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Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mel-
lem regeringen og KL om, at flere elever skal inkluderes i den almindelige un-
dervisning. Ønsket om, at folkeskolen skal inkludere flere elever med særlige 
behov, er derfor sat øverst på dagordenen i mange kommuner.  
 
Foreningen ønsker med dette notat at pege på muligheder for handlinger på 
den enkelte skole med henblik på at sikre en faglig forsvarlig inklusionsproces 
på skolerne. 
 
Inklusion er et langsigtet mål 

Danmarks Lærerforening kan tilslutte sig målsætningen om søge at inkludere 
flere elever i almenundervisningen under forudsætning af, at alle elever får den 
undervisning, de har behov for, og får udnyttet deres læringspotentiale opti-
malt. 
 
Øget inklusion vil kræve en styrkelse af almenundervisningen og investeringer i 
efteruddannelse. En forceret inklusionsproces, hvor man ikke har sikret sig at 
rammevilkårene er i orden, vil få alvorlige konsekvenser for såvel eleverne som 
for lærerens arbejdsmiljø. 
 
Målet om at inkludere mange flere elever i almenundervisningen vil efter for-
eningens opfattelse være et langsigtet mål, og det kræver, at man i kommunerne 
og på de enkelte skoler udarbejder en plan for, hvordan man vil nå det mål. 
 
Regeringen har ligeledes i deres udspil ”Faglighed og frihed” tilkendegivet, at 
det er på sigt, at flere elever skal inkluderes. Af udspillet fremgår det, at rege-
ringen sigter mod, at i 2020 skal 97 % af eleverne være i almenundervisningen 
mod 94,4 % i dag. 
 
Fællesskabet er en vigtig forudsætning 

Fra forskning ved vi, at børn lærer, når de deltager i sociale sammenhænge, 
inddrages i fællesaktiviteter, bidrager i fællesskabet og opnår indflydelse på det, 
der er en del af deres livsbetingelser og udviklingsmuligheder. Som en forud-
sætning herfor, skal der kunne etableres et velfungerende fællesskab som ram-
me for almenundervisningen.   
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For at man kan tale om vellykket inklusion, må følgende kriterier efter forenin-
gens opfattelse være opfyldt: Eleven er til stede i almenundervisningen, deltager 
aktivt, oplever at have en værdi for klassens fællesskab og har et højt lærings-
udbytte af læringsprocesserne.  
 
Undersøgelser1 viser, at lærerne generelt ønsker at inkludere flere elever i al-
menundervisningen, men at de ikke føler sig forberedte til arbejdet, og at vilkå-
rene ikke er tilstrækkelige. 
 
Resurserne må være til stede 

Inklusionstankegangen kobles i en del kommuner med nogle vægtige økonomi-
ske argumenter, men foreningen arbejder for, at målet om at inkludere flere 
elever ikke bliver et økonomisk spareprojekt. Resurserne til almenundervisnin-
gen og specialundervisningen er forbundne kar. Hvis almenundervisningen skal 
være mere inkluderende og tilgodese flere elevers undervisningsbehov, skal der 
være de nødvendige resurser til det.  
 
Ønsket om øget inklusion er mange steder fulgt op med ændrede resursetilde-
lingsmodeller, hvor resurserne til specialundervisningen decentraliseres til den 
enkelte skole. Formålet med dette er at skabe et økonomisk incitament til at 
inkludere flere elever. For foreningen er det vigtigt, at det bliver gjort klart på 
skolen, at uanset hvordan man får tildelt resurser, har elever et retskrav på at få 
den støtte, det undervisningstilbud de har behov for.  
 
Forskningen 

Fra forskningen2 ved vi, at følgende tre områder har betydning for, at skoler 
udvikler sig i en inkluderende retning: 

 Betydningen af etablering af fælles værdier og målsætninger, som er 
udarbejdet, kendt og accepteret 

 Skoleledelsens samarbejde med medarbejderne 

 Lærernes samarbejde i team 
  
Mange kommuner har udarbejdet en overordnet målsætning for øget inklusion 
af elever i almenundervisningen, men som ovenstående forskningsresultater 
viser, forudsætter det, at den enkelte skole får skabt en fælles målsætning og 
ordentlige rammevilkår for processen.  
 
