
Psykisk arbejdsmiljø 
 

Arbejdets organisering 
Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt 

arbejdets organisering og indhold 
 

 - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 

 

Psykisk arbejdsmiljø 

 
Arbejdets organisering 

Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt 
arbejdets organisering og indhold 

 
 - Hvor ofte skal du tage stilling til andres (f.eks. kollegers, elevers, forældres) 

personlige problemer i dit arbejde? 

 



Arbejdets organisering - fortsat - I hvilken grad oplever du at have indflydelse 
på planlægningen af dit arbejdsår (skema, årsplan og lign.)? 

 

Arbejdets organisering - fortsat - I hvilken grad har du mulighed for at lære 

noget nyt gennem dit daglige arbejde? 

 

Arbejdets organisering - fortsat - I hvilken grad er dine arbejdsopgaver alt i alt 
meningsfulde? 

 

Samarbejde og ledelse 

De følgende spørgsmål omhandler samarbejde og ledelse - I hvilken grad får 

du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer 
og fremtidsplaner i god tid? 

 



Samarbejde og ledelse 
De følgende spørgsmål omhandler samarbejde og ledelse - I hvilken grad er 

din nærmeste leder god til at planlægge dit arbejde? 

 

Samarbejde og ledelse 
De følgende spørgsmål omhandler samarbejde og ledelse - I hvilken grad har 

ledelsen opstillet klare mål for dit arbejde? 

 

Samarbejde og ledelse - fortsat - I hvilken grad bliver dit arbejde anerkendt og 
påskønnet af ledelsen? 

 

Samarbejde og ledelse - fortsat - I hvilken grad kan man stole på de 
udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 

 



Samarbejde og ledelse - fortsat - I hvilken grad stoler ledelsen på, at 
medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 

 

Samarbejde og ledelse - fortsat - I hvilken grad bliver arbejdsopgaverne 

fordelt på en retfærdig måde? 

 

Samarbejde og ledelse - fortsat - I hvilken grad bliver konflikter løst på en 
retfærdig måde? 

 

Samarbejde og ledelse - fortsat - I hvilken grad får du generelt hjælp og støtte 

fra din nærmeste leder? 

 



Samarbejde og ledelse - fortsat - I hvilken grad arbejder ledelsen på at 
fremme trivslen på arbejdspladsen? 

 

Teamsamarbejdet 

De følgende spørgsmål omhandler teamsamarbejdet. Hvis du er med i flere 
teams, bedes du betragte dem under ét i din besvarelse. 

 
I hvilken grad oplever du samlet set teamsamarbejdet som givende? 

 

Teamsamarbejdet - fortsat - I hvilken grad oplever du samlet set 
teamsamarbejdet som velfungerende? 

 



Teamsamarbejdet - fortsat - I hvilken grad føler du dig samlet set værdsat i dit 
team? 

 

Mobning, trusler og vold 

Nu kommer der en række spørgsmål om, hvorvidt du har været udsat for 
mobning, vold eller trusler om vold på din arbejdsplads. 

 
Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din 

arbejdsplads fra f.eks. elev, forælder, kollega eller leder? 

 

Hvem har udsat dig for mobning? (Det er muligt at angive flere svar) 

 



Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for vold eller trusler om 
vold på din arbejdsplads fra f.eks. elev, forælder, kollega eller leder? 

 

Hvem har udsat dig for vold eller trusler om vold? (Det er muligt at angive 

flere svar) 

 

I hvilken grad oplever du, at ledelsen tager hånd om problemer med mobning, 

vold og/eller trusler om vold? 

 



Stress 
Nu kommer der en række spørgsmål om stress. Det bemærkes, at det i denne 

sammenhæng ikke skal forveksles med travlhed. 
 

Har du inden for de seneste 12 måneder: - ... haft perioder, hvor du har følt 
dig stresset på grund af dit arbejde? 

 

Stress 
Nu kommer der en række spørgsmål om stress. Det bemærkes, at det i denne 

sammenhæng ikke skal forveksles med travlhed. 

 
Har du inden for de seneste 12 måneder: - ... været hos lægen for at tale om 

arbejdsbetinget stress? 

 

Stress 

Nu kommer der en række spørgsmål om stress. Det bemærkes, at det i denne 
sammenhæng ikke skal forveksles med travlhed. 

 
Har du inden for de seneste 12 måneder: - ... været sygemeldt på grund af 

arbejdsbetinget stress? 

