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Hovedindsigter: 

Følgende fem udsagn er dem der har fået højest opbakning i gruppen på tværs af alle spørgsmål: 

Har Corona ændret dine ønsker og behov for kommunikation med FOF? 

1. Har altid ønsket et tættere forhold på tværs - administration/undervisere/øvrige ansatte osv.
så man får en fornemmelse af tilknytning - og at vi ALLE er en del af FOF, som “i gamle dage”,
hvor der et par gange om året var fælles arrangementer.

Hvilke behov, krav og ønsker har du til den fremadrettede kommunikation mellem FOF og dig? 
2. Jeg forventer en fortsat god og tæt kommunikation om vigtige spørgsmål.

Hvad synes du er den vigtigste kommunikationsopgave mellem FOF og underviserne? 
3. Det vigtigste for mig er at blive informeret om noget relevant for mit arbejde.

Hvilke tiltag skal der til for at kommunikationen mellem FOF og underviserne er optimal? 
4. Hvordan er status for FOF ovenpå Corona

Hvilke tiltag skal der til for at kommunikationen mellem FOF og underviserne er optimal? 
5. Kommunikationen skal være hurtige, præcis og relevant



Analyse Level 1: Tematikker på tværs af spørgsmål 

Nedenstående figur viser, hvilke temaer der optager deltagerne i sessionen. 

De oplistede temaer er ikke på forhånd definerede, men fundet ved at analysere og kode alle de 
besvarelser, der var bred enighed om, og som blev afdækket i sessionerne. Deltagerne har således 
ikke direkte forholdt sig til de oplistede temaer, men alene bragt dem i spil gennem deres besvarelser 
og kommentarer i løbet af sessionen.  

Der blev identificeret følgende fire temaer fra sessionen: 

1. Kommunikationsbehov

2. Tilknytning og socialt
samvær

3. Online dialog

4. Nye tiltag

Tabellen viser de fire temaer og 
hvor mange stemmer, der er 
afgivet til udsagn indenfor hver 
af de fire temaer. På den måde 
kan vi se, hvilke tematikker, der 
er vigtigst for deltagerne i 
sessionen.  

De grønne søjler viser antal 
stemmer for udsagn indenfor de 
fire tematikker.  

De orange søjler viser antallet af 
stemmer imod udsagn indenfor 
de fire tematikker.  

Tabellen bekræfter billedet af, at 
det er en relativ homogen 
gruppe med en lav grad af 
uenighed. Der er flest stemmer imod udsagn, der omhandler kommunikationsbehov. 
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Level 1: Tematikker på tværs af spørgsmål

Stemmer for Stemmer imod



Tema 1: Kommunikationsbehov 

I dette afsnit kigger vi nærmere på de emner vi tilsammen har kategoriseret som temaet 

”Kommunikationsbehov”.  

Med afdækning af disse emner sker der en meget konkret tydeliggørelse af potentialer og 
problemstillinger, som kan inddrages i overvejelser om efterfølgende handlinger og ikke mindst 
prioriteringen af disse. 

Indenfor temaet ”Kommunikationsbehov” finder vi via vores analyse tre emner. 

1. Arbejdsrelevant og hurtigt: Underviserne ønsker, at kommunikationen mellem dem og FOF
Aarhus er arbejdsrelevant og hurtig.

2. Tilfreds med nuværende: Underviserne får i høj grad opfyldt deres behov og er tilfredse med den
nuværende kommunikation.

3. Nye behov: Vi finder også et mindre underemne bestående af udsagn, der handler om nye behov
for kommunikation, som er opstået under Corona. Nye kommunikationsbehov fylder meget lidt
under sessionen – både i mængden af udsagn og i opbakningen dertil.

