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Af Lise Richter

H vert tredje barn med sær-
lige behov har sjældent el-
ler aldrig lyst til at komme 

i skole. Det viser en analyse blandt 
godt 2.600 børn i 4.-7. klasse, som 
Børns Vilkår har lavet. Og seneste 
uges evaluering af inklusionen i 
folkeskolen viser da også, at børn 
med særlige behov har markant 
højere skolefravær.

Særligt de børn, der ikke får den 
støtte, som de ifølge lærerne har 
brug for, har dét, som i evaluerin-
gen kaldes kronisk fravær. Hvilket 
svarer til mere end 15 procent fra-
vær på et skoleår.

Og netop den gruppe er vokset, 
siden inklusionen i skolen sidst 
blev kigget efter i sømmene i 2016. 
Det samme er det langvarige sko-
lefravær, forklarer Katrine Iversen, 
der er chefanalytiker hos VIVE og 
har været med til at lave inklusi-
onsevalueringen.

»Der kan være mange grunde til 
langvarigt skolefravær, men vi kan 
se, det er en problematik, der er 
stigende. Og det er klart, at et barn, 
der ikke mødes med de rette støt-
tebehov, kan få skoleangst, fordi 
de ikke bliver rummet i skolen og 
grebet, når de får det svært,« siger 
Katrine Iversen og påpeger, at det 
typisk drejer sig om børn med be-
gyndende problemer med angst, 
autisme og ADHD.

Selv om skoleangst eller skole-
vægring har været et problem i fl ere 
år, har kommuner og skoler ikke 
knækket koden til, hvordan man 
løser det, mener Katrine Iversen. 
Over 40 procent af cheferne i Pæ-
dagogisk Psykologisk Rådgivning 
og knap hver tredje skoleleder og 
kommunale skolechef svarer, at 
de slet ikke eller i mindre grad har 
kompetencerne til at tage sig af ele-
ver med skolevægring eller angst.

Og det problem kan de nikke 
genkendende til i Danske Handi-
caporganisationer (DH), som også 
repræsenterer angst-, ADHD- og 

autismeforeningerne. En under-
søgelse blandt godt 1.000 foræl-
dre til børn med handicap fra 2019 
viser, at knap 70 procent af dem 
ikke oplever, at skolerne har nok 
viden om barnets handicap. Godt 
halvdelen svarer, at barnet har el-
ler har haft skolevægring. Og 20 
procent af dem i over to år.

Thorkild Olesen, der er formand 
for Danske Handicaporganisatio-
ner, fi nder det bekymrende, at så 
mange ledere i Pædagogisk Psy-
kologisk Rådgivning (PPR), kom-
munerne og skolerne ikke har nok 
indsigt i netop det stigende antal 
børn, som kæmper med skolevæg-
ring, da det netop er op til dem at 
sørge for støtte til barnet.

»Så er det jo svært at give den 
rigtige hjælp, men det vidner om, 
at der er en enorm mangel på viden 
på det her område,« siger Thor-
kild Olesen.

Han påpeger, at manglende 
støtte til børn med særlige behov 
er en helt afgørende årsag til sko-
levægring.

»Mange af de her børn har ikke 
fået den støtte, de har behov for, 
men hvis de har under ni timers 
støtte, så kan de ikke klage over 
den. Så jeg vil vædde på, at pro-
blemet er en del større, end man 
kan se i den her evaluering,« siger 
Thorkild Olesen med henvisning 
til, at forældre og elever ikke er 
blevet spurgt om deres vurdering 
af inklusionen i skolen.

Ikke kun skolens problem
En af dem, der ved mest om sko-
levægring herhjemme, er Mikael 
Thastum, der er professor i kli-
nisk børnepsykologi på Aarhus 
Universitet. 

Han har forsket i bekymren-
de skolefravær og er forsknings-
leder på projektet Back2School, 
som hjælper børn tilbage i skole i 
Aarhus Kommune. Forskningen 
bag viser, at børn, der ikke kom-
mer i skole i længere tid, ofte har 
svære mentale helbredsproblemer.

»Der er rigtigt mange med diag-

noser eller noget, der kunne minde 
om diagnoser som angst og depres-
sion, og der er rigtigt mange, der 
har forældre med mentale proble-
mer. Selv om der kan være andre 
årsager til et højt skolefravær, så er 
det summa summarum et signal 
om, at her er en gruppe børn, der 
har det rigtig skidt,« siger Mikael 
Thastum.

Nina Tejs Jørring, der er forper-
son for Børne- og Ungdomspsyki-
atrisk Selskab, mener heller ikke, 
at der er nogen tvivl om, at skole-
vægring er et alvorligt symptom.

