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Hvad skal skolen rumme? I disse år er skolens

rummelighed et af de mest diskuterede emner. Der

nedsættes arbejdsgrupper, diskuteres, forskes, skri-

ves og udgives bøger. Og skal man tro de officielle

hensigtserklæringer, kan skolen rumme en del.

Spørger man til gengæld det stigende antal elever,

som henvises til forskellige former for specialunder-

visning, er svaret et andet. 

Bag hvert eneste henviste barn gemmer der sig en

historie om, at netop det barn på grund af forstyr-

rende adfærd, funktionsnedsættelse eller faglige

vanskeligheder alligevel ikke kunne rummes i nor-

malundervisningen.

Ifølge lektor i specialpædagogik ved Danmarks

Pædagogiske Universitet, Susan Tetler, skyldes det

stigende antal elever i specialtilbud, at det er svært

at leve op til hensigterne om rummelighed. Men det

er ikke umuligt. Sammen med lektor Kirsten Baltzer

fra DPU har hun derfor lavet en dansk bearbejdning

af den engelske, ’Index for Inclusion’, som er oversat

til 10 sprog.

Inkluderingshåndbogen skal skabe større sam-

menhæng mellem de noble hensigter og skolens

hverdag.

»Når jeg er ude på skoler, oplever jeg, at der er stor

forskel i rummelighed. De fleste lærere og ledelse

fortæller, at de oplever, at deres skole er rummelig.

Men ofte viser det sig, at der er forskel på, hvad de

tror, de gør, og hvad de rent faktisk gør. Det er egent-

lig ikke så underligt. Som lærer kan det være svært

at se, hvad der foregår bag om ryggen på én. Inklu-

deringshåndbogen er egnet til at få øjnene op for, at

områder i skolen måske ikke er helt så rummelige,

som man forestiller sig«, siger Susan Tetler.

Ifølge Susan Tetler kan håndbogen gøre skoler

mere opmærksomme på konkrete områder, som er

vigtige at arbejde med for at udvikle rummelighe-

den. Bogen er ikke en manual, der præcist fortæller,

hvordan tingene skal gribes an. Det er en slags øjen-

åbner, der lægger op til, at hver enkelt skole finder

sine egne veje til at fremme rummeligheden med

opbakning fra de kommunale forvaltninger.

»Når man taler om rummelighed og inkludering

kan det virke meget diffust og ukonkret – for hvor

skal man begynde? Der er et kinesisk ordsprog, der

siger, at selv den længste rejse begynder med det

første skridt. Men nogle gange kan det være svært at

se, hvad det første skridt skal være,« siger hun. 

Alle skal inddrages

Inkluderingshåndbogen er oprindelig skrevet af pro-

fessor Tony Booth og professor Mel Ainscow fra Cen-

ter for Studies of Inclusive Education. En grund-

læggende tanke i bogen er, at alle, der har med

skolen at gøre, skal inddrages i udvikling af skolens

rummelighed: Skolens ledelse og medarbejdere,

elever, forældre, skolebestyrelse, kommunens admi-

nistrative og politiske ledelse samt andre medlem-

mer af skolens lokalmiljø.

Med bogen i hånden kan skolen vurdere den

reelle rummelighed ved hjælp af en række indikato-

rer. 

»Ideen med materialet er, at flere parter skal in-

volveres i udviklingen af skolens rummelighed, så

problemer løses i fællesskab. I dag fokuserer man

ofte på den enkelte elevs fejl og mangler. Hvis der er

’noget i vejen’ med et barn, tager læreren eller sko-

len kontakt til det lokale PPR-kontor eller skolens

specialcenter for at finde dén pædagogiske løsning,

som passer til eleven. Selv om man handler ud fra et

ønske om at være rummelige, individualiserer man i

realiteten problemerne. I stedet for at reflektere over

de omgivelser og den skole, barnet er en del af, for-

bliver majoritetskulturen uforandret. Og det er jo

netop ikke rummelighed,« siger Susan Tetler, der ta-

ler for, at man bør arbejde mere med at finde de res-

sourcer, eleven kan tilbyde fællesskabet.

