælde kan denne effekt pege i flere retninger. Antager vi, at test- og 

træningsorienteret undervisning ikke opfattes som socialt acceptabel blandt lærere, vil de kunne have 

tendens til at underrapportere denne praksis. Omvendt er mål- og resultatstyring også et politisk og 

fagpolitisk konfliktfyldt område, og respondenterne kan muligvis derfor være fristet til at sende et politisk 

signal ved at overdrive forekomsten af test- og træningsorienteret undervisning. I Bilag 1 redegør vi 

nærmere for de metodiske overvejelser i den henseende, herunder for hvordan vi har søgt at minimere 

effekter som de nævnte.   
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Undersøgelsens bidrag 
Alt i alt indikerer undersøgelsens sammenhængsanalyser, at et oplevet stort ledelsesfokus på målbare 

resultater kan have betydning for lærernes konkrete undervisningspraksis og deres vurdering af 

arbejdsbetingelser og undervisningskvalitet. Det stærkeste fund er sammenhængen mellem oplevet mål- 

og resultatstyring og en mere test- og træningsorienteret undervisningspraksis.  

Resultaterne understøtter den tese, som kan findes i litteraturen på området (jf. afsnit 1.3), at mål- og 

resultatstyring kan have utilsigtede negative konsekvenser for undervisningskvaliteten i form af en 

indsnævring af undervisningens indhold. Resultaterne kan ikke sige noget om betydningen af eksempelvis 

faglige ambitioner eller tydelig ledelse i bredere forstand, men de kan indikere, at ledelse baseret på 

resultatmålinger kan orientere undervisningen imod den type resultater, der måles. 

Det skal igen understreges, at der her peges på sammenhænge imellem oplevede og/eller selvrapporterede 

forhold. Det har ikke i denne sammenhæng været muligt at inddrage mere objektive, eksogene mål for mål- 

og resultatstyring. Resultaterne ligger som nævnt i forlængelse af anden forskning på området og giver 

indikationer på det, man kunne forvente teoretisk. Men der vil være brug for yderligere undersøgelser for 

at afprøve resultaterne yderligere. Se hertil også rapportens afsnit 1.3 om forskning på området samt 

afsnittet om resultater fra projektets kvalitative interviews (side 7). 

Ud over resultaterne fra disse sammenhængsanalyser har vi også afrapporteret simple andele af 

besvarelser på de enkelte surveyspørgsmål. Tilsammen indikerer besvarelserne, at mange af de deltagende 

lærere oplever et stærkt ledelsesfokus på test- og prøveresultater, et højt tidsforbrug på dokumentation og 

en fagligt set unødvendig grad af målanvendelse i egen undervisning; at et stort flertal oplever dårlige 

rammer for forberedelse og samarbejde, mens et klart flertal omvendt oplever at have indflydelse på 

arbejdet; og at et stort flertal af de deltagende lærere oplever at mangle tid til fordybelse, spontanitet og 

samtale i undervisningen og oplever at have elever i deres klasse, som i alvorlig grad ikke får den 

nødvendige hjælp.  

Disse resultater er baseret på besvarelser fra 29% af folkeskolelærerne i de to kommuner og kan ikke 

antages at være repræsentative for alle lærere i de to kommuner. Billedet af danske læreres trivsel og 

undervisning er sammensat; eksempelvis peger internationale sammenligninger på, at danske lærere på 

den ene side har i relativt høj grad tror på egne undervisningsevner og mener at kunne arbejde med 

elevernes kritiske tænkning – men at de på den anden side i relativt høj grad savner tilstrækkelig støtte til 

elever med særlige behov samt oplever arbejdsrelateret stress og mangel på forberedelsestid (jf. afsnit 

1.3). Resultaterne fra nærværende undersøgelse peger efter alt at dømme på forhold af almen betydning – 

men angiver ikke deres præcise udbredelse.  

Der vil være brug for yderligere undersøgelser for at teste undersøgelsens samlede resultater yderligere. 

Dels vil der være behov for en yderligere testning af de fundne sammenhænge gennem inddragelse af mere 

objektive, eksogene indikatorer for mål- og resultatstyring og for undervisningspraksis. Og dels vil der være 

behov for en belysning af årsagsmekanismerne bag de fundne sammenhænge. Det sidstnævnte bidrages 

der til i en opfølgende undersøgelse baseret på kvalitative interviews med lærere i de to kommuner 

(Mikkelsen 2020). 
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Bilag 1. Design af spørgeskema: metodiske overvejelser 
Spørgeskemaet er designet med henblik på en operationalisering af de tre hovedbegreber mål- og 

resultatstyring, undervisningskvalitet og rammer for arbejdet, jf. afsnit 2.1 om operationalisering. I det 

følgende uddyber vi nogle overordnede designprincipper for skemaet.  

Vi har lagt vægt på at spørge til både oplevelser/holdninger og selvrapporteret praksis med henblik på at 

opnå større validitet. Oplevelses/holdningsspørgsmål kan udformes relativt præcist ift. de teoretiske 

forskningsspørgsmål om betydningen af mål- og resultatstyring for arbejdet og undervisningskvaliteten, 

men svarene herpå er subjektive og kan opfattes som mindre valide som indikatorer for sammenhængen. 

