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Indledning 
Hvorfor nu endnu en opgave om inklusionen? Er dette emne ikke snart uddebatteret, kunne man 
jo godt spørge. Men det er ikke tilfældet. Faktisk er der i disse dage blevet nedsat en 
ekspertgruppe, der skal undersøge og vurdere inklusionens “ømme punkter”. Hvis man ser på 
Folkeskoleloven, står der i §3 stk. 2 følgende: “Børn, hvis udvikling kræver en særlig 
hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i 
specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan 
gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt” (Retsinformation). Men hvorfor 
har vi så så mange børn med specialbehov i folkeskolen? Er det med til, at folkeskolen udvikler 
arbejdsmetoder og skaber rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle, 
som det beskrives i Folkeskoleloven? Viser det, at kommunalbestyrelsen varetager det ansvar, de 
har for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen? 
(Retsinformation) 
En forsker har fornyeligt sagt, at Danmark læser konventioner, som virksomheder læser 
skatteloven, og måske er der noget om det. (Olsen, 2015) Er det virkelig rigtigt? Har den danske 
regering læst erklæringen, de selv underskrev i sin tid i Salamanca i Spanien, og taget det fra den, 
de syntes bedst om? Lige nu er inklusionen en realitet i de almindelige danske folkeskoler. Der 
bliver flere og flere børn i klasserne, der kræver ekstra opmærksomhed fra lærerne, og flere og 
flere lærere får stress. Der er noget, der tyder på, at måden, inklusionen lige nu bliver udført på, 
ikke er holdbar i det lange perspektiv. Det er netop grunden til, at jeg har valgt emnet inklusion, 
da det kunne være interessant at gå lidt dybere ind i, hvad inklusionen er, hvordan den udspiller 
sig på skoler i min kommune, og om den har en fremtid i den danske folkeskole. Disse tanker har 
ført mig frem til følgende problemstilling:  

 
 

Har inklusionen, som vi kender den i dag, en fremtid i den danske folkeskole, eller kræves 
der en omstrukturering af begrebet ”Den inklusive skole” fra Salamanca-erklæringen, og  

hvad er succes kriteriet? 
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Metode 
I mit arbejde med fremtidens inklusion og ”Den inklusive skole” vil jeg gå i dybden med 
Salamanca-erklæringen, der ligger til grund for den inkluderende skole.  
Idet min problemformulering omhandler fremtidens inklusion, vil jeg gå i dybden med, hvad 
inklusion er, hvilket jeg vil gøre ved at undersøge begreber som kvantitativ og kvalitativ 
inklusion, som det er beskrevet af Rasmus Alenkær. Jeg vil analysere de 4 diskurser, der er i 
samtalen om inklusion for at prøve at forstå tankerne bag inklusionen. Jeg er i den forbindelse 
også interesseret i at undersøge, hvordan de 4 diskurser: den etiske, den politiske, den 
pædagogisk/psykologiske og den økonomiske på hver sin måde, og i forhold til 
idealverdenen/virkelighedens verden og individet/samfundet, anskues. Det er jo alles intention, at 
børnene skal hjælpes bedst muligt på vej, og denne diskursmodel viser de uenigheder, der her er i 
dialogen omkring inklusionen.  Når man har med mennesker at gøre, kan man ikke udelukkende 
dele alt ind i en etisk, politisk, pædagogisk eller økonomisk vurdering. Det kræver også i høj grad 
personlig dømmekraft. Derfor har jeg valgt at inddrage den 5. diskurs: omsigt. (Pedersen, 2013)  
I denne forbindelse vil jeg gå i dybden med, hvorfor der kom et skift fra ”den rummelige skole” 
til den ”inkluderende skole”. For at finde ud af, hvad tankerne bag den rummelige skole var, vil 
jeg benytte KL´s pjece, der blev udgivet i 2004 og beskriver den positive side af rummelighed i 
folkeskolen. I samme forbindelse har jeg valgt at inddrage et filmklip med Rasmus Alenkær, der 
hedder ”Rummelighed vs. Inklusion”, hvori han snakker om, hvad rummelighed er, og hvorfor 
det gav god mening at lave ændringen fra at have en rummelig skole til i stedet at have en 
inkluderende skole. Men hvad er forskellen? Det vil jeg også tage et kig på.    
Jeg vil derudover benytte bogen ”Specialpædagogik i skolen” af Susan Tetler og Søren Langager 
til at beskrive de dilemmaer og den praksis, der er koblet til inklusionen.  
Jeg vil ind at analysere Hilbert Meyers ”Hvad er god undervisning”, da det er en af de ting, der 
nævnes i Salamanca-erklæringen, nemlig at den viden og de færdigheder, der kræves for at 
inklusionen kan lykkes, hovedsagelig er funderet i god undervisning og evnen til at identificere 
særlige behov. Men hvad er så god undervisning, og hvordan kan man spotte en, der har særlige 
behov? Noget af dette kan Hilbert Meyer svare på.  En anden teoretiker, jeg vil holde op imod 
Hilbert Meyer, er John Hattie. Hvor Hilbert Meyer ser på undervisning med de pædagogiske 
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briller, har John Hattie undersøgt og analyseret på nogle statistiker og derigennem kommet frem 
til en liste over, hvad der har størst effekt i undervisningen. 
Da folkeskolen sådan helt generelt har gennemgået store forandringer inden for de seneste år og 
med dette oplever visse udfordringer, synes jeg det vil være både relevant men også interessant at 
se nærmere på de udfordringer, der helt specifikt knytter sig til inklusionsområdet. Dette vil jeg 
blandt andet gøre ved at se på den undersøgelse af inklusionen, der blev lavet tilbage i 2011 af 
Danmarks Evalueringsinstitut.   
 
Jeg har valgt at interviewe to kommuner i forhold til deres tanker omkring inklusionen. Det er 
Viborg Kommune, hvor jeg selv bor, og derefter er det Kolding Kommune. Disse to kommuner 
har vidt forskellige tilgange til inklusionen. Den ene kommune følger op på regeringens forslag 
om at inkludere 96 % af alle elever og lukker den ene specialskole efter den anden. Den anden 
kommune har valgt at bibeholde sine specialskoler. Det kunne derfor være interessant at spørge 
dem, hvordan fremtiden ser ud for inklusionen i disse to kommuner. Jeg vil benytte mig af at lave 
et kvalitativt semistruktureret interview, hvor jeg taler med to konsulenter inden for 
specialområdet.  
I forbindelse med forskelle på disse to kommuner vil jeg gå i dybden med KORA-rapporten 
omkring de sårbare børn og kommunernes evne til at løfte disse børn fagligt frem til en mulig 
afgangsprøve. Det er blandt andet denne rapport, som Kolding Kommune bygger sine udtalelser 
på, når de siger, at de ligger blandt landets bedste på netop dette område.  
 

Inklusionens nuværende form 
“Alle elever skal blive så dygtige de kan, og alle elever skal trives i skolen.” (UVM)  Dette er 
ambitionen for den danske folkeskole. Planen er at reducere elevgruppen, der får 2 eller der under 
i karakter frem imod 2018. Dette er udspillet for den almindelige folkeskole i Danmark. Ikke nok 
med, at vi ønsker, at eleverne bliver dygtigere og dygtigere, så skal antallet af elever, der placeres 
i specialklasser eller specialskoler også reduceres. Sidste år - i 2015 - skulle hele 96 % af alle 
skolebørn i Danmark kunne indgå i den almindelige undervisning i folkeskolen. Det er her ordet 
inklusion kommer ind i billedet. (EMU) Men hvad betyder det?  

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Fremtidens inklusion - Henriette Jacqueline Rasmussen LH211211 
UC-Syd Haderslev 2016  
  Side 6 af 56 
 

 
Baggrunden for inklusion - teori 
Inklusion handler om, at børn føler sig som en værdifuld del af fællesskabet både socialt og 
fagligt. Denne tanke har sit udspring i den såkaldte Salamanca-erklæring, der blev vedtaget i 
1994 med den centrale tanke, at alle børn - uanset om de har et handicap eller ej - har ret til en 
uddannelse på lige fod.  
 
Begrebet inklusion gør op med forestillingen om, at noget er mere normalt end andet, og hvem 
der har ret til at bedømme, hvad der er normalt.  Inklusion går altså ud på at skabe en skole, hvor 
alle har lige meget ret til at definere og præge fællesskabet (EVA, 2011) 
Inklusionen handler altså om at skabe plads til større bredde og mere forskellighed i 
almenundervisningen, og om at alle skal have mulighed for at deltage aktivt i fællesskabet og 
være med til at præge det.   
 
Salamanca-erklæringen 
I juni 1994 i Salamanca Spanien blev der udfærdiget et handlingsprogram for 
specialundervisning. Det var en erklæring, hvori man bekræftede, hvad 
menneskerettighedserklæringen fra 1948 allerede havde sagt, nemlig at: “alle mennesker har ret 
til uddannelse” (Verdenskonference om specialundervisning, 1994). Det kommer frem i 
erklæringen fra 1994, at en forudsætning for, at handlingsprogrammet kan gennemføres, er, at 
skolerne bør være i stand til at tage imod alle børn, uanset om de er fysisk udfordrede, 
intellektuelt begavede eller har andre udfordringer. Dette stiller dog en række krav til 
skolesystemerne. Men efter som flere og flere børn oplever indlæringsvanskeligheder på et eller 
andet tidspunkt i deres uddannelsesforløb, må disse krav være nogle, der bliver opfyldt således, at 
alle børn får muligheden for en uddannelse. Disse tanker om krav til uddannelsessystemerne, 
menneskerettighedserklæringen og kampen for at ændre den diskriminerende holdning i 
samfundet over for mennesker med handicap var netop udspringet for “Den inklusive skole”.  
 
I denne erklæring nævnes der en række krav, der skal til for, at den inklusive skole vil fungere. 
Der står blandt andet: ”Udviklingen af inklusive skoler kræver: formulering af en klar og 
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overbevisende politik, tilstrækkelig økonomiske midler – en effektiv oplysningskampagne, et 
omfattende informations- og efteruddannelsesprogram for personale.” (Verdenskonference om 
specialundervisning, 1994) Derudover står der, at man må indføre et mere fleksibelt system, der i 
højere grad tager hensyn til det enkelte barns behov. En ting, der særligt lægges vægt på, er 
muligheden for, at de børn, der har særlige uddannelsesmæssige behov, kan få den nødvendige 
støtte. Der står blandt andet i afsnit 2 b§29, at: ”Børn med særlige uddannelsesmæssige behov 
skal have ekstra undervisning inden for de almindelige læseplaner, de skal ikke have særlige 
læseplaner. Princippet må her være at sørge for, at alle børn får den samme uddannelse og at give 
ekstra hjælp og støtte til de børn, der har behov for det” (Verdenskonference om 
specialundervisning, 1994).  
I erklæringens forord om principper, politik og praksis for specialundervisning er der listet 5 
punkter op, der alle handler om den grundlæggende ret til undervisning og uddannelse, som alle 
børn skal have. Der står:  

 Alle børn har en grundlæggende ret til uddannelse og skal have mulighed for at opnå og 
opretholde et acceptabelt læringsniveau. 

 Ethvert barn har unikke egenskaber, evner og læringsbehov. 
 Uddannelsessystemer og forløb skal indrettes, så de tager hensyn til de forskelle, der er på 

børn. 
 Børn med særlige uddannelsesmæssige behov skal have adgang til almindelige skoler. 

Skolerne skal være i stand til at imødekomme børnenes behov ved at bruge en pædagogik, 
der er centreret om det enkelte barn (kursiveret af forfatteren). 

Disse punkter viser det store arbejde, der ligger i at klargøre skoler og personale til at løfte de 
opgaver, der ligger i at inkludere børn med særlige behov. Der bliver lagt stor vægt på, at det er 
nødvendigt med støtte og ekstra hjælp til disse elever. Men ikke nok med, at der er lagt fokus på 
eleverne, så kommer det også frem, at lærere og andet personale har ret til efteruddannelse, 
hvorved de på bedste vis kan varetage opgaven med de børn, der har særlige uddannelsesmæssige 
behov.  
 
På baggrund af Salamanca-erklæringen og FN-konventionen fra juli 2009 gennemførte 
regeringen i 2012 en lovændring, der sagde, at gennem den inkluderende skole skulle 
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eksklusionen nedbringes, og samtidig skulle fagligheden løftes, og elevernes trivsel skulle 
fastholdes.  
Med denne lovændring skulle der følge specialpædagogisk støtte med til de børn, der før var 
ekskluderet i specialtilbud. 

Fra rummelighed til inklusion 
I 2004 stod skolen over for en forandring af de helt store. Planen var, at nu skulle skolen være 
rummelig frem for den traditionelle skole, man havde kendt i mange år. Med den rummelige 
skole kom også begrebet fleksibel undervisning ind i skolen (Landsforening, 2004). Den 
rummelige skole betød, at der skulle være plads til børns forskelligheder. Det skulle være muligt 
at lave fleksibel undervisning, fleksibel holddeling og fleksibel tid. Tiden var nu kommet til, 
lærerne skulle til at arbejde i teams frem for kun at tænke på deres eget linjefag, og der skulle 
også knyttes en lærer eller specialpædagog til hvert team. Denne kompetence skulle hjælpe med 
at få lavet de optimale aktiviteter og gruppedannelser. Den pjece, KL sendte ud i 2004 
(Landsforening, 2004), indeholdt fiktive fortællinger om, hvor god den nye rummelige folkeskole 
var. Der var plads til alle børn, uanset hvilke forudsætninger de kom med. Men hvorfor ændre 
skolen igen til at være inkluderende frem for rummelig? Hvad var forskellen? Begrebet ”Den 
rummelige skole” har med tiden fået en negativ klang. Det at rumme nogle er blevet oversat med 
”Jeg er rigtig, det er du ikke. Men det gør ikke noget for jeg er stor nok til at rumme dig.” 
(Alenkær, Rummelighed vs. inklusion, 2014) Man deler børnene op i dem, der er normale og 
dem, der er specielle. Men hvem vil gerne kun rummes? Det er udgangspunktet for, at man i 
stedet for rummelighed begynder at tale om inklusion. Nu skal man ikke længere blot rummes, 
men man skal også være en værdifuld del af fællesskabet.  

