
 

 Side 1 af 9 
 

AN AL YS E NO T AT    

  

 
 
Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning 

 15. maj 2012 
 

 
Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening 
gennemført en evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning 
Kommune. Evalueringen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse 
blandt lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne i kommunen. Resulta-
terne bygger på svar fra 378 lærere og børnehaveklasseledere. Undersøgelsens 
svarprocent er 50. 
 
Resumé af resultater  

- Knap hver tredje af de adspurgte lærere og børnehaveklasseledere i 
Herning vurderer, at Knæk Kurven har betydet, at flere elever kan in-
kluderes i den almene undervisning. Hele 41 pct. svarer ’ved ikke’, hvil-
ket afspejler, at det er svært at vurdere effekten allerede nu. Det be-
mærkes dog, at dem som underviser i 0.-3. klasse – og som er den di-
rekte målgruppe for Knæk Kurven – er mere positive over for effek-
ten. 

- Fire ud af ti mener, at der inkluderes en passende andel elever med sær-
lige behov i den almene undervisning. Lidt flere mener, at der inklude-
res for mange.  

- Netto 15 pct. oplever, at de har fået bedre muligheder for støtte og vej-
ledning i relation til inklusionsopgaven.  

- Blandt dem som har haft holdtimer i 0.-3. klasse, vurderer seks ud af ti, 
at holdtimerne har bidraget til at gøre skolen mere inkluderende. 

- Blandt de forskellige former for kompetenceudvikling har flest (50 pct.) 
fået uddannelse i LP. 29 pct. har ikke modtaget kompetenceudvikling, 
siden Knæk Kurven blev iværksat.  

- 40 pct. mener, at de (i høj eller nogen grad) har fået relevant kompe-
tenceudvikling i forhold til at inkludere flere elever. En tilsvarende an-
del vurderer, at de i dag (i høj eller nogen grad) har bedre kompetencer 
i forhold til elever med særlige behov. Det gælder især dem, som un-
derviser i 0.-3. klasse. 

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 
procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværk-
sat.  

- Tre ud af fire synes, at det psykiske arbejdsmiljø er godt. Det vurderes 
samlet set ikke at have ændret sig, siden Knæk Kurven blev iværksat. 
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Om Knæk Kurven  
I forbindelse med budgetforliget i 2008 vedtog man i Herning Kommune at 
iværksætte inklusionsprojektet Knæk Kurven med start på skolerne fra august 
2009. Målet er at nedbringe antallet af elever, som udskilles til specialklasser. 
Knæk Kurven har fokuseret på at vende udviklingen ’nedefra’, så der i skole-
starten er særligt fokus på forebyggende tiltag, der kan sikre, at så mange elever 
som muligt fastholdes i den almene undervisning med støtte hvis behov herfor.   
 
Det har altså principielt ikke været formålet at flytte elever, der allerede er i 
specialklasser, over i almenundervisningen. Derfor har projektet i særlig grad 
vedrørt børnehaveklasseledere og lærere i 0.-3. klasse. Konkret indebærer 
Knæk Kurven blandt andet, at skolerne tildeles ressourcer i form af timer til 
holddeling i 0.-3. klasse. Der er endvidere afsat midler til kompetenceudvikling, 
herunder AKT-uddannelse samt generel uddannelse på skolerne i enten LP 
eller PALS.    
 
Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen om Knæk Kurven skal ses i lyset af 
flere forhold:  

- For det første er det ikke muligt at isolere en vurdering af Knæk Kur-
ven fra den overordnede økonomiske kontekst i Herning kommunes 
skolevæsen. Der er sideløbende med investeringer relateret til Knæk 
Kurven gennemført besparelser på skoleområdet i Herning, hvor sko-
lebudgetterne blev åbnet flere gange i løbet af 2010. Dertil kommer en 
omfattende skolestrukturændring, kaldet ”Skolekabalen” pr. august 
2011. Dette har fået som konsekvens, at der er færre klasser og flere 
elever i hver klasse. Fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2011/12 er an-
tallet af fuldtidsstillinger faldet med ca. 60. Dette kan ikke undgå at in-
fluere på evalueringen af projektet.   

- For det andet er projektet stadig i gang, og det kan gøre det vanskeligt 
allerede på nuværende tidspunkt at vurdere effekterne.  

