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Forældrenes oplevelse af børn med indlærings- eller adfærdsvanskeligheder i folkeskolen
Epinion har på vegne af Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i folkeskolen. Undersøgelsen omhandler forældrenes oplevelser med børn med adfærds- eller indlæringsvanskeligheder i deres barns klasse. Hvis forældrene har flere børn i folkeskolen, er de
blevet bedt om at besvare spørgsmålene ud fra det barn, som senest havde
fødselsdag.
62 pct. af forældrene oplever, at der i deres barns klasse er børn, som ved deres
adfærd forstyrrer undervisningen mere end rimeligt. Og 69 pct. oplever, at der
er børn med indlæringsvanskeligheder, som læreren skal tage særlige hensyn til.
Begge dele fremgår af figur 1.
Derudover svarer 15 pct. af forældrene, at de selv har et barn med adfærdseller indlæringsvanskeligheder (ej vist i figur).
Figur 1: Er der efter din opfattelse børn i dit barns klasse…
der ved deres adfærd forstyrrer undervisningen mere end rimeligt?
som har indlæringsvanskeligheder, som lærerne skal tage særlige hensyn til?
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Kilde: Epinion for Danmarks Lærerforening september 2013
Note: n=1009

Blandt de forældre hvis barn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsvanskeligheder, vurderer hele 62 pct., at deres barns udbytte af undervisningen er negativt påvirket af, at der er børn med disse vanskeligheder. Det
fremgår af figur 2 på næste side.
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Figur 2: Vurderer du, at dit barns udbytte af undervisningen er negativt påvirket af, at der er
børn med adfærds- og/eller indlæringsvanskeligheder?
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Kilde: Epinion for Danmarks Lærerforening september 2013
Note: n=673. Spørgsmålet er kun besvaret af de forældre, hvis barn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsvanskeligheder.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse via
Epinions Danmarkspanel i perioden 5. september til 12. september 2013. Resultaterne bygger på svar fra 1.009 repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og
derover, som har børn i kommunal folkeskole. Resultaterne må udelukkende
gengives med kildeangivelsen ”Epinion for Danmarks Lærerforening”.
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