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Inklusion i institutioner og skoler i England 

Definition "Børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, der lærer sammen i almindelige 

daginstitutioner, skoler, gymnasier og universiteter med passende støtte" (Center for Studiet af 

Inkluderende Uddannelse, 2001: 1:) 

 

Politik og implementering. Begrebet "inklusion" blev først introduceret i Warnock Report (1978), 
som signalerede et skridt væk fra den lægefaglige model for handicap over til den socialfaglige 
model. Den efterfølgende internationale politik (UNESCO, 1994) førte til, at nationalpolitikken er 
blevet understøttet af handicaplovgivning, især lov om særlige behov og handicap (Storbritannien, 
2001). Loven gjorde det ulovligt for skoler at udelukke børn med særlige behov og handicap. DfES 
(2004a) indeholder fire hovedområder: tidlig indsats, fjernelse af hindringer for læring, øget 
forventning og præstation og forbedring gennem samarbejde. Denne overordnede tilgang er også 
ekspliciteret i læreplaner. Dagsordenen "Hver barns sag" (DfES, 2004b) førte til en stigning i arbejdet 
med flere samarbejdspartnere og til en overvejelse af barnets behov med et holistisk blik på barnet. 
Dette i stedet for at overveje uddannelse, sundhed og sociale behov særskilt. Adfærdskodeksen (DfE, 
2014) etablerede en klar individuel og personlig vej til børn, der har særlige behov. Der er klart fokus 
på at gøre det muligt for det store flertal af børn med særlige behov, at få disse opfyldt inden for 
almindelige bestemmelser. I England har forældre til børn med særlige behov en stærk stemme i 
beslutningsprocessen for, hvordan man bedst muligt kan imødekomme børnenes behov. 

Udfordringer Inddragelsen skal understøttes af et etos og en filosofi om accept af forskel, respekt for 

menneskerettigheder og engagement, i lige adgang til uddannelse af høj kvalitet og støtte til barnet 

og den unge til læring sammen med jævnaldrende. I princippet understøttes dette af samfundet, men 

omfanget og kompleksiteten af de behov, som almindelige lærere forventes at kunne klare er store 

og mange lærere føler, at deres egen uddannelse ikke er i stand til at forberede dem tilstrækkeligt til 

de udfordringer, det medfører. I den nuværende situation, med reducerede skolebudgetter, er 

mulighederne for at støtte børn med  fysiske, sociale og følelsesmæssige behov  udfordret. 

 


