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AN AL YS E NO T AT    

  

 
 
Kommunernes indsats på inklusionsområdet 
 

 22. maj 2012 
 

Danmarks Lærerforening har i april-maj 2012 gennemført en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt de 76 lokale lærerforeninger (kredse) for at kortlægge kom-
munernes indsats på inklusionsområdet.  
 
Resultaterne af undersøgelsen omfatter svar vedrørende 91 af de i alt 98 kom-
muner. Det skal bemærkes, at resultaterne er behæftet med en vis usikkerhed, 
da det i en del kommuner ikke har været muligt for kredsen at svare entydigt på 
spørgsmålene. 
 

Resumé af resultater  

- Ifølge kredsene har hver tredje kommune ikke en overordnet strategi 
for, hvordan man vil styrke almenundervisningen via forskellige indsat-
ser, så skolerne bliver mere inkluderende. 

- Ni ud af 10 kommuner har inddraget skolelederne i kommunens arbej-
de med inklusion, mens kun ca. halvdelen af kommunerne har inddra-
get hhv. kredsen og lærerne, og det er overvejende sket i mindre grad.  

- I blot 14 pct. af kommunerne er kredsen tilfreds med kommunens ind-
sats på inklusionsområdet, mens kredsen i hele 45 pct. af kommunerne 
er utilfreds med indsatsen.   

- I de kommuner, hvor man har en strategi for inklusionsindsatsen, er 
både skolelederne, kredsen og lærerne blevet inddraget mere, og den 
lokale kreds er mindre tilbøjelig til at være utilfreds med kommunens 
indsats. 
 

Kommunal strategi for inklusion 
Undersøgelsen viser, at hver tredje kommune ifølge den lokale kreds ikke har 
en strategi for, hvordan man vil styrke almenundervisningen via forskellige 
indsatser, så skolerne bliver mere inkluderende. Det fremgår af figur 1 på næste 
side. 
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Figur 1: Har kommunen en strategi for, hvordan man vil styrke almenundervisningen via 
forskellige indsatser, så skolerne bliver mere inkluderende? 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012 
Note: n=91. Det bemærkes, at kredsene i 10 af kommunerne har anført, at besvarelsen er behæftet med usikkerhed. 

 

Inddragelse af parterne 
Der er store forskelle på, om kommunerne har inddraget de forskellige parter i 
arbejdet med inklusion. Ifølge kredsene har mere end ni ud af ti kommuner 
inddraget skolelederne i kommunens arbejde med inklusion i folkeskolen, jf. 
figur 2. Kun godt halvdelen har inddraget kredsen og lærerne, og det er overve-
jende sket i mindre grad.  
 

Figur 2: Er følgende parter blevet inddraget i kommunens arbejde med inklusion i folkesko-
len? 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012 
Note: n=91. Procenterne kan summe til mere end 100, da figuren viser afrundede tal. Det bemærkes, at kredsene i 10 
af kommunerne har anført, at besvarelsen er behæftet med usikkerhed. 

 
 
De kommuner som har en strategi for inklusionsindsatsen, er mere tilbøjelige 
til at have inddraget såvel skolelederne som kredsen og lærerne i kommunens 
arbejde med inklusion i folkeskolen. Det ses i tabel 1.  
 

Tabel 1: Inddragelse i kommuner med/uden strategi for inklusion 

 Andel som har ind-
draget skolelederne 

Andel som har ind-
draget kredsen 

Andel som har ind-
draget lærerne 

Kommuner med 
strategi for inklusion 

97 % 64 % 57 % 

Kommuner uden 
strategi for inklusion 

83 % 33 % 27 % 

Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012 
Note: n=91. Tabellen viser den andel, som har svaret ’Ja, i høj grad’ eller ’Ja, i en vis grad’. Det bemærkes, at kred-
sene i 10 af kommunerne har anført, at besvarelsen er behæftet med usikkerhed. 
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Kredsenes tilfredshed med kommunernes indsats  
Der er varierende tilfredshed med de forskellige kommuners indsats på inklusi-
onsområdet. I fire ud af ti kommuner er kredsen hverken tilfreds eller utilfreds, 
men i 45 pct. af kommunerne er kredsen decideret utilfreds med kommunens 
indsats. I de resterende 14 pct. af kommunerne er kredsen tilfreds med indsat-
sen.  
 
Flere kredse har uddybet deres svar på spørgsmålet, og i nogle kommuner op-
vejes et godt samarbejde mellem kommunen, lærerne og kredsen af utilfreds-
hed med, at der ikke overføres midler i forbindelse med inklusionen. Dette 
resulterer i, at man har svaret ’Hverken tilfreds eller utilfreds’ eller ’Utilfreds’. 
 

Figur 3: Hvor tilfreds er kredsen overordnet set med kommunens indsats på inklusionsom-
rådet? 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012 
Note: n=91.  

 
 
Kredsene er mindre utilfredse med kommunens indsats på inklusionsområdet i 
de kommuner, som har en strategi for inklusionsindsatsen. Det fremgår af tabel 
2.  
 

Tabel 2: Kredsens tilfredshed med kommunens indsats i kommuner med/uden strategi  

 Andel kommuner 
hvor kredsen er 

tilfreds 

Andel kommuner 
hvor kredsen svarer 

hverken/eller 

Andel kommuner 
hvor kredsen er 

utilfreds 

Kommuner med 
strategi for inklusion 

16 % 48 % 36 % 

Kommuner uden 
strategi for inklusion 

10 % 27 % 63 % 

Kilde: Danmarks Lærerforening, april-maj 2012 
Note: n=91. Det bemærkes, at kredsene i 10 af kommunerne har taget forbehold for usikkerhed i besvarelsen. 
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Fakta om undersøgelsen 
Undersøgelsen er gennemført i perioden 19. april til 14. maj 2012. Spørgeske-
maet er udsendt til Danmarks Lærerforenings 76 lokale kredse, der har skullet 
svare vedrørende den/de kommuner, de dækker. Der er modtaget svar vedrø-
rende 91 af de i alt 98 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 93 pct. 
 
Ved hver figur i notatet er angivet ’n’, som oplyser hvor mange der har besvaret 
det pågældende spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan der være til-
fælde, hvor de viste procenter summer til 99 eller 101 pct. 