I stedet for at lade automatikken råde, lægger In-

kluderingshåndbogen op til, at skolen løbende tager

temperaturen på sin egen rummelighed. Håndbo-

gen behandler blandt andet spørgsmålet om part-

nerskaber med ‘kritiske venner’ i skikkelse af PPR-

kontorer, seminarier, lærere og skoler.

»Uddannelsesområdets decentrale opbygning be-

tyder, at der kan foregå spændende ting i en by, som

de ikke kender til i en anden by 50 kilometer væk. 

I stedet for at lære af de indhøstede erfaringer, skal

vi hele tiden starte forfra med at udvikle praksis.«

Susan Tetler fortæller, at der egentlig ikke er me-

get nyt og opsigtsvækkende i Inkluderingshåndbo-

gen – ud over at den systematisk opsamler og om-

sætter den relevante viden på området.

»Det er jo meget jordnært og meget dagligdags og

tager udgangspunkt i indikatorer, som forskningen

peger på, og som er udtryk for, om en skole er rum-

melig eller ej. Når vi har besluttet os for at udgive bo-

»Rummelige? Jamen, selvfølgelig er vi det«

>

»Inkluderingshåndbogen er egnet til at
få øjnene op for, at områder i skolen
måske ikke er helt så rummelige, som
man forestiller sig.«



Når skoler bliver spurgt, om de giver plads til elever med særlige behov, svarer de fleste, at det gør de naturligvis. Men samtidig

stiger antallet af elever på landsplan, som henvises til specialundervisning. En dansk version af den engelske håndbog ’Index for

Inclusion’ kan hjælpe skoler med at blive mere inkluderende. Ikke kun i deres selvforståelse. Men også i virkeligheden. 
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Om Inkluderingshåndbogen

Skoleforvaltning, skoleledelse, lærere, forældre, elever og medlemmer af

skolens lokalmiljø – alle, der har med skolen at gøre, skal ifølge Inklude-

ringshåndbogen inddrages i arbejdet med at udvikle den inkluderende

skole. Håndbogen giver konkrete arbejdsredskaber til brug for arbejdet.

For eksempel stilles hundredvis af spørgsmål, der skal få skolens medar-

bejdere til at reflektere over, hvor inkluderende skolen egentlig er.

Her følger 20 af spørgsmålene:

• Føler alle elever, at de går på en skole, hvor det er muligt at opnå gode

resultater?

• Undlader skolens medarbejdere at sammenkæde forventninger til, hvad

en elev kan præstere, ud fra kendskab til elevens søskende eller børn

fra nabolaget?

• Bliver elevernes præstationer vurderet mere i forhold til deres egne

forudsætninger end i forhold til, hvad andre præsterer?

• Prøver skolen at imødegå et negativt syn på de elever, som synes, det er

svært at følge med i undervisningen.

• Er forældrene helt klar over, hvad de hjemme kan gøre for at støtte

børnenes læring?

• Bliver forskellighed betragtet som en ressource til støtte for læring

snarere end som et problem?

• Undgår skolens medarbejdere at udpege enkelte elever til syndebukke?

• Undgår personalet at anskue almindelige elever og elever med særlige-

behov som modsætninger?

• Forstår man, at ekskludering af elever med en nedsat funktionsevne kan

være et produkt af forestillinger og holdninger snarere end af praktiske

problemer?

• Er elever fra lokalområdet blevet nægtet optagelse i skolen inden for det

seneste år?

• Er bygningernes arkitektur og indretning udformet med henblik på til-

gængelighed for mennesker med nedsatte funktionsevner

• Undlader medarbejderne at bruge negativt ladede betegnelser for

elever, som får specialundervisning?

• Bliver støttestrategier styret af elevbehov mere end af håndhævelse af

professionelle domæner?

• Observerer lærerne lejlighedsvis hinandens undervisning med henblik

på en fælles refleksion ud fra et elevperspektiv?

• Bliver elever med minoritetssproglig baggrund mødt med forventninger

om, at de skal klare sig godt i skolen?

• Er skolens medarbejdere, forældre, elever, skolebestyrelse og

kommunale skolemyndigheder enige om, hvad mobning egentlig er?

• Er skolen tilstrækkelig opmærksom på, at elever, der er alt for stille, kan

mistrives i skolen?

• Har støttelærerne medansvar for hele klassen, eller knyttes de bare til

enkeltelever?

