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En skole for alle

Al den snak om deltagelse 

Da jeg gik i skole i 70’erne, var vi fem ud af 25 
elever, der kom i gymnasiet, og to, der fortsatte på universitetet. 
Tre fik en mellemlang videregående uddannelse, og så var der nog-
le, der gik handelsskolevejen. Vi havde lige adgang til uddannelse, 
fordi uddannelse var blevet gratis og uafhængig af vores forældres 
indtægt, men det var ikke skolens primære opgave at sikre, at alle 
elever blev så dygtige, som de kunne. 

De fleste af mine klassekammerater fik et ufag-
lært arbejde eller en læreplads efter 8. klasse. Dengang kunne man 
fint klare sig på arbejdsmarkedet uden særlige boglige kundskaber 
eller videre uddannelse. 

I dag er det anderledes. Vi har indrettet et sam-
fund, hvor uddannelse er en adgangsbillet til arbejdsmarkedet og 
til at kunne forsørge sig selv. Derfor skal skolen løfte en helt anden 
opgave end tidligere. Alle elever skal blive så dygtige som muligt, 
og alle skal ikke bare have lige adgang til, men også lige mulighed 
for uddannelse. Det handler altså ikke kun om at være, men også 
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om at lære. Det handler ikke kun om dannelse, men også om ud-
dannelse. 

Skolens nye opgave skal ses i lyset af, at der op 
gennem 1990’erne var et politisk skifte fra fokus på lighed til fokus 
på deltagelse. Hvor ulighed tidligere blev anset for at være den 
største trussel mod samfundets sammenhængskraft, så ændrede 
retorikken og forståelsen sig i begyndelsen af 90’erne. Det var ikke 
længere lighed, der blev opfattet som nødvendig for at sikre sam-
menhængskraft i samfundet. I stedet kom det til at handle om at 
sikre lige muligheder for, at alle kunne deltage aktivt i og bidrage til 
samfundet. Det blev en politisk opgave at sikre, at flest muligt kom 
i uddannelse og arbejde. 

Under overskriften ’Uddannelse til alle’ formule-
rede Undervisningsministeriet i 1993 målsætningen om, at 95 % af 
alle unge skulle have en ungdomsuddannelse, og det uddannelses-
politiske fokus på inklusion og en inkluderende skole kom for alvor 
på dagsordenen i løbet af 00’erne. Og selvom målet senere er ble-
vet nedjusteret, så fylder arbejdet med inklusion stadig meget på 
skolerne, og emnet er fortsat på dagsordenen i den politiske debat. 

Visionen om den inkluderende skole trækker på 
Salamanca-erklæringen fra 1994 og på artikel 24 i FN’s menne-
skerettighedskonvention. Begge dokumenter lægger vægt på alle 
børns ret til uddannelse og på, at ingen børn må udelukkes fra ud-
dannelse på grund af handicap eller andre særlige behov. 

Ambitionen med den danske folkeskole i dag er 
altså mere end nogensinde at gøre den til en skole for alle. Børn 
skal gå i den lokale skole og have denne fælles erfaring med sig 
videre i livet uanset deres forudsætninger eller behov. På den måde 
kan de lære at begå sig i fællesskaber, hvor forskelle mellem men-
nesker er helt naturlige og et vilkår frem for et problem, der skal 
løses.
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Men hvis alle børn skal trives, lære og udvikle sig 
i den lokale skole, så stiller det enorme krav til skolen. Når vi i medi-
erne hører om børn, der ikke trives, fordi skolen ikke formår at tage 
tilstrækkelige hensyn til deres individuelle behov, så er det selv-
følgelig et meget alvorligt svigt, vi må gribe ind over for. Det er et 
politisk og ledelsesmæssigt ansvar, at den inkluderende skole kan 
lykkes med sin opgave, og det bør aldrig være børnene, der betaler 
prisen, når politiske idealer ikke lykkes i virkeligheden. 

Hvis dette ansvar svigter, er det ikke svært at 
forstå, at forældre vælger et andet skoletilbud, at elever vægrer sig 
ved at gå i skole, eller at lærere og deres kollegaer ikke oplever, at 
de kan løfte opgaven til gavn for alle elever. Men når det sker, er det 
for mig at se ikke et udtryk for, at inklusion i sig selv er problemet. 
Problemet er, at de nødvendige forudsætninger for, at skolen kan 
lykkes med at være inkluderende, ikke er til stede i tilstrækkelig 
grad. Og dét er et politisk og ledelsesmæssigt ansvar. 

Co-teaching skubber til det velkendte

Men hvad skal der så til, for at vi i højere grad kan 
realisere ambitionen om den inkluderende skole? Helt overordnet 
er der behov for at ændre på skolens organisering og praksis, på de 
professionelles faglige forståelser og på skolens ledelse. Her kan 
co-teaching være et skridt på vejen, fordi det er en samarbejds-
form, der understøtter udviklingen af inkluderende læringsmiljøer 
ved at kombinere og transformere almen- og specialpædagogik i 
undervisningen af alle elever. 

Ambitionen med co-teaching er at etablere et tæt 
flerfagligt samarbejde mellem lærere med viden om fag og didaktik 
og fagprofessionelle med specialpædagogisk viden og kompeten-
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ce. Idéen er, at de to co-teachere sammen planlægger, forbereder, 
gennemfører og evaluerer undervisningen. Co-teaching bidrager på 
den måde til at afværge det videnstab, der kan opstå, hvis specia-
liseret viden om børns særlige situation og behov ikke gøres til en 
aktiv og integreret del af den inkluderende skoles praksis. 

I efteråret 2018 var jeg på forskningsophold i Los 
Angeles for at blive klogere på, hvad det særligt er, co-teaching kan 
bidrage med i den inkluderende skole. Jeg var tilknyttet California 
State University, hvor professor Wendy Murawski er leder af Cen-
ter for Teaching & Learning. Murawski er sammen med professor 
emerita Marilyn Friend en af de førende co-teaching-forskere i USA. 

Sammen med kollegaer i USA har de to forskere 
i en årrække været optaget af, hvordan skoler kan udvikle en un-
dervisningsform, hvor specialpædagogisk viden om børns særlige 
behov kombineres med almenviden om fag og didaktik. 

Under mit ophold besøgte jeg skoler og gymnasi-
er, der praktiserede co-teaching, og jeg observerede co-teaching på 
forskellige klassetrin og i forskellige fag. Jeg interviewede co-tea-
chere og skoleledere om deres erfaringer med co-teaching, og jeg 
talte med administratorer om deres udfordringer med at få det 
hele til at gå op. Også i Los Angeles kæmper de nemlig med at få 
ressourcerne til at slå til og få styr på logistikken. 

Jeg overværede også undervisning af lærere, der 
var i gang med at efteruddanne sig som co-teachere. I Los Angeles 
så jeg, hvordan co-teaching kan lykkes til gavn for alle – og det er 
de erfaringer, jeg gerne vil give videre i bogen her. Når jeg i eksem-
plerne fra de californiske skoler taler om lærere, der underviser 
sammen, vil der hver gang være tale om en faglærer og en lærer 
med specialpædagogisk viden. 

Co-teaching er naturligvis blot én blandt flere 
måder at understøtte inklusion på, så co-teaching er ikke løsningen 
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