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Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 

Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærer-
grupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten til efteruddannelse kan blive bedre og mere syste-
matisk. Det er nogle af resultaterne fra GL’s undersøgelse af gymnasielærernes efteruddannelse i 2016. 

Resumé 
GL har undersøgt gymnasielærernes efteruddannelse i 2016, 2013 samt 2011. De nyeste tal viser at: 

• Nye lærere tager markant mindre efteruddannelse end andre lærere, på trods af at uerfarne lærere 
næppe har mindre brug for viden og værktøjer.  
 

• Gymnasielærerne på erhvervsgymnasierne får markant mindre efteruddannelse end lærerne på de 
almene gymnasier, hf og VUC. 
 

• Efteruddannelse giver nye tilgange til arbejdet, personligt udbytte, større arbejdsglæde og fører of-
te til ændret undervisningspraksis. Det er vigtige bidrag til kvaliteten på skolen.  
 

• Den mest almindelige barriere for efteruddannelse er mangel på tid. Derudover drøfter 40 % ikke 
kompetenceudvikling på MUS, og 73 % har ikke en skriftlig kompetenceudviklingsplan. Dermed 
mangler der stadig meget i forhold til at give den nødvendige og aftalte ledelsesopbakning til efter-
uddannelse.  
 

• Næsten hver anden efteruddannelsesdag foregår som skolebaseret efteruddannelse. I 2013 var det 
hver tredje efteruddannelsesdag, der var skolebaseret. 
 

• De, der tager efteruddannelse, har lige så mange efteruddannelsesdage som tidligere. Undersøgel-
sen for 2016 peger dog på en tendens til, at lidt færre tager på efteruddannelse.   
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Deltagelse i efteruddannelse 
• 84 % af gymnasielærerne har deltaget i efteruddannelse i løbet af de sidste tre år (87 % i 2013).  

 
 

• 68 % af gymnasielærerne deltog i efteruddannelse i skoleåret 15/16 (72 % i 2013).  
• 16 % af gymnasielærerne har ikke været på efteruddannelse de seneste 3 år (13 % i 2013) 

o Blandt de 16 %, der ikke har været på efteruddannelse de seneste 3 år, angiver 32 %, at de ikke 
kunne finde tiden, og 24 % angiver, at ledelsen ikke tildeler tiden; dvs. at samlet angiver ca. 8 % 
af lærerne tidsmangel som årsag til ikke at have været på efteruddannelse. 

o Der er mange nyansatte i gruppen uden efteruddannelse, der angiver nyansættelsen som årsag 
til ikke at tage efteruddannelse; se også figur 5.  

o Ingen angiver, at ledelsen ikke ville godkende kurset pga. kursets tema. 

Efteruddannelsens tema 
• Faglig ajourføring, fagdidaktik og inspiration i fagene er det tema, som flest angiver at have været på kursus 

i. Næsten 2 ud af 3 lærere angiver det som et af de tre temaer, de har brugt mest tid på. De næstmest an-
vendte temaer er nye undervisningsformer, skriftlighed, IT i undervisningen samt kurser knyttet til en job-
funktion, fx læsevejleder. 

• Gymnasielærerne foretrækker efteruddannelse i faglig ajourføring, fagdidaktik og inspiration i fagene. 
Derudover er nye undervisningsformer, skriftlighed, IT i undervisningen samt fagsamarbejde populære te-
maer. Dermed er der en høj grad af overensstemmelse mellem de temaer, lærerne ønsker efteruddannelse 
i, og de temaer, de kommer på efteruddannelse i. 

Efteruddannelsens omfang 
• Lærerne havde i gennemsnit ca. 5 efteruddannelsesdage i skoleåret 2015/2016. Niveauet er uændret fra 

GL’s tidligere målinger i 2013 og i 2011. 
• Blandt de lærere, der har været på efteruddannelse, har 67 % deltaget i efteruddannelse på egen skole 

med ekstern oplægsholder. Dermed er det den type efteruddannelse, som flest lærere deltager i, se tabel 
1. 

• Lærerne på efteruddannelse har brugt 53 % (69 % i 2013) af efteruddannelsesdagene på ekstern efterud-
dannelse og 46 % (30 %) på intern/skolebaseret efteruddannelse.  

