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HVORFOR INKLUSION? 
BØRNENES OG DE UNGES EGET PERSPEKTIV



Kilde: KL’s beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik
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KOMPLEKSITET I BØRNESAGERNE

• Fra 2014 til 2018 ses en diagnosestigning:

o ADHD – 80 procent

o Autisme – 52 procent

o Angst – 47 procent

o Depression – 48 procent

• Dertil kommer det, der ikke er diagnosebelagt – selvskade mv.

• Forskerne taler om en ‘demokratisering af udsatheden’. Den gamle 

udsathed findes stadig og rammer social skævt. Men der er også en 

‘ny udsathed’ som ikke gør.

• Vores specialskoleledere er klare i mælet. Det er særligt de børn, der 

visiteres til dagbehandling, der ville profitere af almenområdet. De har 

ikke nødvendigvis et specialundervisningsbehov, men har 

socioemotionelle vanskeligheder mv. Det er samtidig de børn, det er 

vanskeligst for folkeskolen at have.
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KULTUR

• Der er store forskelle kommunerne imellem – men også skolerne 

imellem - i segregeringsgrad

o Det tyder på, at der også er kulturelle forskelle i forhold til vores 

almenbegreb

• Er vores læringsbegreb generelt blevet smallere?

o Fagrække, forventningspres, prøveformer… Et sammensurium af 

faktorer omkring folkeskolen

• Forskerne taler om en generel samfundsmæssig tendens; en 

patologisering af almentilstanden.

o Hvordan får vi givet børn den korrekte hjælp – men undgår at et 

diagnostisk sprogbrug bruges om helt almindelige problemstillinger?

• Og så er der forældrene – hvordan indgår de som medspillere?
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KOMPETENCE

• Den specialpædagogiske viden fylder ganske lidt på 

læreruddannelsen i dag. Den er kun et modul under 

‘Lærerens grundfaglighed’. Det bør styrkes.

• Samarbejde mellem specialområdet og almenområdet 

viser gode resultater. Men ikke alle kommuner har de 

relevante specialskoler til at organisere det. Det kunne 

kalde på en national eller regional indsats.

• Den gamle cand.pæd.psyk. efterspørges af praksis.

• Og så skal det påpeges, at forventningerne til PPR ikke 

altid står mål med, hvor mange de er. Der var i 2018 i 

gennemsnit 1,15 PPR psykolog til 1000 børn i Danmark. 
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ORGANISATION

• Ressourcecentrene på skolerne skulle give en organisering, 

der sikrer den nødvendige kompetence på området. Men har vi 

viden nok om hvordan det bedst gøres?

• Samarbejdet mellem PPR, forebyggende socialrådgivere, 

arbejdsmarkedscenter, dagtilbud, fritidstilbud og skole er 

afgørende. Men er vi dygtige nok til samarbejde på tværs både 

i kommunerne? Mellem styrelser/ministerier? Mellem 

professionerne på professionshøjskolen? Og ved vi nok om, 

hvad der kendetegner det gode samarbejde? 

• Progressionsperspektivet for barnet er afgørende. Men har vi 

en god nok organisering omkring at sikre det?
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ØKONOMI

• Kommunerne anvender forskellige modeller for økonomitildeling til 

specialundervisningsområdet

o Den centrale model (kommunekassen betaler det hele)

o Den decentrale model (skolerne betaler det hele)

o Et utal af kombinationsmodeller derimellem

• VIVE har undersøgt sagen og kommer ikke med en klar anbefaling

• I BKF har vi observeret at det vigtige er, at skolerne har en fri 

ressource til at arbejde med udfordringer før de vokser sig store –

og at PPR og socialrådgiverne kan reagere hurtigt.

• Stigningen i antallet af segregerede elever sætter almenområdet 

under pres – og dermed netop de frie midler og støttefunktioner. Et 

konservativt overslag er, at en stigning på 2 procent af eleverne 

som har brug for et specialtilbud svarer til 11.053 elever – eller til 

1,1 milliarder kroner.
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TILBUDSVIFTE

• Mellemtilbud kan være en del af løsningen, så kontakten til 

det almene bevares

• Der er behov for udvikling af tilbud og for opsamling af viden 

om effekterne af dem

• Der er behov for et styrket fokus på tilbageslusning

• Der er behov for lovgivningsmæssige ændringer, der gør det 

lettere at etablere dem, f.eks. mulighed for lettere behandling 

i almenskolen og reduceret undervisningsforpligtigelse i en 

kortere periode

EKSEMPLER PÅ MELLEMFORMER:

 Indsatser i samarbejde med fritidsklub/elevens øvrige fritidsliv.

 Indsatser i samarbejde med lokalt erhvervsiiv

 Indsatser i samarbejde med familien. Fx særlig træning hjemme 

eller familieklasse.

Støttepersoner i klassen med sidemandsoplæring/modellering.

Gruppen i gruppen, holddannelse, co-teaching.

Særlig skemalægning, særligt timetal, særlig fagpakke.

Tilknytning til særlig gruppeordning/specialklasse i mindre omfang
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VIDEN

• Vi mangler viden om årsagerne til diagnosepresset

• Og vi mangler viden om hvordan vi håndterer det

• Kunne man målrette nogle af de nationale 

forskningsmidler til en af vor tids største udfordringer?

• Og kunne man oprette en national 

livsmestringskommission, der skal analysere 

problemstillingen og anvise handlinger?
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ANBEFALINGER

• Målret nationale forskningsmidler til at skabe viden om både årsager og 

løsninger

• Styrk den specialpædagogiske viden i læreruddannelsen

• Skab en økonomisk model for samarbejde mellem specialskoler og almenskoler 

på tværs af kommuner

• Genindfør cand.pæd.psyk

• Styrk PPR ressourcemæssigt og opgavemæssigt

• Vær bevidst om at øget kompleksitet kræver ressourcer – og at den 

økonomiske mulighed for at sætte tidligt ind på den enkelte skole er central

• Styrk samarbejdet på tværs af fagligheder både lokalt, nationalt og i 

uddannelserne

• Udvikl mellemformer og opsaml viden om deres effekt - målret ministeriets 

læringskonsulenter til opgaven

• Løs op for kravet om fuld fagpakke i mellemformer – men kun såfremt der er en 

klar tilbageslusningsplan og hyppig progressionsopfølgning

• Gør det muligt at tilbyde lettere behandling i regi af almenområdet

• Opret en livsmestringskommission, der løbende kan følge arbejdet og supplere 

med anbefalinger med baggrund i viden