Selvrapporteret praksis kan principielt give et mere objektivt billede af aspekter af undervisningen og 

arbejdet, som er uafhængigt af respondentens holdninger. Til gengæld er rapporteret praksis vanskeligere 

at operationalisere og fortolke ift. det teoretisk komplekse spørgsmål om undervisningskvalitet. En 

kombination kan derfor, sammen med en flerhed af indikatorer, øge validiteten (Clement 2017a). 

Lærerarbejdets betingelser og undervisningskvalitet er i nogen grad politiserede emner, der hos mange 

lærere er forbundet med en værdibaseret stillingtagen. Spørgsmål til lærernes egen undervisningspraksis er 

under alle omstændigheder potentielt følsomme. Hermed kan der være risici for at få svar, der ikke er 

’optimale’, dvs. afspejler respondentens relle praksis og holdninger så præcist som muligt. Nogle svar kan 

opfattes som mere socialt acceptable end andre (social desirability), og respondenten kan altså tænkes at 

pynte på svaret. Det er imidlertid svært at vide i hvilken ’retning’, der pyntes. Der kan skelnes mellem tre 

typer af værdier, en respondent kan orientere sig efter: hensynet til egen selvfremstilling i en mere social 

acceptabel retning; hensynet til at fremstå konsistent, fx ved at beskrive egen adfærd i overensstemmelse 

med tidligere afgivne svar fx vedrørende værdier; og hensynet til at legitimere eller tilpasse svar til egen 

samfundsmæssige position og tilhørende værdinormer (Blasius & Thiessen 2012).  

I nærværende undersøgelse kan man forestille sig meget forskelligt rettede effekter af dette. En test- og 

prøveorienteret undervisningspraksis kan fx antages at være mindre socialt acceptabel blandt lærere, og 

kombineret med ønsket om at fremstå konsistent med egne værdier, eksempelvis vedrørende elevernes 

alsidige dannelse, kan dette føre til en underrapportering af en sådan undervisningspraksis. Omvendt kan 

respondenten opfatte sin besvarelse som en slags bidrag til tovtrækkerierne i det skolepolitiske felt. Som 

led i at forvare lærernes sociale position og gøre opmærksom på et pædagogisk problem kan respondenten 

derfor i ste det overrapportere denne type undervisningspraksis.  

Det kan samlet set betyde, at resultaterne skal fortolkes med forsigtighed. Problemet med social 

desirability er dog typisk størst ved personlige interviews og mindre ved selvadministrerede interviews og 

spørgeskemaer som det nærværende (Clement 2017b). For at imødegå problemet har vi søgt at 

understrege direkte i introduktion og indirekte i spørgsmålsformuleringer, at undersøgelsen ikke skal 

bruges til at bedømme den undervisningskvalitet, lærerne leverer, men mere neutralt til at undersøge 

kortlægge deres egen oplevelse af kvaliteten, deres oplevelse af rammer for arbejdet og deres praksis - i 

sammenhæng med de givne rammer.  

En anden problemstilling er risikoen for ’satisficing’ eller automatudfyldning, hvor respondenten for at 

spare energi og tid fx svarer overfladisk eller ensartet på enslydende spørgsmål. For at nedbringe denne 
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risiko har vi vekslet imellem flere spørgsmålslogikker (fx mellem positivt og negativt ladede formuleringer i 

udsagn) (Bryman 2016, Kapitler 9, 10).  

Endelig har vi lagt vægt på korthed i udformningen af spørgeskemaet mhp. at opnå en størst mulig 

svarprocent; vi vurderede at det højst måtte tage 10 minutter at besvare undersøgelsen. 

Kvalitetssikring af spørgeskemaet 

Ved kvalitetssikring af et spørgeskema kan der skelnes imellem sikring af hhv. indholdsstandarder, der 

omhandler spørgsmålenes validitet; kognitive standarder, der omhandler respondenternes mulighed for at 

forstå og besvare spørgsmålene; og brugervenlighedstandarder, der omhandler respondenternes 

muligheder for at navigere i og betjene spørgeskemaet (Hermansen 2017). Sikringen af disse standarder 

skete i dette tilfælde ved en kombination af ekspertvurderinger og såkaldt kognitive interviews. 

1) Ekspertvurderinger: Spørgeskemaet blev af flere omgange vurderet og kommenteret af forskere og 

praktikere (undervisere og lærere) inden for feltet, hvor fokus var på spørgsmålenes validitet og 

sammenhæng med forskningsspørgsmål  

2) Kognitive interviews: Spørgeskemaet blev af flere omgange gennemgået i samtaler med praktikere 

(lærere), hvor fokus var på brugervenlighed, forståelse og svarproces. 

Disse to metoder kan bidrage til at teste intern og ekstern validitet, interviewereffekt og sproglig kvalitet. 

De er dog ikke velegnede til at teste reliabilitet, men egentlige kontrollerede eksperimenter, som kunne 

bidrage hertil, lå uden for de praktiske rammer for denne undersøgelse. Her støtter vi os til de nævnte 

almene kvalitetsstandarder.  
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Bilag 2. Strategi for udsendelse af spørgeskema 
Undersøgelsen er en populationsundersøgelse, hvilket betyder at vi har forsøgt at kontakte alle i den 

ønskede population. Populationen er er lærere inklusive børnehaveklasseledere med ansættelse i 

folkeskolen i Århus og Københavns Kommune, som også er medlemmer af Danmarks Lærerforening. 