I det følgende peges på nogle centrale forudsætninger for processen på den 
enkelte skole: 
 

 Afklaringen af en fælles målsætning for, hvordan skolen vil arbejde på 
at blive mere inkluderende 

 Afklaringen af rammerne for inklusion 
 
 
 
 

                                                   
1 Folkeskolen/Ugebrevet A4 (2007): Skolens rummelighed  
2 Ainscow (2006): Improving Schools Developing Inclusions 
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Drøftelse af skolens målsætning for inklusion 

Undersøgelser viser3, at det er gennem etablering af fælles værdier på en skole, 
at det bliver synligt for såvel ledelse som medarbejdere, hvilke strategier og 
hvilken praksis der skal udvikles, hvis målsætningen om øget inklusion skal 
kunne føres ud i livet. Etablering af fælles værdier kræver en proces, hvor med-
arbejder og ledelse sammen drøfter de udfordringer, skolen står overfor. Er 
grundlaget for arbejdet ikke accepteret af medarbejderne, vil det skabe frustra-
tion og den ønskede udvikling vil ikke kunne gennemføres. 
 
Det vil derfor være vigtigt at få skabt en fælles accept af grundlag og rammer 
for arbejdet, herunder klarhed over, dels hvilke elever skolen forventes at kun-
ne inkludere fremover og rammerne herfor, dels en afklaring af, hvornår mu-
lighederne for inklusion anses for udtømte. Foreningen opfordrer derfor til, at 
der på skolen tages initiativ til en sådan drøftelse. Det kan ske i såvel pædago-
gisk råd som i MED-udvalget.  
 
Målsætningen bør ligeledes tages op til drøftelse i skolebestyrelsen. Det er vig-
tigt at skabe accept hos skolens forældre om målsætningen og begrundelserne 
herfor. Skolebestyrelsen har en vigtig funktion i forhold til dette. 
 
Det er ligeledes nødvendigt løbende at følge op på i pædagogisk råd, MED-
udvalget mv., hvordan det går i forhold til at nå målsætningen, og om der er 
behov for evt. justeringer i indsatsen.  
 
Rammerne for inklusion 

 
Kompetenceudvikling 
Undersøgelser viser, at lærernes kompetencer er afgørende for, at eleverne får 
udbytte af undervisningen. Fokus på opkvalificering af hele lærergruppen og 
ledelsen er en forudsætning for, at skolen kan blive mere inkluderende. Fokus 
skal rettes på, hvilke områder der er behov for at få styrket kompetencerne på, 
hvis målsætningen skal nås. Derfor bør der på skolen (eksempelvis i MED- 
udvalget) laves en plan for etablering af en fælles kompetenceudvikling med 
henblik på dels lærernes professionelle samarbejde, både omkring almenunder-
visningen generelt og i forhold til elever med særlige behov, og dels lærerens 
efter- og videreuddannelse inden for forskellige fagområder og fag.  
 
Resursepersoner 
Et vigtigt element i en efteruddannelsesplan er også at sikre, at skolen råder 
over resursepersoner, dvs. personer med særlige kompetencer inden for de 
forskellige fagområder, som kan give sparring og vejledning til kollegaerne. 
Resursepersoner kan ikke erstatte kompetenceudvikling af lærergruppen, men 
kan supplere og støtte lærerne i arbejdet. Det vil være helt nødvendigt, at der 
bliver sat nogle rammer for vejledningen. Resursepersonerne skal være ”tilgæn-
gelige” for kollegaerne, hvorfor der skal afsættes tid til at kunne give sparring, 
vejledning og konkret assistance i nødsituationer. Når skoler gør en aktiv og 
tydelig indsats for, at lærernes specialviden bliver synlig og tilgængelig for læ-

                                                   
3 Dyssegaard (2009): ”Inkluderede pædagogik – intentioner og virkelighedens verden”  
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rerkollegerne, så kommer disse særlige ressourcepersoners viden også i spil i 
lærernes undervisning, viser undersøgelser.   
 
Teamsamarbejdet 
Et styrket teamsamarbejde er en forudsætning for en mere inkluderende skole. 
Ansvaret for at inkludere elever kan ikke ligge hos den enkelte lærer, men kræ-
ver teamsamarbejdsprocesser. Det vil derfor være vigtigt at sætte fokus på en 
styrkelse af teamsamarbejdet på skolen. Teamsamarbejdet skal ud over den 
fase, hvor møderne bliver brugt til praktisk koordinering og tilfældige drøftelser 
af eleverne. Et væsentligt aspekt af teamsamarbejdet er, at lærerne kan udnytte 
hinandens forskellige kompetencer, supervisere hinandens undervisning, mod-
tage supervision fra skolens støttecenter/resursepersoner og PPR. Herigennem 
kan de styrke deres egen mulighed for pædagogiske drøftelser og evaluering af 
undervisningen med henblik på at styrke deres egen undervisning fagligt samt 
tilgodese alle elever i klassen ud fra deres forskellige behov.   
 
