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Danmarks Lærerforening har i perioden 17.-24. august gennemført en under-
søgelse af inklusion i folkeskolen. Undersøgelsen blev sendt ud til 1345 perso-
ner i Danmarks Lærerforenings lærerpanel og der er svar fra 821 personer, 
hvilket giver en svarprocent på 61 pct. Kun besvarelser fra personer der er 
lærere i folkeskolen er relevante, hvilket giver et analyseudvalg på 674 lærere. 
 
Lærerne er blevet spurgt til, hvorvidt der er inkluderet elever, der er visiteret til 
støtte- eller specialordninger, i deres primære klasse, ressourcer skolen har 
modtaget i den forbindelse samt erfaringer med inklusion af elever. 
 
Resumé af resultater: 
 
De to mest brugte tiltag fra skolen med henblik på at kunne inkludere flere 
elever er ”specialundervisningscenter/kompetencecenter” (47 pct.) og ”res-
sourcepersoner, som kan give vejledning og sparring til kollegerne” (46 pct.). 
På 10 pct. af lærernes skoler har der ikke været tiltag. 
 
Over halvdelen af lærerne oplevede at de havde brug for ”ressourcepersoner, 
som kan give vejledning og sparring til kollegerne” i deres arbejde med at kun-
ne inkludere flere elever (59 pct.). Lærerne oplevede også, at have brug for 
andre tiltag i deres arbejde (se tabel 2), men ingen af disse tiltag oplevede mere 
end halvdelen at have brug for. 
 
22 pct. af lærerne vurderer, at rammerne på deres skole i forhold til at kunne 
inkludere flere elever er gode, mens 33 pct. vurderer at de er dårlige. 
 
25 pct. af lærerne har fået inkluderet nye elever i klassen i det nye skoleår 
(2011/12). I 54 pct. af tilfældene modtager skolen ikke ekstra ressourcer som 
følge af at flere elever inkluderes. 
 
På side 2 følger uddybende tabeller. 
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Tabel 1 

Hvilke af følgende tiltag har der været på din skole med henblik på at kunne 
inkludere flere elever i almenundervisningen? (Der kan noteres flere svar) 

Antal Procent 

Skolen har udarbejdet en plan for, hvordan vi arbejder med at in-
kludere flere 

122 18,1 pct. 

Fælles kompetenceudvikling 173 25,7 pct. 
Ressourcepersoner, som kan give vejledning og sparring til kolle-
gerne 

310 46,0 pct. 

Styrket teamsamarbejde 187 27,7 pct. 
Specialundervisningscenter/kompetencecenter 319 47,3 pct. 
Akut støtteberedskab 106 15,7 pct. 
Styrket skole-hjemsamarbejde (forældreopbakning til inklusion) 58 8,6 pct. 
Få og klare regler for adfærd på skolen 97 14,4 pct. 
Andet 29 4,3 pct. 
Ingen 70 10,4 pct. 
Ved ikke 54 8,0 pct. 

Tabel 2 

Hvad oplever du, at du selv har mest brug for i dit arbejde med at inkludere 
flere elever? (Der kan noteres flere svar) 

Antal Procent 

At skolen har udarbejdet en plan for, hvordan vi arbejder med at 
inkludere flere 

196 29,1 pct. 

Fælles kompetenceudvikling 248 36,8 pct. 
Ressourcepersoner, som kan give vejledning og sparring til kolle-
gerne 

395 58,6 pct. 

Styrket teamsamarbejde 253 37,5 pct. 
Specialundervisningscenter/kompetencecenter 292 43,3 pct. 
Akut støtteberedskab 333 49,4 pct. 
Styrket skole-hjem samarbejde (forældreopbakning til inklusion) 221 32,8 pct. 
Få og klare regler for adfærd på skolen 182 27,0 pct. 
Opbakning fra ledelsen 303 45,0 pct. 
Andet 38 5,6 pct. 
Ingenting 20 3,0 pct. 

Tabel 3 

Vurderer du, at rammerne på din skole i forhold til at kunne inkludere flere 
elever, som tidligere har modtaget specialundervisningen uden for almenundervis-
ningen er gode eller dårlige? 

Antal Procent 

Meget gode 21 3,1 pct. 

Gode 128 19,0 pct.  

Hverken gode eller dårlige 264 39,2 pct. 

Dårlige 175 26,0 pct. 

Meget dårlige 46 6,8 pct. 

Ved ikke 40 5,9 pct. 

Total 674 100,0 pct. 
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Tabel 4 

Andel af lærere der har fået inkluderet nye elever i klassen i det nye skoleår Total Procent 
Lærere der har fået inkluderet nye elever 169 25 pct. 
Lærere der ikke har fået inkluderet nye elever 505 75 pct. 
Total 674 100 pct. 

Tabel 5 

Modtager skolen ekstra ressourcer som følge af, at der inkluderes flere elever i 
klassen? 

Antal Procent 

Ja 28 16,6 pct. 
Nej 91 53,8 pct. 
Ved ikke 50 29,6 pct. 
Total 169 100,0 pct. 
 


