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Siden 1960’erne er der i det danske uddannelses-
system, især i relation til folkeskolen, blevet ar-
bejdet systematisk på, at stadig flere elever skal 
have deres undervisningstilbud i den almene 
skole og ikke i særskilte institutioner. Parallelt 
med den historiske udvikling har man også set 
en kamp om, hvordan begreberne skal defineres. 
Hedder det ”rummelighed”, ”integration” eller 
”inklusion”, og hvad forstår vi ved begreberne? 
Artiklen giver et overblik over den danske folke-
skoles inklusionshistorie og anskueliggør, hvilke 
konsekvenser forskellige begrebsdefinitioner 
har for den pædagogiske praksis.

Inklusion er igen sat på dagsordenen i det danske 
uddannelsessystem.1 På dagtilbudsområdet slog en 
lovændring i 2007 fast, at kommunerne er forpligtet 
på et inklusionsperspektiv i forhold til daginstituti-
onsområdet. Hensigten var, som det stadig lyder 
i paragraf 1, stk. 3, at ”forebygge negativ social arv 
og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en in-
tegreret del af både kommunens samlede generelle 
tilbud til børn og unge og af den forebyggende og 
støttende indsats over for børn og unge med behov 

1 For en sammenligning med den tilsvarende situation og histori-
ske udvikling i andre nordiske lande henvises til de øvrige artik-
ler i nærværende nummer af Paideia.

for en særlig indsats, herunder børn og unge med 
nedsat psykisk og fysisk funktionsevne” (Social- og 
integrationsministeriet 2011). I forlængelse heraf ned-
satte regeringen i april 2011 den såkaldte Task Force 
om Fremtidens Dagtilbud, hvis formål var at finde og 
udbrede kendskabet til god praksis med læring og in-
klusion i dagtilbud. 

På skoleområdet vedtog Folketinget i maj 2012 det, 
der i daglig tale kaldes ”inklusionsloven”, som formelt 
set er en ændring af folkeskoleloven. Her hedder 
det i paragraf 3, stk. 2: ”Børn, hvis udvikling kræver 
en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialun-
dervisning og anden specialpædagogisk bistand i 
specialklasser og specialskoler. Der gives desuden 
specialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige 
klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 
undervisningstimer ugentligt” (Ministeriet for Børn og 
Undervisning 2012a). Konsekvensen af denne formu-
lering er, at børn, der kan klare sig i den almindelige 
klasse med støtte i mindre end ni undervisningstimer 
om ugen, ikke skal henvises til specialundervisning, 
men skal inkluderes i almenundervisningen. Også 
denne lovændring er blevet fulgt op af en række 
initiativer. Der er blevet nedsat et nationalt ressour-
cecenter for inklusion og specialundervisning, et 
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