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Rummelighed i praksis
I efteråret 2000 bliver der oprettet en specialklasse med udvidet
specialundervisning på en lille folkeskole i Østjylland.
Indledningsvis er der skepsis. Hos børnene og forældrene som følge
af den forudgående eksklusion med tilhørende negative erfaringer
og fra skolens side som følge af børnenes konfliktfyldte adfærd og
klasselærerens rigide voksenstyring og struktur.
Men forbeholdet over for specialklassen forsvinder i takt med de
mærkbare og synlige forbedringer med børnene, der langsomt og
sikkert bliver en integreret del af skolen. Her igennem forandrer sko
len sig til at blive meget rummelig.
De positive resultater tilskrives fortrinsvis kasselærerens indsats, som
såvel forældre som fagpersoner understøtter.
Artiklen er skrevet ud fra et afslutningsprojekt på den sociale
diplomuddannelse. Alle navne på lokaliteter og personer er ændret
af hensyn til anonymiteten i undersøgelsen.

Baggrund
Næsten ti år er gået siden Salamancha
erklæringen tonede frem i FN1 i 1997.
Danmark har for længst tilsluttet
sig dette opråb om rummelighed og
implementeret den i folkeskoleloven
og bekendtgørelse for specialundervisning2.
Men teoretiske hensigter er én ting,
praksis kan sagtens være en anden.
Udviklingen af den rummelige skole

indeholder nemlig dilemmaer eller
paradokser3. For det første er der
skismaet mellem intentionen om rummelighed og ligebehandling versus den
faktuelle kendsgerning, at stadig flere
børn placeres i foranstaltninger uden
for den almindelige skoles rammer. Og
for det andet er det blevet vanskeligere at øge mulighederne for børnenes
deltagelse og læring i den eksisterende
skoles indhold, kultur og organisation,
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mens løsningsstrategierne består af
stadig mere segregerede foranstaltninger, som det er vanskeligt for eleverne
at vende tilbage fra.
Kan der på baggrund af disse tendenser i det hele taget findes et
eksempel på, at de gode hensigter om
rummelighed er blevet virkeliggjort i
praksis med succes?
Svaret er et entydigt JA. Ud fra
denne undersøgelse af et helt konkret
pilotprojekt.

Baggrunden er følgende:
På foranledning af en forældregruppes ønske og lederen af PPR i Søby4
kommune bliver der i efteråret 2000
etableret en specialklasse med udvidet
specialundervisning på Søskolen, der
er en lille overskuelig og smukt beliggende folkeskole nær skov og strand
med elever til og med 7. klasse.
Yrsa bliver som speciallærer ansat
til at forestå etableringen af specialklassen bestående af seks elever på 3.
klassetrin, 3.z, der alle har specifikke vanskeligheder inden for området
ADHD og autismespektrumsforstyrrelse
(ASF).
På PPR-lederens initiativ kommer
specialklassen til at indgå i KVAS-projektet5.
I sommeren 2005 afsluttes forløbet
for de resterende fire børn i 7.z (3 er
udsluset til normalklasser undervejs og
én ny kom til i 6. klasse).

Om undersøgelsen
I undersøgelsen stræbte jeg efter at få
besvaret spørgsmålene:
• På hvilken måde har den pædagogiske indsats fungeret i special44

