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Danmarks Lærerforening 
28. september 2009 

 
 

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen 
 

Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialunder-

visning i perioden 25.-31. august 2009. Undersøgelsen er blevet gennemført på DLF’s lærerpanel 

bestående af 1345 lærere. I denne undersøgelse er der indkommet 868 besvarelser, hvilket giver en 

svarprocent på 65 pct. 

 

Hovedkonklusioner 

 

- Mere end fire ud af ti lærere (42 pct.) har elever med særlige behov, der ikke medfører visi-

tering, selvom det tidligere ville have medført, at eleven fik undervisning i en specialklasse 

eller specialskole. 

 

- Knap halvdelen af lærerne (45 pct.) oplever, at kvaliteten af specialundervisningstilbuddene 

er blevet dårligere sammenlignet med for tre år siden. 

 

- Ligeledes vurderer næsten halvdelen af lærerne, at det slet ikke (2 pct.) eller kun i ringe grad 

(44 pct.) er muligt at give elever med særlige behov et tilbud af tilstrækkelig kvalitet. 

 

- Endelig den samlede sagsbehandlingstid blevet længere sammenlignet med for tre år siden. 

Hver anden lærer (50 pct.) vurderer, at periodens længde fra indstilling til pædagogisk psy-

kologisk rådgivning (PPR) frem til iværksættelsen af støtte til eleven er blevet længere sam-

menlignet med for tre år siden. 

 

På de følgende sider er resultaterne uddybet i tabellerne 1-12. I tabellerne er der jf. de gængse af-

rundingsprincipper blevet rundet op ved 0,5 decimalen. Dette betyder at summen af procenterne kan 

blive mere end 100 pct. i totalen. For overskuelighedens skyld, er alle tabellerne korrigeret til 100 

pct. 
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Tabel 1: Visitering i dag og tidligere 

Har du elever i din klasse, der har nogle behov, som ikke i dag medfører visitering, men som tidligere ville have medført, 
at de ville have fået deres undervisning i en specialklasse eller specialskole? 

 Antal Procent 

Ja 368 42 
Nej 261 30 
Ved ikke 239 28 
Total 868 100 

 
 
 
Tabel 2: Kvaliteten sammenlignet med for tre år siden 

Hvordan vurderer du, at kvaliteten af de forskellige specialundervisningstilbud er i dag sammenlignet med for tre år 
siden? 

 Antal Procent 

Det er blevet bedre 88 10 
De har samme kvalitet 196 23 
De er blevet dårligere 389 45 
Ved ikke 195 23 
Total 868 100 

 
 
 
Tabel 3: Faglige forudsætninger 

I hvilken grad oplever du, at du selv har de tilstrækkelige faglige forudsætninger for at kunne undervise socialt og fagligt 
svage elever? 

 Antal Procent 

I høj grad 139 16 
I nogen grad 455 52 
I ringe grad 243 28 
Slet ikke 13 2 
Ved ikke 18 2 
Total 868 100 
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*Spørgsmålene i tabel 4 er kun blevet stillet til de personer, der har svaret ”I ringe grad” eller ”slet ikke” i 
ovenstående tabel 3. Der har været mulighed for at markere flere svar, hvorfor totalen summerer til mere end 
100 pct. 
 
Tabel 4: Behov for efteruddannelse 

Indenfor hvilke områder, har du behov for efteruddannelse?  

 Antal Procent 

- Specialpædagogisk viden 173 68 

- Læseindlæring 68 27 

- AKT 139 54 

- Andet 34 13 

- Ved ikke 19 7 

 Total 433 169 
 
 
 
Tabel 5: Periodens længde fra indstilling til PPR frem til iværksat støtte 

Hvordan vurderer du, at periodens længde fra indstilling til PPR frem til selve iværksættelsen af støtte til eleven, er i dag 
sammenlignet med for tre år siden? 

