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 AN AL YS E NO T AT    

  

 
 
Udviklingen i folkeskolens serviceniveau   

 4. juni 2012 
 

Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersø-
gelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen i folkeskolens 
serviceniveau fra skoleåret 2011/12 til skoleåret 2012/13.  
 
Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. 
 
Resumé af resultater  

- På 17 pct. af skolerne får eleverne flere timer i næste skoleår, men på 
12 pct. får de færre. Og på mere end halvdelen af skolerne ligger det 
planlagte timetal under det vejledende timetal fra Ministeriet for Børn 
og Undervisning. 

- Der kommer flere elever i klasserne på mere end hver tredje skole. I 
næste skoleår vil der være mindst 24 elever i 38 pct. af  klasserne 

- Mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov, der under-
vises i normalklasser, forringes på mere end hver tredje skole. Og på 
45% af skolerne forringes mulighederne for at give elever med særlige 
behov undervisning uden for normalklassen. 

- Mulighederne for at bruge lejrskoler og ekskursioner i undervisningen 
forringes på knap hver femte skole. 

- Når man tager højde for prisstigninger, bliver der næste skoleår afsat 
færre penge pr. elev til undervisningsmaterialer på 70 pct. af skolerne. 

- Også efteruddannelsesmulighederne forringes. Når man tager højde for 
pris- og lønstigninger, bliver der afsat færre midler til lærernes efter- og 
videreuddannelse på 64 pct. af skolerne. 
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Elevernes timetal  

Undersøgelsen blandt tillidsrepræsentanterne viser, at eleverne samlet set får 
flere timer på 17 pct. af skolerne næste år, jf. figur 1. Det modsvares dog i vid 
udstrækning af, at eleverne får færre timer på 12 pct. af skolerne.  
 

Figur 1: Udvikling i elevernes timetal  

17%

69%

12%

2%

Eleverne får samlet set flere timer

Eleverne får samlet set et uændret antal timer

Eleverne får samlet set færre timer

Ved ikke

Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2012 
n=891 

 
 
På én pct. af skolerne er det planlagte timetal for 1.-9. klasse næste skoleår 
mindre end folkeskolelovens minimumstimetal. På 17 pct. af skolerne svarer 
det til minimumstallet, og på 38 pct. af skolerne ligger det mellem minimums-
timetallet og det vejledende timetal fra Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. 
figur 2. Samlet set ligger det planlagte timetal under det vejledende timetal på 
55% af skolerne,. 
 

Figur 2: Det planlagte timetal for 1. – 9. klasse  
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Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2012 
n=891 
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Elevtal  

Der kommer flere elever i klasserne på 37 pct. af skolerne. Kun på få skoler 
bliver der færre elever i klasserne, jf. figur 3.  
 

Figur 3: Udvikling i det gennemsnitlige antal elever i klasserne  
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Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2012 
n=891 

 
 
Tillidsrepræsentanterne har angivet, i hvor mange klasser der planlægges med 
24 eller flere elever næste skoleår. Som figur 4 viser, forventes der at være 
mindst 24 elever i 38 pct. af det samlede antal normalklasser. 
 

Figur 4: Andel klasser med hhv. over/under 24 elever  
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Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2012 
n=777. Andelen af respondenter, der har svaret ’ved ikke’, indgår ikke i figuren. 

 
 
 
Støtte til elever med særlige behov  

Mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov, der undervises i 
normalklassen, bliver forringet på 36 pct. af skolerne, jf. figur 5. Omvendt vil 
mulighederne blive forbedret på 12 pct. af skolerne.  
 
Støttemulighederne er holddeling, speciallærer, støttelærer/to-lærerordning, 
supplerende undervisning samt specialundervisning i specialcentret.  
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Figur 5. Udvikling i mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov, der undervi-
ses i normalklassen 

36%

47%

12%

5%

Mulighederne vil blive forringet

Mulighederne vil være stort set uændret

Mulighederne vil blive forbedret

Ved ikke

Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2012 
n=891 

 
 
Også mulighederne for at give elever med særlige behov specialundervisning 
uden for normalklassen vil samlet set bliver forringet, jf. figur 6. Specialunder-
visning uden for normalklassen dækker over specialskole, specialklasser og 
gruppeordninger. Mulighederne bliver dårligere på hele 45 pct. af skolerne, 
mens de forbedres på fire pct. af skolerne. 
 