I det følgende foldes analysen ud på det næste niveau – analysens Level 3. 
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Level 2: Kommunikationsbehov
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Emnet 1.1 Arbejdsrelevant 
og hurtig handler om 
principielle ønsker til 
kommunikationen med FOF 
Aarhus. Underviserne 
ønsker, at 
kommunikationen er hurtig 
og det er vigtigt for dem at 
få viden om nye tiltag 
inden deres kurser. Det er 
også vigtigt for 
underviserne at 
kommunikationen er 
relevant for deres arbejde 
og at det er let at skelne 
arbejdsrelevant 
information fra resten. 
Dette skal ikke læses som 
en afvisning af den 
personlige kommunikation 
og det sociale indhold – 
som analysen viser, er 
dette et højt ønske hos 
underviserne – men de 
arbejdsrelevante 
informationer skal være let 
tilgængelig og 
informationen skal komme 
hurtigt.    

Emnet 1.2 Tilfreds med 
nuværende er det emne, der fylder allermest hos underviserne og også det emne hvor der er størst 
uenighed – om end den er begrænset. Der er derfor lavet et dyberegående analyse specifikt af dette 
emne i næste afsnit af analysen. 

Emne 1.3 Nye behov dækker over et par udsagn om, at Corona har ændret undervisernes behov, at 
Corona kræver mere kommunikation og at det skaber behov for relevant, faglig og social kommunikation. 
Ingen af disse emner fylder synderligt meget i dialogen. 
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1.1 ARBEJDSRELEVANT OG HURTIG

1.1.1 Fokus på hurtigt

1.1.2 Arbejdsrelevant og hurtig

1.1.3 Fokus på arbejdsrelevant

1.1.4 Faktuelt arbejde, personlig
administration

1.2 TILFREDS MED NUVÆRENDE

1.2.1 God, tæt, åben kommunikation

1.2.2 Ikke bemærket ændringer

1.2.3 Positivt med nyhedsbreve

1.2.4 Tilstrækkelig information

1.2.5 Undgå at det bliver for meget

1.3 NYE BEHOV

1.3.1 Corona har ændret behov

1.3.2 Corona kræver mere kommunikation

1.3.3 Relevant, faglig, social

Level 3: Kommunikationsbehov
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At Corona ikke har skabt en masse nye behov hos underviserne, ses også af resultatet af afstemningen om 
hvorvidt Corona har ændret undervisernes ønsker og behov for kommunikationen med FOF Aarhus.  

Dyberegående analyse af emne 1.2: Tilfreds med nuværende 

Underviserne var i meget overvejende grad tilfredse med den nuværende kommunikation. 

Vi startede onlinedialogen med en afstemning om, hvordan kommunikationen mellem FOF og den 
enkelte underviser har fungeret under Corona nedlukningen.  

Denne afstemning bekræftede billedet af, at underviserne er meget tilfredse med kommunikationen med 
FOF Aarhus og 84% af underviserne har tilkendegivet, at kommunikationen har fungeret hhv. Okay, Godt 
eller Meget godt.  
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1.2 Tilfreds med nuværende 

Her ses hvordan der er 
uenighed om, hvorvidt 
underviserne oplever at have 
modtaget tilstrækkelig 
information. 

De næste tabeller viser de specifikke udsagn fra deltagere indenfor dette underemne, samt stemmerne 
for og imod hvert udsagn.  

1.2.1 God, tæt, åben 
kommunikation 

Her ses hvordan underviserne 
er enige om vigtigheden af 
god, tæt og åben 
kommunikation.  

Disse er ikke nye behov, men 
ord, der karakteriserer den 
nuværende kommunikation og 
noget underviserne 
værdsætter og ønsker 
fortsætter.  
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Jeg forventer en fortsat god og tæt
kommunikation om vigtige spørgsmål.

Jeg vægter åbenhed og god
kommunikation, det har jeg haft og
håber det også er med i fremtiden.

Synes det er vigtigt at mødes indimellem.

Level 4: God, tæt, åben kommunikation 
(1.2.1)
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1.2.2 Ikke bemærket ændringer 

En del af deltagerne har slet 
ikke bemærket at FOF Aarhus 
har kommunikeret anderledes 
under Corona-nedlukningen. 