De 4 diskurser - teori 
Alle har en mening om inklusionen, og ofte kan samtaler om inklusion ende med ophedet debat 
eller ligefrem skænderier, da det er et emne, der har med følelser at gøre og har et meget 
personligt afsæt. Disse mange uenigheder skyldes ikke nødvendigvis, at man har grundlæggende 
forskellige opfattelser af inklusionen, men nærmere hvilket perspektiv man ser inklusionen ud 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Fremtidens inklusion - Henriette Jacqueline Rasmussen LH211211 
UC-Syd Haderslev 2016  
  Side 9 af 56 
 

fra. Det kan derfor være en god ide at være klar over, hvilket perspektiv man ser inklusionen fra 
for at undgå skænderier. Inklusionen kan ses fra 4 forskellige perspektiver eller diskurser: 

 Den politiske diskurs  
 Den økonomiske diskurs 
 Den etiske diskurs 
 Den pædagogiske diskurs 

Diskursmodellen er lavet således, at den etiske diskurs og den pædagogiske diskurs tager afsæt i 
individets ret til deltagelse og læring, hvor den politiske og den økonomiske diskurs tager afsæt i 
samfundets behov for at hænge sammen. Derudover er modellen delt i ideal og virkelighed. Det 
er ord fra filosofien omkring kosmos og kaos. Altså den perfekte verden, hvor alt er roligt og 
dejligt kaldes kosmos - og den virkelige verden, vi mennesker skaber os, kaldes kaos. (Clausen, 
2013) 

 
Figur 1 De fire diskurser fra artiklen Fire diskurser i samtalen om inklusion 
 
De 4 diskurser set ud fra den kvalitative inklusion - analyse 
Hvordan skal disse diskurser forstås I forhold til teorien om den kvalitative inklusion, som vi 
senere skal undersøge nærmere? Ser man inklusionen fra det kvalitative syn, bevæger man sig 
rundt i den sociologiske anskuelse af individet. Man hælder til at bruge udtryk som: ”Børnene har 
også et liv, som skal respekteres” og ”Det giver god menig, at..” eller  ”Hvis børnene skal have 
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noget ud af det, så..” Disse er alle udtryk, der stammer fra den etiske og den pædagogiske 
diskurs. Man argumenterer mere med følelserne - det normative - end med fornuften eller fakta.  
Diskussionen foregår mellem individet og samfundet.  
Kvalitativ inklusion set i det etiske lys 
Den etiske verden tager udgangspunkt i individet og i, hvordan den ideelle verden vil se ud for 
det enkelte menneske. Det ville være helt ideelt, hvis man kunne spørge hver enkelt elev, hvor de 
befinder sig bedst og arbejde ud fra dette. For nogle elever vil svaret være, at de befinder sig 
bedst i små grupper med mennesker, der har de samme ting at kæmpe med, som de selv har. 
Derfor vil de selv ønske en eksklusion fra det store fællesskab. Andre igen har et stort socialt 
behov, og selvom de har nogle udfordringer på nogle områder, vil de klart vælge at være en del af 
det store fællesskab. Her ser man en klar sammenhæng mellem den etiske diskurs og kvalitativ 
inklusion, da begge tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for individet og tager hensyn hertil.  
Kvalitativ inklusion set ud fra den pædagogiske side 
Kigger man på den pædagogiske diskurs, handler det her om at tage sig af børnenes læring. Man 
har fokus på, at eleverne udvikler sig, at de bliver udfordret, og at de er trygge, mens de oplever 
denne naturlige udvikling. Netop trygheden i denne diskurs er et af nøglepunkterne i den 
kvalitative inklusion. For, at en elev skal kunne være fuldt kvalitativt inkluderet, er det vigtigt, at 
eleven oplever sig selv som værende både fysisk, socialt og opgavemæssigt inkluderet. Disse ting 
kan kun blive opfyldt, hvis eleven oplever tryghed i de rammer eleven er placeret i. Det er dog 
ikke kun de elever med særlige behov, man her skal være opmærksomme på. Nogle elever med 
særlige behov, der bliver inkluderet, kan have en udadreagerende adfærd, fordi de ikke oplever 
tryghed i de rammer, de er sat i. Dette kan skabe utryghed blandt de elever, der skal inkludere 
børn med særlige behov.  
Kvalitativ inklusion set i lyset af den politiske diskurs 
Samfundets overlevelse står på spil. Den politiske diskurs retter sig mod den ideelle verden, 
ligesom den etiske diskurs gør. Men man ser ikke så meget på individet, men mere på hvordan 
man indretter sig efter hinanden og med hinanden, så man kan skabe gode rammer for 
individernes overlevelse og udfoldelse. Den kvalitative inklusion, som i den politiske diskurs 
bliver kaldt eksklusion, truer samfundets overlevelse. Denne form for inklusion vil skabe 
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parallelsamfund både i skoleverdenen og på arbejdsmarkedet, og det er på ingen måde 
ønskværdigt. Et problem her kan dog være, at mange udsagn angående inklusionen i denne 
diskurs er postulater, de bliver givet en saglig karakter ved, at man kobler et kendt navn til -  
såkaldt evidensbaseret udsagn - men disse er ikke umiddelbart til at af- eller bekræfte.  
Kvalitativ inklusion set ud fra den økonomiske diskurs 
”Kan det betale sig?” I den økonomiske diskurs drejer samtalen sig om, hvorvidt det er rentabelt 
på den korte eller lange bane. Det kan umiddelbart virke nemt at finde ud af, hvad der er rigtigt 
og forkert, og alligevel så kolliderer den økonomiske diskurs med den pædagogiske diskurs og 
den kvalitative inklusion. Hvor både den pædagogiske diskurs og den kvalitative inklusion ser på, 
hvad der er bedst for børnene, ser man i den økonomiske diskurs på, hvad der er bedst 
økonomisk. De særlige foranstaltninger, der er forbundet med børn med særlige behov, er ofte 
meget dyre i forhold til det almene område. Man mener derfor her, at ved at inkludere så mange 
som muligt i den almene folkeskole, kan man flytte nogle af pengene fra specialområdet over i 
det almene område.   
De 4 diskurser set ud fra den kvantitative inklusion - analyse 
Den kvantitative tilgang vurderer derimod inklusionen fra den samfundsmæssige side. Her er det 
politisk bestemt, hvem der skal være hvor i samfundet. Det er i disse samtaler om inklusion - set 
fra den politiske og den økonomiske side - et spørgsmål om at få samfundet til at overleve og 
reproducere sig selv. Med andre ord, hvordan vi får flest mulige i arbejde, så de kan være med til 
at bære samfundets økonomiske byrder.  
Kvantitativ inklusion set i det etiske lys 
Der opstår et dilemma, når man ser på den kvantitative inklusion i et etisk lys. Hvad vejer mest: 
Hensynet til gruppen af mennesker eller hensynet til den enkelte? Den kvantitative inklusion 
betyder kort sagt ”Er man inde, så er man inkluderet” (Alenkær, www.alenkaer.dk, 2014), men 
set i et etisk lys, så har alle ret til at deltage i de almene fællesskaber. Det står omtalt i 
Salamanca-erklæringen, at uddannelsessystemerne skal indrettes på en sådan måde, at de tager 
hensyn til de store forskelle, der er på mennesker. Den etiske diskurs tager altså udgangspunkt i, 
hvad barnet selv har det bedst med. Et eksempel på kvantitativ inklusion, der slog fejl set i lyset 
at den etiske diskurs, er Marcus. Marcus står omtalt i en udgave af Folkeskolen, han er infantil 
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autist. Da han skulle starte i skole, blev han sat i en almindelig folkeskole og fik lidt støtte til at 
klare dagen. Hans mor fortæller i artiklen, at Marcus hurtigt blev stresset, og han blev mere og 
mere modvillig mod at skulle i skole. I lange perioder kom han slet ikke i skole. Kommunen 
ender med at bede Marcus’ mor om at underskrive papirerne på en tvangsfjernelse, da de ikke 
mener, det er acceptabelt, at Marcus ikke går i skole (Stanek, 2015). I artiklen er der flere 
episoder i andre kommuner, der ligner denne. Dette er set ud fra det individuelle etiske korrekte, 
men når vi taler kvantitativ inklusion, skal inklusionen ses ud fra, hvad der er etiske korrekt for 
fællesskabet. Her kan man trække Salamanca-erklæringen ind, hvor der siges, at: ”…etableringen 
af dem (de inklusive skoler) er et vigtigt skidt i kampen for at ændre diskriminerende holdninger, 
for at skabe rigtige fællesskaber og for at udvikle det inklusive samfund” (Verdenskonference om 
specialundervisning, 1994). Den kvantitative inklusion i folkeskolen er et skridt på vej mod et 
mere inkluderende samfund, hvor vi kan acceptere hinanden for dem, vi er.  
Kvantitativ inklusion set fra den pædagogiske side 
Det siges, at lige børn leger bedst, men i den sætning glemmer man mangfoldigheden, der er i et 
samfund. Når man inkluderer børn med særlige behov, danner man eleverne til at forstå og 
acceptere hinandens forskelligheder. Dannelsesaspektet er derfor en væsentlig del af den 
pædagogiske tilgang. Ved kvantitativt at inkludere mange forskellige børn, nedbryder man de 
barrierer, der ellers kan skabe et todelt samfund. Derudover kan man se på selve læringen. Har 
man en homogen gruppe af børn, siges det, at læringen ikke er så effektiv, som hvis man har en 
uhomogen gruppe af børn. (Clausen, 2013)  
Kvantitativ inklusion set i lyset af den politiske diskurs 
Politisk set har man besluttet, hvor mange elever, der skal være i den almene folkeskole. Man har 
altså besluttet, at elever, der før ikke havde muligheden for at være en del af det store fællesskab, 
nu skal have retten til at deltage på lige fod med børn uden særlige behov. Dette tager den 
kvantitative inklusion højde for. Her sørger man for, at så mange som muligt får lov til at deltage. 
Man skaber på den måde lige muligheder for alle, uanset om man er dreng eller pige, har et 
handicap eller ej. Politisk er det blevet besluttet, at elever med særlige behov kan inkluderes, 
hvilket flertallet har bestemt, og derfor kan man tale om kvantitativ inklusion.  
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Kvantitativ inklusion set ud fra den økonomiske diskurs 
Der er ikke megen tvivl om, at det koster mange penge at opretholde specialenheder i en 
kommune. Ved at vælge den kvantitative tilgang til inklusionen bliver det muligt at bruge nogle 
af disse penge, der spares på dette område, i den almindelige folkeskole. Besparelserne opnås 
blandt andet ved en reduktion af transport til og fra specialskoler, bygninger der kan spares væk 
og andre faste udgifter, der kan reduceres eller helt fjernes. Udgifterne til personalet med 
ekspertise inden for specialområdet kan dog ikke spares væk, men personalet skal i stedet ud på 
skolerne efter en tildelingsmodel, der deler efter, hvor der er størst behov.  
Den 5. diskurs - teori 
Som et opgør med de 4 diskursers dagsorden – politisk, etisk, økonomisk og pragmatisk, er der 
blevet udviklet en 5. diskurs – professionsdiskursen. Det er nødvendigt med denne 5. diskurs, da 
det er et arbejde, hvor man interagerer med andre mennesker, og man må derfor kunne udøve 
personlig dømmekraft. (Pedersen, 2013) Det er her, den professionelle diskurs kommer ind i 
billedet.  Denne professionsdiskurs er set i en lærerprofessionskontekst, hvor det handler om at 
tage vare på børns læring og udvikling, og hvor det handler om at give lærerne de kompetencer, 
der er brug for i forhold til inklusionen. (Molbæk, Hedegaard-Sørensen, & Quvang, 2014) 
I Salamanca-erklæringen står der ”Det grundlæggende princip er, at alle børn så vidt muligt skal 
gennemgå læreprocessen sammen, uanset hvilke vanskeligheder de måtte slås med, og uanset 
hvor forskellige de er.” Dette lægger op til, at man har en professionel tilgang til inklusionen. Det 
er en vedvarende proces, og det kræver en vis form for faglighed at kunne håndtere ansvaret for 
elevers læring på en forsvarlig måde. Til dette er der beskrevet 3 temaer, der skal muliggøre disse 
velfærdsprofessionelle: 

 Møde –Måden børn og lærere møder hinanden på i en læringsproces, og resultatet af 
denne proces er altafgørende for, om læringen bliver en succes eller fiasko. 

 Materialisering -  læring er både mål og indhold for aktivitet i skolen. Der sker en 
personlig udvikling gennem deltagelse i skolens fællesskab, som har betydning for den 
enkelte livshistorie.  

 Mestring- Et vigtigt mål for undervisningen er at udvikle kompetencer hos barnet, så det 
senere bliver en deltagende demokratisk medborger. Det bør være et resultat af skolens 
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bestræbelser, at man livet igennem kan mestre de stadig mere komplekse udfordringer 
man møder.  

Det er altså en mere praktisk måde at anskueliggøre inklusionen på og samtidig et opgør med den 
forståelse, at en metode kan løse opgaven med inklusion. Det er et faktum, at inklusionen ikke er 
en metode, men en måde at tænke og handle på.  
Inklusionseftersyn 
I den seneste tid har der været stor fokus på inklusionen i den danske folkeskole. Et udvalg har 
været nedsat til at gå inklusionen efter i krogene. Dette er blandt andet sket, fordi man har set, at 
lærerne underviser mere nu end før samtidig med, at der er kommet flere elever ind i klasserne. 
Derudover siger Claus Hjortdal, at det er umuligt at følge de penge, der kommer fra 
specialområdet. (Lauritsen, 2016) KL har lavet en undersøgelse, der viser, at pengene er fulgt 
med ud, men man ved samtidig, at der er sparet på andre områder, og derfor er pengene nok fulgt 
med barnet, men er ikke fulgt med problemet. Ekspertgruppen kommer med følgende 
konklusion: "Anbefalingerne skal være praksisnære og skal umiddelbart kunne iværksættes. 
Anbefalingerne skal kunne realiseres inden for de gældende økonomiske rammer og de 
overordnede lovgivningsmæssige rammer" (Weigaard, Blankenberg, Skall, & Hejlskov 
Schjerbeck, 2016). Dette er meget godt i tråd med den 5. diskurs - netop dette med, at det skal 
være praksisnært.  