Strategien med at udsende udelukkende til medlemmer af DLF i de to kommuner har haft nogle praktiske 

og kvalitetsmæssige fordele. Det har givet mulighed for i samarbejde med DLF at sende unikke 

spørgeskemalinks til alle deltagere, som var knyttet til baggrundsoplysninger hentet fra DLF’s 

medlemskartotek. Dermed havde vi adgang til solide baggrundsdata og kunne spare respondenterne for 

tiden med at besvare disse spørgsmål; vi kunne sikre at kun én person besvarede hvert link, og vi kunne 

lave frafaldsanalyser mm. Desuden formodede vi, at det kunne øge svarprocenten at have DLF som 

afsender. Strategien begrænsede omvendt modtagergruppen ved at frasortere lærere, der ikke er 

medlemmer af DLF, men med en organiseringsgrad i DLF på 95% er skemaet i praksis udsendt til langt de 

fleste i den ønskede gruppe: lærere inkl. børnehaveklasseledere i folkeskolen i de to kommuner.  

Første invitation til spørgeskemaet blev udsendt af DLF’s sekretariat søndag 12/1 2020 og fulgt op med to 

påmindelser i januar og februar. Invitationer og påmindelser blev udsendt af DLF fra foreningens 

hovedmailadresse og var underskrevet af den pågældende DLF-kreds’ formand for at understrege 

foreningens opbakning til og prioritering af undersøgelsen.  

I begge kommuner vurderede de lokale DLF-kredse at dette var en normal undervisningsperiode uden 

større kendte afbrydelser, indgribende fælleskurser e.l. i de to kommunale skolevæsner. Vi har heller ikke i 

kommentarerne til undersøgelsen eller interviews modtaget information der kunne tyde på andet, og vi går 

derfor ud fra at besvarelserne dækker en normal arbejdsperiode for flertallet af respondenterne. I begge 

kommuner var 2019 imidlertid præget af nye aftaler/forståelser vedrørende lærernes arbejdstid; i begge 

tilfælde med fokus på at skabe bedre rammer for en sammenhængende forberedelsestid (men altså ikke 

medførende egentlige ændringer i evt. maksimal undervisningstid, forberedelsesfaktor e.l.). Ingen af 

aftalerne indeholdt specifikke ændringer vedrørende resultat- og målstyring. 
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Bilag 3. Beskyttelse af persondata 
Som nævnt er der fordele ved at kunne udsende unikke spørgeskemalinks som er knyttet til 

baggrundsoplysninger på den pågældende person. Imidlertid skal der samtidig sikres beskyttelse af 

personoplysninger, jf. persondataforordningen. Følgende fremgangsmåde er anvendt for at sikre dette i 

forbindelse med udsending af og behandling af data fra spørgeskemaet. 

1. Danmarks Lærerforenings sekretariat har på baggrund af medlemskartoteket genereret en liste 

med anonyme ID’er, som omfatter alle medlemmer med ansættelse som lærer eller 

børnehaveklasseleder i folkeskolen i de to kommuner. ID’et er unikt for hvert medlem. Til hvert ID 

har Danmarks Lærerforening tilføjet følgende baggrundsoplysninger for den pågældende: 

ansættelseskommune og evt. postnummer (kun hvis det pågældende område har flere skoler og 

anonymiteten dermed kunne opretholdes, ellers et fiktivt postnummer), alder, køn, uddannelse 

(læreruddannet/ikke-læreruddannet) samt år for indmeldelse i Danmarks Lærerforening (der 

sammen med alder kan indikere lærererfaring). 

2. Danmarks Lærerforeninghar derefter renset listen for navne og sendt den anonymiserede liste til 

forskerne på UCL. Denne indeholder således kun de anonyme ID’er knyttet til 

baggrundsoplysninger, som forskerne ikke kan henføre til personer. 

3. Forskerne har derefter sat de anonyme ID’er ind i spørgeskemaprogrammet (SurveyXact), tildelt 

hvert ID et unikt spørgeskemalink og derefter sendt listen med ID’er og tilknyttede links tilbage til 

Danmarks Lærerforenings sekretariat.  

4. Danmarks Lærerforening har matchet disse med medlemslisten og sendt invitationer med unikke 

links ud til hvert medlem i målgruppen på baggrund af medlemslistens kontaktoplysninger 

(mailadresse).  

5. Svar fra deltagerne i undersøgelsen er tilgået forskerne på UCL direkte i SurveyXact. Svarene er 

knyttet til det anonyme ID. På den baggrund har forskerne kunnet sende lister over ID’er, der ikke 

har besvaret undersøgelsen, tilbage til Danmarks Lærerforening, der så kunne udsende 

påmindelser til de konkrete personer. 