klassen på Søskolen fra 3. til 7.
klasse i disse børns liv?
• Og hvilke væsentlige faktorer har
bidraget til indsatsens resultater?
For at afdække genstandsområdet på
en adækvat måde anvendte jeg et ”Case
studie design”6, hvor metoden var det
kvalitative forskningsinterview.
Udvælgelsen af informanter skete
på baggrund af Yrsas svar på, hvilke
personer der var direkte involveret i
den pædagogiske indsats. Det drejede
sig, ud over hende selv, om børnene
i klassen og deres forældre, to lærerkolleger, skolelederen på Søskolen, en
amtskonsulent og en repræsentant
fra PPR.
De involverede modtog en skriftlig
invitation og indvilligede prompte i
at deltage. Beredvilligheden var stor
hos såvel forældre som fagpersoner, og
især amtskonsulenten glædede sig over
mit initiativ, der var længe ventet, idet
mange personer og instanser havde
udvist interesse for indsatsen.
Interviewene blev gennemført i en
”lav” semi-struktureret form ud fra
devisen, at jo mere informanterne
selv afdækker deres virkelighed i relation til emnet med egne ord og i eget
tempo, jo bedre7. Og som garant for
indholdsmæssig sammenlignelighed
udarbejdede jeg et ”emnehjul”8.
Selvom det ikke eksplicit blev nævnt,
virkede alle glade for, at de på forhånd
vidste, hvilke emner de skulle tale om,
og de havde alle gjort sig nogle overvejelser derom.
Interviewene forløb meget sagsorienterede, men dog i en afslappet
atmosfære.
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Og der var ingen indicier på lukkethed hos informanterne.
Interviewene af fagpersonerne blev
fuldført på tre dage på deres respektive
arbejdspladser i deres arbejdstid, bortset fra Yrsas der foregik i hjemmet.
Forældrene blev interviewet i deres
eget hjem over en periode på ti dage.
Af børnene fik jeg kun interviewet
tre. To i hjemmene og én på skolen.
Alle interviewene blev optaget på
bånd og efterfølgende transskriberet i
”opstrammet” form.
Ligeså simpel dataindsamlingen
havde været, ligeså vanskelig var den
efterfølgende strukturering og bearbejdning af datamaterialet. Mængden
var kvantitativt omfangsrig, besværlig
at emneinddele som følge af den lave
semi-strukturering i interviewene og
frem for alt komplekst i sit indhold.
Først ved struktureringen af dataindholdet i tidsmæssig rækkefølge i et
handlingsforløb med tilhørende emneopdeling kom der gang i bearbejdningen.
Indledningsvis i form af strukturerede citatgennemgange af henholdsvis
brugerne og fagpersonerne, hvorefter
der fulgte ”common sense” tolkninger
og afslutningsvis blev relevante teorier
inddraget. Herudfra følger den samlede
konklusion.

Forløbet
Børnenes og forældrenes erfaringer
med forgangne lærere, skoleledere og
PPR er overvejende meget negative. At
børnene er blevet smidt ud (ekskluderet) fra deres normalklasser, belaster
de fleste børn og forældre overordentlig meget og skaber sorg, frustra-