Kvantitativ inklusion vs. kvalitativ inklusion - Teori 
Som nævnt tidligere er det regeringens mål at få 96 % af alle elever inkluderet i den almindelige 
folkeskole. Men her kan man spørge, om det er helt fornuftigt at tænke på inklusionen i den 
kvantitative udgave. Netop det, at man skal få så mange børn som muligt til at opholde sig i den 
samme klasse. (Alenkær, www.alenkaer.dk, 2014) Vurderer man inklusionen fra den kvantitative 
vinkel, handler det om, at der er nogle elever, der er skæve, og de skal nu flyttes fra specialklasser 
eller skoler ind i det normale. Men tilfældet er, at alle børn er noget særligt, og alle elever skal 
inkluderes. Det er ikke kun forbeholdt børn, der har været tilknyttet specialskoler. Denne måde at 
tænke inklusion på er et billede på den politiske situation, ikke kun Danmark men resten af 
verden er i nu. Verdensøkonomien er stram, og den kvantitative inklusion er et billede på, at vi 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Fremtidens inklusion - Henriette Jacqueline Rasmussen LH211211 
UC-Syd Haderslev 2016  
  Side 15 af 56 
 

alle skal spare. Dog er det ikke alle, der er enige om, at dette er en spareøvelse. Flere gange har 
man for eksempel kunne høre eller læse Christine Antorini udtale sig, at inklusionen ikke er en 
spareøvelse, men et spørgsmål om holdning. (Boel, 2012) Man kan dog ikke komme uden om, at 
mange lærere føler, at den økonomiske støtte, de var blevet lovet, der ville følge med elever med 
særlige behov, ikke i alle tilfælde kom til den almindelige skole, som det også kommer frem i den 
nyudgivne inklusionseftersynsrapport (Weigaard, Blankenberg, Skall, & Hejlskov Schjerbeck, 
2016). Succeskriteriet for denne måde at anskue inklusionen på findes i mængden af elever, der 
opholder sig i den almindelige skole. Men det kan diskuteres, om dette er den rette måde at 
anskue en succesfuld inklusion på. I et indslag på TV2 kunne man høre Natasja Arildsen fra 
Kolding kommune sige: ”Da jeg gik på den anden skole (den almindelige folkeskole), havde jeg 
svært ved at følge med de andre. Der var jeg ikke særlig god. Men efter jeg er kommet herud, har 
de brugt meget mere tid på mig for at lære mig de ting, jeg skal lære. Så nu følger jeg med de 
andre.” Natasja er ikke et enkeltstående tilfælde. I samme indslag ser man en ung mand ved navn 
Mads Jørgensen. Da han gik i den almindelig folkeskole, var han en uromager. Han kunne ikke 
sidde stille og blev altid smidt uden for døren. Han blev flyttet til en specialskole, og nu er han 
næsten færdigudlært VVS-mand. (Røndbjerg-Christensen, 2016) Et af problemerne med 
kvantitativ inklusion er, at det er med til at fastholde idealet om den traditionelle folkeskole med 
fællesmål og standardiseret tests, og dette vil med god sandsynlighed føre til, at flere og flere 
børn ikke ”passer ind” i klassen længere. Der må derfor findes på en anden tilgang til inklusions-
problematikken. 
Hvis ikke den kvantitative inklusion er optimal, hvad skal man så gøre? Det har Rasmus Alenkær 
et bud på. Han kalder begrebet ”Kvalitativ inklusion”. (Alenkær, www.alenkaer.dk, 2014) Med 
dette begreb følger der tre forhold, som giver god sammenhæng i den skolemæssige situation. De 
er som følger: 

 Fysisk betingelser 
 Socialt samspil 
 Opgaveløsning 

Disse tre punkter kaldes også IC3-modellen.  
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Kvalitativ inklusion går ikke ud på at få nogle til at passe ind i det ”normale”, men derimod så 
lægges der vægt på, at det er elevens oplevelse af at være inkluderet, der skal måle, om det er en 
succes eller ej. Der er ikke nogle børn, der skal inkluderes mere end andre. Man kan for eksempel 
have et barn, der er dygtig til alt det faglige, fungerer som det skal. Dette barn skal også have 
følelsen af at være inkluderet. Alle børn er med andre ord specielle. Det vigtigste er, at barnet 
føler sig fysisk godt tilpas, at barnet oplever anerkendelse og føler, at det har et tilhørsforhold og 
sidst men ikke mindst, at barnet kan udvikle sine faglige evner og kompetencer. Børn oplever 
ikke den kvalitative inklusions succes ens, og det kan derfor ikke være en bestemt pædagogisk 
tilgang eller nogle fastsatte fysiske rammer, der sikrer, at alle børn oplever kvalitativ inklusion. 
Dermed ikke sagt, at der skal være forskellige pædagogiske tilgange til alle børn. Der er 
fællestræk ved børn, og det giver god mening at etablere større eller mindre grupper, hvor 
eleverne får et læringsfællesskab. Disse læringsfællesskaber er med til, at eleverne oplever et 
socialt tilhørsforhold, og de oplever en generel socialisering. Langt de fleste børn kan nyde gavn 
af at være inden for de store rammer, altså de store læringsfællesskaber, men kan de ikke være 
der, må de små rammer redefineres. Det er dog her, der er nogle udfordringer ved den kvalitative 
inklusion. Har man sat børnene i disse små læringsfællesskaber, kan de opleve, at de nok hører til 
på skolen, men de er ikke nogen værdifuld og aktiv del af det store skolefællesskab. Det er derfor 
vigtigt, at skolen kan skabe en fælles skoleidentitet, der skaber sammenhæng og giver oplevelsen 
af at høre til.   
IC3-modellen 
IC3 – Inklusion Cirkler 3 (de tre fundamentale forhold med hver sin cirkel) er en model, der 
hjælper med at se, om eleven er fuldt kvalitativt inkluderet. Eleven skal altså føle sig inkluderet 
både på det fysiske plan - og socialt og fagligt. Rasmus Alenkær har opstillet t punkter for hver af 
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de 3 cirkler. Disse ti punkter er med til at 
danne et indblik i den enkeltes inkludering. 
I den perfekte verden kan der tjekkes af 
ved alle 30 punkter, men dette er ikke 
muligt.  
Under emnet ”De fysiske betingelser” ser 
man punkter som for eksempel: 

 Eleven har en fysisk base i et 
aldersafstemt miljø 

 Eleven har en personlig skuffe 
eller et skab, hvor personlige genstande kan opbevares. 

 Eleven oplever skolens lokaler som fysisk behagelige, og at møblerne passer til elevens 
fysiologiske behov. 

 Eleven oplever skolen som et roligt sted, hvor man kan fordybe sig i undervisning og 
læring 

Dette er blot et lille udpluk af de ting, der er med til, at en elev kan føle sig inkluderet på det 
fysiske plan, når vi taler kvalitativ inklusion. Når man ser på det sociale perspektiv, er det vigtigt 
at se på, om eleven deltager aktivt i de aktiviteter, der foregår i frikvartererne, og om eleven føler, 
at denne har en værdi i det fællesskab, eleven befinder sig i. Derudover ligger der et arbejde for 
lærer og pædagoger i at få skabt en respektfuld, anerkendende og venlig relation til eleven.  
Denne model, IC3, er ikke et naturvidenskabeligt måleinstrument, men i stedet handler den om, 
at man har en dialog, der er konstruktiv og målrettet. En dialog der ser på elevens muligheder for 
at blive kvalitativt inkluderet i skolen. Det er først, hvis eleven kan placeres i midten af de tre 
cirkler, at der er tale om en fuld, kvalitativ inkludering af eleven. Ved hjælp af denne dialogiske 
model får man et grafisk billede af de specifikke udfordringer, der er med til at inkludere den 
enkelte elev.  
Hvis man holder fokus på, at inklusionen skal være kvalitativ, vil man ikke fokusere på de 
rammer, det sker under men derimod indholdet for den inkluderede elev.  

 Figur 2 IC3 modellen fra artiklen Kvalitativ inklusion 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Fremtidens inklusion - Henriette Jacqueline Rasmussen LH211211 
UC-Syd Haderslev 2016  
  Side 18 af 56 
 

Inklusionen og udfordringer - Analyse 
Generelt set så har folkeskolen stået over for nogle store forandringer og derved også store 
udfordringer gennem de sidste par år. Men en af de ting der stadig giver udfordringer, er 
inklusionen. I en rapport udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut i 2011 (EVA, 2011) kunne 
man se, at mange lærere klart mener, at inklusionen og undervisningsdifferentiering hænger 
sammen, men mange lærere føler, at der mangler resurser i form af ekstra hænder i klassen eller 
specialpædagogisk viden for at kunne få inklusionen af elever med særlige behov til at lykkedes. 
Derudover siger mange af lærerne, at fagligheden bliver ringere, hvilket gør, at mange elever, der 
ligger over gennemsnittet, vælger at komme på privat skole. Dette kan man se i statistiker lavet 
over antallet af elever i den danske folkeskole. Her ser man, at over de sidste 5 år er antallet af 
elever, der er knyttet til en af de frie skoler, steget med 2 %. (Undervisningsministeriet, 2016) 
Her kan man se, at i takt med at de frie skolers elevtal stiger, så falder elevtallet i folkeskolerne. 
Det skal dog her siges, at Viborg Private Realskole ikke har fornemmelsen af, at deres tilvækst af 
elever nødvendigvis skyldes regeringens krav om at inkludere 96 % af eleverne i den almindelige 
folkeskole. (Rose-Hansen, 2016) 