Fremgangsmåden betyder, at forskerne har adgang baggrundsoplysninger for hver respondent, men at 

forskerne ikke kan henføre disse oplysninger til personer. Danmarks Lærerforening har omvendt ikke 

adgang til det enkeltes medlems besvarelse. Rådata fra besvarelserne tilgås og behandles kun af forskerne 

på UCL og opbevares på krypterede drev og i overensstemmelse med persondataforordningen og UCL’s 

retningslinjer for beskyttelse af persondata. 
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Bilag 4. Multivariat analyse: Mål- og resultatstyring og rammer for arbejdet  
Tabel 25: Regressionstabel for sammenhængen mellem oplevede rammer for arbejdet og tid brugt på dokumentation og indekset for oplevet grad af mål- og resultatstyring 

  
Bivariat 
mål-
styring 

Bivariat 
dokumen
tation 

Multivari
ate 
simple 

Multivari
ate 

Københa
vn 

Århus 0-9 års 
erfaring 

10-19 års 
erfaring 

20+ års 
erfaring 

Indskolin
g 

Mellemtr
in 

Udskolin
g 

Dansk Matemat
ik 

Andre 
fag 

Mål- og 
resultatst
yring 

Middel 
målstyring 

-0,035*  -0,029* -0,030* -0,025 -0,036 -0,052* -0,008 -0,039 -0,020 -0,071* -0,003 -0,051* -0,032 0,021 

  
(0,014)  (0,014) (0,014) (0,018) (0,022) (0,026) (0,022) (0,026) (0,024) (0,025) (0,025) (0,020) (0,027) (0,031) 

 
Høj målstyring -0,105*  -0,093* -0,090* -0,091* -0,082* -0,103* -0,091* -0,081* -0,091* -0,099* -0,079* -0,097* -0,104* -0,063* 

  
(0,013)  (0,013) (0,013) (0,017) (0,019) (0,025) (0,020) (0,022) (0,022) (0,021) (0,022) (0,017) (0,025) (0,028) 

Dokumen
tation 

2 timers 
dokumentation 

 -0,047* -0,038* -0,040* -0,030 -0,060* -0,034 -0,040* -0,041 -0,033 -0,046* -0,048* -0,038* -0,020 -0,075* 

   (0,013) (0,013) (0,013) (0,017) (0,020) (0,026) (0,020) (0,024) (0,023) (0,023) (0,023) (0,018) (0,025) (0,030) 

 3 + timers 
dokumentation 

 -0,095* -0,080* -0,083* -0,092* -0,059* -0,050 -0,110* -0,079* -0,048 -0,096* -0,100* -0,089* -0,071* -0,085* 

   (0,013) (0,013) (0,013) (0,017) (0,022) (0,026) (0,022) (0,024) (0,025) (0,023) (0,023) (0,019) (0,025) (0,030) 

Køn Kvinde   
 

-0,026* -0,016 -0,047* -0,033 -0,038* -0,008 -0,101* -0,018 0,007 -0,053* -0,012 -0,012 
  

  
 

(0,013) (0,016) (0,020) (0,024) (0,019) (0,023) (0,025) (0,021) (0,020) (0,019) (0,022) (0,029) 

Alder Under 40 år   
 

0,019 0,053* -0,039 -0,002 0,016 
 

0,028 0,024 0,012 0,047 -0,036 0,007 
  

  
 

(0,018) (0,023) (0,028) (0,035) (0,025) 
 

(0,031) (0,030) (0,030) (0,024) (0,034) (0,041) 
 

 40-49 år   
 

0,022 0,052* -0,024 -0,026 0,028 0,035 0,005 0,035 0,030 0,038* -0,013 0,016 
  

  
 

(0,014) (0,018) (0,021) (0,039) (0,022) (0,021) (0,024) (0,024) (0,024) (0,019) (0,027) (0,030) 

Erfaring 0-9 år   
 

0,001 -0,023 0,050 
   

-0,016 -0,021 0,042 -0,011 0,027 -0,001 
  

  
 

(0,018) (0,024) (0,030) 
   

(0,032) (0,031) (0,032) (0,026) (0,035) (0,039) 
 

10-19 år   
 

0,013 0,010 0,020 
   

0,001 0,035 0,010 -0,001 0,017 0,029 
  

  
 

(0,014) (0,019) (0,021) 
   

(0,025) (0,024) (0,024) (0,019) (0,028) (0,032) 

Uddannel
se 

Læreruddannet    -0,040* -0,056* -0,012 -0,044 -0,071* -0,009 -0,048 -0,021 -0,032 -0,039 0,016 -0,037 
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     (0,017) (0,021) (0,027) (0,031) (0,027) (0,030) (0,027) (0,033) (0,032) (0,025) (0,037) (0,033) 

Trin Indskoling    0,025 0,022 0,030 0,008 0,023 0,032    -0,016 0,055* 0,071* 

     (0,014) (0,018) (0,021) (0,029) (0,021) (0,024)    (0,019) (0,026) (0,033) 

 Mellemtrin    0,003 0,001 0,010 -0,045 0,024 0,004    -0,022 0,023 0,043 

     (0,014) (0,018) (0,021) (0,028) (0,021) (0,023)    (0,018) (0,025) (0,032) 

Fag Matematik   
 

0,037* 0,062* -0,011 0,039 0,027 0,047 0,059* 0,046* 0,002 
   

  
  

 
(0,013) (0,018) (0,021) (0,025) (0,021) (0,025) (0,024) (0,022) (0,024) 

   

 
Andre fag   

 
0,036* 0,035 0,032 0,026 0,037 0,041 0,081* 0,049 -0,014 

   

  
  

 
(0,014) (0,019) (0,022) (0,029) (0,023) (0,024) (0,028) (0,026) (0,023) 

   

Kommun
e 

Aarhus   
 

-0,033* 
  

-0,011 -0,056* -0,024 -0,032 -0,038* -0,037 -0,022 -0,079* -0,014 

  
  

 
(0,011) 

  
(0,023) (0,018) (0,019) (0,020) (0,019) (0,019) (0,016) (0,021) (0,025) 

N 
 

1513 1513 1513 1513 907 606 382 619 512 520 482 511 766 391 356 

R2 
 

  0,065 0,097 0,124 0,085 0,103 0,128 0,082 0,122 0,127 0,092 0,101 0,089 0,104 

Note 26: Regressioner gennemført via OLS estimation. * indikerer en effekt der er statistisk signifikant effekt på mindre end 5%. Referencegrupper: mål- og resultatstyring (lav), 

dokumentation (0-1 time), køn (mand), alder (50+ år), erfaring (20+ år), uddannelse (ikke-læreruddannet), undervisningstrin (udskoling), fag (dansk) og ansættelseskommune 

(København). 

