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”Jeg vil tage et opgør med inklusionen, som den fungerer i dag”, 
sagde undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til fag-
bladet Folkeskolen den 22. august og pegede samtidig på, at det 
skal være nemmere at henvise elever til specialpædagogiske til-
bud. Det er imidlertid en rigtig dårlig idé, viser Janne Hedegaard 
Hansen i sin nye bog.
 
Forskelle mellem børn er et vilkår i danske skoler, og hvis alle børn 

skal trives og lære meget, så er det nødvendigt at koble almen- 

og specialpædagogik i klassen. Det giver ikke mening at pege på 

bestemte børn som ’inklusionsbørn’ eller bruge andre stigmatise-

rende udtryk, der indikerer, at nogle børn har særlige problemer, 

som lærerne må kompensere for i undervisningen. Tværtimod må 

lærere tage afsæt i netop disse forskelle, når de sammen med kol-

leger tilrettelægger deres undervisning. Flere voksne i klasserne er 

nemlig et godt udgangspunkt for at skabe stærke inkluderende fæl-

lesskaber, som styrker alle børns trivsel og læringsudbytte. 

Jannes forskning på co-teaching-skoler i Los Angeles viser, at 

co-teaching gavner alle børn, og at samarbejde mellem de pro-

fessionelle i klasserne kan være en ny, tredje vej at gå i skolernes 

inklusionsarbejde. 

JANNE HEDEGAARD HANSEN SKRIVER:
”Co-teaching retter sig ikke mod bestemte grupper af elever ud fra 

en idé om, at visse børn skal inkluderes i et fællesskab. Tværtimod 

er udgangspunktet, at alle elever får støtte til at kunne deltage i fæl-

lesskabet”.

OM FORFATTEREN
Janne Hedegaard Hansen er centerchef af Nationalt forsk-

ningscenter om udsatte børn og unge. Janne har i mange år forsket 

i in- og eksklusionsprocesser i danske skoler og har senest været 

leder af det fire-årige forskningsprojekt ’Approching Inclusion’.

OM PÆDAGOGISK RÆKKEVIDDE
Co-teaching er bog 14 i Aarhus Universitetsforlags serie Pædagogisk 

rækkevidde, der udgives i samarbejde med Danmarks Lærerfore-

ning og Frie Skolers Lærerforening. I serien giver Danmarks førende 

pædagogiske forskere viden til skoledagen og inspirerer til 

praksisnær pædagogisk udvikling.
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I skolen er der ingen inklusionsbørn!