 
Figur 3 oversigt over antallet af elever i folkeskolen og privatskoler - fra UVM 
 
Tilbage i 2013 kunne man læse i ”Folkeskolen” (Brøns Riise, Aisinger, & Lauritsen, 2013), at 
helt op imod 70 % af lærerne ikke havde fået tilbudt den efteruddannelse, der ville gøre 
inklusionen nemmere for alle - både lærere og elever. 67 % af alle lærerne følte sig ikke rustet til 
at håndtere inklusionsbørn i deres undervisning.  
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Men 2013 er ved at være et par år siden. Der har været tid til at rette op på de ting, der er nogle af 
udfordringerne ved inklusionen. Men to år efter, 2015, ser det ud til, at det er de samme 
udfordringer, der er forbundet med inklusionen. I Folkeskolen for november 2015 kunne man 
læse, at det stadig er en af udfordringerne – at lærerne stadig mangler kompetencegivende 
uddannelse. (Lau, 2015) 
”Selv de dygtigste lærere dumper i inklusion” – lyder titlen på en artikel skrevet ud fra et 
forskningsprojekt af UCC-forskerne Lotte Hedegaard Sørensen og Sine Penthin Grumløse. 
(Tonsberg, 2015) I dette forskningsprojekt ser man en side af lærergerningen, der ikke kommer 
frem i lyset ret ofte. Lotte og Sine fortæller, at de i to år har været på en skole for at observere, 
hvordan det går med inklusionen. Lotte Hedegaard Sørensen siger om deres forskning:  "I 
forskningsprojektet ser vi nogle didaktisk dygtige, velforberedte, fantastisk engagerede lærere, 
som ikke bare går op i deres fag, men også i at variere undervisningen, inddrage eleverne og 
arbejde målstyret. De er strukturerede og bedriver forbilledlig klasseledelse. Lærerne er kolossalt 
loyale over for de dagsordner, der sættes politisk. De her lærere gør alt det, vi som samfund, 
politikere og skole forventer af dem.” (Molbæk, Hedegaard-Sørensen, & Quvang, 2014) Det er 
altså ikke fordi lærerne ikke gør deres job godt nok eller ikke går op i deres job. Udfordringen 
ligger i, at der bliver forlangt for meget af den enkelte lærer. Man skal kunne undervise 
forbilledligt i sit fag, optimere elevernes læring og også være opmærksom på alle de andre 
dimensioner af eleverne. Dette kan være vanskeligt, når man tager klassernes størrelse i 
betragtning, og selvom der i gennemsnit kun er 5 elever pr. skole med særlige behov, så er nogle 
skoler hårdere ramt end andre. For eksempel skolen i dette projekt, hvor størstedelen af eleverne 
kommer fra et af de fattigste områder i Danmark. Men er det så for dårligt, at lærerne ikke kan 
fokusere eller generelt ikke fokuserer på alle dimensionerne på en gang? Som det kommer frem i 
bogen ”Effektiv undervisning”,  er opmærksomhed et fænomen, der kan inddeles i to grupper. 
Opmærksomhed kan enten være fokal eller subsidiær. (Brodersen, Fibæk Laursen, Agergaard, 
Grønbæk Nielsen, & Ørsted Andersen, 2008) Det at have fokal opmærksomhed på noget kan 
beskrives med det at slå et søm i et bræt. Man fokuserer på sømhovedet for at ramme sømmet. 
Når man skal slå sømmet i, kommer alt andet omkring en i baggrunden, altså det bliver 
subsidiært. Tingene omkring en forsvinder ikke, men ens fokus er på at slå sømmet i. Fokuserede 
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man på alle de andre ting omkring en, ville man ramme sine fingre i stedet for. Noget lignende 
kan siges om undervisning. I undervisningen kan man have en lærer, der skal undervise i et emne. 
Forklaringen af emnet kræver lærerens fulde opmærksomhed. Læreren skal være sikker på, at 
eleverne forstår emnet og selv kan arbejde med dette efter kort tid. Emnet og forklaringen heraf 
er for læreren det fokale. Det subsidiære er også i klassen. Det kan være, der er en elev, som 
rejser sig og går rundt, og samtidig kan det være, at der er en anden, som larmer eller snakker, 
men dette kan glide i baggrunden for læreren. Det er ikke muligt for læreren at holde fokus på 
undervisningen og på de børn, der har behov for lidt ekstra opmærksomhed på samme tid. Derfor 
kan der være visse fordele i, at der er en ekstra voksen i lokalet til at tage sig af eller dæmpe de 
elever, der kan forstyrre undervisningen. Hvis læreren ikke reagerer på eleven, der vandre rundt, 
vil lærerens autoritet forsvinde. Læreren kan have de bedste intentioner om at levere en effektiv 
og god undervisningen, men hvis man er fokal fokuseret, er det umuligt at være fokuseret på det 
subsidiære, og dermed falder planen om den gode undervisning til jorden. Der kan derfor være 
ide i at benytte metoden, der hedder ”Collaborative Learning”, altså tolærerordning. (Brørup 
Dyssegaard & Søgaard Larsen, 2013) En rapport fra Dansk Clearinghouse fra 2013 viser, at der 
er evidens for, at eleverne lærer bedre, når der er både en lærer og en speciallærer/pædagog i 
klassen. Det har et positivt resultat, når speciallærer og lærer udveksler undervisningsroller, og 
når begge voksne underviser og støtter alle elever.  
Intentionerne om at kunne balancere er der hos de fleste lærere, som man kan se udtrykt i den 
følgende kommentar: 
”Skolen lever på alle måder op til de forestillinger, vi gør os i skoledebatten om ’den gode skole’ 
og ’den gode undervisning’. Og alligevel må vi konstatere, at der er store udfordringer, når vi 
kigger på den måde, de inkluderer og bedriver undervisningsdifferentiering på.” konstaterer Lotte 
Hedegaard-Sørensen (Molbæk, Hedegaard-Sørensen, & Quvang, 2014).  
Et af de dilemmaer, der kan opstå for lærerne, er, at de får oplevelsen af, at de må gå på 
kompromis med fagligheden for i stedet at bruge mere tid på elevernes trivsel og sociale samspil.   
Men er det så kun lærerne, der kan føle sig frustrerede og har fornemmelsen af, at det ikke er godt 
nok? Dansk Handicaporganisation har gennemført en rundspørge, hvor 400 forældre til 
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handicappede børn i folkeskolen har svaret på en række spørgsmål om deres børns trivsel i 
skolen.  
I denne rundspørge kommer det frem, at mange forældre føler, at deres barn bliver ekskluderet 
fra det sociale fællesskab, og at de ikke får nok ud af undervisningen. Derudover svarer hver 
tredje, at der er aktiviteter, deres børn ikke kan deltage i.  
Man kan også se, at 70 % af de adspurgte svarer, at deres barn har haft fravær på grund af deres 
handicap, og 60 % svarer, at de ikke mener, at lærerne har den tilstrækkelige viden om barnets 
handicap. (Handicaporganisation, 2016)  
Situationen der fejler 
Børn med en diagnose er ikke deres diagnose. Det er meget vigtigt at huske på. De problemer 
man oplever nogle steder med børn, der bliver inkluderet, er ikke fordi, de har en diagnose altså 
noget iboende hos barnet. Skolen som sådan er der heller ikke noget galt med, men det er 
situationen eller samspillet mellem de to, der kan give problemet. (Molbæk, Hedegaard-Sørensen, 
& Quvang, 2014) Det, at elever bliver henvist til et specialtilbud - om det er en specialskole eller 
det er specialundervisning på skolen - må ikke betragtes som en stigmatisering af eleven. 
Derimod er barnet på vej i en lærings- og udviklingsproces mod at blive inkluderet i en 
almindelig klasse. Her ses inklusionen som en proces, der hele tiden definerer eleven som 
værende på vej mod andre.  
Vi har en klar ide om, hvordan verden skal se ud jævnfør de 4 diskurser. Vi stræber efter det 
ideelle, og det er det, børnene skal passe ind i. Gør de ikke det, må der være noget galt med dem. 
Men det kan lige så godt være den situation, de er sat i, der er noget galt med. Det kan være de 
keder sig, man kan have lavet nogle dårlige aktiviteter, det kan være den relation man burde have 
til barnet, der ikke er opbygget godt nok eller samarbejdet med hjemmet, der ikke fungerer. Der 
kan være mange ting, der gør, at barnet ikke ”passer ind” i det ideelle samfund, men det er ofte 
langt fra barnet skyld. (Alenkær, Rummelighed vs. inklusion, 2014) 
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Hattie vs. Meyer – Indretning og klasseledelse - Teori 
Når man står alene med en klasse på 
20-25 børn, og nogle af disse børn har 
særlige behov, kan det være vanskeligt 
at skabe ro i en klasse. Op igennem 
tiden har der været flere bud på, 
hvordan man skaber ro og tryghed til at 
lære. En af de store teoretikere inden 
for netop den gode undervisning er den 
tyske didaktiker Hilbert Meyer. I 2004 
udgav han bogen ”Hvad er god 
undervisning”, hvor vi finder hans liste 
med 10 kendetegn på god undervisning. 
Bogen blev skrevet 8 år før regeringen 
stillede forslag om at 96 % af alle 
skolebørn skulle inkluderes i den almene folkeskole, og derfor melder spørgsmålet sig, om den 
overhovedet er relevant i dag. Nogle af punkterne på listen er for eksempel: klar struktur, 
indholdsmæssig klarhed, individuelle hensyn og stimulerende læremiljø. (Meyer, 2004) Den 
klare struktur i undervisningen giver en rød tråd igennem undervisningen, og den kan hjælpe til 
med at komme forstyrrelser i forkøbet. Det er vigtigt, at timerne indledes og afsluttes ordentligt, 
så eleverne ikke er i tvivl om, hvad der bliver forventet, de skal lave. For at man kan forvente, at 
eleverne ved, hvad de skal lave, må man hjælpe dem til at se sammenhængen mellem mål, 
indhold og metode (Plauborg, Vinter Andersen, Holten Ingerslev, & Fibæk Laursen, 2010). Når 
man analyserer på individuelle hensyn, er det nødvendigt, at man som lærer kender til diagnoser 
hos eleverne. Ifølge Hilbert Meyer er der i en klasse på 25 elever mindst én, der har en diagnose. 
Det er dog ikke lærerens opgave at stille diagnosen, det er fagfolkenes arbejde, men læreren må 
kende til baggrunden for elevens opførsel for at kunne tage de rette hensyn.  
Med hensyn til det stimulerende læremiljø, der har noget at gøre med indretning af klasselokalet, 
er der uenighed om, hvorvidt det har en effekt på elevers læring. Hilbert Meyer mener klart, at 

Figur 4 De ti tegn på god undervisning fra bogen Hvad er god 
undervisning. 
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hvis lokalet er indrettet funktionelt - der er god udluftning, god belysning og tilstrækkeligt med 
plads til børnenes behov for at bevæge sig - så har det vist sig, at have en god effekt på børnenes 
læring. Lokalet kan for eksempel være indrettet i flere scener, hvor hver scene har sit eget formål. 
Det kan være et hjørne til højtlæsning og et til rundkredssamtaler, og derudover skal hver elev 
have sin egen arbejdsplads.   
Som sagt er det ikke alle, der er lige enige om, 
hvorvidt lokalernes indretning har så stor effekt på 
elevernes læring. En af dem, der er uenige, er 
uddannelsesforsker John Hattie. I 2009 udgav han 
bogen ”Synlig læring”, der er en samling af en 
metaundersøgelse, der viser, hvilke faktorer i 
skolen der har indvirkning på elevernes 
læringsresultat. Metaundersøgelsen er lavet på baggrund af 60.000 undersøgelser med deltagelse 
fra 245 millioner lærer og elever. Som man kan se på figur 5, rangerer sammenhæng i 
klasselokalet på en 38. plads i Hatties undersøgelse. Tallet efter punktet ”Sammenhæng i 
klasserummet”, 0.53, viser, at det har en effekt - men ikke så stor effekt som for eksempel 
relationen mellem lærer og elever. John Hattie vurderer, at man skal sigte på en effektstørrelse på 
minimum 0,4. Effektstørrelsen viser påvirkningsfaktorer på elevers præstationer.  
Hattie nævner dog selv, at man skal passe på med at lægge for meget i listens rangorden: ”På den 
ene side vil jeg gerne have, at der bliver kigget på den liste, så man kan se, hvad der har en effekt 
på god læring og undervisning. På den anden side vil jeg ikke have, at der bliver lagt alt for 
meget mærke til den rangering. At folk siger: ’De 10 nederste indflydelser virker ikke, men det 
gør de 10 øverste.’” (Hattie, 2009) Det er derimod vigtigt, at man husker, at det er det målrettede 
arbejde, man gør som lærer, politiker og forældre for at påvirke eleverne, der har bedst effekt.  
På figur 6 ses Hatties top 5 over hvilke ting der 
har den største påvirkningseffekt på elevernes 
læring. Grunden til, at selvrapporterede karakterer 
eller elevforventning ligger så højt i 
effektstørrelse, er, at det er med til at løfte 

Figur 5 Hatties topliste hvad virker i undervisningen 

Figur 6 Hatties top 5 hvad virker i undervisningen 
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elevernes selvtillid. Børn er meget realistiske, når de sætter mål og forventninger til sig selv. Ofte 
har man endda tendens til at sætte sig selv lidt lavere, end man burde. Når man så får resultatet af 
eksempelvis en test, og man har scoret højere, end man selv forventede, stiger ens selvtillid og 
troen på, at man kan gøre det bedre (Hattie, 2009). Piagets teori omkring de faser, børn går 
igennem, viser sig også at have stor effekt på, hvordan, hvor meget og hvornår børn lærer. 
Eksperimenter viser, at børn i bestemte aldre tænker på en måde, og jo ældre de bliver, des mere 
abstrakt kan de tænke. Det vil sige i praksis, at man må indrette undervisningen efter den fase, 
børnene er i.  
Hattie og Meyer set i lyset af inklusionen - Analyse 
Begge disse bøger, både Hatties og Meyers, blev skrevet før kravet fra regeringen om at 
inkludere 96 % i folkeskolen. Det er derfor relevant at spørge, om man kan bruge deres teorier til 
noget. Svaret er ganske enkelt, at vi kan bruge disse teorier i dag. Selvom John Hattie ser på 
statistikker, når han laver sine metaundersøgelser, så er der god mening i at se på eksempelvis 
hans punkt 4 ”Lærertroværdighed”, som hænger samme med, at læreren har tiltro til egne evner, 
og derigennem kan inddrage forskellige metoder og udfordre eleverne på det niveau, de er på. 
Det hænger også godt sammen med Hatties budskab ”What some teachers do matters.” Det er 
altså vigtigt, at man som lærer kan påtage sig ledelsen i klassen, og at man samtidig selv kan 
deltage aktivt sammen med eleverne. Dette har stor betydning for elevernes faglige og personlige 
udbytte.   
Relationen mellem lærer og elever er meget vigtig, når man arbejder med inklusionsbørn. Det er 
svært at måle på relationen mellem lærer og elever, da det er noget flygtigt. I bogen ”Fantastiske 
forbindelser” nævner Daniel Stern, at relationen foregår i det, der i antikken hed kairos, altså det 
forbigående øjeblik eller det gunstige øjeblik for handling (Kristensen, 2006). Disse forbigående 
øjeblikke er dem, vi ser, når vi taler relationer til andre mennesker, som for eksempel hvis man 
ser to unge mennesker, der sidder og snakker. Man kan se, at nu er det rette øjeblik der for, at den 
unge mand siger noget helt bestemt til den unge pige, men gør han det ikke i det øjeblik, er det 
for sent. Det er svært at gå ind at lave statistikker, der viser netop disse flygtige øjeblikke, og 
derfor må man have den pædagogiske vinkel med, som Meyer byder ind med. I artiklen ”Styrk 
relationerne” (Christensen, 2016) kommer det frem, at relationen mellem lærer og elev ikke kun 
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kommer, når læreren vælger at lave såkaldt relationsarbejde, men at eleverne tolker på alt, hvad 
læreren gør. Relationerne finder derfor hele tiden sted. Elever tolker på, hvad og hvordan læreren 
siger noget. De tolker på, hvordan læreren ser ud, når vedkomne kommer ind i klassen. 
Relationen har betydning for, hvor engageret eleverne er i klassen. Forskning har også vist, at det 
kan ses på elevernes stressniveau, deres selvværd og deres adfærd over for hinanden i klassen. 
Kan de mærke, at læreren på forhånd har stemplet dem eller sat dem i en negativ bås, vil de få en 
negativ relation til læreren og blive ligeglade med, hvordan de klarer det pågældende fag. 
Der er ingen tvivl om, at hvis man skal arbejde med børn med særlige behov, er det vigtigt, at 
man som lærer er troværdig. Eleverne må ikke være i tvivl om, hvilken rollefordeling der er i 
klassen. Faste regler er af afgørende betydning, hvis man skal skabe god læring for alle i klassen. 
I bogen ”Børn med DAMP/ADHD” kommer det frem, at en af de ting, man skal have særligt 
fokus på, er, at man som lærer er tydelig som person (Juul, 2002) Man skal tænke over 
kropssproget og måden, man taler til eleverne på. Det er netop dette, både Hattie og Meyer taler 
om, når de siger, at lærertroværdig har god effekt på elevers læring.  