Fortolkning: Når man har korrigeret forskellige andre effekter i den multivariate analyse vil læreruddannede i gennemsnit vurdere rammerne for arbejdet 4,0%-point lavere end ikke-

læreruddannede. Forskellen er statistisk signifikant. 
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Bilag 5. Multivariat analyse: Mål- og resultatstyring og oplevet undervisningskvalitet  
Tabel 26: Regressionstabel for sammenhængen mellem oplevet undervisningskvalitet og tid brugt på dokumentation og indekset for oplevet grad af mål- og resultatstyring  

  
Bivariat 
mål-
styring 

Bivariat 
dokumenta
tion 

Multivariat
e simple 

Multivariat
e 

København Århus 0-9 års 
erfaring 

10-19 års 
erfaring 

20+ års 
erfaring 

Indskoling Mellemtrin Udskoling Dansk Matematik Andre fag 

Mål- og 
resultat
styring 

Middel 
målstyring 

-0,062*  -0,055* -0,055* -0,047* -0,066* -0,077* -0,051* -0,044 -0,058* -0,070* -0,034 -0,066* -0,037 -0,040 

  
(0,014)  (0,014) (0,014) (0,018) (0,022) (0,025) (0,021) (0,026) (0,023) (0,026) (0,022) (0,019) (0,027) (0,029) 

 
Høj 
målstyring 

-0,112*  -0,097* -0,097* -0,090* -0,106* -0,085* -0,101* -0,093* -0,113* -0,094* -0,079* -0,087* -0,123* -0,086* 

  
(0,012)  (0,013) (0,012) (0,016) (0,019) (0,024) (0,019) (0,022) (0,021) (0,022) (0,020) (0,017) (0,024) (0,026) 

Dokum
entatio
n 

2 timers 
dokumenta
tion 

 -0,075* -0,065* -0,062* -0,065* -0,058* -0,103* -0,057* -0,038 -0,082* -0,053* -0,048* -0,079* -0,024 -0,063* 

   (0,013) (0,013) (0,013) (0,017) (0,020) (0,024) (0,019) (0,023) (0,022) (0,024) (0,021) (0,018) (0,025) (0,028) 

 3 + timers 
dokumenta
tion 

 -0,102* -0,086* -0,083* -0,098* -0,056* -0,145* -0,062* -0,060* -0,109* -0,071* -0,060* -0,099* -0,050* -0,088* 

   (0,013) (0,013) (0,013) (0,016) (0,022) (0,024) (0,020) (0,023) (0,024) (0,024) (0,021) (0,018) (0,025) (0,028) 

Køn Kvinde   
 

-0,028* -0,027 -0,031 -0,056* -0,003 -0,038 -0,062* -0,017 -0,018 -0,030 -0,033 -0,025 
  

  
 

(0,012) (0,016) (0,020) (0,023) (0,018) (0,023) (0,024) (0,022) (0,018) (0,019) (0,021) (0,026) 

Alder Under 40 
år 

  
 

-0,005 -0,008 0,000 0,017 -0,025 
 

-0,027 0,036 -0,017 0,004 -0,042 0,021 

  
  

 
(0,017) (0,022) (0,028) (0,033) (0,023) 

 
(0,030) (0,032) (0,027) (0,024) (0,034) (0,037) 

 
40-49 år   

 
0,009 0,012 0,000 0,031 -0,016 0,020 0,018 0,029 -0,026 0,004 0,008 0,014 

  
  

 
(0,013) (0,018) (0,021) (0,037) (0,021) (0,021) (0,023) (0,025) (0,022) (0,019) (0,027) (0,028) 

Erfaring 0-9 år   
 

-0,011 -0,004 -0,018 
   

0,029 -0,085* 0,018 -0,019 0,020 -0,023 
  

  
 

(0,018) (0,023) (0,030) 
   

(0,031) (0,033) (0,029) (0,026) (0,035) (0,036) 
 

10-19 år   
 

-0,010 0,005 -0,027 
   

0,022 0,036 -0,016 -0,011 0,016 -0,035 
  

  
 

(0,014) (0,018) (0,021) 
   

(0,024) (0,026) (0,021) (0,019) (0,027) (0,029) 

Uddann
else 

Lærerudda
nnet 

   -0,043* -0,060* -0,007 -0,060* -0,024 -0,044 -0,064* -0,059 -0,012 -0,069* -0,015 -0,044 
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     (0,016) (0,020) (0,027) (0,030) (0,025) (0,029) (0,026) (0,035) (0,029) (0,025) (0,036) (0,030) 

Trin Indskoling    0,035* 0,037* 0,031 0,020 0,053* 0,022    0,019 0,056* 0,050 

     (0,014) (0,017) (0,021) (0,027) (0,020) (0,023)    (0,019) (0,026) (0,030) 