 
Figur 6: Udvikling i mulighederne for at give elever med særlige behov specialundervisning 
uden for normalklassen 
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Midler til lejrskoler og ekskursioner  

Mulighederne for at bruge lejrskoler og ekskursioner i undervisningen forringes 
på knap hver femte skole, forstået som at der afsættes færre penge til disse ak-
tiviteter. Der sker en forbedring af mulighederne på tre pct. af skolerne. Det 
fremgår af figur 7. 
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Figur 7: Udvikling i mulighederne for at bruge lejrskoler og ekskursioner i undervisningen  
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Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2012 
n=891 

 
 
 
Midler til undervisningsmateriale og efteruddannelse 

Næste skoleår vil der være færre kroner pr. elev til at købe undervisningsmate-
rialer for på knap hver fjerde skole. Hvis man tager højde for prisstigninger, vil 
der samlet set kunne købes færre undervisningsmaterialer på 70 pct. af skoler-
ne. Det fremgår af tabel 1.  
 

Tabel 1: Udvikling i bevillingerne til indkøb af undervisningsmaterialer  

  Pct. 

Færre kroner pr. elev 23 % 

Cirka samme antal kroner pr. elev, men ikke eller kun delvist reguleret for 
prisstigninger, så pengene rækker alt andet lige til færre materialer 

47 % 

Reguleres for prisstigninger, så der er penge til cirka samme indkøb pr. 
elev som i indeværende skoleår 

13 % 

Flere kroner pr. elev, også når man tager højde for prisstigninger 3 % 

Ved ikke 14 % 

Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2012 
n=890 

 
 
Der vil ligeledes være færre penge til efter- og videreuddannelse. På 28 pct. af 
skolerne er der næste skoleår færre kroner pr. lærer til efter- og videreuddannel-
se. Reguleret for pris- og lønstigninger er der færre midler til formålet på i alt 
64 pct. af skolerne. Det ses i tabel 2. 
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Tabel 2: Udvikling i bevillingerne til lærernes efter- og videreuddannelse  

  Pct. 

Færre kroner pr. lærer  28% 

Cirka samme antal kroner pr. lærer, men ikke (fuldt ud) reguleret for pris- 
og lønstigninger, så pengene rækker alt andet lige til mindre efterud-
dannelse 

36% 

Reguleres for pris- og lønstigninger, så der er penge til cirka samme 
efteruddannelsesindsats pr. lærer som i indeværende skoleår 

13% 

Flere kroner pr. lærer, også når man tager højde for pris- og lønstigninger 8% 

Ved ikke 16% 

Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2012 
n=895 

 
 
 
Fakta om undersøgelsen 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Danmarks Lærerforening i perio-
den 14.-30. maj 2012. Målgruppen var tillidsrepræsentanter på folkeskoler med 
normalklasser, herunder folkeskoler med både normal- og specialklasser. Spør-
geskemaet blev udsendt til i alt 1.520 tillidsrepræsentanter. Heraf har 1.047 
tillidsrepræsentanter besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 69 
pct.  
 
Visse besvarelser indgår ikke i de endelige resultater. Det gælder blandt andet 
besvarelser om skoler, der står overfor lukning, og besvarelser om skoler, der 
ikke har normalklasser. Ligeledes er det sikret, at der kun er én besvarelse for 
hver skole, også hvor der er mere end en tillidsrepræsentant på skolen. Derfor 
bygger resultaterne på svar fra 895 tillidsrepræsentanter ud af de 1.047, der har 
deltaget i undersøgelsen. 
 
Ved hver figur og tabel i notatet er angivet et ’n’, som oplyser hvor mange der 
har besvaret det pågældende spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan 
der være tilfælde, hvor de viste procenter summer til 99 eller 101 pct. 
 