- For det tredje har målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen været 
samtlige lærere og børnehaveklasseledere, og ikke kun dem som under-
viser i 0.-3. klasse, som Knæk Kurven har fokuseret på ved tildeling af 
holdtimer. Det er derfor forventeligt, at lærere, som ikke underviser i 
indskolingen, har et mere indirekte indtryk af projektet. Ud af de ad-
spurgte underviser 214 (blandt andet) i indskolingen.  

- For det fjerde har 19 pct. af de adspurgte ikke været ansat som læ-
rer/børnehaveklasseleder i Herning Kommune, inden Knæk Kurven 
blev iværksat. Det har i sagens natur en vis betydning for, i hvilket om-
fang de er i stand til at vurdere effekterne af projektet. 

 

Status på inklusionen i Herning 
Knap hver tredje lærer og børnehaveklasseleder vurderer, at Knæk Kurven har 
medført, at flere elever kan inkluderes i den almindelige undervisning, jf. figur 1 
(blå søjle). Det samlede resultat er kun svagt positivt, da en næsten tilsvarende 
andel ikke mener, at det er tilfældet. Hele 41 pct. føler sig ikke i stand til at be-
svare spørgsmålet. Resultatet skal ses i lyset af, at projektet har kørt i så relativt 
kort tid, at det kan være vanskeligt at vurdere effekten.  
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Der er forskellige opfattelser af effekten blandt dem, som underviser i 0.-3. 
klasse og dem, som kun underviser på de højere klassetrin. Som det fremgår af 
figuren, vurderer dem som (blandt andet) underviser i 0.-3. klasse – og som 
dermed er den direkte målgruppe for Knæk Kurven – i højere grad, at projektet 
har medført, at flere elever kan inkluderes i den almindelige undervisning (grøn 
søjle).  
 
Figur 1: Vurderer du, at projektet Knæk Kurven har medført,  

at flere elever kan inkluderes i den almindelige undervisning? 

31%

28%

41%

35%

24%

41%

26%

33%

42%

Ja

Nej

Ved ikke

Alle 0.-3. klasse 4.-10. klasse
 

Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=378 

 
 
Andelen af elever med særlige behov, der inkluderes i den almindelige under-
visning, er ifølge 39 pct. af de adspurgte passende, jf. figur 2. Lidt flere mener, 
at der er for mange. Kun enkelte vurderer, at der er for få.  
 

Figur 2: Synes du, at andelen af elever med særlige behov, der inkluderes  

i den almindelige undervisning, er passende på din skole? 

39%

43%

1%

17%

Ja, det er en passende andel

Nej, der er for mange elever med særlige behov i den
almindelige undervisning

Nej, der er for få elever med særlige behov i den
almindelige undervisning

Ved ikke
 

Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=378 

 
 
Til sammenligning viste den rapport om indsatser for inklusion i folkeskolen, 
som Danmarks Evalueringsinstitut udgav i november 2011, at der på landsplan 
er 42 pct. af lærerne, som mener, at andelen af inkluderede elever er passende, 
mens 49 pct. mener, at der er for mange, og 3 pct. mener, at der er for få. 6 pct. 
svarede ’ved ikke’.1 Vurderingen i Herning adskiller sig således ikke meget fra 
den landsdækkende vurdering.  

                                                   
1 http://www.eva.dk/projekter/2011/undersogelse-af-skolens-indsatser-for-
inklusion/projektprodukter/inklusion 
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Der er ingen signifikante forskelle på holdningen blandt dem, som (blandt an-
det) underviser i 0.-3. klasse og dem, som kun underviser på de højere klasse-
trin. 
 
21 pct. af lærerne og børnehaveklasselederne vurderer, at de på skolen har fået 
bedre muligheder for støtte og vejledning i relation til inklusionsopgaven, 
sammenlignet med før Knæk Kurven blev iværksat, jf. figur 3. Hvis man tager 
højde for dem, som mener at de har fået dårligere muligheder, er der netto tale 
om 15 pct.2 Det bør bemærkes, at en relativt stor andel svarer ’ved ikke’. 
 

Figur 3: Oplever du, at du på skolen har fået bedre muligheder  
for støtte og vejledning i relation til inklusionsopgaven i dag,  

sammenlignet med inden projektet Knæk Kurven blev iværksat i 2009? 