1.2.3 Positivt med nyhedsbreve 

Det har været positivt med flere 
nyhedsbreve – og ifølge en del af 
underviserne også nødvendigt. FOF 
Aarhus behøver dermed ikke være 
nervøse for, at underviserne er 
utilfredse med den øgede mængde 
kommunikation og bør overveje at 
fastholde eller øge frekvensen for 
FOF Nyt.  
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Det har jeg ikke bemærket specielt.
Måske har jeg bare læst det som

nødvendige informationer i en speciel
tid, der har krævet al den oplysning,

som der har været behov for, for at få
FOF til at være så aktiv som mulig

Jeg har altid mødtaget emails fra Fof
med info

Level 4: Ikke bemærket ændringer (1.2.2)

Stemmer for Stemmer imod
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Alternativet for mig ville være ingen
info. Og det er jo lidt ensomt ar være
underviser da jeg aldrig møder nogen

foruden mine kursister. Så det er
dejligt at høre liv og blive informeret.

Det har absolut været nødvendigt at
være synlig det er jo vores arbejde

og vi skal arbejde sammen.

Det har været positivt at modtage
flere nyhedsbreve - men det har også

været nødvendigt!!

jo det er da positivt med flere
nyhedsbreve

Level 4: Positivt med nyhedsbreve (1.2.3)
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1.2.4 Tilstrækkelig 
information  

Der er en smule uenighed 
i udsagn, som omhandler 
”tilstrækkelig 
kommunikation”. 
Underviserne mener 
kommunikationen har 
været god, situationen 
betragtet, men der er en 
del stemmer imod de 
udsagn hvor deltagerne 
direkte skriver, at de har 
fået den information de 
har brug for. Det kan 
tolkes som en forståelse 
fra underviserne om, at 
FOF Aarhus har gjort det 
godt omstændighederne 
taget i betragtning, men 
at der stadig kunne være 
informeret mere og 
bedre.  

1.2.5 Undgå at det bliver for meget 

Et enkelt udsagn om, at for meget 
kommunikation kan være lige så slemt 
som for lidt, nyder betydelig opbakning 
og er selvfølgelig værd at huske, så det 
ikke tager overhånd.  
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For meget kommunikation kan
være lige så dårlig som for lidt :o)

1.2.5 Undgå at det bliver for meget
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da jeg har fået de info jeg har behov for,
har jeg ikke brug for at ændre noget

jeg har fået de info jeg havde brug for

mail og nyhedsbreve - som i dag

Omstændighederne taget i betragtning
synes jeg kommunikationen har fungeret
ok. Det er svært at kommunikere klart når
situationen hele tiden ændrer sig og er lige

så omskiftelig som vejret.

Level 4: Tilstrækkelig information (1.2.4)
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Tema 2: Tilknytning og socialt samvær 

I dette afsnit ser vi nærmere på de emner vi tilsammen har kategoriseret som temaet ”Tilknytning og 
socialt samvær”.  

Temaet dækker over to emner: 

1. Tilknytning: Det betyder
meget for underviserne at
føle tilknytning til FOF
Aarhus.

2. Socialt samvær: Behov for
socialt samvær nævnes
også som et ønske om, at
FOF Aarhus prioriterer
sociale sammenkomster.
Det er dog det mere
overordnede behov for
tilknytning, der fylder mest.

Det er særligt det at 
føle sig mere som en 
del af FOF, der er 
vigtigt for 
underviserne.  

Derudover udtrykkes 
der ønske om, at 
FOF Aarhus 
prioriterer 
underviserne mere 
og prioriterer 
hyggelige 
sammenkomster.  
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2.1 Tilknytning

2.2 Socialt samvær

Level 2: Tilknytning og socialt samvær
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2.1 TILKNYTNING

2.1.1 Føle sig mere som en del af FOF

2.1.2 Prioriter underviserne mere

2.2 SOCIALT SAMVÆR

2.2.1 Prioriter hyggelige sammenkomster

Level 3: Tilknytning og socialt samvær
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Dyberegående analyse af emne 2.1.1: Føle sig mere som en del af FOF 

Der er et stort ønske blandt underviserne om, at de gerne vil føle sig endnu mere som en del af FOF. 
Nedenfor ses de udsagn der omhandler dette og opbakningen dertil. Som tabellen viser, er der tale om et 
større antal udsagn fra deltagere, der alle udtrykker dette ønske om at føle sig inkluderet og som en del af 
FOF Aarhus.  
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Det vigtigste for mig er, at jeg føler mig velinformeret og en del
af FOF.

