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NOTAT  

DLF-undersøgelse - inklusion 

Danmarks Lærerforening (DLF) har den 7. oktober offentliggjort enkelte 

resultater fra en spørgeskemaundersøgelse til en række af deres medlemmer.   

 

Mere præcist er der tale om besvarelser af følgende to spørgsmål, som angi-

ves at vedrøre børn, som er inkluderet i folkeskolen. 

 

A) Hvordan oplever du udviklingen i mulighederne for at give støtte til 

elever med særlige behov, sammenlignet med sidste skoleår.  

B) Vurderer du, at de inkluderede elever i dine klasser får det undervis-

ningstilbud, de har krav på.  

 

De to spørgsmål er alene blevet rettet til lærere, der ”vurderer, at de har elever i 

deres klasser, der tidligere ville være i et tilbud uden for klassen”.  Dette filter kan i 

sig selv være problematisk og bidrage til en betydelig skævhed i undersøgel-

sens resultater, jf. nedenfor. 

 

Undersøgelsen er blevet modtaget relativt ukritisk i visse medier på trods af, 

at DLF ikke nærmere har redegjort for undersøgelsens metode og forud-

sætninger.  

 

KL har rettet telefonisk henvendelse til DLF og stillet en række spørgsmål 

til undersøgelsen. DLFs svar i kombination med de få tilgængelige oplys-

ninger om undersøgelsen rejser på flere punkter en betydelig tvivl om un-

dersøgelsens validitet og repræsentativitet.  

 

Om udvælgelsen af svarpersoner 

Undersøgelsen er ifølge DLFs notat blevet udsendt til 4.851 medlemmer. 

Spørgsmålene er blevet besvaret af 1.955 medlemmer svarende til ca. 40 

pct. Herfra er der så frasorteret 33 besvarelser, fordi respondenter ikke un-
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derviser i folkeskolen, er sygemeldte eller lignende. Tilbage bliver så 1.922 

besvarelser i den generelle undersøgelse.  

 

Selve undersøgelsens del vedr. inklusion omfatter svar fra de 1.052 af de 

1.922 respondenter, som ”vurderer, at de har elever i deres klasser, der tidligere ville 

være i et tilbud uden for klassen”. Dette spørgsmål giver anledning til flere be-

mærkninger: 

- Spørgsmålet handler om den enkelte lærers subjektive vurdering. 

Spørgsmålet bidrager således ikke til en reel afklaring af, om én eller 

flere af den enkelte lærers elever rent faktisk tidligere har været eller 

ville være i et tilbud uden for klassen. 

 

- Ca. 55 pct. af lærerne angiver at arbejde med inkluderede børn. Det 

modsvarer i størrelsesordenen 30.000 lærere. DLF forholder sig ikke 

til, om det giver mening, set i sammenhæng med, hvor stor en del af 

elevbestanden, der de facto er blevet inkluderet de(t) seneste år. Det 

kan i den sammenhæng eksempelvis nævnes, at antallet af elever i 

segregerede specialundervisningstilbud er reduceret med ca. 4.000 

fra skoleåret 2010/2011 til skoleåret 2012/2013. 

 

- Lærerne svarer kun i forhold til deres vurdering på tidspunktet for 

gennemførelsen af undersøgelsen. Derimod belyses det ikke, hvor-

vidt det også var tilfældet året forud.  Inklusionen af elever i den a l-

mindelige undervisning må imidlertid formodes at betyde, at en be-

tydelig del af de lærere, som nu angiver at have én eller flere af de 

pågældende elever i deres klasser, ikke havde sådanne elever året 

forud, og dermed ikke kan udtale sig om ændringer i deres mulighe-

der for at undervise disse børn. Uanset dette får de pågældende læ-

rere mulighed for at udtrykke ”hvordan de oplever udviklingen i mulighe-

derne for at give støtte til elever med særlige behov sammenlignet med sidste sko-

leår”. Det forekommer ikke umiddelbart indlysende. Heroverfor kan 

så indvendes, at de pågældende lærere kan have benyttet sig af svar-

kategorien ”Ved ikke”. Det er imidlertid kun 4 pct. af svarene, der 

falder i den kategori. På den baggrund kan det umiddelbart fore-

komme meget lidt sandsynligt, at de pågældende lærere generelt 

skulle afholdt sig fra at vurdere udviklingen.  