Kolding kommune  
I alle kommuner snakkes der inklusion. Man nedsætter udvalg, der skal undersøge muligheder for 
inklusionen, og de skal finde ud af, hvordan det gøres på den bedst mulige måde, mens de 
samtidig skal overholde regeringens mål om at inkludere 96 % af alle elever i den almene skole. 
Der er dog få kommuner, der stikker ud fra denne generelle indsats. En af dem er Kolding 
Kommune. De har valgt ikke at leve op til forslaget om at inkludere 96 % af eleverne. De har 
valgt at bibeholde deres specialskoler. Skolechefen i Kolding siger om tiltaget: ” Vi har valgt at 
fastholde en struktur med afsæt i, hvad der er godt for børnene og ikke, hvad der er godt for 
ministeriets måltal” (Røndbjerg-Christensen, 2016) Det har vist sig at være en succes for 
kommunen. Når det kommer til at løfte de børn, der har særlige behov, så ligger kommunen i 
toppen. De elever, der kommer på specialskole, føler sig ikke ekskluderet, men de har tværtimod 
fået et håb om at kunne få en uddannelse, fordi der på deres specialskole er tid til dem.  
Skolepolitikeren fra Kolding Kommune, Christian Haugk udtaler sig i Viborg Stift Folkeblad, at 
inklusion skal give mening for det enkelte barn og for fællesskabet. Gør det det, er inklusion det 
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rigtige. Giver det ikke mening, skal man ikke inkludere. (Bjærge, 2016) I Kolding Kommune er 
man stadig et stykke fra målet med at inkludere 96 % af alle børn i den almene folkeskole. I alt er 
94,5 % af børnene i den sydjyske kommune inkluderet, men politikerne er faktisk heller ikke så 
optaget af at nå det ministerielle mål. 
Interview med Thomas Bertelsen fra Kolding kommune - Analyse 
Som nævnt ovenfor ligger Kolding Kommune i toppen over de kommuner i Danmark, der har det 
bedste resultat med at få børn med særlige behov videre i uddannelsessystemet.  Grundlaget for at 
sige dette er blandt andet en rapport fra KORA, der viser, at selvom Kolding Kommune ligger 
relativt højt med hensyn til antallet af elever med særlige behov, så viser rapporten, at op mod 
74.9 % af disse elever kommer ud med en afgangseksamen med en gennemsnitskarakter på 
mindst 2. (KORA, 2015).  
Thomas Bertelsen, der er ansat som pædagogisk konsulent ved Kolding Kommune, siger i et 
interview omkring kommunens resultater: ”Det, som vi lykkes rigtig godt med, er at holde det 
faglige sigte rigtig tydeligt op, altså klare forventninger om, at selv om man er i et ekskluderende 
tilbud, jamen så fastholder vi, at det er ikke nok med Playstation og fødderne op på kakkelbordet. 
Det er stadigvæk skole, og der er stadig faglige krav”. (Bertelsen, 2016) Der bliver altså stadig 
stillet krav til elever i specialtilbud. Det betyder ikke, at man forlanger, at elever med særlige 
behov kan klare sig på lige fod med almindelige elever, men som Thomas siger: ”Vi prøver så 
meget som overhovedet muligt at sige, at der er de faglige ting, man skal nå, og man skal arbejde 
hen imod en afgangsprøve, som passer til en. Det kan godt være, at det ikke er hele pakken, men 
så kan det godt være, at det er dele af dansk eksamen, man skal gå til eller dele af matematik.” 
(Bertelsen, 2016) Det er vigtigt at finde styrken hos eleven og så hjælpe dem frem mod enten en 
hel eksamen eller en delvis afgangsprøve. Man gør et stort arbejde for at hjælpe eleverne også 
selvom, det måske ikke ender med en gymnasieeksamen, men eleverne skal ikke komme ud med 
følelsen af, at de kunne have klaret mere, hvis blot der var blevet stillet faglige krav til dem. Man 
har altså det faglige fokus i Kolding, men ikke kun det. Det er vigtigt også at se på trivslen hos 
eleverne. Fokusset på trivslen hos den enkelte elev er et af de ti tegn på god undervisning, som 
Hilbert Meyer trækker frem, idet han siger, at individuelle hensyn til eleverne er med til at skabe 
god undervisning. En definition af at vise individuelle hensyn er, at man som lærer etablerer 
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læringssituationer, hvor hver enkelt elev ved hjælp af individuel støtte bliver i stand til at udfolde 
sine stærke sider og kompensere for sine svage sider. Dette er et af succeskriterierne, som 
Kolding Kommune måler på.  
Hvis man skal se på, hvilke succeskriterier der arbejdes ud fra, så er det vigtigt at se på, hvad 
barnet har brug for. Børn er meget forskellige, og nogle har en mild diagnose eller er 
velmedicinerede, hvor andre er meget udfordrede. Succes kræver ifølge Thomas, at man har: ”… 
en organisation, der er gearet til det, og man skal først og fremmest have en ledelse, som siger ’Vi 
er rent faktisk en inkluderende folkeskole’, og som ligger nogle ressourcer i arbejdet. Det kan 
være to-lærerbemanding, eller det kan være, man har en pædagog med i undervisningen.” 
(Bertelsen, 2016) Ressourcerne til inklusionstimer er lagt ud til skolelederne. Lederne må 
vurdere, hvor det betaler sig bedst. Derudover mener man i Kolding, at en af grundene til deres 
succes er, at de ikke inkluderer kvantitativt som Alenkær snakker om, men at de i stedet har 
fastholdt sine specialenheder, der har den faglige ekspertise, som det kræver at arbejde med børn 
med særlige behov. Dette betyder også, at der ikke sidder dårligt fungerende børn i klasserne, 
men at de i stedet er det sted, hvor de har det bedst og kan få den nødvendige hjælp. 
Derudover - for at opnå succes - er der to strategier, man forsøger at implementere. Den første er 
aktionslæringsforløb, hvor PPR er ude på skolerne, og man uddanner også lærerne, så de er klædt 
på til at klare de udfordringer, man kan møde i en skolehverdag. Den anden strategi har med 
børns faglighed at gøre. Man har oplevet, at børn, der har tendens til at være udadreagerende, ofte 
er det, fordi de har faglige vanskeligheder. Derfor har Kolding Kommune vejledere i blandt andet 
matematik og dansk. Der er også AKT – Adfærd, Kontakt og Trivsel – på skolerne.  
Man har valgt ikke at følge regeringens forslag om at inkludere 96 % af eleverne i den almene 
folkeskole. Men det er dog en dyr løsning at fastholde specialskolerne. Alligevel vælger man at 
prioritere børnenes behov i Kolding. Ikke at den almene skole skal lide under dette, som der var 
en tendens til for år tilbage på nationalt plan. Børnene bliver revisiteret en gang om året, hvor 
skole, PPR og forældre sammen snakker om barnets udvikling over det seneste år, og selvom 
barnet er i en god udvikling, vil man ikke for enhver pris flytte barnet. Det vil være at spille 
hasard med barnet, som Thomas siger. Han siger: ” Oftest så er man jo startet i folkeskolen, og så 
kommer man måske på en specialskole og er meget nederlagspræget, og det kan være svært at få 
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vendt den bøtte, og det vil vi altså ikke spille hasard med, hvis vi endelig får gang i et godt 
skole/hjem-samarbejde, og eleven er i positiv udvikling, fordi han eller hun bliver mødt rigtigt. 
Så skal der altså noget til, før vi lige som kan sige, at vi vil sætte det over styr.” (Bertelsen, 2016)  
Som man kan se her, har Kolding Kommune valgt den kvalitative tilgang til inklusionen, da de, 
som man kan læse om den kvalitative inklusion, har barnet i fokus. De vælger at se på, hvad det 
enkelte barn har bedst af og vælger ikke at se på, om de har opnået regeringens krav om at 
inkludere 96 %.  
Spørger man i Kolding Kommune, hvilke tanker de gør sig om fremtidens inklusion, nævnes der, 
at de nu føler, de har fat i den lange ende. Der er kommunalt selvstyre, og derfor behøver man 
ikke at følge forslaget fra regeringen. Men der skal stadig arbejdes på at blive bedre til at 
inkludere. ”Vi er med i et kæmpe projekt, der hedder ’program for læringsledelse’ hvor vi 
arbejder med professionelle læringsfællesskaber og med elevernes trivsel. Ikke at det er løsningen 
på alt, men jeg tænker faktisk, at der er noget om det, teorien siger om at sådan nogle 
velfungerende teams, de kan jo få rigtig mange ting til at fungere - også i forhold til inklusionen.” 
(Bertelsen, 2016), lyder det som en slutbemærkning fra Thomas Bertelsen. Det gælder med andre 
ord om at klæde lærer, pædagoger og ledelse på til at klare de udfordringer, der kommer i 
fremtiden. Gennem det, man kalder en ”Whole System Approach”, får man sat et system i gang, 
der kommer hele vejen rundt for at få løst de udfordringer, der opstår. Man forsøger at se eleven, 
som eleven ser sig selv, og det kan man altid blive bedre til.  

Viborg kommune 
I en høringsrapport fra 2014 blev det i Viborg kommune besluttet at nedlægge specialklasser, 
modtagelsesklasser og en specialskole. Dette blev besluttet på baggrund af, at der var et faldende 
elevtal i disse tilbud. Man forudså, at elevtallet ville blive ved med at falde på grund af det øgede 
fokus, der var på kompetenceudviklingen af lærerne. (Viborg K. , 2014) Elever, der før havde 
været henvist til disse tilbud i kommunen, skulle flyttes ud i de almindelige skoler. 
Specialområdet udgjorde i september 2012 et elevtal på 577, hvoraf det reelt set kun er 143 
elever, der er på en af de to specialskoler, der er i Viborg. Skolen, der stod for arbejdet med SE-
børn var truet med lukning. Begrundelsen herfor var, at man ville mindske sårbarheden, som man 
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mente, de enkelte specialenheder stod overfor på grund af det faldende elevtal. Samtidig var man 
sikker på, at bæredygtigheden og fleksibiliteten ville blive øget.  
Tanken var, at der nu skulle oprettes et videnscenter, som skulle være det bærende element for 
fremtidens specialundervisning, hvor man som lærer ville kunne få fagligt praktiskrettet og 
praksisinvolveret rådgivning. Dette skulle ses som et supplement til PPR. De 12 specialtilbud 
skulle reduceres til 3 videnscentre.  
Lukningen af skolen, der arbejder med SE-børn, skulle i en høringsrunde i februar 2013. Skolen 
skulle lukke pr. 1. august 2014. Den eksisterer stadig den dag i dag, da man fandt ud af, at mange 
af disse elever ikke ville kunne klare sig i en almindelig folkeskole.   
Udviklingen på specialområdet i Viborg Kommune er ikke færdig. I april 2016 blev en rapport 
udfærdiget, hvor man så på muligheden for at nedlægge yderligere 3 specialtilbud, da man mener, 
at der er god evidens for, at dette skulle være bedre for disse elever. Gennem mail har jeg spurgt 
Rasmus Alenkær om, hvilken evidens der her kan være tale om. Hans svar var som følger: ” Jeg 
tror ikke, at du finder den præcise, evidensmæssige reference, da der både er evidens for og imod. 
Ordet ’evidens’ bruges løst pt.” (Alenkær, evidens for ekslusion, 2016). Forslaget om lukningen 
af disse specialtilbud kom i en høringsrunde den 26. april 2016, hvor det blev besluttet, at der 
ikke var oplysninger nok omkring, hvorfor der var så stor forskel på udskilningen til 
specialskolerne de almindelige skoler imellem - og der manglede viden om, hvor meget eleverne 
profiterer af at være på specialskoler.   
Interview med Viborg 
På lige fod med Kolding Kommune blev Viborg Kommune spurgt, om de ville deltage i et 
interview angående deres tilgang til inklusionen. De to kommuner arbejder ikke ud fra samme 
udgangspunkt, og det kunne derfor være interessant at sammenligne ligheder og forskelligheder. 
Viborg Kommune har ikke ønsket at deltage i et interview, men har været behjælpelig med 
høringsrapporter, hvor man kan læse planen for inklusion over de næste 3 skoleår (Viborg K. B., 
2016). I denne rapport stilles der tre scenarier op, som alle skal vurderes, og derefter udvælges 
den model, man finder bedst. De tre scenarier er som følgende: 

 Nedlæggelse af specialklasserækkerne. 
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 Delvis nedlæggelse af specialklasserækkerne. 
 Nuværende model med ændret visitation og tildelingsmodel. 

Det første scenarie går ud på at nedlægge alle specialklasser over de næste tre år, og alle elever - 
på nær en ganske lille gruppe - skal visiteres tilbage til deres skoler i lokalområdet. Det drejer sig 
om ca. 230 elever, der skal inkluderes i den almindelig folkeskole. Dette kræver en forberedelse 
af lærere og skolerne som et hele. Til dette har man oprettet det, der hedder ”Den nye fælles 
enhed”. Denne enhed består af PPR, ressourcekorpset, sproggruppen, fraværskonsulenter, andre 
relevante konsulenter og diverse læringscentre. Derudover arbejder man med TOPI (Tidlig 
Opsporing og Indsats), som skal hjælpe fagpersonalet til at opspore de elever, der har behov for 
støtte tidligt i deres skolegang.  
Scenarie nummer to handler om at nedlægge specialrækkerne til elever i 0. til 6. klasse. Man 
vurderer, at jo flere børn, der starter i 0. klasse i den almene skole, jo færre børn skal på sigt 
tilbydes et specialtilbud. Ved at eleverne starter i et alment tilbud, skulle antallet af visiteringer 
gerne blive lavere, end det er nu.   
Det tredje og sidste scenarie er, at man bibeholder den model, man har nu med de specialtilbud, 
man har. Men med den model skrives der: ”Med en fortsættelse af den nuværende model, bliver 
det dog ikke muligt at intensivere den indsats, der skal understøtte skolerne i arbejdet med den 
inkluderende praksis, da der ikke vil blive frigjort midler fra taxakørsel.” (Viborg K. B., 2016) 
Altså må skolerne forvente, at der ikke bliver råd til støtte, hvis man bibeholder modellen, som 
den er nu. Kommunen læner sig her op af den økonomiske diskurs. Det bliver fortalt som en 
mulighed at bibeholde modellen, som pt. fungerer, men det vil få økonomiske konsekvenser for 
skolernes mulighed for at få støtte til børn med særlige behov på sigt.  
Den kvantitative tankegang til inklusionen er tydelig i Kommunens tre modeller. Det kan ses i 
tanken om at inkludere alle elever i deres lokale skoler i stedet for at tilbyde dem undervisning i 
en specialklasse eller skole. Dette er i modstrid med handicapkonventionen 2009, der bliver 
citeret i bogen ”Deltagelse og Forskellighed”, hvor der står: ”I alle foranstaltninger vedrørende 
børn med handicap, skal barnets tarv komme i første række” (Molbæk, Hedegaard-Sørensen, & 
Quvang, 2014).  
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Som nævnt tidligere blev beslutningen om, hvilken model kommunen valgte, udskudt med den 
begrundelsen, at området ikke var belyst godt nok. 

KORA – rapport 2015 - Teori 
Uddannelse er vigtig for at få en tilknytning 
til arbejdsmarkedet senere i livet. Børn, der 
kommer fra ressourcesvage hjem eller børn, 
som har fået socialhjælp af en eller anden art, 
f.eks. specialskole, har større risiko for at 
ende i et kriminelt miljø som misbruger eller 
andet. (KORA, 2015) I rapporten kaldes børn 
med særlig behov sårbare børn. I den 
forbindelse har KORA1 udarbejdet en 
rapport, der ser på, hvordan kommunerne i 
Danmark klarer at løfte disse børns 
skolepræstationer og videre i en uddannelse. 
Rapporten viser, at der er stor forskel på, 
hvor disse børn er placeret i landet. Nogle 
kommuner har mange, andre har relativt få af 
disse børn. De kommuner, jeg har valgt at se på, er Kolding og Viborg Kommune. Som det ses på 
billedet her, udgør det samlede antal sårbare børn i Viborg Kommune mellem 7,5 og 9 % af det 
samlede børneantal, hvorimod Kolding Kommune har et samlet antal på mellem 9 og 10,5 %. 
Altså er det samlede antal i procent større hos Kolding Kommune end hos Viborg.  