 

Hvor mange dage har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på 

grund af arbejdsbetinget stress? - Skriv antal dage: 

 



I hvilken grad er der forhold i dit psykiske arbejdsmiljø, der kan medvirke til 
sygefravær? 

 

Hvordan vurderer du alt i alt det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? 

 

Inklusion 

 
I besvarelsen af spørgsmålene om inklusion bedes du tænke på den klasse, 

som du underviser flest timer. Hvis du underviser lige mange timer i flere 

klasser, bedes du vælge én af klasserne og svare ud fra den. Hvis du 
underviser på specialområdet, skal du ikke besvare spørgsmålene. 

 
Underviser du på specialområdet? 

 

Har du elever i klassen, der tidligere har modtaget specialundervisning uden 
for almenundervisningen? 

 



Har du fået flere eller færre elever i klassen, der tidligere har modtaget 
specialundervisning, i nuværende skoleår sammenlignet med foregående 

skoleår? 

 

Hvilken betydning har inklusionen for din undervisning? 

 

Inklusion - fortsat 
 

I hvilken grad vurderer du, at du har de nødvendige: - ... kompetencer til at 
inkludere elever i undervisningen? 

 



Inklusion - fortsat 
 

I hvilken grad vurderer du, at du har de nødvendige: - ... 
støttemuligheder/ressourcer til at inkludere elever i 

undervisningen? 

 

Inklusion - fortsat 
 

I hvilken grad vurderer du, at du har de nødvendige: - ... opbakning fra 

ledelsen til at inkludere elever i undervisningen? 

 

Lidt om din baggrund 
 

Køn: 

 

På hvilket trin underviser du (primært)? 

 

Nu kommer der nogle spørgsmål omkring de nye arbejdstid/folkeskolereform. 
 

 
 



 
Hvilken betydning har den måde, hvorpå de nye arbejdstidsregler er blevet 

indført på din skole, for dine muligheder for at levere en tilfredsstillende 
kvalitet i undervisningen? 

 
 

 

Oplever du, at du inden for rammerne af din arbejdstid har tilstrækkelig tid til 
at forberede/efterbehandle undervisningen? 

 

Oplever du, at din tid til forberedelse/efterbehandling har følgende 

konsekvenser for din undervisning? - Mere lærebogsundervisning 

 

Oplever du, at din tid til forberedelse/efterbehandling har følgende 

konsekvenser for din undervisning? - Mindre undervisningsdifferentiering 

 



Oplever du, at din tid til forberedelse/efterbehandling har følgende 
konsekvenser for din undervisning? - Færre skriftlige opgaver til eleverne 

 

Af folkeskoleloven fremgår det: ”Undervisningens tilrettelæggelse, herunder 
valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og 

stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt 
emner, og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og 

forudsætninger.” 
 

 

Og: ”Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af 
elevernes udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og 

færdigheder i fag og emner set i forhold til kompetencemål, færdigheds- og 
vidensmål og opmærksomhedspunkter, jf. §10. Evalueringen skal danne 

grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og 
tilrettelæggelse af undervisningen.” 

 
 

I hvilken grad vurderer du, at du kan leve op til det i dit daglige arbejde? 
 

 

 



Er der på din skole indført måder at organisere undervisningen på for at spare 
lærerresurseser? 

 

Hvis du selv er involveret i andre måder at organisere undervisningen, hvilke 
konsekvenser oplever du det har for undervisningen? 

 

Oplever du tilstrækkelig tid til forældresamarbejdet? 
 

 

 

Hvordan er mulighederne for samarbejdet med teamkollegerne under de nye 

rammer? 

 
 

 



Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Den lektiehjælp, som skolen 
tilbyder, er et kvalificeret tilbud til eleverne  

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Den understøttende 

undervisning lever op til ambitionen om, at den skal understøtte og udbygge 
elevernes udbytte af den fagopdelte undervisning 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - De 45 minutters bevægelse er 

implementeret i skoledagen dagligt 

 

Er du i løbende dialog med din leder omkring din opgaveoversigt? Herunder din 

tid til forberedelse. 
 

 

 

Oplever du, at dialogen har indflydelse på organiseringen af dit arbejde 

efterfølgende?  



 
 

 

Oplever du, at din leder sørger for, at din arbejdstid bliver registreret? 

 
 

 

Samlet status 

 