57% 

87% 84% 

DM 2013 GL 2013 GL 2016 

Andel der har deltaget i efteruddannelse i 
løbet af de sidste tre år 
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• Blandt de lærere, der har været på efteruddannelse, har 62 % deltaget i ekstern efteruddannelse uden 
ECTS-points og har i gennemsnit brugt 2 dage på denne type efteruddannelse. 38 % har deltaget i ekstern 
efteruddannelse med ECTS-points og bruger i gennemsnit mere end 3 dage på denne type efteruddannelse. 
Ekstern efteruddannelse er den type efteruddannelse, der bruges flest dage på; fordelt ligeligt mellem 
ECTS-givende og ikke-ECST-givende efteruddannelse, se tabel 1.  

Tabel 1, Hyppighed og omfang af forskellige typer ef-
teruddannelse 

Antal dage pr. læ-
rer (gennemsnit) 

%-del af lærerne, der deltog i 
denne type efteruddannelse 

Ekstern efter- eller videreuddannelse uden ECTS-point 2,1 62 % 
Ekstern efter- eller videreuddannelse, der udløser ECTS-
point 

3,3 38 % 

Skolebaseret efteruddannelse med ekstern oplægsholder 1,0 67 % 
Skolebaseret efteruddannelse, intern (fx pædagogisk dag) 0,9 59 % 
Udviklingsprojekt 0,6 39 % 
Kurser afholdt i udlandet 0,3 30 % 

 

• Øget brug af intern efteruddannelse har ikke ændret på efteruddannelsens indhold. Det er fortsat faglige 
kurser, flest lærere bruger mest tid på, og der er overensstemmelse mellem de temaer, lærerne ønsker, og 
de temaer, de faktisk får efteruddannelse i.  

 

• Undersøgelsen peger på, at det kan have betydning for efteruddannelsens tema, om det er ledelse eller 
lærere, der primært bestemmer efteruddannelsens indhold. Når det primært er ledelsen, der bestemmer, 
er der mindre overensstemmelse mellem de temaer, lærerne ønsker, og de temaer, de faktisk får efterud-
dannelse i.  Det er dog et lille datagrundlag.  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Fagsamarbejde / fagligt samspil 

It i undervisningen, fx flipped classromm, 
sociale medier, apps mm. 

Kurser knyttet til en jobfunktion, fx 
læsevejleder, ledelse mm. 

Ny skriftlighed, feedback og vejledning i 
skriftligt arbejde, omlagt skriftlighed mm. 

Nye undervisningsformer, fx feedback, 
undervisningsdifferentiering, brug af data. 

Faglig ajourføring, fagdidaktik og inspiration i 
dit / dine fag 

Hvilke temaer har du brugt flest kursusdage på  
(angiv de tre temaer, du brugte mest tid på) 

2012/2013 

2015/2016 
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Finansiering af efteruddannelse 
• 82 % af efteruddannelsen er helt finansieret af arbejdsgiver (arbejdstid, kursusafgift og transport), 

mens 16 % er delvist finansieret af arbejdsgiver. I 2013 var de tilsvarende tal 82 % og 13 %. 

Rammer for efteruddannelse 
• 44 % angiver, at tid til efteruddannelse bevilges efter ønske og behov. 39 % angiver, at økonomiske 

midler til efteruddannelse bevilges efter ønske og behov. 34 % angiver, at tiden til efteruddannelse er 
en årlig timepulje, se figur 2. 

• 20 % angiver, at det alene er lærerens ansvar, hvis tidsforbruget pga. efteruddannelse overstiger 
årsnormen, se figur 2. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Kurser knyttet til en jobfunktion, fx læsevejleder, … 

Fagsamarbejde / fagligt samspil 

Faglig ajourføring, fagdidaktik og inspiration i dit / … 

Nye undervisningsformer, fx feedback, … 

It i undervisningen, fx flipped classromm, sociale … 

Ny skriftlighed, feedback og vejledning i skriftligt … 

Hvilke temaer har du brugt flest kursusdage på  
- besvaret af de lærere, der angiver, at efteruddannelsens tema især afgøres af 

ledelsen 
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• 
  

MUS og kompetenceudvikling 
• 47 % angiver, at det hovedsagelig er lærerens egne ønsker til temaer, der afgør, hvilken efteruddannel-

se, man deltager i, og 38 % angiver, at skolens strategi og lærerens egne ønsker indgår ligeværdigt i af-
gørelsen af temaer for efteruddannelsen. 13 % angiver, at det hovedsagelig er skolens strategi, der af-
gør temaer for den efteruddannelse, de deltager i. 