Har altid ønsket et tættere forhold på tværs -
administration/undervisere/ øvrige ansatte osv. så man får en 
fornemmelse af tilknytning - og at vi ALLE er en del af FOF, som 

“i gamle dage” hvor der et par gange om året var fælles 
arrangementer. Beskeden he

Jeg vil fortsat gerne modtage nyhedsbreve - også hyppigt. Det
giver en fornemmelse af at være en del af FOF og blive

betragtet som vigtig del. Møder med fagkonsulenten er også
rigtig vigtige og god anledning til at møde sine kolleger!

Stadig holde kontakten mellem underviser og FOF

Jeg hører meget gerne nyt om administrationen og
underviserene, evt. nye ideer, råd om undervisningsudvikling

etc. og andet relevant input.

At man som underviser føler sig velkommen i administrationen.
At man mødes og er synlig - så man får ansigt på folk.

Det vigtigste for mig er at føle mig som fuldgyldigt medlem af
staben

Level 4: Føle sig som en del af FOF
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Tema 3: Onlinedialog 
Gennem analysen fandt vi også et tema om selve onlinedialogen med tre emner: 

1.Godt initiativ:
Underviserne roste
initiativet.

2. Interesse i den videre
proces: Der blev udtrykt
ønske om at vide hvad der
skal ske med de input
underviserne har givet.

3. Indhold: Undervisere
mente at spørgsmålene i
sessionen var for
enslydende.

I tabellen for Level 3 ses de 
underemner vi har 
kategoriseret indenfor de 
tre emner.  
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Level 2: Onlinedialog

Stemmer for Stemmer imod
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3.1 GODT INITIATIV

3.1.1 Fint initiativ

3.1.2 Deltager gerne igen

3.1.3 Gerne udviklende for underviserne

3.2 INTERESSE I VIDERE PROCESS

3.2.1 Informer om hvad det skal bruges til

3.2.2 Der skal udvikles på det

3.2.3 Inkluder flere inden konklusioner

3.3 INDHOLD

3.3.1 Enslydende spørgsmål

Level 3: Onlinedialog
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Tema 4: Nye tiltag 

Gennem analysen fandt vi også et tema om nye tiltag med tre emner: 

1. Ønsker status for FOF post Corona: Underviserne ønsker at kende status for FOF efter Corona.

2. Tydelig rolleafklaring: Underviserne efterspørger rolleafklaring på forskellige niveauer i FOF
Aarhus

3. Inspiration: Underviserne ønsker mere inspiration og fagligt input
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4.1 Ønsker status for FOF post Corona

4.2 Tydelig rolleafklaring

4.3 Inspiration

Level 2: Nye tiltag
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4.1 ØNSKER STATUS FOR FOF POST CORONA

4.1.1 Ønsker status for FOF post Corona

4.2 TYDELIG ROLLEAFKLARING…

4.2.1 …mellem underviser og ansvarlig for Corona 
håndtering

4.2.2 …mellem FOF Nyt og konsulenter

4.2.3 …mellem administration, underviser og 
kursister

4.3 INSPIRATION

4.3.1 Faglig input og inspiration mangler

Level 3: Nye tiltag
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Indsigt fordelt på spørgsmål 

1: Hvordan har kommunikationen mellem FOF og dig fungeret under Corona-nedlukning: 

Afstemning: 

2: Hvordan har Corona ændret dine ønsker og behov for kommunikation med FOF 

Afstemning: 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Meget dårlig Dårligt Okay Godt Meget godt

Hvordan har kommunikationen mellem FOF og dig 
fungeret under Corona nedlukningen?
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Svar som har givet stærke reaktioner i gruppen: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Angående praksis ville det have været godt, hvis jeg kendte til,
hvem jeg skulle henvende mig, når det fx. drejede sig om

udluftning, manglende sprit, Angående rengøring kunne det
opleves, at der var slip i rengøring / affaldstømning mellem

aftenhold og mo

da jeg har fået de info jeg har behov for, har jeg ikke brug for
at ændre noget

Det er vigtigt at vi som undervisere , får besked om div. Nye
situationer / tiltag og i særdeleshed at vi får informationerne

før vores kursister.

ja det har ændret mine ønsker og behov for kommunikation

Jeg har altid behov for at kommunikere omkring
undervisningen. Corona er bare en ny situation, som vi må

forholde os til. Men selvfølgelig kræver nye situationer mere
kommunikation.

Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi hele tiden bliver orienteret
om nye tiltag. Helst så hurtigt som muligt.

Omstændighederne taget i betragtning synes jeg
kommunikationen har fungeret ok. Det er svært at

kommunikere klart når situationen hele tiden ændrer sig og er
lige så omskiftelig som vejret.

Har Corona ændret dine ønsker og behov for kommunikationen 
med FOF?

Stemmer for Stemmer imod



3: FOF har ændret kommunikation under Corona – bl.a. med flere FOF Nyt nyhedsbreve. 
Hvad har været positivt?  

Svar som har givet stærke reaktioner i gruppen: 
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Alternativet for mig ville være ingen info. Og det er jo lidt
ensomt ar være underviser da jeg aldrig møder nogen foruden
mine kursister. Så det er dejligt at høre liv og blive informeret.

Det har absolut været nødvendigt at være synlig det er jo
vores arbejde  og vi skal arbejde sammen.

Det har jeg ikke bemærket specielt. Måske har jeg bare læst
det som nødvendige informationer i en speciel tid, der har

krævet al den oplysning, som der har været behov for, for at
få FOF til at være så aktiv som mulig

Det har været positivt at modtage flere nyhedsbreve - men
det har også været nødvendigt!!

Har altid ønsket et tættere forhold på tværs -
administration/undervisere/ øvrige ansatte osv. så man får en 

fornemmelse af tilknytning - og at vi ALLE er en del af FOF, 
som “i gamle dage” hvor der et par gange om året var fælles 

arrangementer. Beskeden he

jo det er da positivt med flere nyhedsbreve

FOF Aarhus har ændret kommunikation under Corona - bl.a. med 
flere FOF Nyt nyhedsbeve. Hvad har været positivt?

Stemmer for Stemmer imod



4: Hvilke behov, krav og ønsker har du til den fremadrettede kommunikation mellem FOF og 
dig?  

Svar som har givet stærke reaktioner i gruppen: 
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At den vigtiste information i forhold til vores arbejde
bliver komunikeret tydeligt og ikke bliver blandet med
lidt mere "hyggelige" beskeder fra FOF.  Jeg kan også

godt lide at vide hvad eleverne få at vide så jeg ikke skal
informeres af dem.

Jeg forventer en fortsat god og tæt kommunikation om
vigtige spørgsmål.

Jeg hører meget gerne nyt om administrationen og
underviserene, evt. nye ideer, råd om

undervisningsudvikling etc. og andet relevant input.

Jeg vægter åbenhed og god kommunikation, det har jeg
haft og håber det også er med i fremtiden.  Synes det er

vigtigt at mødes indimellem.

Jeg vil fortsat gerne modtage nyhedsbreve - også
hyppigt. Det giver en fornemmelse af at være en del af

FOF og blive betragtet som vigtig del. Møder med
fagkonsulenten er også rigtig vigtige og god anledning til

at møde sine kolleger!

Uden gode underviser ingen fof. Så synes at man skal
vægte underviserne mere.

Hvilke behov, krav og ønsker har du til den fremadrettede 
kommunikation mellem FOF og dig?

Stemmer for Stemmer imod



5: Hvad synes du, er FOF’s største kommunikative udfordring i forhold til intern 
kommunikation? Forklar gerne hvorfor.  

