Afslutningsrapport over spørgeskema foråret 2017
Indledning: I maj og april 2017 gennemførte vi i FUA en spørgeundersøgelse, som blev sendt ud til
enkeltmedlemmerne via vores nyhedsbrev. Spørgsmålene var sammensat med det formål at få indsigt i
vores medlemmer, for bedre at kunne tilrettelægge vores arbejde i bestyrelsen. Denne rapport
opsummerer de største pointer fra den nævnte undersøgelse.
Indledningsvis skal det nævnes at det i undersøgelsen har været muligt at undlade at besvare spørgsmål,
hvorfor der i ny og næ opstår mangler i tallene. Derudover har vi efterfølgende opdaget, at der var for lidt
opmærksomhed på den studerende, og hvordan denne skulle besvare de forskellige spørgsmål.

Generelt: Spørgeskemaet blev sendt ud til 235 medlemmer, og vi fik 174 besvarelser tilbage. Et enkelt
medlem ønskede ikke at oplyse sit køn, men derudover blev besvarelserne givet af 170 kvinder og tre
mænd. Informanterne har en gennemsnitsalder på 36,71 år, hvoraf den ældste er 65 år, og den yngste er
20 år.
Uddannelse og sted: Uddannelsen i København har været den mest besøgte med hele 117 informanter,
hvor Odense har uddannet 54 informanter; og derudover er tre informanter blevet uddannet begge steder.
Uddannelserne har været fordelt på 154 audiologopæder og otte selvstændige bachelorer. 11 informanter
er stadig studerende.
Arbejdssted og -område: Informanterne er nu spredt ud over hele Danmark, men flest er dog samlet i
København med 59 besvarelser. Derudover arbejder 21 af informanterne i Odense, og 5 arbejder i Århus.
De fleste arbejder indenfor tale- og sprogområdet med 110 informanter. Derudover har vi også 35
informanter som arbejder inden for høreområdet, og 31 som arbejder indenfor læseområdet. Til sidst
arbejder der en enkelt informant indenfor hver af områderne senhjerneskade, tekniske hjælpemidler, samt
forskning og undervisning. Nogle af informanterne arbejder inden for flere områder, hvoraf kombinationen
med sprog/tale og læsning er den mest frekvente.
Arbejdsplads og målgruppe: Alle disse arbejdsområder er primært i den offentlige sektor, hvor hele 136 af
informanterne arbejder. 18 af informanterne arbejder derimod indenfor den private sektor. De fleste
informanter – uanset om vi snakker om den offentlige eller den private sektor – arbejder med børn med i
alt 84 af besvarelserne. Derudover arbejder 64 af informanterne med voksne, og fem arbejder med unge –
her primært inden for læsning eller i kombination med børn.
Løn og antal år i beskæftigelse: I blandt besvarelserne har informanterne gennemsnitligt været i
beskæftigelse i 7,5 år, med nogle som stort kun lige er kommet på arbejdsmarkedet, og nogle som har
arbejdet i over 20 år. Og når det kommer til løn, så får langt de fleste mere end 30.000kr. om måneden.
Hvis man så sammenholder lønnen med antal år i beskæftigelse eller overenskomst, så er der ingen
mønstre at finde.
Fagforening og overenskomst: Når det kommer til fagforeninger og overenskomster, er informanterne
spredt for alle vinde. 69 af informanterne er medlem af DLF (Danmarks Lærer Forening) og 37 er medlem af
DM (Dansk Magisterforening). Til sidst skal det nævnes at der i 13 af besvarelserne står ”magistrene”, på
hvilken baggrund det er svært at sige hvilken magister-fagforening informanten henviser til.

Indenfor overenskomster er informanterne ikke mere ensformige i deres besvarelser. Her har 24 svaret at
de er ansat som konsulenter, og 41 er ansat som lærere. Derudover er der en masse blandede besvarelser,
hvor forskellige a-kasser også blev nævnt.
Ris og ros: Til sidst bad vi informanterne give os ris og ros, som kan deles ind i tre kategorier:
Arrangementer, Logos, og det fagpolitiske arbejde.
I forhold til arrangementer er der indkommet et ønske om flere arrangementer om hørelse,
læsning/dysleksi, og pragmatiske vanskeligheder, samt arrangementer indenfor det mere praksisnære,
hvilket også inkluderer effekt af intervention og evidensbaserede tilgange. Generelt ønsker man også flere
arrangementer i Jylland, og flere nævner at FUA kan afholde en konference i lignende eller mindre stand i
forhold til den tidligere afholdte.
Med hensyn til Logos er der indkommet et ønske om flere farver, og peer-review artikler, så det faglige
niveau højnes og gør det mere attraktivt for forskere at skrive artikler til bladet. Af emner nævnes den
konsultative praksis, samt mere børnelogopædi.
Til sidst har vi det fagpolitiske arbejde, hvor et tilbagevendende ønske er autorisation, certificering,
beskyttelse af titel, fælles løn samt egen fagforening. Derudover er der også flere ønsker om bedre
vejledning og hjælp angående fagforening, overenskomster og løn.

Afslutning: Vi takker endnu engang for de mange besvarelser, og glæder os til at arbejde videre med de
mange oplysninger. Nogle af dem er allerede i gang, såsom peer-review af artikler og flere farver i Logos,
samt flere arrangementer i Jylland, men vi arbejder selvfølgelig stærkt videre med resten også. Og I er jo
selvfølgelig altid velkomne til at henvende jer med flere forslag til oplægsholdere, steder i Jylland, og meget
meget andet.