Specialcenter/Kompetencecenter 
Organiseringen og tilrettelæggelsen af støtten og vejledningen til elever og lære-
re er helt afgørende for tilstrækkelig kvalitet i både den inkluderende indsats og 
specialundervisningen. Derfor anbefaler foreningen, at der arbejdes for, at sko-
len har et specialundervisningscenter /kompetencecenter, hvor der er resurse-
personer inden for det specialpædagogiske område, som har et tæt samarbejde 
med PPR og specialinstitutioner. Centeret opgave skal være at give støtte, råd-
givning og vejledning til elever, lærere og forældre. 
 
Til centeret skal der som minimum være knyttet en lærer med speciallærerud-
dannelse/PD i specialpædagogik, en lærer med uddannelse og erfaring inden 
for AKT/PD i AKT og en læsevejleder samt tilknyttet en psykolog fra PPR. 
Skolens leder skal ligeledes arbejde tæt sammen med specialcenterets personale.  
 
Udover planlagt støtte mv. bør der etableres et beredskab, der gør det muligt at 
iværksætte akutte, midlertidige støtteforanstaltninger i forhold til elever, der har 
personlige, følelsesmæssige eller sociale problemer - dvs. opgaver, der typisk vil 
blive håndteret af skolens AKT-lærere med henblik på sikring af et trygt og 
velstruktureret læringsmiljø i klasserne som helhed. 
 
Det bør sikres, at der ligger en tydelig funktionsbeskrivelse for resurseperso-
nerne i centeret, der klart beskriver de opgaver der skal varetages. Her er det 
vigtigt, at funktionbeskrivelsen også indebærer forebyggende indsatser såvel i 
forhold til enkelte elever som klasser, rådgivning og vejledningsfunktioner i 
forhold til almenundervisningen.  
 
Hvem kan give støtte 
Undersøgelser har vist4, at det er helt afgørende for effekten af støtten til elever 
med særlige behov, at det er velkvalificerede lærere med særlige kompetencer 
inden for det specialpædagogiske område, der varetager opgaven. Derfor vil det 
være vigtigt at have fokus på dette i forhold til beslutningen om, hvem der kan 
varetage støttefunktioner i klasserne i forbindelse med skoleårets planlægning. 

                                                   
4 Niels Egelund mfl. ”Effekter af specialundervisningen” (2010) 
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Langt de fleste støttefunktioner vil kræve undervisningskompetence, faglig 
indsigt, viden om metoder mv. Det vil derfor sætte nogle begrænsninger for 
brugen af pædagoger og undervisningsassistenter i støttefunktioner, såfremt 
man ønsker en optimal effekt af indsatsen.  
 
En stor del af AKT arbejdet er ligeledes relateret til undervisningen og dermed 
også kræve undervisningskompetence.  
 
Skole-hjemsamarbejdet 
Hvis skolen skal være mere inkluderende, stiller det også nogle krav til skole-
hjemsamarbejdet. Et øget fokus på forældresamarbejde og hvordan man på 
skolen vil prioritere og tilrettelægge dette bør etableres. Det drejer sig om at få 
afklaret, hvordan der skabes rammer for et udvidet og fleksibelt skole-
hjemsamarbejde omkring nogle elever, men også om at skabe legitimitet og 
forståelse for inklusionsindsatsen hos hele forældregruppen.  
 
Undervisningsmidler 
Inklusion af flere elever med særlige behov vil også stille krav til skolens udbud 
af undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler. Hvordan vil man på sko-
len kunne imødekomme dette? 
 
Læringsmiljøet 
Læringsmiljøet på skolen /i klassen spiller en afgørende rolle for elevernes triv-
sel og mulighed for læring og dermed også for muligheden for inklusion. En 
norsk undersøgelse viser5, at bl.a. få og klare regler for adfærd på en skole, der 
er kendt af alle elever og håndhæves af lærerne, har en forebyggende effekt i 
forhold til elever med adfærdsmæssige problemer og mindsker uro. Derudover 
viser undersøgelsen også, at arbejde med klassen som helhed samtidig med at 
der undervisningsdifferentieres og kun i begrænset omfang gøres brug af indi-
vidualiserede arbejdsformer har positiv indflydelse på læringsmiljøet og elever-
nes udbytte af undervisningen. I forbindelse med drøftelserne om, hvordan 
skolen kan arbejde på at blive mere inkluderende opfordres der derfor til, at 
disse elementer også tages op.  

                                                   
5 Nordahl m. fl 2009: Billeder af situationen i den danske grundskole  