Svar som har givet stærke reaktioner i gruppen: 
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At der kunne tilgå de forskellige faggrupper forskellig
input  - forslag til nye nicher  - mere fagspecifikt input

Corona situationen har gjort det svært at mødes lærere
og administration til hygge. Men det betyder rigtig meget

for tilhørsforholdet. Så når situationen bliver
normaliseret, vil det være vigtigt at prioritere, at vi ses af

og til igen til en hyggelig samm

Hvad synes du, er FOF's støre kommunikative udfording i 
forhold til intern kommunikation? 

Stemmer for Stemmer imod



6: Hvad synes du, er den vigtigste kommunikationsopgave mellem FOF og underviserne? 

Svar som har givet stærke reaktioner i gruppen: 
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Det er vigtig for mig at vide hvordan jeg skal forholde mig i
forhold til administrationen og til kursisterne.

Det vigtigste for mig er at føle mig som fuldgyldigt medlem af
staben

Det vigtigste for mig er, at jeg føler mig velinformeret og en
del af FOF.

Det vigtiste for mig er at blive informeret om noget relevant
for mit arbejde.

Primært tre ting: 1. generel vigtig kommunikation. 2. særligt
input til de faggrupper. For at blive bedre undervisere, få
kendskab til andre i gruppen etc. 3. Administrationen  kan

skabe større socialt tilhørsforhold. alm. viden om folk,
udskiftninger, alt

Stadig holde kontakten mellem underviser og FOF

Synlighed og at vide at underviserne bliver tænkt på. Det har
undret mig at der nogle gange er gået, endog lang tid fra en
udmelding om restriktioner ifb m corona fra myndighederne

og til vi har modtaget nyt om hvad FOF tænker eller
planlægger.

Hvad synes du er den vigtigste kommunikationsopgave mellem 
FOF og underviserne?

Stemmer for Stemmer imod



7: Hvilke tiltage skal der til for at kommunikationen mellem FOF og underviserne er 
optimal?  

Svar som har givet stærke reaktioner i gruppen: 

0 5 10 15 20 25

At fof invitere indenfor....

At man som underviser føler sig velkommen i
administrationen. At man mødes og er synlig - så man

får ansigt på folk.

Hvordan er status for FOF ovenpå Corona?

Kommunikationen skal være hurtig, præcis og relevant.

relevant, faktuel info om jobbet samt inkluderende,
åben/personlig  info om administrationen

Hvilke tiltag skal der til for at kommunikationen mellem FOF 
og underviserne er optimal?

Stemmer for Stemmer imod



8: Har du andet på hjertet? 

Svar som har givet stærke reaktioner i gruppen: 

0 2 4 6 8 10 12

mail og nyhedsbreve - som i dag

Måske en klar fordeling mellem hvad vores konsulent skal
informere og hvad FOFnyt skal indholde.

Jeg synes, kommunikationen er fin. Den informerer
grundigt, rettidigt og venligt. Jeg savner noget

Kommunikativ styrkelse på fag, didaktik, teknologi og
undervisningskommunikation. Og en god fest

For meget kommunikation kan være lige så dårlig som for
lidt :o)

 Elaborates on: mail og nyhedsbreve - som i dag

Har du andet på hjertet?

Stemmer for Stemmer imod



9: Hvad synes du om et initiativ som denne onlinedialog? 

Svar som har givet stærke reaktioner i gruppen:  

0 2 4 6 8 10 12 14

Meget fint initiativ - dette online dialog!

jah, på en måde går spørgsmålene lidt i ring.

Deltager gerne en anden gang. Fint at det er anonymt.

Det synes jeg godt om, specielt hvis det også kunne virke
udviklende for underviserne, udveksling er godt , men gode

spørgsmål er essentielle. Lige her har spørgsmålene været lidt for
ens efter min smag..

Godt initiativ

godt initiativ!

Lad os høre hvordan I kan bruge div. Input 😊

- men der skal udvikles på det!
 Elaborates on: Godt initiativ

Måske skal de undervisere, som ikke kunne deltage i dag have
chancen for også at svare, inden I konkluderer noget..æ

 Elaborates on: Nej. Tak for oplevelsen. Den var GOD. Tak for det.

Hvad synes du om et initiativ som denne online dialog?

Stemmer for Stemmer imod




