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Indledning 
Ballerup Lærerforening har netop gennemført en undersøgelse af rummeligheden i Ballerup 
Kommunes skolevæsen set i lærerens perspektiv.  
Undersøgelsen er foretaget i perioden januar – februar 2008 blandt klasselærerne på kommunens 
9 folkeskoler.  
Vi har i denne omgang ikke inddraget de 4 specialskoler Lautrupgårdskolen, Ordblindeinstituttet, 
Kasperskolen og Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen, eller specialklasserne på de 9 
almindelige folkeskoler. 
 
Der er uden tvivl en tæt sammenhæng mellem: 

• antallet af elever med særlige vanskeligheder, 
• omfanget af disse vanskeligheder, 
• resurserne, 
• undervisningens kvalitet og  
• elevernes og lærernes psykiske arbejdsmiljø. 

 
I Ballerup Kommune foregår i disse år en større omlægning af specialundervisningen.  
Det erklærede formål fra Ballerup Kommune er at øge ”Rummelighed” og ”Inklusion” i folkeskolen 
og at nedbringe udgifterne til den samlede specialundervisning. 
 
PPR’s og dermed skolepsykologens funktion har gennemgået markante forandringer. 
Skolepsykologens egentlige arbejde med elever med særlige vanskeligheder reduceres til fordel 
for ”konsultativ bistand” til lærerne. 
 
Debatten om konsekvenserne af disse omlægninger bølger blandt lærerne.  
Der er enighed om, at konsekvenserne er meget vidtrækkende for elever og lærere. 
 
Vi ønsker at brede debatten ud og dermed sætte fokus på en række konkrete forhold af betydning 
for lærernes og elevernes hverdag. Derfor valgte vi at få et billede af, hvordan lærerne vurderer 
situationen, og at fremlægge nogle centrale konklusioner og spørgsmål. 
 
Du kan læse mere om konklusionerne i denne folder. 
Vi vil følge debatten op på vores hjemmeside www.kreds21.dk. 
 
God debat! 
 
Ballerup Lærerforening 
April 2008 
 
 
 
 
Om undersøgelsen 
Undersøgelsen vedrører alene normalklasserne. 3434 elever indgår, hvilket er et godt stykke over 
halvdelen af kommunens normalklasse-elever. 
Der er fuld anonymitet for de enkelte elever og lærere. Lærernes tillidsrepræsentanter på de 
enkelte skoler har sikret dette og står for indsamlingen af data. 
 
Dette er 2. udgave, som adskiller sig fra 1. udgave på to punkter: 
Henvisningen i spørgsmål 3 er korrigeret, og diagrammet i spørgsmål 10 er korrigeret. Ingen af 
ændringerne er afgørende.  
 



Spørgsmål 1  
Hvor mange af eleverne kræver særlig opmærksomhed o g ekstra tid i og uden for 
undervisningen? 

Ca. 24 % af eleverne
kræver særlig
opmærksomhed og
ekstra tid i og uden for
undervisningen

Øvrige elever

 
 
Kommentarer 
Vores undersøgelse viser, at ca. 24% af eleverne kræver særlig opmærksomhed og tid. 
Dette har konsekvenser, både for disse elever og for den tid, der er afsat til de øvrige elever.  
 
Til debat 
Kan man tale om en normal situation, hvis hver fjerde elev kræver særlig opmærksomhed og tid? 
Er det et reelt tilbud til disse elever?  Og til de øvrige elever? 
 
 
 
 
Spørgsmål 2 
Hvor mange af disse særligt opmærksomhedskrævende e levers vanskeligheder er knyttet 
til adfærd, kontakt og trivsel (AKT)? 

Ca 54 % af disse særligt
opmærksomhedskrævende
elevers vanskeligheder er
knyttet til adfærd, kontakt og
trivsel (AKT)

Øvrige

 
 
Kommentarer 
Undersøgelsen underbygger et billede af folkeskolen med et voksende problem med elever, der 
kræver en særlig opmærksomhed på grund af deres adfærds- og kontaktproblemer og deres 
trivsel i klassen.  
AKT- eleverne kan desuden have andre vanskeligheder, fx faglige problemer. Der er naturligvis 
forskel fra klasse til klasse, men i gennemsnit er der ca. tre AKT- elever i hver klasse 
 
Til debat 
Kan man tale om en normal situation, hvis der i en klasse er to af disse elever - eller tre? 
Er det et reelt tilbud til disse elever?  Og til de øvrige elever? 



 
Spørgsmål 3  
Hvor mange af eleverne jf. spørgsmål 1 er 
udredt gennem skolepsykologisk 
undersøgelse? 

