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 ANALYSENOTAT   

  

 
 

Samleanalyse for kredsenes inklusionsundersøgelser 

   April 2017 
 

Danmarks Lærerforenings lokale kredse har i efteråret 2016 og vinteren 2017 gennemført en spørge-

skemaundersøgelse om inklusion. Undersøgelsen er lavet ud fra en skabelon, som har været tilgænge-

lig for alle kredse. Dette notat samler op på de gennemførte undersøgelser og viser de samlede resul-

tater. 30 kredse har lavet undersøgelsen, og der er dermed svar fra medlemmer i 37 kommuner. Da 

det har været muligt at redigere i spørgsmålene, indgår der ikke svar fra medlemmer fra alle kommu-

ner i samtlige spørgsmål. Det er for hver figur angivet, hvilke kommuner der er omfattet af besvarel-

sen.  

 

 

Inkluderede elever og støtte 

Som det fremgår af figur 1, har 88 pct. af medlemmerne i de pågældende kommuner elever med fagli-

ge, sociale eller adfærdsmæssige problemer (inkluderede elever) i deres klasser. 10 pct. svarer, at de 

ikke har inkluderede lever i deres klasse, og 2 pct. svarer ’ved ikke’. De, der ikke har inkluderede ele-

ver i deres klasser, har ikke besvaret de efterfølgende spørgsmål, der pågår inkluderede elever. 

Figur 1: ”Er der i dine klasser elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer?” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.942. Kommuner (37): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,  
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted,  
Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 
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60 pct. af medlemmerne i de pågældende kommuner har elever i deres klasse, der tidligere ville være i 

et andet tilbud uden for klassen. 29 pct. har ikke elever, der tidligere ville være i andet tilbud. 11 pct. 

har svaret ’ved ikke’. Dette fremgår af figur 2. 

Figur 2: ”Har du elever i dine klasser, som tidligere ville være i et tilbud uden for klassen?”  
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.477. Kommuner (37): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,  
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted,  
Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

 

De, der har elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer i deres klasser, har angivet, 

hvilken støtte disse elever modtager. Som det fremgår af figur 3, svarer 23 pct., at der ikke gives no-

gen støtte. Af de, der svarer, at der gives støtte, angiver: 

- 27 pct., at der bl.a. gives støtte fra en pædagog i timerne i fagene 

- 25 pct., at der bl.a. gives støtte i form af rådgivning og vejledning fra skolens specialcenter 

- 21 pct., at der bl.a. gives støtte fra en ekstra lærer i timerne i fagene  

- 19 pct., at der bl.a. gives støtte på andre måder end de nævnte  

- 17 pct., at der bl.a. gives vejledning og supervision fra PPR  

Hhv. otte og syv pct. svarer, at der bl.a. gives støtte fra hhv. en pædagog og/eller en lærer i den un-

derstøttende undervisning. Kun syv pct. svarer, at der gives støtte fra en speciallæreruddannet i fage-

ne, og seks pct. svarer, at der gives støtte i form af kursustilbud til lærerne.  
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Figur 3: ”Hvilken støtte gives til de elever med særlige behov?” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.227. Figuren summer ikke til 100 da det har været muligt at angive flere svar. Spørgsmålet er kun stillet til de, der har inkluderede elever.   
Kommuner (36): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Helsingør, Hillerød,  
Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted, Rudersdal, Silkeborg,  
Skanderborg,, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

82 pct. vurderer, at de har elever i deres klasser, der ikke får den særlige støtte, som de har behov for. 

Det fremgår af figur 4.  

 

Figur 4: ”Har du elever i dine klasser, der ikke får den særlige støtte, som de har behov for?” 

82%

11%

7%

Ja

Nej

Ved ikke

 
Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.233. Spørgsmålet er kun stillet til de, der har inkluderede elever.   
Kommuner (36): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Helsingør, Hillerød,  
Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted, Rudersdal, Silkeborg,  
Skanderborg, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 
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Vejledning og kompetenceudvikling 

Som det fremgår af figur 5, er 32 pct. helt eller overvejende enige i, at de kan få kvalificeret hjælp til 

elever, når de har behov for det. Derimod er 63 pct. helt eller delvist uenige i dette. Fire pct. har sva-

ret ’ved ikke’. 

Figur 5: ”Jeg har mulighed for at få kvalificeret hjælp til elever, når jeg har brug for det” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.815. Kommuner (36): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,  
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted,  
Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

 

Medlemmerne oplever i langt højere grad, at de hurtigt kan få rådgivning og vejledning fra skolens 

ressourceperson end fra PPR. Som det ses i figur 6, oplever næsten halvdelen (47 pct.), at de kan få 

råd og vejledning fra skolens ressourceperson inden for en uge - dette er kun tilfældet for seks pct., 

når det gælder PPR. 31 pct. af medlemmerne oplever, at de får hjælp fra skolens ressourceperson 

inden for 2-4 uger, dette gælder for 26 pct. ift. PPR. Otte pct. svarer, at det tager mere end en måned 

at få rådgivning og vejledning fra skolens ressourceperson – dette gælder for en tredjedel ift. PPR. En 

meget stor del, 36 pct., har svaret ’ved ikke’ ift. PPR, dette kan måske tyde på, de ikke har haft kon-

takt til PPR. 

Figur 6: ”Hvor hurtigt kan du få rådgivning og vejledning fra..?” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.815. Kommuner (36): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,  
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted,  
Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

De, der har inkluderede elever i deres kasser, har svaret på, om de har fået kompetenceudvikling i 

forbindelse med inklusionen af eleverne. Her svarer over halvdelen (56 pct.), at det har de ikke. 15 

pct. svarer, at de har modtaget kompetenceudvikling på pædagogisk dag, ni pct. svarer, de har modta-
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get kompetenceudvikling i en anden form end de nævnte, at det har fået det på et 1-2 dages eller læn-

gerevarende kursus. Dette fremgår af figur 7. 