                                                 
1 KORA = Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 

Figur 7 Kort over kommunernes fordeling af sårbare børn i 
procent fra KORA rapporten 
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Disse børn klarer sig i gennemsnit dårligere, end andre. På landsplan er det kun 70 % af de 
sårbare børn, der får en afgangsprøve med en gennemsnitskarakter på mindst 2, hvor det er 93 %, 
når vi snakker den øvrige børnegruppe, der opnår en afgangsprøve med mindst 2 i 
gennemsnitskarakter. Det er klart en udfordring for kommunerne at løfte disse børns faglighed. 
Men ser man på de to udvalgte kommuner, er der noget, der tyder på, at Kolding gør noget godt i 
forhold til Viborg.  
Det følgende kort viser at Kolding på trods 
af, at de i gennemsnit har flere sårbare børn 
end Viborg, formår at løfte en større procent-
del op til en afgangsprøve.  I de kommuner, 
der klarer sig dårligst i denne undersøgelse, 
ser man, at elever får en gennemsnitskarak-
ter, der er 0,5 point lavere end i kommuner, 
der klarer sig godt. Med andre ord vil en elev 
i Viborg Kommune klare sig 0,5 point 
dårligere, end hvis samme elev havde boet i 
Kolding Kommune statistisk set. Kolding 
Kommune bliver fremhævet i rapporten som 
en Kommune, der klarer udfordringen rigtig 
godt.  
Undersøgelsen viser helt generelt, at de kommuner, der har et relativt højt antal af sårbare børn, 
har vanskeligere ved at løfte disse børns faglige niveau end kommuner, der har et forholdsvist 
lavt antal af sårbare børn.  
Der er et stort behov for at holde fokus på, hvordan man kan hjælpe disse sårbare børn. De 30 % 
af disse børn, der ikke opnår en afgangsprøve med gennemsnitskarakter på 2, får meget svært ved 
at komme videre i uddannelsessystemet - specielt i takt med, at kravene for at komme ind på en 
uddannelse bliver løftet. Som følge af dette vil disse børn senere i livet få vanskeligt ved at få en 
tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Figur 8 Kort over sandsynligheden for, at det gennemsnitlige 
sårbare barn opnår en afgangsprøve - fra KORA rapporten 
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Inklusionseftersynsrapport anno 2016 - Analyse 
Der er lige blevet udgivet en inklusioneftersynsrapport. (Weigaard, Blankenberg, Skall, & 
Hejlskov Schjerbeck, 2016) Man har altså valgt at se inklusionen efter i sømmene. Rapporten er 
lavet på baggrund af, at flere undersøgelser har vist, at lærere, pædagoger og forældre oplever 
inklusionen som værende en stor udfordring. Der har de seneste par år været flere historier i 
medierne om børn, der ikke kommer i skole, fordi de ikke kan håndtere at være i en klasse med 
20 andre elever. Der har været historier fremme om elever, der har haft brug for støtte, men som 
ikke har fået den støtte, de havde behov for.  Det er netop derfor denne rapport er vigtig for 
fremtidens inklusion i den danske folkeskole. Eftersynsrapporten analyserer, hvordan det er gået 
med inklusionen over de seneste år og kommer med flere bud på, hvad der skal ændres for at 
opnå succes. Rapporten er blandt andet kommet frem til, at man skal væk fra at tale inklusion og 
inklusionsbørn og i stedet tale inkluderende læringsmiljøer. Der har i de seneste par år været stor 
fokus på antallet af elever, der kunne være i den almindelig folkeskole i stedet for at styrke 
fællesskabet og undervisningen til gavn for alle elever. Der har været en kedelig tendens til, at de 
elever, der er blevet ført tilbage til den almene undervisning, opnår dårligere faglige resultater, 
end de andre elever.  Når man analyserer, hvorfor og hvornår der opstår vanskeligheder i børns 
liv, bruger man blandt andet Piages teori om udviklingsstadier. Ekspertgruppen har fundet frem 
til, at når der sker større skift for eksempel i forbindelse med overgangen fra daginstitution til 
skole, så er der stor risiko for følelsesmæssige og psykiske reaktioner. 
Ekspertgruppen vurderer, at man skal begynde at betragte skolen som: ”… en bred 
elevsammensætning, hvor læring, trivsel og gode udviklingsmuligheder for eleverne er i 
centrum” (Weigaard, Blankenberg, Skall, & Hejlskov Schjerbeck, 2016). Det er vigtigt, at man 
styrker det inkluderende læringsmiljø. Dette kan gøres på flere måder, og en af dem, man ser 
ekspertgruppen anbefale, er tolærerordningen. Tolærerordningen kan styrke det læringsmiljø, der 
er i klasserne, og derved bliver læringsmiljøet i skolen inkluderende. Et andet forslag 
ekspertgruppen anbefaler er, at man samarbejder med lokalsamfundet. Jeg citerer: ”Det drejer sig 
både om ungdomsskolen, klubber og lokale frivillige kræfter - blandt andet ved åben skole og om 
en åbenhed i forhold til forældresamarbejde i en mere bred forstand.” (Weigaard, Blankenberg, 
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Skall, & Hejlskov Schjerbeck, 2016) Under alle omstændigheder så giver tolærerordningen bedre 
faglige resultater i klassen, og den giver også en øget trivsel hos eleverne. Det har vist sig, at 
tolærerordningen mindsker risikoen for kriminalitet hos eleverne på sigt.  
Man vil gerne have stemningen vendt i den danske folkeskole. Man har gennem de seneste par år 
haft en tendens til at sætte mærkater på eleverne, og udtryk som ”inklusionselev” har en negativ 
betydning for disse elever. Elever med dette mærkat har haft en mindre fremgang på det faglige 
plan i forhold til deres klassekammerater. Man har tidligere fokuseret meget på faglige resultater, 
men det er mindst lige så vigtigt at fokusere på, at elevernes personlige og sociale kompetencer 
kommer i spil. De sociale og personlige kompetencer har stor indflydelse på elevernes videre 
uddannelse, job og livskvalitet som voksne. Ifølge et amerikansk studie så klarer folk, som er 
emotionelt stabile, sig bedre end folk, der ikke er emotionelt balancerede. Resultatet viser, at: 
“Adults spend substantially more time answering IQ questions when rewards are higher, but 
subjects high in Emotional Stability and Conscientiousness are less affected by these incentives” 
(Almlund, Duckworth, Heckman, & Kautz, 2011). Er man socialt og emotionelt stabil, er man 
altså ikke så påvirkelig over for udefrakommende belønninger. Netop derfor er ekspertgruppen 
kommet frem til, at de sociale og personlige kompetencer har større betydning for ens videre 
uddannelse, end ens intelligens.  
I inklusionseftersynsrapporten bliver der lagt vægt på, at man må have den kvalitative inklusion, 
som Rasmus Alenkær snakker om. De har fundet ud af, at der sidder en stor gruppe elever, der 
har behov for støtte, men som ikke får den nødvendige støtte. Derfor er gruppen opmærksom på, 
at nogle elever udvikler sig og trives i store fællesskaber, mens andre ikke trives og udvikles 
optimalt i disse fællesskaber. Derfor er konklusionen fra ekspertgruppen, at målsætningen fra 
regeringens side med en inklusion på 96 % ikke sikrer optimal trivsel, faglig udvikling og et 
fælles dannelsesaspekt for alle elever.  Målsætningerne for skolerne bliver i tiden målt på 
elevernes faglige niveau. Det kan skabe problemer, da de skoler, der har mange elever med 
særlige behov, scorer lavere, end andre skoler. Disse skoler vil så komme ud som værende 
dårligere skoler. Ser man på lister over karaktergennemsnit på Vestjyllands skoler, ligger Karup 
Skole allernederst på listen med et karaktergennemsnit på 5.2 ved 9. klasses afgangsprøve. Men 
skolelederen Thomas Born Smidt mener ikke, det er en måde at måle skolen på. I et interview til 
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TV Midt Vest siger han, at skolen er meget mere end blot et tal fra et enkelt år. (Smidt, 2016) 
Men ser man kun på karaktergennemsnittet, så ville der ikke være incitament for skolen til at 
fastholde elever med særlige behov, da det påvirker Karup Skole negativt i forhold til måltal og 
placering på ranglisten. Men hvis man skal tro Thomas Born Smidt, så har de løftet nogle elever 
frem til en afgangsprøve, og der var elever, der som udgangspunkt ikke kunne klare en 
afgangsprøve. Netop derfor har ekspertgruppen fremsagt ønske om, at der bliver et øget fokus på, 
om skolerne evner at skabe trivsel og læring for eleverne frem for kun at måle på det faglige 
niveau.  
En af udfordringerne som tidligere nævnt er, at lærerne og pædagogerne ikke føler, de har den 
nødvendige viden for at håndtere elever med særlige behov. Det er en af de ting, ekspertgruppen 
slår ned på som en af de største udfordringer, der er i undervisningen. Eftersom der bliver lukket 
flere og flere specialtilbud, er der en risiko for, at den specialpædagogisk viden, disse tilbud råder 
over, kan forsvinde. Det er derfor vigtigt, at denne ekspertise kan inddrages i den almindelige 
folkeskoles praksis, og det bliver tydeligt for både lærere og pædagoger, hvor de kan få adgang til 
den nødvendige viden. 
Inklusionseftersynsrapporten kommer med anbefalinger om, hvad man på landsplan kan gøre, og 
hvad man som kommune, skole, medarbejder og forældre kan gøre for, at inklusionen bliver en 
succes i fremtiden. Det er altså en fælles indsats fra alles side, hvis den inkluderende skole skal 
lykkes.  
 

Diskussion  
Regeringens krav om at inkludere 96 % af alle skolesøgende børn er ikke længere relevant, 
eftersom der nu har været et eftersyn af inklusionen. Selvfølgelig skal man stadig inkludere så 
mange som overhovedet muligt i samfundets store fællesskab, og selvfølgelig skal alle have ret til 
uddannelse, som det kom frem i Salamanca-erklæringen og senere i FN’s børnekonvention. Men 
det er ikke alle, der har behov for at være en del af det store fællesskab. Mange familier oplever, 
at deres barn ikke passer ind i den almindelige folkeskole. Det viser blandt andet rundspørgen fra 
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Dansk Handicaporganisation. Her har forældre svaret, at deres barn ikke er inkluderet, men er på 
tålt ophold i skolen. (Handicaporganisation, 2016) 
Det er derfor vigtigt, at man begynder at se på det enkelte barn, og på hvor det enkelte barn trives 
og lærer noget - og ikke på, hvad regeringen kunne se som deres kosmos. Inklusionen af børn 
med særlige behov kan ikke ses sort/hvidt. Altså kan man ikke sætte sig ned og se på de 4 
diskurser og bestemme sig for, at man vil inkludere udelukkende ud fra den politiske diskurs eller 
ud fra den etiske diskurs. Derfor lavede man den 5. diskurs, der skulle opveje for, at der er et 
aspekt af inklusionen, der er mere menneskeligt. Ideelt set så var der ingen, der fejlede noget, og 
alle ville have det godt og udvikle faglige kompetencer i de fællesskaber, de blev sat i. Men 
realiteten er en anden. Man må ind at se på de 3 punkter, der knytter sig til den 5. diskurs, og som 
hjælper den professionelle tilgang til inklusionen. Måden man møder hinanden på, 
materialisering – måden man modtager og udvikler sig gennem undervisningen og mestring – 
udvikling af kompetencer hos den enkelte. Den 5. diskurs hænger ikke sammen med regeringens 
agenda, men det kan skyldes, at mange opfatter inklusionen som værende en spareøvelse. Denne 
agenda fra regeringens side er mere eller mindre fejet af bordet nu, hvor rapporten omkring 
inklusionseftersynet er blevet frigivet. Her kan man se, at ekspertgruppen anbefaler, at man ser på 
det enkelte barn og ser, hvor barnet trives og udvikler sig bedst. Derfor kommer den 5. diskurs 
igen i spil i snakken om at inkludere.  
Noget af det, ekspertgruppen blandt andet anbefaler, er tolærerordningen i forbindelse med at 
skabe et inkluderende læringsmiljø. Dette er en lidt dyrere løsning, og det kan derfor blive svært 
for nogle skoler at efterkomme en sådan løsning. Derfor anbefaler ekspertgruppen, at man 
benytter sig af nærmiljøet, f.eks. ved at bruge de frivillige kræfter, der er i området. (Weigaard, 
Blankenberg, Skall, & Hejlskov Schjerbeck, 2016) Det kan være forældre. Det er en ganske 
udmærket ide, men det kræver mere, end man lige regner med. Man kan ikke modtage hjælp fra 
hvem som helst i klassen. Skal en forælder ind at være ekstra hænder i en længere periode, så 
skal denne forælder først kunne fremvise en børneattest.  Derudover kan man benytte den ekstra 
person i undervisningen til at afhjælpe, hvis der har været en konflikt i en pause. Meget reel 
lærertid forsvinder nemlig på den konto, hvis man står som enelærer og skal sørge for, at Peter og 
Niels får løst deres konflikt, men samtidig sikre, at de andre elever får den undervisning, de rent 
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faktisk har krav på. Hvis den ekstra person er en anden lærer eller pædagog, kan man bede denne 
om at tage hånd om enten konflikten eller undervisningen. Det kan man ikke bede en forælder 
om.  
Ud over tolærerordningen, hvad skal der så til for, at inklusionen bliver en succes? Ser man på 
KORA- rapporten, så er der meget der tyder på, at den kvalitative tilgang til inklusion fungerer. 
Den er, som Thomas Bertelsen siger, lidt dyr, men man har fokus på barnets behov (Bertelsen, 
2016). Hvis man ser inklusionen gennem IC3 modellen -  Fysiske betingelser, Socialt samspil og 
Opgaveløsning – kan man tale om at have en konstruktiv dialog om elevens muligheder, og det er 
først, når eleven kan placeres i midten af de tre cirkler, at der er tale om, at eleven er fuldt 
kvalitativt inkluderet i skolen.  
Hvad kræver det ellers for, at inklusionen bliver en succes? Det kan siges meget kort. Mange 
lærere føler sig ikke rustet til den opgave, de er blevet stillet overfor. Det kræver derfor, at 
lærerne får den nødvendige støtte og har tilgang til specialpædagogisk viden enten gennem en 
kollega eller et såkaldt videnscenter.  
Semantik 
” They are more like guidelines anyway” – lød det fra kaptajn Barbossa fra filmen “Pirates of the 
Caribbean”. Det er nok på samme måde KL’s pjece omkring den rummelige skole blev læst. 
Ideerne til den rummelige skole var rigtig gode. Den indeholdt tanker om teamarbejde og, at der 
skulle være en i hvert team, der havde specialpædagogiske kompetencer, som kunne hjælpe og 
støtte de lærere, der stod for undervisningen (Landsforening, 2004). Hvori ligger forskellen så nu 
i, at skolerne skal være inkluderende? Er det ikke bare det samme mål, man går efter? I første 
omgang i forbindelse med den rummelige skole lykkedes det ikke helt. Klasselokalerne var stadig 
der, hvor undervisningen foregik. Den tværfaglige del, som den rummelige skole ville bruge, har 
været ikke eksisterende på de skoler, jeg selv har arbejdet på. Der stod stadig blot en lærer til en 
klasse uden den støtte, man kunne få fra en kollega. Den inkluderende skole vil, at alle elever 
skal løftes fagligt. Dette skal gøres igennem tværfagligt arbejde, og som Rasmus Alenkær siger, 
er det ved at gøre undervisningen relevant for eleverne (Alenkær, Rummelighed vs. inklusion, 
2014). Med andre ord skal eleverne have en viden om, hvorfor de skal lave, hvad de laver, og 
hvad de skal bruge det til i fremtiden. Det var i bund og grund det, den rummelige skole også gik 
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ud på. Alenkær snakker også om, at nogle elever let bliver forstyrret, og disse må afskærmes for 
at mindske distraktionen (Alenkær, Rummelighed vs. inklusion, 2014), men dette er blot en 
anden måde at lave segretion på. Hvad har eleven egentlig bedst af? At sidde for sig selv i det 
store fællesskab eller kunne være inkluderet i et lille fællesskab? Dette kunne være oplæg til en 
anden undersøgelse. 

