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Undersøgelsens fokuspunkter

 Lærernes uddannelse 
 Muligheder og behov for kompetenceudvikling
 Feedback og evaluering af lærerne 
 Læringsmiljø
 Skoleledelse
 Lærernes undervisningspraksis, pædagogiske

 holdninger og værdier
 Lærere og lederes jobtilfredshed.

Hvorfor deltage?

Resultaterne fra TALIS spiller en vigtig rolle for både 
politikere og fagfolk, når nye ideer, retningslinjer og 
politikker skal udvikles – ikke mindst i de kommende 
år, hvor der er politisk fokus på kvalitetsudvikling i 
folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Når lærere og ledere deltager i TALIS, er de således 
med til at sikre, at politiske initiativer bygger på 
erfaringer fra skolerne, så de er i overensstemmelse 
med de reelle behov.

Hvornår foregår TALIS 2013?

Hovedundersøgelsen foregår i marts 2013.

På baggrund af undersøgelsen udarbejder alle del-
tagerlande en national rapport. I den danske rapport 
sammenlignes resultaterne med de nordiske og med 
de internationale resultater på udvalgte områder. 
Desuden sammenligner vi med resultaterne fra den 
første TALIS-undersøgelse i 2008. 

Hvem deltager?

33 lande – deriblandt Norge, Sverige, Finland og 
Island – deltager i undersøgelsen. I TALIS 2008
deltog lærere i 7. til 10. klasse og deres ledere. I TALIS 
2013 udvides undersøgelsen til også at omfatte
0. til 6. klasse og ungdomsuddannelserne.

I Danmark er i alt 600 skoler og uddannelsesinsti-
tutioner udtrukket ved stikprøve til at deltage: 400 
grundskoler og 200 ungdomsuddannelser. På hver 
skole bliver 20 lærere tilfældigt udvalgt til at deltage. 
En grundskole kan ikke deltage med lærere fra mere 
end et uddannelsestrin.

Hvem står bag TALIS 2013?

Bag undersøgelsen står deltagerlandenes regeringer 
og OECD. I Danmark bliver TALIS 2013 gennemført 
af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i samarbejde med 
UNI•C, der begge hører under Ministeriet for Børn
og Undervisning.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om TALIS 2013 og finde rapporterne 
fra TALIS 2008 på uvm.dk/TALIS.

Hvis du har spørgsmål om undersøgelsen, er du 
velkommen til at kontakte Elsebeth Aller, dansk 
projektleder, på e-mail: elsebeth.aller@ktst.dk eller 
Thomas Larsen, dataansvarlig i Danmark, på e-mail: 
thomas.larsen@uni-c.dk.

Hvordan foregår selve 
undersøgelsen?
Undersøgelsen indeholder to elektroniske spørge-
skemaer: Et til lærere og et til ledere. Det tager
cirka 45 minutter at udfylde spørgeskemaet.

Alle besvarelser er fortrolige, og på intet tidspunkt 
vil enkelte lærere, ledere, skoler eller geografiske 
områder kunne identificeres.

TALIS 2008 dokumenterede…

– at der generelt er et godt forhold mellem danske
 elever og deres lærere
– at ni ud af ti lærere er tilfredse med deres job
– at lærerne efterspurgte mere kompetence-
 udvikling i forhold til elever med særlige behov
– at under halvdelen af de adspurgte lærere
 oplevede, at deres undervisningsindsats blev
 evalueret systematisk af deres leder. 

Hvad er TALIS 2013?

TALIS står for Teaching And Learning International 
Survey og er OECD’s internationale undersøgelse af 
undervisning og læring i grundskolen og på ung-
domsuddannelserne.

Undersøgelsen sætter fokus på lærernes vilkår som 
undervisere og giver både lærere og ledere mulighed 
for at komme til orde og bidrage til udviklingen af 
det danske undervisnings- og læringsmiljø.

Resultaterne af den seneste TALIS-undersøgelse 
viste, at danske lærere efterspørger mere kom-
petenceudvikling og mere feedback fra deres 
ledere. Det resultat bruger vi blandt andet i 
arbejdet med reformen af folkeskolen. For når 
vi træffer beslutninger om fremtidens skole-
og uddannelsespolitik, har vi brug for viden
om lærernes vilkår og behov. Derfor håber jeg, 
at rigtig mange lærere og ledere vil deltage i 
TALIS 2013.

Circa 10.000 lærere og 600 ledere 
deltager i TALIS 2013. 

De danske og internationale 
resultater bliver offentliggjort 
i juni 2014.

— Christine Antorini
Børne- og undervisningsminister
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