21%

47%

6%

26%

Ja, bedre muligheder

Nej, uændrede muligheder

Nej, dårligere muligheder

Ved ikke

Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=378 
 

Som omtalt indledningsvist indebærer Knæk Kurven blandt andet, at skolerne 
tildeles ressourcer i form af timer til holddeling i 0.-3. klasse.  41 pct. af delta-
gerne i undersøgelsen har haft holdtimer i 0.-3. klasse, siden Knæk Kurven blev 
iværksat. Ud af disse vurderer hele 59 pct., at holdtimerne har medvirket til at 
gøre skolen mere inkluderende, jf. figur 4. Godt hver femte mener ikke, at det 
er tilfældet.  
 

Figur 4: Har holdtimerne efter din vurdering medvirket til at gøre skolen mere inkluderende? 

59%

21%

19%

Ja

Nej

Ved ikke

Kilde: 
Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=155. Spørgsmålet er kun stillet til dem, der har haft holdtimer i 0.- 3. klasse, siden projektet Knæk Kurven 
blev iværksat. 
 

                                                   
2 Nettotallet angiver andelen af positive svar fratrukket andelen af negative svar. 



 

 Side 5 af 9 
 

Kompetenceudviklingen siden iværksættelsen af Knæk Kurven 
Siden Knæk Kurven blev iværksat, har halvdelen af de adspurgte modtaget 
uddannelse i LP, jf. figur 5. Dermed er LP valgt på markant flere skoler end 
PALS, som 12 pct. af de adspurgte har modtaget uddannelse i. 8 pct. har taget 
en AKT-vejlederuddannelse, og 5 pct. har taget en uddannelse i specialpædago-
gik/speciallæreruddannelse. Knap 30 pct. af de adspurgte har ikke modtaget de 
nævnte former for kompetenceudvikling, siden Knæk Kurven blev iværksat. 
Resultaterne i figur 5 bør ses i lyset af, at den kompetenceudvikling, som er 
planlagt med Knæk Kurven, stadig er i gang.  
 

Figur 5: Hvilke af nedenstående former for kompetenceudvikling har du modtaget, siden 
projektet Knæk Kurven blev iværksat i 2009?  

50%

12%

8%

5%

8%

29%

1%

Uddannelse i LP

Uddannelse i PALS

AKT-vejlederuddannelse

Uddannelse i specialpædagogik/speciallæreruddannelse

Andet

Ingen

Ved ikke

Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=378. Procenterne summer til mere end 100 pct., da det har været muligt at afgive flere svar. Resultatet i 
figuren er redigeret ved, at svar i kategorien ’andet’, der faldt inden for de øvrige kategorier, er overflyttet til disse. De 
tilbageværende svar i ’andet’ ses i bilag 1. 
 
Knap hver tiende mener, at de i høj grad har modtaget den relevante kompe-
tenceudvikling i forhold til at inkludere flere elever, og yderligere 30 pct. mener, 
at det er sket i nogen grad. Det fremgår af figur 6. Som omtalt ovenfor, har 29 
pct. (endnu) ikke modtaget kompetenceudvikling, og dette har naturligvis be-
tydning for resultatet. Der er i dette spørgsmål ikke signifikant forskel på vur-
deringen blandt dem, som underviser i 0.-3. klasse og dem, som underviser på 
de øvrige klassetrin.  
 

Figur 6: I hvilken grad vurderer du, at du har modtaget den relevante kompetenceudvikling i 

forhold til at inkludere flere elever? 

9%

30%

31%

25%

5%

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

 Ved ikke

Ki
lde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=378 
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Sammenlignet med situationen inden Knæk Kurven blev iværksat, mener 6 
pct., at de i dag i høj grad har bedre kompetencer i forhold til at inkludere ele-
ver med særlige behov. Hver tredje mener, at det i nogen grad er tilfældet. Det 
fremgår af figur 7 (blå søjle). Figuren viser også, at dem som underviser i 0.-3. 
klasse, er signifikant mere tilbøjelige til at mene, at de i dag har bedre kompe-
tencer i forhold til elever med særlige behov. 

 

Figur 7: I hvilken grad vurderer du, at du i dag har bedre kompetencer i forhold til elever 
med særlige behov, sammenlignet med inden projektet Knæk Kurven blev iværksat i 2009? 
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33%

25%

25%

12%

8%

36%

27%

18%

12%

4%

29%

22%

34%

12%

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Alle 0.-3. klasse 4.-10. klasse
Kilde: 

Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=378 

 
 
Vurdering af undervisningsmiljøet og arbejdsmiljøet 
Lærerne og børnehaveklasselederne er langt overvejende positive over for un-
dervisningsmiljøet på deres skole. 83 pct. anser det for at være godt eller meget 
godt. Blot 4 procent mener, at det er dårligt.  
 