»Man kan se det som feber, som 
kan være det synlige symptom på 
en underliggende sygdom. Det er 
ikke sikkert, at barnets angst er 
symptom på, at det har en psykisk 
lidelse, men det kan ikke udeluk-
kes, og derfor skal det tages alvor-
ligt og undersøges,« siger Nina Tejs 
Jørring.

I børne- og ungdomspsykiatrien 
møder de ofte forældre, hvor skolen 
har accepteret skolefravær i fl ere 
år for at skåne barnet. Men det er 
helt forkert, mener formanden for 
Børne- og Ungdomspsykiaterne. I 
stedet skal skolefravær ses som et 
tegn på, at der er noget galt, som 
der skal sættes ind over for.

»Kommunerne og skolerne 
mangler opkvalifi cering i, hvor-
dan man undersøger, hvad årsagen 
til feberen er, ligesom vi gør ved 
rigtig feber, og det er ikke synd for 
barnet at blive henvist til os. Deri-
mod kan det forebygge en psykisk 
sygdom i at udvikle sig,« siger Nina 
Tejs Jørring.

Når det er svært for skolen og 
kommunerne at fi nde løsninger på 
skolevægring, skyldes det ifølge 
Mikael Thastum, at der kan være 
mange forskellige årsager til sko-
lefravær, og at børnene har mange 
forskellige problemer og eventuelt 
diagnoser. Men hvis børn med sko-
leangst og bekymrende skolefra-
vær skal have det bedre og tilbage 
i skole, er det vigtigt at fi nde ud af, 
hvad årsagen er. Det kan tage tid, 
og lærerne har sjældent tid eller 

kompetencer til at løse den opgave, 
mener Mikael Thastum: 

»Og i vis forstand er det heller 
ikke skolens opgave. Hvordan hu-
len skal læreren lave en indsats, når 
der først er så komplekse sociale og 
psykiske problemer på spil? Man er 
nødt til at arbejde på fl ere fronter.«

Det kræver både specialpædago-
giske kompetencer og mere støtte 
i undervisning, eksempelvis med 
tolærerordninger, men også at PPR 
får mere specialiseret viden og fl ere 
ressourcer, mener Thastum.

»Lærerne skal være bedre til at 
arbejde med trivsel i klassen og 
have mere viden om børn i van-
skeligheder, og hvordan man in-
tegrerer dem i klassen, og det har 
man ikke gjort, men man kan ikke 
forvente, at lærerne skal behand-
le børn og familier. Det skal PPR 
være bedre til, og det forsøger vi 
at hjælpe med, men det kræver 
også fl ere ressourcer til PPR,« si-
ger Mikael Thastum og henviser 
til, at Back2School er ved at blive 
rullet ud i 11 kommuner.

PPR-psykologer fl ygter væk
Hvor slemt det står til i PPR, som 
skal hjælpe skolen med børn med 
særlige behov, kan man læse i en 

Manglende støtte i 
skolen øger risikoen 
for langvarigt 
skolefravær og 
psykisk sygdom
Flere elever med særlige behov får ikke den støtte i skolen, 
de har behov for. Men elever med uindfriede støttebehov 
ender oftere med højt skolefravær, viser inklusionsevalueringen. 
Kommuner og skoler mangler viden og ressourcer til at tage 
sig af problemer med skolevægring, mener eksperter

 ”Det er en 
bekymrende 
udvikling, at fl ere 
elever ikke får den 
støtte, de har brug 
for. Vi er nødt til 
at kigge mere 
grundlæggende 
på, hvordan vi får 
en skole, som kan 
rumme alle børn, 
så vi kan give dem 
en god skolegang

Thomas Gyldal Petersen

Formand for Børne- og

 Undervisningsudvalget i Kommunernes 

Landsforening



SAMFUND 11I N F O R M A T I O N  M A N D A G  4 .  A P R I L  2 0 2 2

undersøgelse fra Dansk Psykolog 
Forening blandt godt 1.000 PPR-
psykologer. To ud af tre af dem 
vurderer, at børn og familier ’ryger 
rundt’ i systemet uden at få nok 
hjælp. Knap fi re ud af fem vurderer, 
at der ikke er tilstrækkeligt med 
psykologer i den PPR, der er an-
sat til at varetage opgaverne, fordi 
antallet af børn og familier i PPR 
er stigende.

Det er en del af forklaringen på, 
hvorfor inklusionen i skolen ikke 
er lykkedes, mener Dea Seidenfa-
den, der er fungerende formand 
for Dansk Psykolog Forening.

»Mange kommuner har groft 
underprioriteret PPR-området. Vi 
hører fra mange PPR-psykologer, 
at de godt ved, hvad de burde gøre, 
men ikke har tid og mulighed for 
det. Derfor går de hjem med ondt 
i maven, og mange skifter hurtigt 
job,« siger Dea Seidenfaden.