 Mellemtrin    0,019 0,019 0,020 -0,033 0,032 0,040    0,004 0,016 0,073* 

     (0,013) (0,017) (0,020) (0,026) (0,020) (0,023)    (0,018) (0,024) (0,030) 

Fag Matematik   
 

-0,021 -0,012 -0,040 -0,024 -0,007 -0,036 -0,008 -0,019 -0,035 
   

  
  

 
(0,013) (0,017) (0,021) (0,024) (0,020) (0,024) (0,023) (0,023) (0,022) 

   

 
Andre fag   

 
0,014 0,011 0,017 0,010 0,004 0,023 -0,008 0,061* -0,012 

   

  
  

 
(0,014) (0,018) (0,022) (0,027) (0,022) (0,024) (0,027) (0,028) (0,020) 

   

Kommu
ne 

Aarhus   
 

-0,010 
  

-0,011 -0,021 0,007 -0,020 -0,007 -0,001 -0,004 -0,019 -0,011 

  
  

 
(0,011) 

  
(0,022) (0,017) (0,019) (0,019) (0,020) (0,017) (0,015) (0,021) (0,023) 

N 
 

1513 1513 1513 1513 907 606 382 619 512 520 482 511 766 391 356 

R2 
 

  0,085 0,105 0,118 0,099 0,207 0,101 0,084 0,142 0,11 0,076 0,108 0,112 0,11 

Note 27: Regressioner gennemført via OLS estimation. * indikerer en effekt der er statistisk signifikant effekt på mindre end 5%. Referencegrupper: mål- og resultatstyring (lav), 

dokumentation (0-1 time), køn (mand), alder (50+ år), erfaring (20+ år), uddannelse (ikke-læreruddannet), undervisningstrin (udskoling), fag (dansk) og ansættelseskommune 

(København). 
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Bilag 6. Multivariat analyse: Mål- og resultatstyring og rapporteret undervisningspraksis  
Tabel 27:Multivariate analyser af andelen hver baggrundskategori af der foretager aktiviteterne ved hvert spørgsmål mindst hver anden uge forklaret af oplevet mål- og resultatstyring 

og tid brugt på dokumentation 

E = elever 
L = lærer 

 
E 

produc
erer 

E øver 
færdighed

er 

E træner 
til test 

E 
undervises 

udenfor 

E 
undersøg

er selv 

E 
diskuterer 

værdier 

L 
differen

tierer 

L giver  
medbestemm

else 

L 
tydeligg
ør mål 

L ændrer 
undervisning

en  

L samtaler 
om trivsel 

Mål- og 
resultatstyri
ng 

Middel 
målstyring 

-0,029 0,015 -0,002 -0,012 -0,038* -0,011 0,021 0,001 -0,029 -0,084* -0,030 

  
(0,030) (0,028) (0,016) (0,018) (0,019) (0,032) (0,033) (0,031) (0,033) (0,030) (0,033)  

Høj  
målstyring 

0,020 0,047 0,060* 0,006 -0,012 0,028 0,001 0,027 0,014 -0,020 -0,024 

  
(0,027) (0,025) (0,014) (0,016) (0,017) (0,028) (0,029) (0,028) (0,030) (0,026) (0,030) 

Dokumentat
ion 

2 timers 
dokumentatio
n 

-0,007 -0,002 -0,027 0,015 0,023 0,032 0,014 0,026 0,008 0,018 0,015 

  
(0,028) (0,026) (0,015) (0,017) (0,018) (0,030) (0,030) (0,029) (0,031) (0,028) (0,031)  

3 + timers 
dokumentatio
n 

-0,040 0,003 -0,001 0,029 0,034 0,043 0,026 0,018 0,062 0,051 0,026 

  
(0,028) (0,027) (0,015) (0,017) (0,018) (0,030) (0,031) (0,029) (0,032) (0,028) (0,032) 

Køn Kvinde -0,032 0,037 -0,010 0,003 -0,012 -0,016 0,042 0,001 0,042 -0,097* 0,046   
(0,027) (0,025) (0,014) (0,016) (0,017) (0,028) (0,029) (0,027) (0,030) (0,026) (0,030) 

Alder Under 40 år 0,088* 0,052 0,000 -0,008 -0,008 -0,003 -0,028 0,007 -0,026 0,005 0,005   
(0,037) (0,035) (0,020) (0,022) (0,024) (0,040) (0,041) (0,038) (0,042) (0,037) (0,042)  

 40-49 år 0,010 0,010 0,017 0,006 -0,028 0,020 -0,005 -0,009 -0,021 -0,026 0,037   
(0,029) (0,027) (0,015) (0,017) (0,019) (0,031) (0,032) (0,030) (0,033) (0,029) (0,032) 

Erfaring 0-9 år -0,018 0,026 -0,003 0,011 -0,007 0,012 -0,076 0,015 -0,008 -0,004 0,004 
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(0,039) (0,037) (0,020) (0,023) (0,025) (0,041) (0,042) (0,040) (0,043) (0,038) (0,043)  

10-19 år -0,053 0,007 -0,024 0,037* -0,005 -0,029 -0,063* -0,002 -0,060 -0,032 -0,040   
(0,030) (0,028) (0,016) (0,018) (0,019) (0,032) (0,032) (0,031) (0,033) (0,029) (0,033) 