Figur 8: Hvordan vurderer du undervisningsmiljøet på din arbejdsplads? 

20%
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Hverken godt eller dårligt

Dårligt

Meget dårligt
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Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=378. De sammenlagte procenter i teksten afviger fra procenterne i figuren, da figuren viser afrundede tal. 
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De adspurgte vurderer samlet set, at undervisningsmiljøet er blevet lidt bedre, 
siden Knæk Kurven blev iværksat: Netto 15 pct. mener, at det er blevet bedre, 
jf. figur 9. Det bør i den forbindelse bemærkes, at undervisningsmiljøet også 
afhænger af mange andre forhold end Knæk Kurven. Blandt andet har man i 
skoleåret 2011/12 i Herning sat fokus på at nedbringe mobning blandt elever-
ne.  
 

Figur 9: Hvordan vurderer du, at undervisningsmiljøet på din arbejdsplads har udviklet sig, 
siden projektet Knæk Kurven blev iværksat i 2009? 
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Det er blevet bedre

Det er uændret

Det er blevet dårligere

Det er blevet meget dårligere

Ved ikke
Ki

lde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=378 

 
 
Knap tre ud af fire lærere og børnehaveklasseledere vurderer, at det psykiske 
arbejdsmiljø på deres arbejdsplads er godt, jf. figur 10. 7 pct. anser det for at 
være dårligt.  
 

Figur 10: Hvordan vurderer du det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? 
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Ki
lde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=378. De sammenlagte procenter i teksten afviger fra procenterne i figuren, da figuren viser afrundede tal. 
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Sammenlignet med før Knæk Kurven blev iværksat, er det psykiske arbejdsmil-
jø ifølge flertallet (60 pct.) stort set uændret. Blandt de øvrige er der stort set 
lige mange, som mener, at det er blevet hhv. bedre og dårligere, og dermed er 
den samlede vurdering, at der ikke er sket ændringer i det psykiske arbejdsmiljø. 
Ligesom i relation til undervisningsmiljøet bør det bemærkes, at det psykiske 
arbejdsmiljø også afhænger af mange andre forhold end Knæk Kurven. 
 

Figur 11: Hvordan vurderer du, at det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads har udviklet 
sig, siden projektet Knæk Kurven blev iværksat i 2009? 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012. 
Note: n=378 

 
 

Fakta om undersøgelsen 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden 16. april 2012 til 7. maj 
2012. Målgruppen var lærere og børnehaveklasseledere på folkeskoler i Herning 
Kommune. Mailadresserne blev indhentet via tillidsrepræsentanterne på de i alt 
33 skoler, der indgik i undersøgelsen.  
 
Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 928 personer, men da 30 mailadresser viste 
sig ugyldige, er undersøgelsen reelt udsendt til 898 personer. Ud af disse har 
447 personer besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 50. Da 
69 af respondenterne primært underviser i specialklasser, falder de uden for 
undersøgelsens målgruppe, og derfor bygger resultaterne udelukkende på svar 
fra 378 personer. 
 
Ved hver figur i notatet er angivet ”n”, som oplyser hvor mange der har besva-
ret det pågældende spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan der være 
tilfælde, hvor de viste procenter summer til 99 eller 101 pct.  
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Bilag 1: Andre former for kompetenceudvikling end de nævnte (figur 5) 

Læsevejleder 

Kursus om børn med særlige behov 

Læsevejledning 

Asperger 

Asperger-kursus 

Skolebibliotekar 

Kursus i faglig læsning 

læsevejlederuddannelsen 

3 timer ADHD kursus 

kurser 

foredrag i inklusion 

kurser i specialundervisning 

Psykolog vejledning 

Kursus i anerkendende pædagogik 

CL 

Uddannelse i CL 

supervision 

klasseleder kursus 

diplommodul i specialpædagogik - generelle indlæringsvanskeligheder. 

læsevejleder 

generelle indlæringsvanskeligheder/ modul 

læsevejl. 

arbejdet 20 år i specialklasser 

Læsevejleder 

Mentor 50+ 

 
 