tion og indestængt vrede hos dem.
Erfaringen af fagpersoners manglende
kendskab til børnenes problematikker
og disses konsekvenser for forældrene
er gennemgående. Oplevelsen af ikke
at blive forstået, at blive underkendt
i egne iagttagelser og vurderinger, at
blive udpeget som dårlige forældre,
at få abstrakte og uanvendelige råd
om struktur, at deltage i mangfoldige
møder uden efterfølgende handling,
og at fagpersoner ikke erkender deres
egen inkompetence har skabt mistillid
og nedbrudt autoritetstroen til dem.
Anderledes positive er erfaringerne
med børnepsykiatrisk afdeling, om end
udredningen herfra opfattes som en
langsommelig proces. Diagnosen flytter fokus fra forældrene til barnet og
åbner for mere præcise handlemuligheder. Desuagtet har forældrene en
bastant følelse af at stå alene i kampen
for deres barn.
Ud fra dette forudgående forløb er
børnene og forældrene ”nødtvungent”
modtagelige, men med små forventninger til specialklassen ved dens opstart i
efteråret 2000.
At nogle forlods er blevet misinformeret om, at opholdet i specialklassen
er af midlertidig karakter dæmper
endvidere deres beredvillighed til at
engagere sig i klassen.
Efter mødet med Yrsa og specialklassen opstår der på den ene side en umiddelbar optimisme som følge af hendes
handlekraft og faglige ekspertise og på
den anden side en del skepsis som følge
af klassens manglende rollemodeller.
Fra Søskolens ledelse og lærere forventes det, at specialklassen tilsvarer
den på stedet allerede afprøvede, hvor
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den fungerede som et appendiks til
normalklasserne, og hvor eleverne var
i specialklassen så lidt som muligt.
Derfor er det en negativ overraskelse,
at den nyansatte speciallærer praktiserer et ”cut” til den almindelige skoledel
Under hele pro og udøver en særegen
minutiøs struktur
cessen er børne med total lærerstypsykiatrisk afdeling ring. Sammenholdt
endnu en negaen vigtig medspil med
tiv overraskelse over
ler via fortløbende specialbørnenes prodiagnosticering af blematiske fremtræmed umiddelbare
børnene med den
konflikter med nogle
tilsvarende af skolens øvrige
hensigtsmæssig børn og lærere, bliver
konsekvensen indledmedicinering. ningsvis en skeptisk
afstandtagen fra Søskolens lærere til at
tage aktiv del i indsatsen.
Skoleledelsen bakker på den ene
side klasselæreren fuldstændig op i
hendes suverænitet og ønsker, samtidig med at den i rådvildhed ikke
foretager sig yderligere, hvorved en
uudtalt forventning om, at børnene
skal holde sig nede i specialklassen og
først dukke op når de er ”helbredte”,
bliver rammebetingelserne.
For klasselæreren er det her ud
fra en kamp at få skolen til at indse,
hvilke børn hun har, hvordan de skal
håndteres og at få dem integreret i det
”normale” skoleliv.
Med ledelsens fulde støtte får Yrsa
således på den ene side optimale virkemuligheder, idet hun med fuld bemyndigelse kan etablere specialklassen,
som hun bedst vil ud fra sin faglighed
og egen inderste overbevisning. Men
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på den anden side isolerer Søskolens
”ikke-ledelse” hende og specialklassen,
idet de professionsfaglige barrierer
mellem hendes speciallærergerning og
skolens almindelige lærergerning bliver
uforløste.
For børnene er den omverdensstrukturerende metode, de møder i specialklassen, hvor intet overlades til tilfældighederne, uvant land. Og ganske
ubehagelig. Hvor de tidligere, uden at
have forudsætninger for at kunne det,
har skullet optræde som aktører med
evne til indre styring, selvstændig
planlægning og fleksibilitet, skal de
nu rettes ind, opdrages og socialiseres
inden for ganske rigide og fastlagte
rammer. Med målsætninger og metoder
som f.eks. kognitiv træning, undervisningsdifferentiering og opbygning af
sociale og personlige relationskompetencer.
Den første tid er vanskelig at komme
igennem for de fleste af dem. De har
ikke rigtig lyst til at være der og opfatter hinanden meget negativt. Men de
står det igennem, fordi de som børn
ikke har andre alternativer, og fremdeles fordi de alle lever i håbet, deres alfa
og omega: At vende tilbage til deres
gamle kammerater og normaliteten.
Langsomt og sikkert bliver børnene
gladere for at gå i klassen i takt med,
at de gør fremskridt. De bliver mere
rolige, bedre til at koncentrere sig,
lære faglige kundskaber og lære at
forholde sig til konsekvenser af deres
egne handlinger, hvorved de bedre kan
gebærde sig. Deres selvtillid bygges her
igennem langsomt op.
Under hele processen er børnepsykiatrisk afdeling en vigtig medspiller
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via fortløbende diagnosticering af børnene med tilsvarende hensigtsmæssig
medicinering.
Det arkimediske punkt i den positive udvikling er Yrsas engagement
og faglige kunnen. Her fremhæver
forældrene hendes evne til at holde af
børnene, at nå ind til dem og åbne dem
op, at være vedholdende, at kæmpe
for dem, at tage dem som de er og at
differentiere undervisningen, så den
passer til det enkelte barn.
Den specialpædagogiske indsats i
klassen udbygges med et tæt forældresamarbejde, der spiller en vigtig rolle.
Både fordi relevante problematikker i
børnenes skolegang fortløbende ajourføres, og fordi Yrsa, som vejleder og
forslagsstiller, bidrager med at optimere specialpædagogiske metoder i
hjemmene og andre steder, børnene
kommer uden for skoletiden. Denne
assistance forbedrer nogle forældrepars
evne til at håndtere deres barn, ligesom den øger deres sikkerhed over for
offentlige instanser.
Yrsas indsats for børnene betragtes
som ekstraordinær. Hun bliver en stor
selvfølgelig autoritet for de fleste forældre, der tillige ser hende som deres
talerør og ”advokat” over for øvrige
offentlige myndigheder. Forældrenes
egne bidrag til den pædagogiske indsats opfatter de fortrinsvis som en
understøttelse af hendes virke.
Kampen for børnenes ve og vel er
blevet et parløb.
I specialklassen er der i de første
år regelmæssig udskiftning af ”andenlærere”, idet disse forregner sig i forhold til børnene og brænder ud efter
6-9 måneder. De finder det hårdt og