Figur 7: ”Har du fået kompetenceudvikling i forbindelse med inklusionen?” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.331. Spørgsmålet er kun stillet til de, der har inkluderede elever.   
Kommuner (36): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,  
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted,  
Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

66 pct. af de, der har inkluderede elever i deres klasser, føler sig ikke uddannelsesmæssigt rustet til at 

undervise og håndtere disse elever. 20 pct. svarer, at de føler sig rustet til opgaven, og 14 pct. svarer 

’ved ikke’. Se figur 8.  

Figur 8: ”Føler du dig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de elever,  

der i dag er inkluderet i almenundervisningen?” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.331. Spørgsmålet er kun stillet til de, der har inkluderede elever.   
Kommuner (37): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,  
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted,  
Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

Som det fremgår af figur 9, vurderer 56 pct., at de i høj eller nogen grad får opbakning fra ledelsen til 

at inkludere elever i almenundervisningen. 38 pct. vurderer derimod i mindre grad eller slet ikke, at de 

får opbakning fra ledelsen.  7 pct. har svaret ’ved ikke’.  
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Figur 9: ”I hvilken grad vurderer du, at du får opbakning fra ledelsen til at inkludere elever i almenundervisningen?” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.233. Spørgsmålet er kun stillet til de, der har inkluderede elever.   
Kommuner (37): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,  
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted,  
Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

Skolens arbejde med inklusion 

28 pct. af medlemmerne i de pågældende kommuner svarer, at man på skolen har haft en drøftelse 

med ledelsen om, hvordan man kan arbejde inkluderende på skolen, og udarbejdet mål og strategi 

herom. 43 pct. svarer, at dette ikke er tilfældet, og hele 29 pct. svarer ’ved ikke’. Dette fremgår af figur 

10.  
 

Figur 10: ”Har medarbejderne sammen med ledelsen haft en drøftelse af, hvordan skolen kan arbejde inkluderende, og 
sat strategi og mål for arbejdet?” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.828. Kommuner (36): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,  
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted,  
Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

13 pct. af medlemmerne svarer, at de på deres skole, lærerne og ledelsen imellem, har udarbejdet 

brugbare handleplaner og succeskriterier for, hvordan skolens inkluderende fællesskaber skal realise-

res. 55 pct. svarer, at dette ikke er tilfældet på deres skole. Ligeledes her er der en stor andel (32 pct.), 

der har svaret ’ved ikke’.  Se figur 11 
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Figur 11: ”Har ledelsen og lærerne i fællesskab udarbejdet brugbare handleplaner og succeskriterier for, hvordan sko-
lens inkluderende fællesskaber realiseres?” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.828. Kommuner (36): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,  
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted,  
Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

Som det ses i figur 12, svarer 38 pct., at de løbende har statusmøder med ledelsen i deres team om 

inklusionsarbejdet. 54 pct. svarer, at de ikke har løbende opfølgende møder. Otte pct. svarer ’ved 

ikke’.  

Figur 12: ”Har du og dit team løbende opfølgende statusmøder med ledelsen i forhold elever med særlige behov?” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.828. Kommuner (36): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,  
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers, Ringsted,  
Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

Som det fremgår af figur 13, er 46 pct. af medlemmerne i de pågældende kommuner helt eller overve-

jende enige i, at der er tilstrækkelige muligheder for at drøfte elevernes progression i deres team. 

Halvdelen er dog helt eller overvejende uenige i dette.  

 

Halvdelen har svaret ’ved ikke’ på, hvorvidt skolen har en fast procedure for overgangen mellem dag-

tilbud og skolestart. 35 pct. har svaret, at de er helt eller overvejende enige i, at der er sådan en proce-

dure, og 14 pct. er helt eller overvejende uenige i dette.  

 

30 pct. er helt eller overvejende enige i, at man på deres skole har en strategi og metoder til at doku-

mentere og følge elevernes faglige progression. 56 pct. er helt eller overvejende uenige i, at dette er 

tilfældet på skolen. 13 pct. har svaret ’ved ikke’.   
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23 pct. er helt eller overvejende enige i, at medarbejderne på deres skole er blevet informeret om, 

hvor mange ressourcer der er til inklusionsindsatsen, og hvordan disse er fordelt. Derimod er 57 pct. 

helt eller overvejede uenige i, at medarbejder på deres skole er informeret herom. 20 pct. har svaret 

’ved ikke’.  

 

Kun ni pct. af de, der har inkluderede elever, er helt eller delvist enige i, at der i fastlæggelsen af deres 

arbejdsopgaver er taget højde for, at de har inkluderede elever. 84 pct. er helt eller overvejende uenig 

heri. Otte pct. har svaret ’ved ikke’.  

 
Figur 13: ”Hvor enig er du i...” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening  
Note: n= 5.828/5.135. Kommuner (36): Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Brønderslev, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Furesø,  
Gentofte, Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, Lemvig, Nordfyns, Næstved, Odense, Odder, Randers,  
Ringsted, Rudersdal, Silkeborg, Skanderborg, Solrød, Sorø, Struer, Sønderborg, Vejen, Vejle, Vordingborg, Aarhus 

 

 

Fakta om undersøgelsen 

Dette notat er en samleanalyse af flere lokale undersøgelser, der er gennemført som webbaseret spør-

geskemaundersøgelse af en række af Danmarks Lærerforenings lokale kredse. Undersøgelserne er alle 

gennemført i skoleåret 2016/2017. Pga. forskellige distributionsmetoder er det ikke muligt at udregne 

en svarprocent.  


