
? Kommunerne stiller krav om en diagnose, før et 
barn kan blive visiteret til et specialtilbud. Er det 

et kommunalt krav, et lovgivningsmæssigt krav eller 
hvor udspringer kravet fra? Og er det et krav, der med 
rette kan stilles? 

! Det er ikke et krav, at et barn skal have en diag-
nose for at blive visiteret til specialundervisning. 

Indstillinger til specialundervisning sker på baggrund af 
en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) og i sam-
råd med forældrene. Formålet med en PPV er ikke at 
stille en diagnose, men at vurdere elevens faglige, 
sociale og personlige potentialer og færdigheder for at 
rådgive skolen, eleven og forældrene omkring elevens 
fortsatte undervisning. Der udarbejdes en PPV i forbin-
delse med, at skolen indstiller eleven til specialunder-
visning. Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af 
elevens problematikker samt en beskrivelse af hidtidige 
indsatser i læringsmiljøet og effekterne heraf. Eleven 
eller elevens forældre kan også bede om at få udarbej-
det en PPV.

? Skal der en diagnose til, før man kan hjælpe et 
barn til et godt undervisningstilbud? Hvis ikke, 

hvad kan der så gøres for at komme forældres oplevelse 
af ’diagnose kræves før hjælp’ til livs?

! Som ovenfor beskrevet skal der ikke en diagnose 
til for at indstille et barn til specialundervisning 

eller støtte i den almene undervisning. Det skal dog 
bemærkes, at lovgivningen er anderledes på ungdoms-
uddannelsesområdet, hvor eleven selv skal søge støtte 
og dokumentere fysisk eller psykisk funktionsnedsæt-
telse eller tilsvarende svært behov.

? Et barn kan få specialundervisning, hvis barnet 
som minimum har behov for 9 timers støtte om 

ugen. Såfremt barnet har behov for mindre støtte, skal 
barnet have støtte som en del af den almindelige under
visning. Hvordan sikres en god inklusion, hvis barnet 
har behov for mindre end 9 timers støtte om ugen?

! Skolelederen beslutter, om midlerne til støtte 
under 9 timer om ugen anvendes til holddeling, 

tovoksenordninger, inklusionsmedarbejdere, undervis-
ningsassistenter, supplerende undervisning, anden fag-
lig støtte, kompetenceudvikling af lærere og/eller 
pædagoger mv. Kommunen har ansvaret for at følge op 
på kvaliteten, ligesom der er et ansvar for at følge op på 
folkeskolens øvrige kvalitet.

? Elevtallet i grundskolen er faldende, mens antal
let af børn i specialtilbud stiger. Hvad er bag

grunden herfor, og betyder det, at inklusionen ikke 
 fungerer?

! Der er ingen fast viden om, hvorfor den relative 
andel af børn i specialtilbud stiger. Det er muligt 

at opstille forskellige hypoteser, f.eks. om et smallere 
almenbegreb eller om kravsituationen i det moderne 
samfund. Børne- og Kulturchefforeningen og Skole-
lederforeningen anbefaler, at der efterspørges forskning 
i både årsager til udviklingen og mulige handlinger. Det 
kunne også overvejes at nedsætte en kommission, der 
ser på både årsagerne til børn og unges mistrivsel, og 
hvad vi kan gøre ved den. De to foreninger bidrager 
gerne til et sådant arbejde.
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? På trods af efteruddannelse mv. giver mange 
lærere udtryk for, at de ikke føler sig tilstrækkelig 

rustet til inklusion af børn med udfordringer. Hvad skal 
der til for at klæde lærere og pædagoger bedre på til 
inklusionsopgaven, og hvilke redskaber har de brug for?

! Børne- og Kulturchefforeningen og Skoleleder-
foreningen vil pege på behovet for at øge den 

specialpædagogiske viden i forbindelse med lærer-
uddannelsen, hvor der i dag er en risiko for, at det får 
for lidt plads, når det kun er et modul under ’Lærerens 
Grundfaglighed’. Den gamle cand.pæd.psyc. uddan-
nelse efterspørges også af praksis.

Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforenin-
gen peger samtidig på, at det har vist sig effektfuldt, når 
specialskolelærere deltager i samundervisningsforløb 
med almenskolens lærere, så de klædes på i praksis. 

Endelig peger Børne- og Kulturchefforeningen og 
Skole lederforeningen på vigtigheden af, at PPR kommer 
tidligt ind i forbindelse med inklusionsopgaven – ikke 
først, når der skal udarbejdes en PPV.