Uddannelse Læreruddann
et 

-0,045 -0,057 -0,020 -0,015 -0,028 -0,073* -0,033 -0,051 -0,101* -0,089* -0,091* 

  (0,035) (0,033) (0,018) (0,021) (0,019) (0,037) (0,038) (0,036) (0,039) (0,035) (0,039) 

Trin Indskoling -
0,068* 

0,150* -0,109* 0,085* 0,036 -0,129* 0,237* 0,088* -0,062 0,056 0,142* 

  (0,029) (0,027) (0,015) (0,017) (0,019) (0,031) (0,032) (0,030) (0,032) (0,029) (0,032) 

 Mellemtrin -
0,062* 

0,129* -0,103* 0,028 0,012 -0,115* 0,134* 0,071* -0,011 0,017 0,086* 

  (0,028) (0,027) (0,015) (0,017) (0,018) (0,030) (0,031) (0,029) (0,032) (0,028) (0,032) 

Fag Matematik -
0,248* 

0,106* 0,002 -0,017 -0,013 -0,374* 0,016 -0,110* -0,004 -0,083* -0,095* 

  
(0,029) (0,027) (0,013) (0,017) (0,018) (0,030) (0,031) (0,030) (0,032) (0,028) (0,032)  

Andre fag -0,038 -0,140* -0,042* -0,003 0,080* -0,282* -0,053 -0,034 -0,071* -0,045 -0,132*   
(0,030) (0,027) (0,016) (0,018) (0,020) (0,032) (0,033) (0,031) (0,034) (0,030) (0,034) 

Kommune Aarhus 0,009 0,071* 0,016 -0,056* -0,029 -0,013 0,076* 0,007 -0,024 -0,008 0,007   
(0,024) (0,023) (0,013) (0,014) (0,015) (0,025) (0,026) (0,025) (0,027) (0,024) (0,027) 

N 
 

1513 1513 1513 1513 1513 1513 1513 1513 1513 1513 1513 

R2 
 

0,065 0,079 0,073 0,04 0,034 0,125 0,058 0,021 0,018 0,028 0,04 

Note 28: Regressioner gennemført via OLS estimation. * indikerer en effekt der er statistisk signifikant effekt på mindre end 5%. Referencegrupper: mål- og resultatstyring (lav), 

dokumentation (0-1 time), køn (mand), alder (50+ år), erfaring (20+ år), uddannelse (ikke-læreruddannet), undervisningstrin (udskoling), fag (dansk) og ansættelseskommune 

(København).  

E indikerer elevaktiviteter, angivet i denne rækkefølge: Skaber egne produkter (fx film, essays, præsentationer); Øver faglige færdigheder (fx diktat, regnestykker, grammatikøvelser); 

Træner direkte at gennemføre test og prøver (fx prøvetest og svarstrategier); Bliver undervist uden for skolen (fx ekskursioner, udeundervisning); Gennemfører undersøgelser, projekter 

o.l. over flere lektioner (evt. sammen med andre klasser); Diskuterer eller tager stilling til forskellige værdier, etik, samfundsspørgsmål.  

L indikerer læreraktiviteter, angivet i denne rækkefølge:  Gennemfører lektioner der er planlagt differentieret (med varierede vinkler, materialer eller opgaver til forskellige elever); Giver 

eleverne medbestemmelse på undervisningens indhold; Tydeliggør undervisningsmål for eleverne (fx ved at fremvise og evaluere målene i undervisningen); Ændrer forløb på baggrund 

af elevernes interesser, aktuelle emner e.l.; Samtaler med eleverne om deres trivsel og udvikling. 
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Bilag 7. Spørgeskema som udsendt 
 

Lærerarbejde og undervisningskvalitet  

- Et DLF-støttet forskningsprojekt 

De følgende spørgsmål handler om din undervisningspraksis og din oplevelse af arbejdet. 

Vi spørger til: 

 

Hvad du og eleverne konkret gør i undervisningen. 

Hvilke mål du søger at fremme i undervisningen. 

Hvordan du oplever rammerne for arbejdet. 

 

Vi vil bede dig svare så præcist og fyldestgørende som muligt. 

Din besvarelse er fortrolig og dine personoplysninger kendes ikke af forskerne. 

 

1/10. Hvor mange år har du arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder? (Udelad længere fravær) 

(1)  0-5 år 

(2)  5-10 år 

(3)  10-20 år 

(4)  20-30 år 

(5)  30+ år 

 

2/10. Hvor underviser du primært? 

(1)  Folkeskolens almene klasser 

(2)  Specialskole eller specialklasser 

(3)  Andet  

(4)  Evt. kommentarer, fx om nuværende orlov (valgfrit) _____ 

 

3/10. Vælg et af de fag, du aktuelt underviser i   

(Brug derefter dette fag som reference for resten af din besvarelse) 

(1)  Børnehaveklasseundervisning 

(2)  Dansk  
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(3)  Matematik  

(4)  Sprogfag (engelsk, tysk, fransk mv.) 

(5)  Samfunds-/kulturfag (samfundsfag, historie, kristendomskundskab mv.) 

(6)  Naturfag (biologi, fysik/kemi, geografi, natur/teknologi) 

(7)  Praktisk-musiske fag (musik, billedkunst, madkundskab, håndværk/design, idræt mv.) 

