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Seniorforsker Leif Olsen, Sociolog, AKF (Amternes og Kommunernes
Forskningsinstitut)

Inklusion af børn med
epilepsi i folkeskolen
I ”Specialpædagogik” nr. 3 årgang 26 af juni 2006 gennemgår
Søren Dam Nielsen under overskriften ”De er søde, men de er
umodne” hovedtrækkene fra Seniorforsker Leif Olsens (AKF) undersøgelse: ”Børn med epilepsi i folkeskolen”. I den følgende artikel
refereres de tanker, som Leif Olsen har gjort sig på baggrund af
undersøgelsesresultaterne.
Når jeg i det følgende peger på de
udfordringer, som
skolerne står over
for, set ud fra min
undersøgelse, så
skal det naturligvis pointeres, at udfordringerne er
identificeret på baggrund af casestudier
af tre børn i tre skoler. Udfordringerne
er således ikke bestemt ud fra et statistisk repræsentativt materiale, men
ud fra en kvalitativ identifikation af
udfordringerne på tre skoler i relation
til tre børn i 2. klasse med epilepsi.
Der er dog rimelig grund til at antage,
at de relativt tydelige udfordringer
er relevante for mange andre af landets folkeskoler i større eller mindre
udstrækning. I en del henseender kan
man faktisk sige, at udfordringerne i
mange tilfælde er langt større, idet bør-

nene i denne undersøgelse har været på
Børneskolen på Filadelfia, og der findes
viden og anbefalinger om, hvordan skolerne kan arbejde med at kompensere
for børnenes særlige situation. Der vil
naturligvis altid være lokale forskelle
og særlige omstændigheder i relation til
det enkelte barn på den enkelte skole,
men der er også generelle udfordringer,
som det er værd at tænke over set i
lyset af, at alle folkeskoler statistisk
set har et eller flere børn med epilepsi
blandt deres elever. Vi giver bolden op
til eftertanke og handling i forhold til
følgende udfordringer for folkeskolernes arbejde med inklusion af børn med
epilepsi:
• styrkelse af vidensniveauet om epilepsi
• udvikling af parathed og praksis i
forhold til at udnytte eksterne parters viden om epilepsi
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•u
 dvikling af kompensation og specialundervisning, så de enkelte børn
kan rummes og udgøre en ressource
• udvikle inddragelsen af børnenes
forældre.

Udvikling af vidensniveauet
Der er en tendens til, at ledere og
lærere gør epilepsi til en ren medicinsk
problemstilling, der har med anfald
og kramper at gøre. Dette aspekt er
selvfølgelig vigtigt, men i forhold til
børnenes faglige og sociale udvikling
er andre aspekter af epilepsiens betydning for børnene langt vigtigere. Sat
på spidsen, så skal man bryde med
denne opfattelse: »Når vi ikke skal give
medicin, så er spørgsmålet om epilepsi
ikke relevant for os« for i stedet at søge
viden om de indlæringsmæssige og
sociale problemstillinger, der knytter
sig til epilepsi. Viden herom kan skolerne ikke forventes at have, men det
kan vel med rimelighed forventes, at
de søger viden herom via tilgængelige
kilder til viden om emnet f.eks. via
Videnscenter om Epilepsi www.epilepsi.
dk, Dansk Epilepsiforening www.epilep
siforeningen.dk eller Epilepsihospitalet
www.epilepsihospitalet.dk.