 

Spørgsmål 4 
Hvor mange af AKT- eleverne er udredt? 
 
 

Ca. 46 % af AKT-eleverne er
udredt gennem
skolepsykologisk
undersøgelse

Ca. 54 % af AKT-eleverne er
IKKE udredt gennem
skolepsykologisk
undersøgelse

 
 
Kommentarer til spørgsmål 3 og 4 
Undersøgelsen viser, at det kun er ca. hver tredje af de elever, der kræver en særlig 
opmærksomhed, der har været gennem en skolepsykologisk undersøgelse. Samtidig er det under 
halvdelen af eleverne med deciderede AKT- problemer, der har været gennem en 
skolepsykologisk undersøgelse. 
Besvarelserne fra klasselærerne underbygger den påstand, at det i meget høj grad er den enkelte 
lærers ansvar og problem, at der er et meget stort antal elever med AKT problemer. Det 
underbygger også påstanden om, at den ændrede rolle, som PPR (Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning) har fået de senere år, i højere grad gør enkeltelevernes problem til et lærerproblem 
end til et fælles problem for det samlede skolevæsen. 
   
Til debat 
Er det forsvarligt, at to ud af tre elever, som er særligt opmærksomhedskrævende, ikke udredes 
gennem en skolepsykologisk undersøgelse? 
Hvordan sikrer vi, at PPR i højere grad tager ansvaret på sig for at sikre, at der gennemføres en 
skolepsykologisk undersøgelse af de elever, som indstilles af klasselærerne? 
 
 
 
 
Spørgsmål 5 
Er det muligt inden for klassens nuværende resurser amme at tilrettelægge og gennemføre 
en god undervisning? 

Ja, det lader sig altid gøre. Ca. 9
%

Ja, det lader sig oftest gøre. Ca.
44 %

Ja, periodevis. 23 %

Nej, der er tit mange
besværligheder og særlige
hensyn til enkeltopgør. Ca. 20 %

Nej, det er oftest nødvendigt akut
at ændre det planlagte forløb.
Ca. 4 %

 
Kommentarer 
Det er alvorligt bekymrende, at ca. halvdelen af klasselærerne tilkendegiver, at der er periodevis/tit/ 
oftest er problemer med at gennemføre den planlagte undervisning inden for den nuværende 
ressourceramme.  
I en tid, hvor der stilles større krav til elevernes faglige udbytte af undervisningen – et udbytte, som 
lærerne i stadig højere grad skal dokumentere – er det alvorligt bekymrende, at der så ofte er 
problemer med at gennemføre den ønskede undervisning.  
 

Ca. 34 % af eleverne jf.
spørgsmål 1 er udredt gennem
skolepsykologisk 
undersøgelse 
Ca. 66 % af de særligt
opmærksomhedskrævende
elever er IKKE udredt gennem
skolepsykologisk 
undersøgelse 



Til debat 
Hvad betyder det for elevernes opfattelse af undervisningen? – For undervisningens kvalitet? – Og 
for elevers og læreres psykiske arbejdsmiljø? 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 6 
Vurderer du, at dine kompetencer er i orden, 
så du kan løse de opgaver, du er stillet over 
for i forbindelse med øget rummelighed og 
inklusion? 

Ja, ca. 40 %

Nej, ca. 60 %

 

Spørgsmål 7 
Er du blevet tilbudt efteruddannelse som 
kurser, deltagelse i studiekreds eller andet? 
 
 

Ja, ca. 22 %

Nej, ca. 78 %

 
 
Kommentarer til spørgsmål 6 og 7 
Næsten 2/3 af lærerne vurderer, at deres kompetencer til at håndtere ”rummelighed” og ”inklusion” 
ikke er i orden, og under en fjerdedel af lærerne har fået tilbudt efteruddannelse indenfor disse 
områder.  
Gennem de senere år er ressourcerne til lærernes efteruddannelse blevet reduceret markant.  
 
Til debat 
Hvad betyder det for undervisningens kvalitet? Og for lærernes psykiske arbejdsmiljø? 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 8 
Er der i din klasse elever, der er så svært 
pædagogisk håndterbare, at både eleven og 
klassen ville være klart bedre stillet, hvis 
eleven fik et undervisningstilbud uden for 
normalundervisningen?  

Ja, ca. 40 %

Nej, ca. 60 %

 

Spørgsmål 9 
Hvor mange af eleverne i din klasse får ikke 
den nødvendige støtte i form af special-
undervisning, deltagelse i holdtimer eller 
andre ordninger, for at de i rimeligt omfang 
kan opnå læring i forhold til gældende mål? 