 Antal Procent 

Den er blevet kortere 36 4 
Den er den samme 156 18 
Den er blevet længere 436 50 
Ved ikke 240 28 
Total 868 100 

 
 
 
Tabel 6: Elever, der ikke får den visiterede støtte 

Har du elever i din klasse, der ikke får den særlige støtte/specialundervisning, som skolepsykologen (PPR) har visiteret 
til? 

 Antal Procent 

Ja, flere 132 15 
Ja, én 95 11 
Nej, den/de elev(er) som er visiteret får den særlige støtte 334 39 

Nej, har slet ingen elev(er) som er visiteret til den særlig 190 22 

Ved ikke 117 14 
Total 868 100 
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*Spørgsmålene i tabel 7 er kun blevet stillet de personer der har svaret ”Ja, flere” eller ”Ja, én” i tabel 6. 
 
Tabel 7: Årsager til, at elever ikke får den visiterede støtte 

Hvad er årsagen til, at du har elev(er), der ikke får den særlige støtte/specialundervisning, de er visiteret til? 

  Antal Procent 
Manglende ressourcer 149 66 

Manglende undervisningstilbud 48 21 

Andet (notér næste side) 22 10 
Ved ikke 8 4 
Total 227 100 

 
 
 
*Spørgsmålene i tabel 8 er kun blevet stillet de personer, der har svaret ”Ja, flere” eller ”Ja, én” i tabel 6. I 
spørgsmålene i tabel 8 har der dog været mulighed for at markere flere svar, hvorfor totalen er højere end de 
227 i tabel 7. 
 
Tabel 8: Udmøntning af den mangelfulde støtte/specialundervisning 

Hvordan udmønter den mangelfulde støtte/specialundervisning sig?  

 Antal Procent 

- Eleverne får færre støttetimer end de bliver visiteret til 101 45 

- Der findes ikke tilstrækkelige tilbud til at imødekomme elevernes 
behov 138 61 

- Der er blevet valgt et billigere undervisningstilbud 39 17 

- Andre måder (notér næste side) 16 7 

 Total 294 130 
 
 
 
Tabel 9: Dækkende tilbud i skolen / kommunen 

Har I på skolen/i kommunen tilbud, der dækker de behov, som de visiterede elever har? 

 Antal Procent 

Ja 187 22 
Delvist 450 52 
Nej 134 15 
Ved ikke 97 11 
Total 868 100 
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*Spørgsmålene i tabel 10 er kun blevet stillet til de personer, der har svaret ”Delvist” eller ”Nej” i tabel 9. Ved 
spørgsmålene i tabel 10 har det været muligt at markere flere svar, hvorfor totalen er på 1045. 
 
Tabel 10: Manglende tilbud  

Hvilke(t) tilbud til visiterede mangler på skolen/i kommunen? 

  Antal Procent 

- Specialklasser 239 41 

- Gruppeordninger 185 32 

- Støtte til enkelt integration 217 37 

- Støttetimer i klassen 311 53 

- Ved ikke 93 16 

 Total 1045 179 
 
 
 
Tabel 11: Vurdering af muligheder for at give tilbud af tilstrækkelig kvalitet 

I hvilken grad vurderer du, at det er muligt at give eleverne med særlige behov tilbud af tilstrækkelig kvalitet? 

 Antal Procent 

I høj grad 51 6 
I nogen grad 384 44 
I ringe grad 380 44 
Slet ikke 20 2 
Ved ikke 33 4 
Total 868 100 

 
 
 
Tabel 12: Barrierer for at give tilbud af tilstrækkelig kvalitet 

Hvad er grunden til, at det ikke er muligt at give elever tilbud af tilstrækkelig kvalitet? 

 Antal Procent 

Der er for mange elever i de enkelte tilbud 7 2 
Der er for få ressourcer på skolen/ i kommunen 339 85 
Der er for få tilbud 50 13 
Ved ikke 4 1 
Total 400 100 

 
 