umenneskeligt f.eks. altid selv at skulle
fremtræde struktureret, gøre endeløse
gentagelser, være på forkant med børnenes aktuelle sindstilstande og ikke
have plads til spontane handlinger. I
resten af tiden er der
Den specialpæda
skiftende vikarer.
Børnene og foræl- gogiske indsats i
drene holder grad- klassen udbygges
vist op med at regne
med de nye ”anden- med et tæt forældre
lærere”.
samarbejde, der

spiller en vigtig

For Yrsa trækker det
store veksler på hen- rolle.
des energi, at hun står med det hele
selv og gentagne gange skal ”oplære”
nye kolleger. Især i de første år har hun
brug for støtte fra sit specialpædagogiske bagland: amtskonsulenten. Hun
er den afgørende nøgleperson, for Yrsa
og fungerer både som ”brandslukker”,
f.eks. ved at deltage i forældresamtaler,
forældrevejledning og støtte omkring
det pædagogiske arbejde i klassen og
samtidig som hendes supervisor og
sparringspartner.
På skolen opfattes forandringerne
med børnene som dramatisk positive
og uventede, tilskrives i hovedsagen
Yrsas relationer til børnene og ses som
en kombination af anvendelsen af hendes lærerpersonlighed og hendes høje
faglige kompetence.
De øvrige involverede fagpersoner
opfatter deres bidrag som en understøttelse af hendes virke.
I takt med børnenes positive udvikling åbnes der gradvist op for specialklassens indlemmelse på skolen. Først
via øget deltagelse i fællesarrangementer og siden via delvis reintegration
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i normalklasser. Ligesom specialklassen begyndes anvendt af andre børn.
Interessen for specialklassen og dens
virke understøttes tillige af et tiltagende behov hos andre af skolens lærere for
at erhverve sig teknikker til at håndtere
deres egne ”vanskelige” elever.
Som sådan er det resultaterne i
specialklassen, eksemplets magt, og
skolens behov for specialpædagogisk
professionskendskab, der overvinder de
tidligere barrierer.
Yrsas kamp for børnene på skolen
vindes.
Fra skoleåret 2003/04 bliver nogle
af Søskolens faglærere aktive medspillere i specialklassen, idet de erstatter
”anden-lærer”-funktionen og giver et
fagligt løft til de nu beredte elever. I
den forbindelse bekoster Søskolen AKT
uddannelser til dem.
Skolen har under forløbet forandret sig mærkbart til at blive en
meget rummelig skole, der ved noget
om, hvordan den skal håndtere ”vanskelige” børn vha. voksenstyring og
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struktur, og som kan kommunikere det
videre internt og eksternt.
De ”tidlige” forældrepar bibeholder
imidlertid i stort omfang en skepsis til
Søskolen, PPR og bevilgende myndighed. Anderledes er det for det ”nye”
forældrepar, der straks oplever Yrsa,
Søskolen i øvrigt og PPR som deres
aktive medspillere.
Ved afslutningen af forløbet i specialklassen bliver forældrene tvivlrådige med hensyn til barnets kommende integrering i en normalklasse.
Usikkerheden går på, hvorvidt barnets
sociale mestringsstrategier og faglige
færdigheder er tilstrækkelige til at
kunne håndtere livet i en normalklasses kaotiske verden. Og på, hvorvidt
”almindelige” lærere nu kan håndtere
deres barn. Sidstnævnte støtter Yrsa
dem i ved at lave en grundig research
for hvert enkelt barn med henblik på
at finde det ”rigtige” sted.
Hvis vi definerer opgaven (main
concerne) for den pædagogiske indsats som værende børnenes ve og
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vel, hvor det afgørende kriterium
er, hvorvidt deres inderste ønske om
(re)integration i normalklasser opfyldes, så er indsatsen i specialklassen
en entydig succes, idet alle børnene
(re)integreres i normalklasser.
Et vigtigt karakteristikum ved
forløbet er brugernes ændringer i
opfattelsen af, hvem der bistår dem.
Udviklingsgangen kan illustreres ved
at se på deres relationer til de involverede personer/instanser under forløbet
i nedenstående figur, hvor BF = Børn
og forældre, Y = Yrsa, BP = BørnePsyk., S = Søskolen og P = PPR.
I udgangspunktet har den forudgående eksklusion isoleret børnene og
forældrene.