Ca. 39 % af eleverne får ikke
den nødvendige støtte

Øvrige elever

 
 
 



Kommentarer til spørgsmål 8 og 9 
Det er alvorligt bekymrende, at der i ca. halvdelen af klasserne er elever, hvor klasselærerne 
vurderer, at det ville være klart bedre både for eleven og klassen, hvis eleven fik et 
undervisningstilbud uden for normalundervisningen.  
Det er et alvorligt problem, hvis ønsket om rummelighed i normalklassen er blevet så stort, at det 
reelt indebærer, at nogle elever og klasser får et væsentligt dårligere tilbud. 
 
Til debat 
Er det den enkelte elevs udvikling, der skal være i centrum, eller er rummelighed et mål i sig selv? 
Er rummelighed, at der skal være plads til stort set alle i normalklassen?  Eller er rummelighed, at 
der tages hånd om den enkelte i folkeskolen ud fra egne forudsætninger? 
Er det udviklende at være en stor belastning for resten af klassen? Hvem skal undervise resten af 
klassen, mens læreren tager sig af disse elever? 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 10 
Får du den ønskede støtte og hjælp fra 
skolens ressourcepersoner i forbindelse 
med enkeltelevers og evt. klassens 
vanskeligheder? 

Ja, ca. 52%

Nej, ca. 48%

 

Spørgsmål 11 
Får du den ønskede støtte og hjælp fra 
skolens ledelse i forbindelse med 
enkeltelevers og evt. klassens 
vanskeligheder? 

Ja, ca. 60 %

Nej, ca. 40 %

 
 
Kommentarer til spørgsmål 10 og 11 
I takt med, at det i stadig højere grad er blevet den enkelte lærers problem, hvordan skolen 
rummer vanskelige elever, bliver den nødvendige hjælp og rådgivning fra skoleledelse og 
ressourcepersoner et stadig større behov. Derfor er det bekymrende, at ca. 40 % af klasselærerne 
ikke oplever at få den nødvendige støtte. 
 
Til debat 
Hvordan sikrer vi, at både lærere, ledelse og ressourcepersoner reelt får mulighed for at gå ind i 
løsningen af de mange problemer, der er i forhold til disse vanskeligheder? 
 



Spørgsmål 12 
Oplever du at være i afmagt over for enkeltelever i  forhold til undervisningen? 

Meget ofte, ca 11 %

Ofte, ca. 17 %

Ind i mellem, ca. 37 %

Sjældent, ca. 20 %

Aldrig, ca. 15 %

 
Kommentarer: 
Kun omkring hver tredje lærer oplever sjældent eller aldrig at være i afmagt over for enkeltelever i 
forhold til undervisningen. 
 
Til debat: 
Hvad betyder det for læreren, for disse elever og for hele klassen? 
Kan en lærer holde til det i årevis? 
 
 
 
 
Spørgsmål 13 
Har du, eller har du haft, oplevelser af afmagt i f orbindelse med procedurerne for iværksæt-
telse af tiltag over for elever med vanskeligheder?  

Ja, ved mange
lejligheder. Ca. 19 %

Ja, ved flere lejligheder.
Ca 31 %

Ja, jeg har oplevet det.
Ca. 37 %

Nej, det har jeg ikke. Ca.
13 %

 
 
Kommentar 
Undersøgelsen viser, at ca. 50 % af klasselærerne ved mange eller flere lejligheder har følt afmagt 
i forhold til proceduren for iværksættelse af tiltag overfor elever med vanskeligheder.  
Kun 13 % har ikke oplevet denne afmagt.  
Dette kan have den alvorlige konsekvens, at klasselærerne reelt opgiver at få iværksat de 
nødvendige foranstaltninger i forhold til enkeltelever. Enten fordi man flere gange oplever, at der 
enten er for store bureaukratiske problemer i forbindelse med processen, eller fordi man reelt 
oplever, at problemer med enkeltelever må man ”selv klare”.  
 



Til debat 
Hvordan sikrer vi procedurer, så hverken lærere, forældre eller elever oplever stilstand på grund af 
en omstændelig sagsgang? 
Hvilke præcise tidsmæssige succesmål kunne man forvente som en fælles kommunal norm?  
Er det for eksempel i orden, at der kan gå op til et halvt år, fra en lærer henvender sig om andre 
tiltag end den normale undervisning, til der træffes en kommunal/ledelsesmæssig beslutning om 
dette? 
Hvordan sikrer vi, at PPR, skoleledelse og lærere kan løse opgaven, og at der er etableret en 
sagsgang, der sikrer en hurtig etablering af de nødvendige foranstaltninger for den enkelte elev? 

 
 
Venlig hilsen og god debat 
 
Ballerup Lærerforening 
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