(8)  Andet  

 

4/10. Vælg en af de klasser, som du underviser i det valgte fag  

(Brug derefter denne klasse som reference for resten af din besvarelse) 

(0)  0. klasse 

(1)  1. klasse 

(2)  2. klasse 

(3)  3. klasse 

(4)  4. klasse 

(5)  5. klasse 

(6)  6. klasse 

(7)  7. klasse 

(8)  8. klasse 

(9)  9. klasse 

 

5/10. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget uenig 

Jeg har tilstrækkelig tid og 

øvrige rammer til at forberede 

undervisningen 

(1)  (2)  (3)  (4)  
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 Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget uenig 

Lærerne her på skolen 

inddrages i beslutninger med 

relevans for arbejdet  

(1)  (2)  (3)  (4)  

Det generelle øgede fokus på 

målbare faglige resultater 

påvirker min egen undervisning 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Mål og indhold i mit valgte fag 

er passende i niveau og omfang 

for mine elever 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Jeg har elever i mine klasser, 

som i alvorlig grad ikke får den 

nødvendige hjælp 

(1)  (2)  (3)  (4)  

 

 

I det følgende spørger vi til din konkrete undervisningspraksis inkl. elevernes aktiviteter. 

Du bedes svare ud fra din valgte klasse og fag. 

6/10. Cirka hvor ofte gør eleverne følgende i dit valgte fag og klasse? 

 Ugentligt 
Hver anden 

uge 
Månedligt 

Halvårligt eller 

lidt mere 

Sjældent eller 

aldrig 

Skaber egne produkter (fx film, 

essays, præsentationer) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Øver faglige færdigheder (fx 

diktat, regnestykker, 

grammatikøvelser) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  



 

 
79/89 

 

  

 
 

 Ugentligt 
Hver anden 

uge 
Månedligt 

Halvårligt eller 

lidt mere 

Sjældent eller 

aldrig 

Træner direkte at gennemføre 

test og prøver (fx prøvetest og 

svarstrategier) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Bliver undervist uden for skolen 

(fx ekskursioner, 

udeundervisning) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Gennemfører undersøgelser, 

projekter o.l. over flere 

lektioner (evt. sammen med 

andre klasser) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Diskuterer eller tager stilling til 

forskellige værdier, etik, 

samfundsspørgsmål o.l. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

7/10. Hvor ofte gør du følgende i dit valgte fag og klasse?  

 Ugentligt 
Hver anden 

uge 
Månedligt 

Halvårligt eller 

lidt mere 

Sjældent eller 

aldrig 

Gennemfører lektioner der er 

planlagt differentieret (med 

varierede vinkler, materialer 

eller opgaver til forskellige 

elever) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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 Ugentligt 
Hver anden 

uge 
Månedligt 

Halvårligt eller 

lidt mere 

Sjældent eller 

aldrig 

Giver eleverne 

medbestemmelse på 

undervisningens indhold 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Tydeliggør undervisningsmål 

for eleverne (fx ved at fremvise 

og evaluere målene i 

undervisningen) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ændrer forløb på baggrund af 

elevernes interesser, aktuelle 

emner e.l. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Samtaler med eleverne om 

deres trivsel og udvikling 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

8/10. Hvor ofte gør du følgende i dit valgte fag og klasse?  

 Ugentligt  
Hver anden 

uge 
Månedligt 

Halvårligt eller 

lidt mere 

Sjældent eller 

aldrig 

Justerer og supplerer 

fagportaler/lærebøger grundigt 

(fx med eget materiale, opgaver 

eller forløb) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Bruger fagets portal/lærebog 

nogenlunde 'som de er' (evt. 

med mindre justeringer) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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 Ugentligt  
Hver anden 

uge 
Månedligt 

Halvårligt eller 

lidt mere 

Sjældent eller 

aldrig 

Samarbejder med kolleger om 

planlægning eller 

gennemførelse af 

undervisningsforløb (ud over 

den overordnede 

årsplanlægning) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Anvender evalueringsresultater 

systematisk i planlægningen (fx 

til differentiering) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

9/10. Cirka hvor mange klokketimer har du som lærer brugt på følgende i din seneste hele kalenderuge? 

(Dvs. alle dine fag og opgaver. Opgaverne kan være overlappende.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30

+ 

Undervisning                                 

Forberedelse og 

efterbehandling af undervisning 

(individuelt eller i team) 

                               

Andet samarbejde og 

arbejdsrelateret dialog med 

kolleger 

                               

Dokumentation, registrering o.l. 

uden relevans for 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30

+ 

undervisningen (efter din 

vurdering) 

Andet (fx skole/hjem-

samarbejde, andre møder, PPR, 

kurser, særlige funktioner mv.) 

                               

 

10/10. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget uenig 

Jeg savner tid til fordybelse, 

spontanitet og samtale i min 

undervisning 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Jeg kan variere undervisningen 

tilstrækkeligt inden for de 

nuværende rammer 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Ledelsen her på skolen 

fokuserer meget på test- og 

prøveresultater 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Tydelige/synlige mål fylder 

unødvendigt meget i min 

undervisning (fx pga. ledelsens 

forventninger) 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Jeg har tilstrækkelige 

muligheder for fagligt relevant 

samarbejde med mine kolleger 

(1)  (2)  (3)  (4)  
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Evt. kommentarer (valgfrit). 

Her har du mulighed for at supplere med egne kommentarer om din undervisning og rammerne for 

arbejdet.  

 

Tak for din deltagelse! 
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