Konklusion  
Har inklusionen, som vi kender den i dag, så en fremtid i den danske folkeskole?  
Noget tyder klart på, at der skal ske en ændring i måden, der er tænkt inklusion på gennem de 
seneste 4 år. Som inklusionseftersynsrapporten nævner, så bør man ikke gå efter at inkludere 96 
%, men i stedet se, hvordan børnene befinder sig, der hvor de nu er. Nogle kommuner kan 
inkludere 98 %, hvor andre måske kun kan inkludere 95 %. Det er derfor vigtigt, at man ikke 
inkluderer ud fra hvilket tal, der skal stå på bundlinjen. Ideelt set skulle man heller ikke se på, 
hvad det koster at have et barn på specialskole, men det er dog en realitet, man må have med i 
billedet.  
Ud fra teorien i denne opgave er mit bud på inklusionen i fremtiden, at det kan lykkes. Der er 
bare nogle forholdsregler, man skal være opmærksomme på. Tanken om en tolærerordning ville 
være optimal. Det er, hvad Kolding Kommune muliggør på de skoler, der har behovet for det, og 
de får ført en del flere frem til en afgangsprøve, end eksempelvis Viborg Kommune - som man 
kunne se i KORA-rapporten.  
Derudover er det vigtigt, at man tænker kvalitativ inklusion i fremtiden. Man skal se på barnet, og 
hvor det har de bedste muligheder for at udvikle sin faglige viden. Det er ikke sikkert, at det er på 
specialskole, men er det til gengæld hvad barnet har brug for, så skal dette også være en 
mulighed. Et af problemerne ved ikke at tænke kvalitativ inklusion er, at man hurtigt som lærer 
kan komme til at lave undervisning ud fra laveste fællesnævner, og det er mod regeringens 
forventning om at øge fagligheden i skolen.  
Det er et komplekst puslespil at få til at gå op, og i den ideelle verden var der økonomi til, at man 
kunne se på hvert enkelt barn og finde præcist det undervisningstilbud, der var bedst for netop det 
barn, om det så var et barn med særlige behov, eller om det var et barn uden særlige behov.  
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Hvad er succeskriteriet? 
Hvordan kan man så vurdere, om inklusionen er en succes. KORA-rapporten er et godt bud på 
det. I den så vi hvor mange elever med særlige behov, der fik taget en afgangsprøve og derved 
muligheden for at komme videre ud i samfundet.  
Inklusionens succes må være, at alle eleverne i skolen får deres afgangsprøve. Men ikke, at de 
bare går op til eksamen, men at de faktisk også kan bestå den. Det kan lade sig gøre at løfte 
eleverne frem til en afgangsprøve. Det er lykkes både på Karup Skole og i Kolding Kommune. 
Som det kom frem i interviewet med Thomas Bertelsen fra Kolding Kommune, så kunne det godt 
være, at eleven ikke kunne klare en fuld eksamen, men så var der mulighed for, at eleven kunne 
gå op til dele af dansk, matematik eller engelsk. Dette i sig selv vil være en succes for eleven, og 
eleven ville få muligheden for at komme på en ungdomsuddannelse.  
Inklusionen er kommet for at blive. Samfundet skal igennem en holdningsændring, og ingen skal 
ekskluderes fra samfundet. Det er flokken, der løfter. Ikke to kan det samme, hver yder sit 
personlige bidrag til succes. 
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Bilag 
Inklusionens tal 
Inklusionen er i fuld gang 

• 63 procent af lærerne har allerede diagnosebørn i deres klasser. 
• 77 procent har fået flere elever med diagnoser inden for de seneste fem år (18 procent mange flere, 59 procent 
lidt flere). Stigning fra 54 procent i marts. 
• 51 procent har elever, som tidligere ville have været i et specialtilbud. 

Mindre støtte til specialbørn efter reformen 
• 52 procent får mindre støtte end for fem år siden (25 procent får den samme, ti procent ved ikke, fem procent har 
ikke besvaret, otte procent lidt mere). 
• 77 procent oplever, at der ikke følger ekstra penge med, når de modtager en elev fra specialklasse. 
• 35 procent har ringere mulighed for at støtte børn med særlige behov end før reformen. 