? Hvordan tackler skolerne inklusion af børn med 
vidt forskellige behov – nogle med sundheds

faglige diagnoser som f.eks. syns og hørehandicap og 
andre med trivselsudfordringer f.eks. sensitive børn og 
urolige børn?

! Skolelederen træffer beslutning om, hvordan sko-
len arbejder med alle børns trivsel, udvikling og 

læring – og med høje forventninger til alle børn, uanset 
deres behov. I den forbindelse træffer skolelederen 
beslutning om eventuel holddeling, tovoksenordning, 
supplerende undervisning, anden faglig støtte, kompe-
tenceudvikling af lærere og/eller pædagoger eller 
andet. Der findes ikke én rigtig måde for skolerne at 
arbejde med forskelligheden i elevernes behov. 

Siden 1993 har undervisningsdifferentiering været et 
bærende princip for al undervisning. Undervisnings-
differentiering bygger på en tanke om, at folkeskolen er 
for alle. Derved betones fællesskabet, og undervisnings-
 differentiering er et princip for undervisning, der retter 
sig mod hele klassen. Princippet retter sig også mod 
den kendsgerning, at alle elever er forskellige, hvorfor 
under visningen må udføres på måder, der giver alle ele-
ver muligheder for at knytte an til den og for at udnytte 
deres potentialer. 

? En del børn har skolevægring, som er en samlet 
faglig betegnelse for det forhold, at et barn over 

længere tid har markant fravær fra undervisningen i 
grundskolen. Hvad er årsagen hertil?

! Børn og unge med skolevægring er ikke en homo-
gen gruppe. Det er tværtimod børn og unge med 

forskellige karakteristika, fraværsmængde og adfærd. 
Skolevægring er ikke en diagnose, men et symptom. En 
række faktorer kan spille ind i udviklingen af skolevæg-
ring. I forskningen kategoriseres de efter de arenaer, hvor 

de optræder: I hjemmet, hos eleven selv, i skolen eller i 
samfundet. Faktorer i hjemmet kan f.eks. dække over 
dysfunktionelle familiemønstre og forældres holdning til 
skolen. Faktorer hos eleven selv kan handle om sensitivi-
tet over for forandring, forskellige angstdiagnoser, emo-
tionelle forstyrrelser mv. Faktorer i skolen kan handle om 
skoleskift, lærerskift, mobning og klasseledelse. Endelig 
nævner nogle forskere faktorer i samfundet som sociale 
medier og kravsituationen i dag. Ikke alle faktorer behø-
ver optræde samtidig, hvorfor billedet er komplekst.

? Er der forskel på, hvilke inklusionsopgaver hhv. 
folkeskolen og frie grundskoler løfter, samt på 

hvilken måde inklusionsopgaven gribes an?

! Der kan henvises til EVA’s rapport fra 2015 om 
inklusion på de frie grundskoler.

Her fremgår det, at efter tilskudssystemet til inklu-
sion og specialundervisning er ændret, har de frie 
grundskoler, der har oplevet et reduceret tilskud, 
begrænset omfanget af timer og ressourcer anvendt til 
inklusion. Omvendt har de skoler, der har fået et øget 
tilskud, også øget deres inklusionsarbejde. Det samme 
ville formentlig være tilfældet på folkeskolerne, hvor 
skolens budget til opgaven også spiller en rolle.

Undersøgelsen viser ifølge skolelederne også, at 
66 pct. af de frie grundskoler har undladt at optage ele-
ver med særlige behov inden for de seneste to år. 
Blandt disse skoler er det særligt de mindre skoler, der 
har frarådet eller sagt nej til at optage elever med sær-
lige behov. Den mulighed har folkeskolen ikke.

? Har det haft en effekt at afskaffe målsætningen 
om, at 96 pct. af eleverne skal inkluderes i folke

skolen, og i givet fald hvilken?

! Det er ikke muligt at svare på. Børne- og Kultur-
chefforeningen og Skolelederforeningen tilslutter 

sig, at der ikke arbejdes med en bestemt national pro-
centsats, men tages udgangspunkt i børnenes behov.

? Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskel
lige visitationsmodeller og økonomiske modeller 

i relation til tildeling af specialtilbud, herunder hvilke 
konsekvenser har det, når budgettet til at understøtte 
inklusion af børn ligger hhv. på den enkelte skole i mod
sætning til centralt hos kommunen?

! Der er fordele og ulemper forbundet med både 
en decentral og en central finansieringsmodel. 

Der kan henvises til VIVE’s rapport fra 2018 ‘Special-
undervisning i folkeskolen – inspiration til den økonomi-
ske styring’. Her fremhæves fordele og ulemper ved de 
forskellige modeller. 
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