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Et ændret syn 

Fra at se ”problemet” forankret i det enkelte barn  
Afvigelse forstås som resultatet af en individuel patologi 

Primært kompensatorisk læring rettet imod den enkelte elev 

 
 

 

Til at se ”problemet” som opstået i mødet mellem det 
enkelte barn og dets omgivelser  

Problem i skolen forstås som resultatet af en organisatorisk 
patologi 

Organisatorisk læring  og skoleudviklingsstrategier er centrale 



Paradokset 
 
 
 Stadig flere børn blev i 00’erne placeret i separate læringsmiljøer, især i 

specialklasser o.l. Rejseholdets rapport siger 5,6% i 2010 
 30 % af skolens samlede ressourcer gik til specialpædagogiske indsatser. 
 
 De neuropsykiatriske diagnoser er i samme periode i fremvækst (fx ADHD 

& Asperger ), og ventelisterne til udredning på børnepsykiatriske 
afdelinger voksede til stadighed. 

 
 Internationale hensigtserklæringer gør op med opfattelsen af det enkelte 

barn som problembærer, og at afvigelse kan forstås som udelukkende et 
resultat af en individuel patologi. 

 
 Vi taler om barnet i problemer, samtidig med at vi etiketterer stadig flere 

børn med problemer. 
 



Inklusion: hvorvidt, hvordan og hvorfor 
 

 Inklusion er blevet et politisk besluttet anliggende 

 

 Sat på spidsen: vi er færdige med at diskutere ’hvorvidt 
inklusion’ 

 

 Snarere handler det nu om ’hvordan inklusion’ 

 

 Men vigtigt til stadighed også at drøfte ’hvorfor inklusion’ …  

    og ikke mindst hvad vi forstår vi inklusion’ 
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To forståelser af opgaven 

 Forstås opgaven som et spørgsmål om at tilpasse forskellige 
kategorier af børn og unge til et allerede etableret system af 
holdninger, værdier og normer, adfærdsmæssigt og fagligt? 
 = et traditionelt (specialpædagogisk) individfokus / tilpasningstænkning 
 = ambition om at udvikle specialpædagogiske metoder og strategier 

 
 Eller forstås opgaven som et spørgsmål om at udvikle en 

institutionskultur, som accepterer og anerkender alle de i 
lokalmiljøet hjemmehørende børn og unge?  
 = et miljørelateret (inklusionspædagogisk) fællesskabsfokus / 

diversitetstænkning  
 = ambition om at udvikle almenpædagogiske metoder og strategier med 

integrerede ’specialpædagogiske’ elementer 
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Muligheder og faldgruber 
 

 Systematisk arbejde i et flerårigt perspektiv 
 Samarbejdsprojekt 

 Udviklingsressourcer 

 Kompetenceudviklingsforløb 

 Værdigrundlag OG metodeudvikling 

 Fælles anliggende og derfor reform af almenområdet 

 

 Overføring af flere børn til almenområdet 
 Politisk beslutning 

 Besparelser 

 ’Det går nok helt af sig selv’ 

 Metodeudvikling 

 Reform af specialundervisningen 
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Ressourcecenteret  
for inklusion og specialundervisning 

 
 Ressourcecenteret skal støtte arbejdet med inklusion og god 

specialundervisning ved at: 
 Skabe overblik over viden på området (videnindsamling) 

 Udvikle ny viden (videnopbygning) 

 … gøre denne viden anvendelig for fagpersoner i og omkring folkeskolen 
(behandle til videnformidling)  

 Følge op på regeringen og kommunernes målsætning om øget inklusion i 
den almindelige undervisning 

 

  Praksis- og videnspanelet udpeger behov for ny viden, som   
samles og udvikles i samarbejde med eksisterende videnscentre 

 

  Et årligt budget på 6 mio. kr.  
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ressourcecenteret bygges op efter en model, hvor koordinationen af projekter på baggrund af kommunernes behov og formidling af den ny viden placeres centralt i MBU (fx faglig bestyrelse, brugerpanel og sekretariat) kombineret med, at dele af opgaverne løses af de eksisterende videncentre. 
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