Med Yrsas og børnepsykiatrisk afdelings indsats brydes deres isolation.
Og i afslutningen af forløbet opleves
tillige Søskolen og PPR som medspillere.
Herudfra må kommende børn og forældre antages at stå stærkere end de
forgangne, idet alle relevante aktører
umiddelbart vil erfares som kompetent
understøttende.
Dette forstærkes af, at Søskolen i
dag aktualiserer dens rummelighedspotentiale.
Ser vi på specialklassens (lille cirkel)
indoptagelse i Søskolen (stor cirkel)
under forløbet kan dette illustreres
således:

I udgangspunktet er specialklassen
en segregeret lokalitet på Søskolen.
Som sådan fungerer den de første
år indtil børnene begynder at dukke
”helbredte” op.
Derefter inkluderes den aktivt og
uproblematisk i skolens liv. Og specialklassens ”knowhow” i struktur og voksenstyring overføres til hele skolen, der
med stadig større selvfølgelighed kan
håndtere og rumme ”vanskelige” børn.

en lang række faktorer. At fremstille
summen af disse og deres respektives betydning, indbyrdes forhold og
vægtning ligger uden for undersøgelses rækkevidde. I det følgende vil jeg
nøjes med at fremstille fem faktorer,
hvoraf de to første er helt nødvendige
forudsætninger, for at succesen kommer i hus.

Succesfaktorer
Og hvoraf kommer det, at den pædagogiske indsats bliver en succes?
Ud fra forløbet ses indvirkninger fra

Den første er klasselærerens
kompetencer.
I faglig henseende er hun som speciallærer velfunderet i relevante teorier og
metoder, hvoraf hun bl.a. er inspireret
af TEACCH-pædagogik og Vigotsky.
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Men vigtigst er den måde, hvorpå
hun anvender sin lærerpersonlighed:
Hun holder af at være lærer, er tryg
ved sin rolle, tager autoriteten på sig
og har det som en fisk i vandet med
det.
Og hun vil noget med sin gerning.
Hun tror på sig selv og gør sig betydningsfuld over for børnene, påtager
sig lederskab og er en autoritet. Hun
er meget tydelig med sine værdier og
krav, som f.eks. at opføre sig ordentligt og handler prompte, så snart de
overtrædes. Intet fejes væk. Der er fast
struktur og forudsigelighed.
Men samtidig justeres kravene og
metoderne, så de altid passer til det
enkelte barns aktuelle habitus vha.
hendes empati.
Med et bevidst engagement sætter
hun ord på, hvordan hun har det med
hver enkelt barn og udvikler stor kærlighed til dem alle.
Og i sin vedholdenhed viser hun børnene, at hun tror på dem, at hun har
tillid til, at de nok skal få det lært.
Hun hjælper børnene med at sætte
ord på dem selv, deres egne vanskeligheder og styrker, så de bliver bevidste
om, hvori de konkret består, og hvad
de betyder for deres dagligdag. Og
dette arbejde med selvindsigt bliver,
ved ihærdig indøvelse, generaliseret
til at blive en del af barnet selv, et
stillads, som barnet kan tage med sig
uden for klasseværelset.

melse og selvforvaltning og specialklassens antagelse om børns krav på
fast struktur og voksenstyring. Der
er forbehold og skepsis fra Søskolens
side over for specialklassen, men på
intet tidspunkt nogen egentlig modarbejdelse eller konflikt. Den udebliver
ganske og erstattes i stedet for af en
integrering af specialklassens antagelse i skolens. Og hvorfor er det så
”enkelt”?
Fordi skolen allerede har en endnu
mere grundlæggende antagelse, der
angår rummelighed og kan udtrykkes
således: Vi har plads til alle.