• Ca. 60 % af lærerne har drøftet kompetenceudvikling i forbindelse med MUS. 35 % drøftede ikke kom-
petenceudvikling på MUS, og 5 % har slet ikke deltaget i MUS indenfor de seneste tre år. 

• 73 % har ikke en skriftlig kompetenceudviklingsplan. 

  

39% 
3% 

7% 
5% 

20% 
44% 

34% 
4% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Figur 2 Rammer for efteruddannelse 

Hver lærer har en årlig timepulje, og bruger man den ikke, kan man spare sammen til længere 
kurser 
Hver lærer har en årlig timepulje, der kan bruges til efteruddannelse  

Tid til efteruddannelse bevilges efter ønske og behov 

Ledelsen tildeler tid til efteruddannelse, men det er alene mit ansvar, hvis mit tidsforbrug 
overstiger min norm pga. efteruddannelse.  
Ledelsen tildeler ikke tid til efteruddannelse 

Hver lærer har en årlig økonomisk ramme, der kan bruges til efteruddannelse 

Hver lærer har en årlig økonomisk ramme, der kan bruges til efteruddannelse, og bruger man 
den ikke, kan man spare sammen til dyrere kurser 
Økonomiske midler til efteruddannelse bevilges efter ønske og behov 
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Udbytte af efteruddannelse 
• Ca. 2/3 af lærerne oplever, at efteruddannelse giver nye tilgange til arbejdet samt et personligt udbyt-

te. For ca. halvdelen af lærerne medfører efteruddannelsen en ændret undervisningspraksis og større 
arbejdsglæde, se figur 3. 

 

•  

Barrierer for efteruddannelse 
• Den mest almindelige barriere for efteruddannelse er mangel på tid, se figur 4.   
• 39 % oplever ikke nævneværdige barrierer, se figur 4. 
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47% 

49% 
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66% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Nyt job 
Karrierespring 

Højere løn 
Ingen konkret påvirkning på mit arbejde 

Nye opgaver 
Ændret undervisningspraksis 

Større arbejdsglæde 
Personligt udbytte 

Nye tilgange til arbejdet 

Figur 3, Udbytte af efteruddannelse 
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Andet: 

Jeg har pt. ikke behov for efteruddannelse 

De kurser, jeg gerne vil på, har temaer, der ikke 
prioriteres af ledelsen 

Min ledelse tildeler ikke tid til efteruddannelse 

Min ledelse afsætter ikke midler til at dække 
kursusafgiften 

Kursusudbuddet matcher ikke mine behov 

Jeg oplever ikke, at der er nævneværdige barrierer 

Jeg kan ikke finde tiden 

Figur 4, Barrierer for efteruddannelse 
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Ansøgning og bevilling af efteruddannelse 
• 81 % får bevilget de kurser, de søger. 18 % får afslag på et eller flere kurser. 55 % har undladt at søge 

kurser, som de gerne ville deltage i. 
• Hovedparten, 64 %, angiver tidsmangel som årsag til ikke at søge efteruddannelse. Også en forventning 

om at få afslag pga. fx tema, pris eller tidsforbrug angives som årsager til ikke at søge.   
• 9 % angiver, at ledelsen ikke giver tid til efteruddannelse. Da lærerne har været på efteruddannelse, og 

efteruddannelsen var helt eller delvist finansieret af arbejdsgiver, betyder svaret ikke, at lærerne ikke 
må deltage i efteruddannelse. 

Forskelle mellem lærergrupper 
• Lærere med 11-20 års anciennitet tager mere efteruddannelse end andre lærere. Nye lærere tager 

markant mindre efteruddannelse end mere erfarne lærere. 
• Gymnasielærere på htx og hhx tager mindre efteruddannelse end lærere på stx og hf/VUC (hvilket også 

var tilfældet i 2013). 

 

 

Metode 
Undersøgelsen er baseret på data fra spørgeskema udsendt i slutningen af skoleåret 2016. Undersøgelsen 
har 264 respondenter og en svarprocent på 26,4 %. 55 % af respondenterne er kvinder, og 45 % er mænd.  

 

 

41% 
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77% 73% 
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Anciennitet Skoleform 

Figur 5, Forskelle mellem lærergrupper 

Jeg har deltaget i 
efteruddannelse i løbet af sidste 
skoleår (2015-2016) 
Jeg har ikke deltaget i 
efteruddannelse de seneste tre 
skoleår 
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