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Hvad bliver I klogere på de næste 
50 minutter?

•Hvad er SPS-ordningerne?

•Hvad ved vi om virkningen af SPS-ordningerne? 

•Hvor kan I læse mere? 



Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvad er SPS? 
Kompenserende støtte, som skal sikre, at elever med en funktionsnedsættelse 
kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

SPS-ordninger:
• Frie grundskoler
• Efterskoler og frie fagskoler
• Ungdomsuddannelser
• Videregående uddannelser 
• Forberedende grunduddannelser (FGU)
• Almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser



Specialpædagogisk støtte (SPS)

Støtteformer: 
• Hjælpemidler og instruktion i brugen heraf

• Særligt udformede undervisningsmaterialer

• Personlig assistance og sekretærhjælp 

• Støttetimer med henblik på kompensation af 
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

• Tegnsprogstolkning og skrivetolkning



Hvornår kan I søge?
üSå snart eleven er optaget på uddannelsen

Hvordan søger I? 
üI it-fagsystemet SPS2005 (ansøgning med indstilling og dokumentation)

Er der opmærksomhedspunkter i forhold til overgange? 

üHjælpemidler kan medbringes  til andre uddannelser under SPS-ordningerne

üDokumentationen kan i mange tilfælde ”genbruges” på den nye uddannelse

üEleven skal kontakte den nye uddannelse, så de kan ansøge om at få overflyttet 
hjælpemidlet eller ansøgt om støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS)



• Undersøgelse af virkningen af SPS-ordningen på 
ungdomsuddannelserne gennemføres fra 2018-2021. 

• Evalueringen gennemføres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

• Tre delprojekter
ØRegisterundersøgelse (offentliggjort marts 2019)
ØKvalitative undersøgelser (interviews med fagprofessionelle og elever)
ØSystematiske forløb med tilrettelæggelse af SPS for elever med psykiske 

lidelser.

Virkningsevaluering af SPS på 
ungdomsuddannelserne



Kortlægning af SPS 

Der er sket en stigning i andelen af uddannelsesforløb, hvor der gives SPS.

Delundersøgelse: Registeranalyse



Delundersøgelse: Registeranalyse

Virkning af SPS

SPS-modtagere klarer sig ganske godt, når man sammenligner dem med elever, 
der ikke har modtaget SPS:

Ø De har mindre eller samme sandsynlighed for frafald

Ø Elever, der har modtaget SPS på de gymnasiale uddannelser, har samme eller lidt større 
sandsynlighed for at overgå til videregående uddannelse

Ø Blandt elever, der modtager SPS på baggrund af ordblindhed, ses en mere positiv udvikling i 
karaktergennemsnit fra grundskole til gymnasial eksamen.



De kvalitative undersøgelser viser, at de fagprofessionelle og eleverne oplever, at støtten 
forbedrer deres forudsætninger for at følge undervisningen og gennemføre uddannelsen.

Organisering
Der er på de otte skoler store forskelle på, hvordan SPS-arbejdet er organiseret, og i 
hvilket omfang SPS-medarbejderne oplever at have tilstrækkelig viden og tid til 
støttearbejdet. 

EVA fremhæver, at det kan være en fordel: 

• At det er en intern medarbejder, der yder støtten

• At medarbejderen beskæftiger sig professionelt med at yde støtte

• At støttegiver ikke er en underviser, der står for at bedømme eleven. 

Delundersøgelse: Fagprofessionelle og elever



Forhold der fremmer virkningen af SPS:

Ø God relation mellem støttegiver og elev 
understøtter udbytte af SPS 

Ø Viden om målgruppen er en forudsætning for at yde 
kompetent støtte 

Ø Kobling mellem SPS og undervisning giver 
sammenhængende støtte

Ø Hurtig opstart på støtte understøtter et godt 
uddannelsesforløb for SPS-modtagere

”Vi har mange piger, som har angst og 
depressioner. Bare det der med, at de ved, 
at der er en person, de kan komme til, når 
nu der er nogle ting, der er lidt svære, det 
giver dem en tryghed, tænker jeg, at der 
er en, de kan kontakte, når de har behov 
for det”. 

(SPS-koordinator)

”Mig og min SPS-lærer vi snakker meget 
om struktur. Det er noget, som er svært, 
og som gavner mig meget i hverdagen, 
hvordan jeg laver mine lektier og 
strukturerer tingene, så jeg kan klare en 
hverdag på normal vis”. 

(Elev med psykiske vanskeligheder)

Delundersøgelse: Fagprofessionelle og elever



Find information, vejledninger og undersøgelser 
om SPS på www.spsu.dk

http://www.spsu.dk/


Spsu.dk – se fx:

- Støttegiver på en ungdomsuddannelse: https://www.spsu.dk/for-stoettegivere

- Viden om SPS og funktionsnedsættelser (bl.a. virkningsevalueringer af SPS): https://spsu.dk/for-
stoettegivere/viden-om-sps-og-funktionsnedsaettelser/viden-om-sps

Andre hjemmesider:
- EMU – Danmarks læringsportal: https://www.emu.dk/

Se fx tema om særlige elevgrupper under de enkelte gymnasiale uddannelser

- Ordblindenetværket – et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i 
undervisningen af ordblinde elever: http://www.ordblindenetvaerket.dk/

- Hjælp Til Ordblinde – relanceres i primo 2020 (en side til mennesker med ordblindhed, 
pårørende, fagpersoner og virksomheder: http://www.hto.nu/

Hvor kan du læse videre..

https://www.spsu.dk/for-stoettegivere
https://spsu.dk/for-stoettegivere/viden-om-sps-og-funktionsnedsaettelser/viden-om-sps
https://www.emu.dk/
http://www.ordblindenetvaerket.dk/
http://www.hto.nu/


Kontakt SPS-enheden

Mail: sps@stukuvm.dk (sikker mail)

Telefon: 3392 6003 

Telefontid: 
•mandag-torsdag kl. 10-12 og kl. 13-14, 
• fredag kl. 10-12

mailto:sps@stukuvm.dk