Den anden er Søskolens rummelighedspotentiale
Ved opstarten i år 2000 er der en
afgørende modsætning mellem skolens
antagelse om børns ret til selvbestem-

I forlængelse heraf er en tredje succesfaktor Søskolens ledelse!
Udråbstegnet henviser til det forhold,
at ledelsen ikke rigtig forstår sig selv
ved etableringen af specialklassen ved

Dette forklarer skolens beredvillighed
til
• at oprette specialklassen og derved beholde tre ”umulige” elever
på skolen.
• at ændre dens tidligere grundlæggende pædagogiske antagelse,
over tid ganske vist, så den nu
lyder: Alle børn har krav på selvbestemmelse og selvforvaltning i
det omfang, de kan magte det,
og i det omfang, de ikke kan, har
de krav på fast struktur og voksenstyring.
• intensivt at aktualisere voksenstyringen og strukturen i klasseværelset, i skolegården og i situationer, der trækker for store veksler
på en del børns selvforvaltning,
som f.eks. emneprojektuger.
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at undlade at inddrage skolens øvrige
lærere og forældrekreds i en løsningsstrategi, hvorved barriererne mellem
specialklassen på den ene side og
ledelsen selv, skolens øvrige lærere og
forældre på den anden, ikke rives ned.
Og med den undladelsessynd bliver
specialklassens isolation og dens kamp
ud af den ikke minimeret.
Men afgørende er, at klasselæreren
fra dag ét får ledelsens fulde opbakning og bemyndigelse til at gøre, som
hun vil. Den pædagogiske frihed og
almægtighed giver hende chancen
for at vise, hvad hun kan. Og der er
ikke nogen eller noget, der kompromitterer hendes specialpædagogiske
udfoldelse. Tværtom. Sammenholdt
med den specialpædagogiske professionsforankring i KVAS-projektet og
amtskonsulentens ekspertiser, er der
frie muligheder for specialpædagogik
i højeste gear.
Og da fremskridtene med børnene
bliver synlige, får klasselæreren en
enestående og effektiv opbakning fra
skoleledelsen på alle fronter.
En fjerde succesfaktor er specialklassens
placering på en ”almindelig” folkeskole.
At specialklassen har hjemme på en
sådan betyder, at børnenes og deres
forældres inderste ønske om normalitet
er en allestedsnærværende realitet.
Håbets virkeliggørelse er altid lige
uden for døren.
Med en ukendt, men formodentlig
stor, ansporende effekt.
En femte faktor er forældrekredsens
resurser.
Forældrekredsen er gennemgående

resursestærke personer i ordets bredeste forstand.
I deres evne og kampvilje til at
holde sammen på sig selv og hinanden
på deres tornevej mod barnets normalitet er de næppe repræsentative.
Eksempelvis er skilsmisseprocenten
statistisk ca. 80 % for denne målgruppe, mens den i denne undersøgelse
endnu er 0 %.

