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Medlemsundersøgelse om inklusion
Danmarks Lærerforening har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer,
som underviser i folkeskolen. Undersøgelsen omhandler bl.a. deres oplevelse af støttemuligheder og
undervisningstilbud til elever med særlige behov. 55 pct. af deltagerne i undersøgelsen vurderer, at de
har elever i deres klasser, som tidligere ville være i et tilbud uden for klassen. Resultaterne nedenfor
bygger udelukkende på svar fra disse 1.052 medlemmer.
Blandt de respondenter som vurderer, at de har elever i deres klasser, der tidligere ville være i et tilbud
uden for klassen, oplever 2 pct., at de har fået bedre muligheder for at give støtte til elever med særlige behov, sammenlignet med sidste år. 31 pct. oplever, at mulighederne er uændrede, mens 63 pct.
oplever, at mulighederne er blevet dårligere. Det fremgår af figur 1.
Figur 1: Hvordan oplever du udviklingen i mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov, sammenlignet
med sidste skoleår?
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Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2014
Note: n=1.052. Spørgsmålet er kun besvaret af de respondenter, som vurderer, at de har inkluderede elever i deres klasser.

84 pct. af de respondenter, der har inkluderede elever i deres klasser, vurderer ikke, at de inkluderede
elever får det undervisningstilbud, som de har krav på. 8 pct. svarer modsat, at de inkluderede elever
får det undervisningstilbud, de har krav på, jf. figur 2 på næste side.

Side 1 af 2

Figur 2: Vurderer du, at de inkluderede elever i dine klasser får det undervisningstilbud, de har krav på?
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Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2014
Note: n=1.052. Spørgsmålet er kun besvaret af de respondenter, som vurderer, at de inkluderede elever i deres klasser.

Fakta om undersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden 26. september til 6. oktober 2014. Målgruppen
var medlemmer ansat som lærere og børnehaveklasseledere i den kommunale folkeskole. Spørgeskemaet er udsendt til 4.851 tilfældigt udvalgte medlemmer i målgruppen, hvoraf 1.955 har besvaret
spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 40 pct. I det indledende spørgsmål blev respondenter,
der ikke underviser i folkeskolen, er sygemeldte eller lign., sorteret fra. Det betyder, at resultaterne
bygger på 1.922 besvarelser. Resultaterne i figurerne i dette notat bygger udelukkende på besvarelser
fra respondenter, som selv vurderer, at de har elever i deres klasser, som tidligere ville være i et tilbud
uden for klassen i deres klasser. Der drejer sig om 55 pct. af respondenterne i undersøgelsen, svarende til 1.052 medlemmer.

Side 2 af 2