• Er der en fælles forståelse af, at inkludering handler om kontinuerligt

forøget deltagelse i og adgang til skolen?

• Bliver personale fra lokale specialskoler, specialklasserækker eller andre

specialinstitutioner inviteret til at dele deres erfaringer med almen-

undervisningens personale?

»Rummelige? Jamen, selvfølgelig er vi det«
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gen, skyldes det, at de fleste bøger om inkludering

og rummelighed diskuterer de overordnede pro-

blemstillinger. I Danmark har vi tilsluttet os idéen om

rummelighed siden 1960’erne, men det meste er

foregået på et retorisk plan og har ikke fokuseret på

den praktiske implementering,« siger Susan Tetler,

der mener, at bogen er en god anledning til at se på

mulighedsrummet, de eksisterende menneskelige

og materielle ressourcer og gode erfaringer i stedet

for at overfokusere på barriererne.

Udfordringer med sikkerhedsnet

Ifølge Susan Tetler er problemet med den nuvæ-

rende udskillelse af elever til specialundervisning, at

man efterhånden er nået til smertepunktet økono-

misk og menneskeligt. Menneskeligt, fordi udskillel-

sen fjerner børnene fra de jævnaldrendes sociale

fællesskab.

»Baggrunden for at tage elever ud af klassen er

ofte adfærdsproblemer, men hvis børnene nogen-

sinde skal lære at gebærde sig i vores samfund, og

hvis de andre elever skal kunne optræde som rolle-

modeller, er børnene nødt til at være sammen.«

Når Susan Tetler har besøg af skolefolk, embeds-

mænd og kolleger fra udlandet, er en af de mest al-

mindelige reaktioner, at gæsterne har sympati for

omgangsformerne mellem lærer og elev. Men de

hæfter sig også ved, at så mange elever stadig går til

specialundervisning, i specialklasse eller på special-

Susan Tetler

Lektor ved Institut for pædagogisk psykologi

Danmarks Pædagogiske Universitet

skole. Og de undrer sig over, at folkeskolen prioriterer

omsorg så højt på bekostning af faglige udfordringer

til elever i den vidtgående specialundervisning.

»Der er en tendens til, at underviserne forståeligt

nok gerne vil skærme børnene mod den rå virkelig-

hed. Elverne bliver beskyttet mod at blive drillet, lide

nederlag og mod en behandling af dem som lidt an-

derledes. Det er klart, at børn med særlige behov

skal have støtte, men de skal også lære autonomi.

De skal møde omsorg, men også møde udfordringer

i form af lidt mere risikofyldte situationer med sik-

kerhedsnet, fordi det er det, de lærer mest af. Her-

hjemme er vi nok lidt for tilbøjelige til at prioritere

omsorg, nærhed, tryghed og beskyttelse. I realiteten

gør vi børnene en bjørnetjeneste ved at beskytte

dem alt for ihærdigt mod verden udenfor, fordi de

ikke får mulighed for at udvikle sig, og dermed gør vi

dem mere ‘handicappede’ i forhold til de andre

børn,« fortæller Susan Tetler.

Det er i øvrigt ikke kun elever i specialklasse, der

kan føle sig marginaliserede. Det samme kan gøre sig

gældende for deres lærere. På skoler, hvor rumme-

lighed ikke er gjort til en fælles opgave, fortæller de-

res lærere, at de ofte føler sig lige så marginaliserede

som eleverne. Pædagogisk og fysisk er specialklas-

serne tit placeret i periferien af skolens virksomhed.

Ved at gøre inkludering til en sag for alle på sko-

len, undgår man ifølge Susan Tetler, at den enkelte

lærer oplever at stå alene med ansvaret og de selv-

kritiske spørgsmål: ’Gør jeg det rigtige, gør jeg det

godt nok?’.

»De steder, hvor man ser det som en fælles op-

gave, fortæller medarbejderne, at den største gevinst

er samarbejdet – at man kan inspirere hinanden til

at overskride personlige og faglige grænser.« y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

»Herhjemme er vi nok lidt for tilbøjelige
til at prioritere omsorg, nærhed, tryg-
hed og beskyttelse. I realiteten gør vi
børnene en bjørnetjeneste ved at be-
skytte dem alt for ihærdigt mod verden
udenfor, fordi de ikke får mulighed for
at udvikle sig.«