Lærerne får ikke nok efteruddannelse 
• 67 procent føler sig ikke uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere børn med diagnoser (samme i 
marts). 
• 70 procent er ikke blevet tilbudt efteruddannelse. 
• 71 oplever, at der er sat initiativer i værk for at støtte inklusionen - oftest et kursus eller en temadag. En fjerdedel 
siger resursecenter. 
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Udsnit fra Dansk Handicaporganisation 
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Transskriberet interview med Thomas Bertelsen 
H: Jeg har læst en artikel om jer inde på TV2 
T: Ja 
H: Hvor der står at kolding kommune ligger som en af de 10 bedste øøhh kommuner i Danmark i 
forhold til at få de her inklusions børn videre i uddannelsessystemet. 
T: Ja 
H: Hvad er Grundlaget for at man siger det? 
T: Hvad grundlaget er? 
H: Ja altså Har I nogle tal at gå ud fra eller hvad? 
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T: Ja altså man går jo egenligt som sådan ud fra fra sådan en KOA rapport Som er blevet lavet 
hvor man kan sige at det som vi lykkes rigtig godt med det er at holde hvad kan man sige at holde 
det faglige sigte rigtig rigtig tydeligt op, altså klare forventninger om at altså selv om man i et for 
eksempel ekskluderende tilbud, jamen så øh så øh fast holder vi at det er ikke nok med 
playstation og fødderne op på kakkelbordet. Det er stadigvæk skole og der er stadig faglige krav 
og der er selvfølgelig også alt det andet man også skal. Men vi prøver så meget som overhovedet 
muligt og og sige at det er så normalt som overhovedet muligt, der er de her faglige ting man skal 
nå, og man skal helst arbejder, eller man skal, arbejde hen imod en afgangsprøve som passer til 
en. Altså øhh, det kan godt være at det ikke er hele pakken, men så kan det godt være at det er 
dele af dansk eksamen man skal gå til eller dele af matematik øhh..  at man prøver sådan at gå ind 
og finde hvor er så nogle af de her styrker de her børn så vi ikke.. så de får de samme muligheder 
bagefter, fordi at øhh de skal jo også videre på en ungdomsuddannelse af en eller anden art. 
H:Ja det  
T: Som passer til dem. Jeg er godt klar over at de ikke alle sammen skal på gymnasiet eller på 
øhh HF eller hvad det nu er, men vi skal finde noget som passer til dem, og man skal i hvert fald 
ikke kunne sige efterfølgende ”jamen det var fordi de voksne stillede ikke krav til mig. Altså jeg 
skulle bare trives” øøhh det er vi ikke tilfreds med.  
H: nej 
T: Altså vi skal have både  trivsel og det faglige fordi det ved vi at det er det de kan bruge til 
noget efterfølgende. Der er jo ikke meget fis og kanel i at stå og så sige ”jamen jeg har ikke 
nogen afgangsprøve øhh og nu er der så det her krav om 2 i gennemsnit i Dansk og matematik” 
jamen det hjælper jo ikke den her elev hvis man så ikke har arbejdet målrette imod og få det der 2 
tal. Og det tror jeg er med til at løfte langt største delen  af de her unge ind i et 
ungdomsskolesystem  hvor de kan lykkes.  
H: Ja det lyder godt. 
T: Så det er ligesom det vi forlader os på, og så har vi nogle tal fra vores UUvejledning, vores 
uuvejlederkontor som også peger i den retning. Men det er de tal og så er det i forhold til vores 
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øhh til den KOA rapport at vi har dokumentation for at øhh det er rent faktisk noget vi gør rigtig 
godt i Kolding.  
H: Okay 
T: Vi ligger sammen med de der nordsjællanske kommuner som også gør det rigtig godt. Så det, 
det er betydeligt bedre end øhh kommuner vi normalt sammenligner os med.  
H: ja. Det har jeg slet ikke de store tvivler imod, for jeg er selv i Viborg kommune og har oplevet 
hvordan det fungere her sååå..  
T: Ja.  
H: Men øhm. De skal jo inkluderes nogle af de her børn i den almindelig folkeskole. Hvad er 
jeres succeskriterie for at det øøhh altså ja inklusionen i kolding kommune?  
T: Jamen kommer jo an på hvad det er for et barn. For vi kigger jo først og fremmest på hvad det 
er barnet har behov for.  
H: Ja 
T: Og det kan jo godt være at det her barn har en mild form for for austimespektrum forstyrrelse 
altså asberger diagnose og så videre, og så skal man jo lægge sig i selen for at for det til at lykkes. 
Og det kan man godt øhh det kan man altså godt øhh oss med ADHD børn har man også rigtig 
gode resultater altså hvis de bliver velmedicineret og lærer og pædagoger og ledelse er godt klædt 
på til at få løst de her opgaver, så man kan sige at det der er vigtigt i det, det er jo at man har 
nogle lærer som kan og en ledelse som bakker op og ser en værdi i at den her inklusion den skal 
kunne fungere fordi hvis det led det mangler, jamen så har man et problem  
H: hmm.. 
T: Så man skal ha sådan en organisation der er gearet til det og man skal først og fremmest ha en 
ledelse som siger ”Jamen øhh vi er rent faktisk en inkluderende folkeskole . Vi gør sådan og 
sådan og sådan.. ” og som ligger nogle resuorcer i forhold til.. det kan være to-lærerbemanding, 
det kan være man har en pædagog med i undervisningen øøhh 
H: og det sørger I simpelthen for i Kolding at at der er øhh 2-lærer ordning eller? 
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T: Nej altså ikke på alt men men man kan sige at der lagt en ressource ud på alle skoler, på alle 
skoler i hele Kolding Kommune er der lagt resourcer ud til inklusionstimer. Hvordan, altså det er 
jo så op til, det er jo så op til skolelederen og.. 
H: Ja 
T: og og vurdere hvor skal disse timer så bruges henne.. Og de bliver brugt der hvor man kan sige 
at der er et behov-.  
H: Okay¨ 
T: Og det ku jo typisk være hvis man har en udfordring i en klasse eller man skal arbejde med en 
udadreagerende elev eller en elev som man har svært ved at rumme på forskellig vis ikk’. Så så 
det kan blive brugt på rigtig mange måder, men men det er lagt ud fordi man har jo så’n høj grad 
af af selvstyre og selvforvaltning ude på skolerne. 
H: Ja 
T: I forhold til økonomi og hvordan man bruger sin økonomi så.. 
H: Ja. Okay. Spændende spændende. Jeg ved ikke om du har set at der lige er kommet en 
øøhhmm rapport eller et resultat af en rundspørge som Dansk Handicaporganisation har lavet. 
Øøhhmm 
T: Dem kommer der rigtig mange af. Så det kommer an på hvad det er for en af dem. 
H: Nå, okay, men der er lige kommet en med hensyn til hvor de har spurgt nogle forældre 
hvordan de oplever deres børn bliver inkluderet i den danske folkeskole. Og der har en tredjedel 
af dem der er blevet spurgt har sagt at deres børn ikke kan deltage i de aktiviteter der er i den 
danske folkeskole.  
T: Er det den med børn med autismepektrumforstyrrelse?  
H: ja blandt andet. 
T: Som er inkluderet. 
H: Ja  
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T: Den har jeg godt set ja.  
H: øøhhm og der kommer man jo så lidt ud på det her som Rasmus Alenkær snakker om med den 
kvantitative og den kvalitative inklusion, hvor at det er den kvantitative øøhhmm.. men øhhmm 
hvordan sikre Kolding Kommune at de her børn som bliver inkluderet ikke bare bliver 
kvantitativt inkluderet, men at de føler sig som en værdifuld del af det fællesskab der er i en 
folkeskole? 
T: jamen man kan sige vi har jo ikke kørt med på den bølge der og det hænger jo også sammen at 
øhh det har jo været en form for konservatisme, men altså det skal jo forståes som meget meget 
positivt at at altså fordi der sidder en eller anden over i et ministerie  som aldrig har sat sine 
fødder ude på hverken en special skole eller en almindelig folkeskole, at de lige pludselig slynger 
et eller andet tal ud, ud fra en eller anden normalfordelings kurve, altså det syntes jeg jo heller 
ikke er at kigge på hvad børnene har behov for. Så så det er i forhold til det kvantitative og det 
kvalitative at der må man sige at der har vi jo i høj grad holdt fast i at have velfungerende special 
enheder, som rent faktisk ved hvordan man skal arbejde med de her børn.  
H: Ja 
T: så så så vi har jo ikke de der vældigt dårligt fungerende børn med autismespektrumforstyrrelse 
siddende ude i klasserne, det vil det vil sådan lidt være min påstand i det her. 
H: Ja 
T: De har et de har et specialtilbud. 
H: Ja 
T: man kan godt ha en mindre altså ikke så handicappet af den diagnose man har øøhh og så 
derfor godt kan fungere i den almene skole. Og det man ligesom har prøvet, det er jo at man har 
kørt en helt masse øøhh, aktionslæringsforløb hvor PPR også har været inden over og hvor man 
har prøvet og uddanne øøhh, nogle lærer ude på skolen øhh også til at håndtere nogle af de her 
problemer. Så det er en af de strategier. En anden strategi det er at øhh jamen hvis det er at man 
oplever at børn er udadreagerende eller har det skidt i skolen eller hvad det måtte være. Jamen så 
bunder det jo, så kan det tit bunde i faglige problemstillinger, følelsen af at man ikke slår til. 
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H: Ja 
T: Så vi har både matematik vejledere på skolen. Vi har læsevejledere på skolen. Vi har 
selvfølgelig også AKT på skolerne, Adfærd – Kontakt og Trivsel. Og der er også et forum hvor 
man kan mødes når det er at man har nogle udfordringer, hvor der også deltager PPR og 
skoleledere. Det er sådan et pædagogisk forum. Så der er sådan et ret fintmaskede net, der er 
noget der skal arbejdes med inden og så kan vi så komme videre i et system hvor man så arbejder 
på et lidt andet plan.  
H: Ja  
T: Med sparing og så videre.  
H: Ja…. Okay. 
T: Det ved jeg ikke.. var det svar nok? 
H: Ja. Det tror jeg helt bestemt at det var. Øøhhmm.. Hvis I så har haft nogle børn ekskluderet fra 
den almindelig folkeskole, hvornår og hvordan vurdere I så om de er parate til at komme tilbage 
igen, fordi man kan sige at specialtilbud er vel som regel lidt ligesom gips på en fod, altså hvis du 
har brækket den så får du støtte et stykke tid, men på et tidspunkt skal de vel tilbage, hvordan 
vurdere I så om I er parate til det? 
T: Det skal de ikke nødvendigvis. Øhh det skal de ikke nødvendigvis. Altså det er ikke vores 
holdning. Men der er jo elevkonferencer en gang om året hvor PPR også deltager og hvor 
klassens lærer og hvor der sidder ledelsen og hvor man så vurdere, og det gør man en gang om 
året, hvor barnet så bliver revisiteret til sit skoletilbud eller hvis man tænker ”ved du hvad den her 
udvikling har været så god, og med sådan og sådan og sådan og det rigtige arbejde i forhold til 
den modtagende skole og dem der skal aflevere og forældrene kan vi også godt få med på det her, 
så hvis man ligesom har gjort alt det forarbejde og man ligesom har noget data der kan pege i 
retning af at ud fra vores professionelle faglige vurdering jamen så giver det her mening for 
barnet at prøve og arbejde i den retning. Men vi gør det ikke før at vi mener det er på plads, fordi 
som oftest så er man jo startet i folkeskolen, 
H: Ja 
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T: så kommer man måske på en specialskole og er meget meget nederlagspræget og og det kan 
være svært at få vent den bøtte, og det vil vi altså ikke spille hasard med hvis vi endelig får gang i 
et godt skole/hjem samarbejde og eleven er i positiv udvikling fordi han eller hun bliver mødt 
rigtigt. Så skal der altså noget til før vi lige som kan sige at vi vil sætte det over styr.  
H: Ja 
T: men det bliver vurderet en gang om året.  
H: Okay 
T: fordi dem der kan de skal selvfølgelig ikke øh tage specialpladser, det er helt klart. 
H: Ja. Man kan sige at det er jo også en dyr løsning som regel 
T: Det er det ja. Det er en meget meget dyr løsning, men det er jo barnet vi skal kigge på.  
H: Ja 
T: Ja 
H: Det fører egentligt videre til det næste fordi det giver jo økonomiske udfordringer, hvordan 
har I øhh.. altså hvad har I haft af overvejelser altså da I træffer valget at bibeholde de her special 
skoler så fordi det kan jeg jo se inde i Viborg da øøhhmm.. i 2012 da lukkede de nogle 
specialskoler og lige nu er de i gang med at lukke 3 mere. Så der må være nogle overvejelser der 
skal igennem der først. Hvilke udfordringer har I haft så med det? 
T: Jamen altså det, vi har udfordringer ligesom alle andre kommuner har det, og det er jo et 
prioteringsspørgsmål kan man sige. 
H: Ja 
T: altså øhh det er det jo, og det er også klart at på et eller andet tidspunkt så tipper den balance 
også. Jeg kan huske for nogle år siden i hvert fald der var det jo nærmest sådan at man brugte en 
tredjedel af folkeskolens budget, nu taler jeg på nationalt plan, på specialundervisning, og det 
holder jo heller ikke at du har almenskoler som at det bliver udsultet det område fordi man skal 
bruge så mange penge på det og så skal de i hjemkundskab lave ærtesuppe et helt år, det duer jo 
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heller ikke. Øhh eller kun sidde og arbejde med krydsfiner og aldrig kan komme på lejerskole. 
Det holder ikke. 
H: nej det er rigtigt.  
T: Så det er jo klart det er en priotering i det her. Men man har egentligt valgt at kigge på jamen 
øhh for at altså, og det lyder måske lidt øhh kontroversielt det her, men for at man kan have en 
god trivsel i skolen også, jamen så bliver man nødt til at kigge på jamen hvordan får man så det, 
der er rigtig gode trivselstal. Eleverne svare at de trives faktisk rigtig godt i deres skole. Ved at 
man også har nogle af de her ekskluderende tilbud, jamen det gør jo også at man kan få et lidt 
andet fokus i skolen, og det siger jeg ikke kun skal være fagfagligt fokus, men jeg tror at der er 
nogle kommuner der har simpelthen fået skudt sig selv i foden. Jeg ved i hvert fald, og nu vil jeg 
ikke nævne nogle navne på nogle kommuner, men nogle kommuner har man jo stort set set det 
her med inklusionsloven fra 11, sagt at nu ser vi endelig det her som en anledning til at nu kan vi 
helt afskaf det specialiserede område, og på den måde så har man bare lukket alt hvad der hedder 
specialundervisning og har proppet alle specialeleverne ind i almenklasserne, men har lige glemt 
at uddanne lærerne og pædagogerne, og den specialviden der ligger den er bare puf forsvundet og 
det har jo været en katestrofe. Og nu kommer det her eftersyn hvordan det så går med den her 
inklusion, og måske er det gået for vidt nogle steder, det vil jeg da i hvert fald våge at påstå.  
H: Der tror jeg nok jeg vil give dig ret der.  
T: ja. De får et problem. De har simpelthen bare tænkt ”okay det her er.. nu kan vi lige score 
nogle penge her, og så kan de komme i en slunken kasse”.  
H: Ja 
T: det er sådan lidt groft sagt ikk. Men øhh 
H: Jo men det er jo realiteten mange steder kan man jo se  
T: Det tænker jeg da det er. 
H: Ja  
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T: og når det så er sagt, jamen så er der jo også ting man kunne gøre bedre man kunne også godt 
blive bedre til at inkludere flere i almenskolen i Kolding 
H: Ja 
T: Det det det vil jeg faktisk også våge at påstå.  
H: Ja. Hvad har I gjort for jeres lærer? 
T: Jamen det var det jeg var inde på omkring øh aktionslæringsforløb, det har der jo været. Der 
var en skolepolitik fra 11 faktisk der hed ”plads til alle” 
H: Ja 
T: Hvor man var inde og og lave aktionslæringsforløb med en helt masse lærere, og uddanne 
nogle lærere på skoler som kunne gå ind og arbejde videre med det her. Og så har man også, vi 
har ikke sådan en inklusionsvejleder på skolerne, vi har nogle AKT konsulenter som sidder på 
PPR og som er uddannet i at gå ud og arbejde med adfærd kontakt og trivsel øhh i klasser i 
samarbejde med skole, lærere og pædagoger som går ind og og prøver at kig på undervisningen 
og prøver at hjælpe de øøhh til at få det til at fungere på en fornuftig måde for alle børn. Så så 
lærerne også hvad kan sige der kommer nogle ud og så aftaler man hvad er det man skal kig på 
og så arbejder man med teamet omkring det her. Hvad der kunne være af udfordringer og får 
mødt dem helst så tidligt som muligt. Nogle gange så oplever vi det med at så er det forsent og så 
er det gået galt eller et eller andet, ikk. 
H: Ja og man kommer til at sidde i hak så hvis det sådan at man venter for lang tid med at få det 
ordnet. 
T: Lige præcis. Det skal gøres faktisk lige meget meget hurtigt. 
H: Ja 
T: Og det tror jeg da godt der kan være en kommunikation i det der med hvor lang tid skal man så 
vente, for jeg tror også at der sidder nogle lærere og pædagoger der sidder og siger det kan vi løse 
selv, det kan ikke være rigtigt, vi er jo også så og så dygtige at det burde vi også kunne, og så får 
man altså ventet for lang tid med og få nogle andre øjne på hvad man så kunne gøre. 
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H: Ja  
T: øøhhmm men det gør vi. Og så talte jeg også sådan lidt med de der at øhhh.. med faglige 
vanskeligheder, øøhhh at at der er vi ligesom meget meget obs på også at få kigget på, jamen er 
det her specifikke faglige vanskeligheder, vi har matematik vejledere, vi har læsevejledere, vi har 
faktisk også naturfagsvejleder og vi har også designvejledere, så så …………? Vi prøver at lave 
en alsidig og afvekslende undervisning også i tråd med det der ligger i den nye skolereform altså 
det er også noget af det man skal ind og arbejde med.  
H: Ja 
T: Så der også kan blive lidt mere plads, til nogle luftere og til det ene og det andet, ikke, og det 
er jo ligesom det man gerne vil have. Nogle af de elemænter der er i det i folkeskole loven. 
H: Ja. Øhh sidste spørgsmål jeg vil stille dig nu. Hvad gør I jer af tanker om inklusionen i 
fremtiden? Skal det blive ved at se ud som det gør nu eller skal der ske noget helt andet? 
T: Det ved.. altså det er jo op til politikerne ligesom at beslutte det, men de har jo i hvert fald 
tænkt at øhh de havde en konservativ tilgang til det her, det skal forståes meget meget positivt, at 
man har valgt ikke bare at løbe med tungen ud af halsen efter en eller anden.. der er stadig 
kommunalt selvstyre. Det har man ligesom sagt at vi syntes vi har en go model her og det vil vi 
gerne holde fast i.  
H: Ja 
T: øhh så så jeg tænker da at øhh at der skal arbejdes med at blive endnu bedre til det, og det er 
noget vi har fokus på, altså vi er med i et kæmpe projekt øhh ”program for læringsledelse” hvor 
vi arbejder med professionelle læringsfællesskaber, og og øhh elevernes trivsel. Altså vi 
kortlægger og vi øver os i at arbejde med data.  
H: Okay 
T: ikke at det er nogen løsning på det her men men jeg tænker faktisk at øhh at der er jo den her 
teori om at sådan nogle velfungerende teams de kan jo få rigtig rigtig mange ting til at fungere, 
også i forhold til inklusionen. Så kan du sætte det barn ind i en anden kontekst og en anden klasse 
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med nogle andre lærer omkring, og så vil de straks mene at det her barn har brug for et 
ekskluderende, brug for at blive ekskluderet i et andet tilbud, for der vil det få det meget bedre. 
Så det handler også om at få klædt lærer og pædagoger og ledelse, og få måske et andet syn på 
hvad hvad vil det så sige og være inkluderet? Kunne det være et lidt bredere forståelse man havde 
af det, så det tænker jeg at det da også var noget man skulle ind og arbejde med.  
H: ja det lyder jo spændende alt sammen.  
T: ja ja men det gør det. Jeg syntes vi er godt på vej, og jeg syntes det er rigtig spændende at 
arbejde datainformeret, fordi vi kortlægger jo også specialområdet og almenområdet altså med de 
her børn hvordan de egentligt oplever det selv. Og det syntes jeg er spændende. Altså vi får data 
for hvordan oplever barnet øøhh det at trives i skolen, om man har det godt i skolen, om man har 
en god relation til sin lære og pædagog. Forældre er også kortlagt og pædagoger er kortlagt og 
lærere og leder og det hele. Så man har ligesom prøvet at lave en, det hedder en Hole system 
apros, hvor man ligesom kommer hele vejen rundt og man får sat hele systemet i sving i forhold 
til at få løst nogle af de udfordringer som er og også fortsat vil være øhh for os, og oss noget vi 
skal blive bedre til det det tænker jeg da helt sikker vi skal.  
H: ja for man hører jo desværre om nogle børn der overhovedet ikke føler sig tilpas i folkeskolen  
T: Ja 
H: så det er jo en vigtig del at tage fat i oss i hvert fald.  
T: Ja det er det i hvert fald. Altså og de er der jo altså. Og øhh de er også på specialskolerne. Der 
er nogle børn som, af alle mulige forskellige årsager, øøhh trives rigtig rigtig dårligt, men 
behøves jo nødvendigvis ikke at have noget med skolen at gøre.  
H: Nej 
T: Der er jo også nogle elever der kommer fra nogle rigtig rigtig udfordrede hjem. 
H: Ja 
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T: og og bare har hele pakken af af udfordringer, men det er jo rent faktisk noget af det vi viser at 
vi er gode til, og sørger for også at holde et fagligt sigte med dem og sørger for at de kommer i 
hus med det de har forudsætninger for.  
H: ja 
T: og det kan man sige det er vigtigt og det må man aldrig slippe. Altså det der med det faglige 
og havde forventninger til eleverne, det vi, det tænker jeg vi er rigtig gode til.  
H: det lyder bare rigtig godt. 
Afslutter med en aftale om at sende BA’en til Thomas så han har mulighed for at se hvad han 
bliver citeret for. 
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