Udvikling af tilbudsviften
Skolerne har og benytter sig af en
vifte af forskellige tilbud, der støtter det enkelte barn i dets faglige og
sociale udvikling. Der er f.eks. tale om
støttetimer til den enkelte elev i normalklassen eller specialundervisningstimer i skolernes støttecentre, hvor
der fokuseres både på faglige og sociale
kompetencer. Der arbejdes også med at
give støttetimerne til klassen, så det er
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op til lærerne at vurdere, hvordan støttetimerne kan bruges, så de bidrager
til at støtte læringsmiljøet, herunder
de pågældende børn med epilepsi.
Endelig er det i denne undersøgelse
registreret, at lærerne arbejder med at
differentiere undervisningen og deres
personlige støtte til eleverne, så de
kompenserer for de tre børns særlige
vanskeligheder f.eks. i form af daglige
korte skriftlige beskeder til forældrene
eller prioritering af mere personlig
kontakt med disse børn.
Når vi vælger at nævne udviklingen
af tilbudsviften som en udfordring, så
er det på grund af, at der i udpræget
grad efterlyses undervisningsmaterialer eller viden om undervisningsmaterialer, der er velegnede til børn med
epilepsi. Her kan skolerne spille en
aktiv rolle ved at efterspørge materialer og udveksle erfaringer på området.
Med hensyn til de forskellige former for tilbud om støtte, så arbejder
skolerne mest med den individorienterede støtte til det enkelte barn med
epilepsi. Der arbejdes dog også med at
støtte klassen og dermed rammerne
for det enkelte barns læring inden for
de fælles rammer og ressourcer, der er
i klassen. Her er brug for at samle og
dele erfaringer, der kan kvalificere og
udbygge støttetilbud, der retter sig
mod hele klassen og skaber et bedre
læringsmiljø for både fællesskabet og
det enkelte barn. Og så viser erfaringerne fra det ene af de tre børn, at
dialogen med forældrene skal være
meget klar, når man bryder med traditionen for at yde specifik støtte til
den enkelte. Forældrene blev i dette
tilfælde i tvivl om, hvordan støtten
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til klassen kunne komme deres barn
til gode.

Inddragelse af forældre
Forældrene kæmper for at påvirke
skolerne, men føler indimellem afmagt,
når de mødes med manglende forståelse eller villighed til at inddrage
de erfaringer og den viden, de kommer med. Det er derfor en væsentlig
udfordring for skolerne at inddrage og
skabe en klar dialog med forældrene
og se dem som en ressource både i
forhold til deres egen viden og lyst til
at påtage sig opgaver og i forhold til
deres netværk til ekstern viden og eksperter, der kan være nyttige i skolernes
arbejde med at støtte børnene. Der er
ikke tale om en udfordring, der består
i altid at give forældrene ret, men
derimod en udfordring, der betyder, at
man også må håndtere konflikter med
forældrene, hvis man har forskellige
vurderinger af, hvad der bør gøres.
Forældrene vil således meget gerne
inddrages og lyttes til, men lige så
vigtigt er det, at skolernes og lærernes
vurderinger og strategier lægges klart
frem, så forældrene kan følge med i
skolernes indsatser, hvad enten de er
helt enige eller ej.

En struktureret netværksmodel
til arbejdet med særlig viden
I forhold til spørgsmålet om skolernes
arbejde med at opspore børn med
epilepsi, vil vi pege på to principielt forskellige modeller, henholdsvis
den organisatorisk rationelle model og
den netværksbaserede praksismodel.
Erfaringerne fra denne undersøgelse
viser, at skolernes arbejde ud fra den

organisatorisk rationelle model fungerer på nogle punkter, men ikke på
andre, og at mulighederne for forbedringer synes at ligge i udviklingen af
mere netværksbaserede praksismodeller, hvor det tværgående interne samarbejde på skolerne, samarbejdet med
eksterne kilder til viden og forældre
styrkes.
Et sted at få inspiration og konkrete redskaber til dette arbejde er
i Inkluderingshåndbogen (Booth og
Ainscow 2004), der tager begrebsligt
udgangspunkt i den »Den inkluderende
skole«. Håndbogen begrunder og anviser, hvordan skolerne kan arbejde med
at udvikle sig i forhold til henholdsvis
”inkluderende skolekultur”, ”inklude
rende strategier” og ”inkluderende
praksis”, der passer til den enkelte
skole. Pointen er, at den enkelte skole
får kortlagt egne ressourcer og herfra
arbejder med sin videre udvikling. Det
vil ikke alene kunne være til gavn for
børn med epilepsi, men til gavn for
alle børn, der permanent eller fra tid
til anden har særlige problemer, som
skolen bør tage hånd om igennem sin
inkluderede praksis.
Gennem et systematisk arbejde med
den inkluderende skole, hvor man kan
tænke på børn med epilepsi, men også
alle andre børn med særlige problemer,
bliver det også i højere grad muligt
for skolerne at løfte deres sektoransvar på handicapområdet. Bengtsson
(2005) påpeger, med udgangspunkt i
den samfundsvidenskabelige forskning
på handicapområdet, at sektoransvar
kan realiseres i praksis, hvis der sker
en institutionalisering af det og gennem netværksstyre. På denne måde
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knytter skolernes udfordringer med
at integrere tre børn med epilepsi sig
sammen med den bredere samfundsmæssige indsats for at sikre mennesker
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med handicap lige muligheder og rammer for et normalt og deltagende liv.
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