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God debat blandt folkeskolelærerne:

Inklusion er fortsat 
en stor udfordring

 
 
 
Af Annette Timmermann

UNDERVISNING
Fredag var 42 folkeskolelærere samlet til 
den årlige generalforsamling i Bornholms 
Lærerforening, og formand Christian Faur-
holdt Jeppesen roste lærerne for deres store 
engagement i det daglige. Blandt de mange 
emner der var oppe på generalforsamling 
fyldte et emne dog noget mere end de andre. 
Nemlig udfordringerne med inklusion, som 
belaster arbejdsmiljøet i skolerne – og sæt-
ter lærerne under pres.

Under debatten rejste Lars Johansen fra 
Paradisbakkeskolen sig op og sagde:

– Stort set alle skoler i oplever, at der i 
indskolingen er små børn, som gør tingene 
på en anden måde, end børnene har gjort ba-
re indtil for få år siden. Der er en masse tiltag 
i gang, men jeg spekulerer på, har man un-
dersøgt hvad der er årsagen til det. Vi laver 
en masse tiltag med to-lærer-ordninger, 
men er der nogen der har kigget på, hvorfor 
vi havner i de situationer, vi gør i dag? Hvor-
for står vi med så mange børn i indskolin-
gen, der har de problematikker, de har? 

Han efterlyste en kompetent voksen, som 
kunne følge de her børn fra børnehaven til 4. 
klasse, og som kan forklare, hvorfor det kik-
ser fuldstændig.

– Børnene gør ikke, som de gjorde en-

gang. Der er mange voldsomme børn, børn 
der slår på hinanden eller på læreren. De kan 
ikke finde ud af at sidde på en stol eller mak-
ke ret, når man beder dem lave en opgave. Vi 
oplever også forældre, der kapitulerer. Hvad 
lærerne ikke bruger af tid på netværksmø-
der, det er voldsomt.

– Tiltagene kan for så vidt være gode nok, 
men hvorfor havner børnene i den situati-
on, det er jo der man skal tage fat. Der er sat 
resurser ind, men vi har ikke fået efterud-
dannelse i den grad, som er nødvendig.

Han henviste til at der faktisk er evidens 
for, hvad der skal til for, at inklusion kan 
fungere. 

– Man har vidst det her fra starten af, hvad 
der skal til, men der er ikke sat resurser af til 
det.

Ikke kun et bornholmerproblem
Trine Barfod, lærer på Aavangsskolen, har 
haft lignende oplevelser i sit arbejde, både 
her og ovre:

– Jeg kommer også fra en anden kommu-
ne, og det er ikke kun et bornholmerpro-
blem det her. 

– Vi fik en inklusionsopgave, uden man 
måske huskede på, at det kræver en anden 
viden end den, vi står med i forvejen. 

– Jeg har været lærer i rigtig mange år, 
men jeg kommer gentagne gange til kort 
overfor problemstillinger i tidligt skadede 
børns liv, hvor jeg må sige, at jeg ved ikke, 
hvad der er det rigtige at gøre. 

– Her ovre deler man børnene ind i rød og 
gul, og jeg har tre røde og otte gule børn, så 
jeg har ”sat mig på skødet” i en pædagog for 
at få hjælp til at finde ud af, hvad gør jeg med 
det her barn, fordi barnets opførsel er så 
grænseoverskidende. Den hjælp jeg har in-
sisteret på at få, ville jeg ønske, at der var fle-
re, der fik. 

– Det ændrer ikke mine arbejdsvilkår, 
men det giver mig en forståelse for, hvorfor 
det her barn opfører sig, som det gør. Og det 
giver mig også nogle redskaber til at se, hvad 
kan jeg forvente - og ikke forvente - mig af de 
her børn. 

– Jeg påtager mig gerne inklusionsopga-
ven, men jeg der er nødt til at følge noget 
kompetence med i forhold til at kunne mag-
te de her unge mennesker. Det vi gør er jo ud 
fra de bedste intensioner, men hvis vi ikke 
ved, hvad vi gør, så vil jeg også sige, at vi 
symptombehandler – og vi bliver top-stres-
sede selv af det, for vi flytter ikke noget. 
Kompetencer og viden indenfor inklusions-
området, det mangler.

Vi mangler viden
Næstformand i Bornholms Lærerforening 
Signe Ballegaard Schmidt pointerede, at hun 
også er fortaler for inklusion, men hun har 
lignende tanker:

– Inklusion er en god ide, alle mennesker 
skal være del af et meningsfuldt fællesskab. 
Da man så lukkede nogle af specialskolerne, 
er resursernerne efter sigende fulgt med og 

lagt ud på skolerne. Men vi ved ikke, hvor de 
resurser er henne. Vi hører, at de er der, men 
vi kan ikke rigtig se det. 

– Vi mangler også noget viden. Vi kan op-
søge noget viden og læse os til noget, men i 
en travl hverdag, hvor det bare kører, der er 
det svært. 

– Da jeg for 25 år siden blev lærer blev der 
lavet en stor undersøgelse af børn i dagind-
stitutioner, hvor svaret var, at det var rigtig 
godt for børnene at gå i daginstitutioner, alt-
så vuggestuer og børnehaver. Man blev so-
cialiseret og man lærte en masse ting. 

– Et af svarene kan være, at der er blevet 
skåret rigtig drastisk på normeringerne i 
daginstitutionerne. Der er også sket noget 
med antallet af børn, der får udskudt deres 
skolestart. I løbet af 10 år fra 2006 til 2016 er 
den faldet med 10 procent. Der er også en ny 
børnekultur. Vi er forældre på en anden må-
de, og vi opdrager vores børn anderledes. Og 
nu siger jeg noget meget kontroversielt: må-
ske laver vi skole på den forkerte måde. 

– Men der er ikke noget entydigt svar. Så 
vi bliver nødt til at arbejde med det, vi bliver 
nødt til at lave en skole, så vi kan have nogle 
børn, der trives. Det er ikke sikkert at vi kan 
gøre det alene som faggruppe, det kan fak-
tisk godt være at vi skal gøre det i samarbej-
de med dem, der har vores børn, før vi får 
dem i skolen, altså pædagogerne i daginsti-
tutionerne.
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