Perspektivering
Ud fra resultaterne er det oplagt og
konstruktivt at koncentrere sig om de
forhold, der frembragte dem. Og stille
spørgsmål, anlægge perspektiver og
igangsætte nye undersøgelser i dette
lys.
Hvad kendetegner mere præcist speciallæreres relationskompetencer på
ekspertniveau9 over for børn med disse
anderledes forudsætninger?
Og hvordan tillæres og opbygges
de? En yderligere kortlægning heraf
med inddragelse af empiriske studier10
kunne være befordrende for feltet.
Da det er anvendelsen af (lærer)
personligheden, der virkeliggør fagligheden, kunne man spørge, om ikke
førstnævnte burde spille en større rolle
på DPU?
Og mere generelt på pædagogiske
uddannelser overhovedet.
Hvad karakteriserer en rummelig
skole? Har en sådan helt specifikke
træk? Og i givet fald hvilke? Og for
skoler der (endnu) ikke er rummelige.
Hvilke potentialer er nødvendige for
at kunne blive det? Grundige kulturanalyser ville kunne være behjælpelige med at afdække disse forhold. Ved
valg af placering af specialklasse(r)
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synes det rationelt at have afklaret
aktuelle skolers rummelighed(spoten
tiale).
Og overordnet vil det være et vigtigt
værktøj til at realisere rummeligheden.
Hvilken betydning har det at få fuld
bemyndigelse og selvbestemmelse til
at udfolde sin (special)lærergerning?
Øges aktualiseringen af egne beslutninger og handlinger? Og motivationen?
Forbedres arbejdsindsatsen? Optimeres
samarbejdet? Etc.
Og i givet fald hvordan?
I bekræftende fald: Hvordan kan
ovennævnte implementeres i folkeskolen?
Og kan det forenes med det stigende antal forskrifter (læseplaner,
handleplaner, test, eksaminer etc.),
(special)lærergerningen møder via lovgivningen?
Hvilken betydning har det, at en
specialklasse med udvidet specialundervisning placeres i nærmiljøet på en
almindelig folkeskole frem for på en
specialskole?
Hvad indebærer det eksakt for børnene og deres forældre? Og for resultatet?
Får børnene f.eks. noget ekstra ud af
det? Og påvirker det kvaliteten?
Hvordan tilgodeses børnenes og
forældrenes behov for specialpædagogisk professionskendskab? Kunne
denne viden være en integreret del af
pædagog-, lærer- og psykologuddannelserne, således at ”specialbarnet”
bliver opfanget rettidigt i børnehaven,
skolen eller via PPR? Og/eller kan
børnepsykiatriske afdelinger omstruktureres til at varetage ”forebyggende”
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opgaver? Og kan speciallærere eventuelt indgå heri?
Et sidste perspektiv angår postmodernitetens, dvs. samtidens, fordring
om det enkelte barns selvbestemmelse
og selvforvaltning. I forhold til ca. 15
%11 af alle skolebørn og fremdeles i
forhold til denne målgruppe skaber det
indre kaos hos dem og er som sådan
direkte ”sygdomsfremkaldende”. Men
mod en bastant tidsåndsfaktor kræver
det sin forælder og skolelærer, at turde
være en selvfølgelig autoritet med
evne til voksenstyring og struktur over
for børnene.
Det store spørgsmål er: Hvordan
erstatter vi barnets påtvungne selvbestemmelse og selvforvaltning? Og på
hvilken måde? At specialpædagogikken
har nogle brugbare nøgler fremtræder
af denne undersøgelse. Men indtil de
efterspørges, arbejder den på trods.

Noter:

1 ” De, der har særlige uddannelsesmæssige
behov, skal have adgang til almindelige
skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov for at anvende en
pædagogik, der er centreret omkring det
enkelte barn”.
2 Lov 480, gældende fra august 2000, der
ændrer (decentraliserer) opgavefordelingen mellem amter og kommuner således:
Kommunerne har fremover ansvaret for
den generelle specialundervisning, § 20.
stk. 1. Samtidig har de overtaget ansvaret
med at vurdere, om et barn skal modtage
vidtgående specialundervisning. Amterne
bestemmer fortsat, hvor, og under hvilke
former denne § 20. stk. 2-undervisning
skal foregå.
3 Susan Tetler. Rummelighed i skolen: Et
fælles ansvar.
4 Alle navne på lokaliteter og personer
er ændret af hensyn til anonymiteten i
undersøgelsen.
5 Kvalitetsudvikling i specialundervisningen i Århus Amt, hvor amtet støt-
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ter kommunerne i deres arbejde med
den kommunale specialundervisning og
samtidig samler nye erfaringer og viden
om specialiseret rådgivning. Afsluttende
evaluering 2003.
6 Laila Launsø & Olaf Rieper, Forskning om
og med mennesker, s. 93-97.
7 Lars Uggerhøj. Hjælp eller afhængighed,
s. 185.
8 Ibid s. 193.
9 Jesper Juul og Helle Jensen. Pædagogisk
relationskompetence, s. 143.
10 	F.eks. observationer af ”gode” special
læreres sammenhængende praksis.
Ikke udvalgte historiefortællinger/
”Appreciative inquiry”.
11	Mogens Hansen: Skolens rummelighed, s.
7.
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