 

KL har i forbindelse med telefonisk henvendelse til DLF fået oplyst, at un-

dersøgelsen er repræsentativ. DLF har trods telefonisk forespørgsel fra KL 

ikke indtil videre kunnet fremlægge dokumentation herfor. 

 

Spørgsmål til DLF: 
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- Kan DLF ud fra objektive data sandsynliggøre, at det generelt for-

holder sig sådan, at 55 pct. af deres medlemmer har én eller flere in-

kluderede elever i deres klasser? 

- Er det korrekt, at spørgsmålet om, hvordan lærerne ”oplever udvik-

lingen i mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov 

sammenlignet med sidste skoleår” også kan omfatte svar fra lærere, 

der ikke året forud havde sådanne elever. Kan DLF bekræfte, at der 

blandt svarpersonerne er grupper af lærere, der har forskellige for-

udsætninger for at besvare spørgsmålene? 

- Vil DLF fremlægge dokumentation for, at undersøgelsen er repræ-

sentativ? Herunder hvorledes stikprøven af inviterede lærere er ud-

valgt? Hvordan tilfældigheden i dette er sikret? Er stikprøven ud-

trukket blandt alle lærere eller blandt en subpopulation af lærere, 

som tidligere har deltaget/udtrykt ønske om at deltage i DLF’s un-

dersøgelser?  

- Kan DLF bekræfte, at det har været muligt for flere lærere, der har 

de samme elever/klasser at svare på spørgsmålene? Og kan DLF 

bekræfte, at det er muligt, at to lærere, der har de samme klasser kan 

have afgivet forskellige vurderinger af, om ”de har elever i deres klasser, 

der tidligere ville være i et tilbud uden for klassen”? 

 

Svarprocent. 

En høj svarprocent er central i forhold til robustheden af undersøgelsens 

resultater. Jo lavere svarprocenten i en undersøgelse er, jo større usikkerhed 

er der om, hvor godt svarene reelt repræsenterer den population, som øn-

skes beskrevet. 

 

Svarprocenten i undersøgelsen er ca. 40 pct., hvilket er i den lave ende. Jo 

lavere svarprocenten er, jo lavere er sandsynligheden for, at hele populatio-

nen vil være repræsenteret blandt undersøgelsens svar. Det øger alt andet 

lige usikkerheden.  

 

Det kan med en så lav svarprocent, som gør sig gældende med DLFs un-

dersøgelse, være formodning om, at der blandt svarene er en overhyppighed 

af ”kritiske røster” i forhold til hele populationen. Svarene bliver dermed 

ikke et udtryk for den generelle holdning i populationen. 

 

Spørgsmål til DLF: 

- Kan DLF afvise eller bekræfte, hvorvidt den lave svarprocent på 

spørgeskemaundersøgelsen har givet bias i undersøgelsen? Er under-

søgelsens deltagere sammenlignelige med alle inviterede lærere og 

med hele medlemsbestanden i forhold til lærernes køn, alder, anci-

ennitet, arbejdstid, skolestørrelse, geografi? Hvordan er der taget 
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højde for eventuelle forskelle mellem deltagere og ikke-deltagere ved 

fx vægtning af resultaterne? 

 

Uklart om der er anvendt en neutral spørgeramme 

KL har i forbindelse med telefonisk henvendelse til DLF spurgt, om KL 

kan få adgang til at se det samlede spørgeskema, som de anførte resultater 

er baseret på. DLF har umiddelbart afvist dette med den begrundelse, at der 

indgår interne spørgsmål i skemaet.  

 

KL spurgte i den forbindelse DLF, om det så er muligt at få udleveret spør-

geskemaet i en form, hvor de spørgsmål, som efter DLFs vurdering er af 

intern karakter, er overstreget. Dette har indtil videre heller ikke været mu-

ligt. 

 

På det foreliggende grundlag er det altså ikke muligt at vurdere, hvorvidt 

DLFs spørgsmål er blevet stillet på en neutral/objektiv måde, og om tonen 

i invitationsbrevet kan have givet anledning til, at kritiske lærere har følt sig 

særligt opmuntret til at besvare spørgeskemaet.  

 

Spørgsmål til DLF: 

- Vil DLF lægge invitationsbrevet og spørgeskemaet frem enten i sin 

helhed eller med overstregning af spørgsmål, der har rent intern ka-

rakter? 