Hun så gerne, at PPR blev styr-
ket også med mere specialiseret 
viden i, hvordan man eksempelvis 
hjælper børn med skolevægring. 
For specialiseringsmuligheder kan 
også gøre det nemmere at tiltrække 
og fastholde fl ere PPR-psykologer 
i jobbet. Men hvis inklusionen i 
skolen skal lykkes, så er det ikke 

gjort med det. Skolen skal også 
have ressourcer til at skabe mere 
inkluderende undervisning, me-
ner Dea Seidenfaden:

»Kongstanken med PPR er, at 
man her hjælper børn ved at hjæl-
pe dem, der er tæt på dem, men 
det kræver jo, at der er ressourcer i 
skolen til det arbejde. For hvordan 
skal en lærer have tid til at gen-
nemføre PPR-psykologens forslag, 
hvis hun står alene med 28 børn?«

Gordon Ørskov Madsen, der er 
formand for Danmarks Lærerfor-
ening, er enig i, at lærerne ikke kan 
stå alene med inklusionsopgaven. 
Men når lærerne gør opmærksom 
på, at der er behov for en ekstra 
lærer eller pædagog i timerne el-
ler specialpædagogisk ekspertise, 
så er svaret ofte, at det er der ikke 
ressourcer til.

»Men så bliver problemet ofte 
værre, og det kan skubbe elever 
ud i skolevægring. Det er den ne-
gative udvikling, som vi skal have 
vendt, hvis vi vil inkludere børn 
i folkeskolen,« siger Gordon Ør-
skov Madsen.

Mere kommunal behandling
Hvis udviklingen skal vendes, så 
fl ere børn med særlige behov kan 

få den nødvendige støtte i skolen, 
kræver det fl ere ressourcer til for 
eksempel at få efteruddannet fl ere 
lærere i specialpædagogik eller få 
en ekstra lærer eller pædagog med i 
timerne, mener lærernes formand.

Men inklusionsopgaven kan 
også løses ved at give større fl ek-
sibilitet til skolerne. I år og næste år 
har skolerne for eksempel fået lov 
til at veksle den understøttende 
undervisning til tolærertimer, 
forklarer Gordon Ørskov Madsen:

»Og det er der rigtig mange sko-
ler, der gør og er glade for.«

Hvis der for alvor skal gøres no-
get ved inklusionen, mener han 
dog også, at der er behov for at få 
andre former for ekspertise ind 
i skolen:

»Det kan være folk med tera-
peutisk og psykologisk baggrund, 
som også har erfaringer fra skolen, 
eller det kan være en oprustning 
i PPR, så vi kan hente deres psy-
kologer ud på skolerne.«

Thomas Gyldal Petersen, der 
formand for Børne- og Under-
visningsudvalget i Kommuner-
nes Landsforening, er enig i, at 
PPR skal mere ind og understøt-
te lærerne ude i klasserne. Når 
lærerne oplever, at der ikke er 

ressourcer til at få støtte til børn 
med særlige behov, mener han, det 
skyldes, at antallet af elever, som 
mistrives og har behov for støtte, 
er steget.

I dag udgør de en markant an-
del i hver klasse, skriver Gyldal i 
et mailsvar til Information:

»Det er en bekymrende udvik-
ling, at fl ere elever ikke får den 
støtte, de har brug for. Vi er nødt 
til at kigge mere grundlæggende 
på, hvordan vi får en skole, som 
kan rumme alle børn, så vi kan give 
dem en god skolegang.«

Thomas Gyldal Petersen mener 
ikke, at der er nogen lette løsnin-
ger på problemet med stigningen 
i antallet med børn med angst og 
skoleværing.  At styrke PPR og 
trække fl ere specialpædagogiske 
kompetencer ind i almenunder-
visningen ser han dog som en del 
af løsningen. Men det er også vig-
tigt at sætte ind med bedre sociale 
indsatser, som kan understøtte fa-
milien, mener han. Samt at tilbyde 
lettere behandling af psykisk sår-
bare børn i kommunerne, sådan 
som tiårsplanen for psykiatrien 
foreslår.

»Et psykologtilbud til børn i 
kommunerne kunne hjælpe denne 

børnegruppe, men det forudsætter, 
at der tildeles ressourcer,« lyder 
det fra Thomas Gyldal Petersen.

Mikael Thastum mener også, 
at en større psykologisk indsats i 
kommunerne er nødvendig, da det 
ville kunne forhindre, at så mange 
børn bliver henvist til psykiatrien.

»Psykiatrien kan ikke gøre så 
meget andet end at udrede børnene 
og sige, der er tale om ADHD eller 
autisme, men den pædagogiske og 
psykologiske indsats skal laves i 
kommunerne,« siger han.

Derfor så han gerne, at fl ere 
PPR-psykologer også kunne gå 
ind med lettere behandling af 
psykisk sårbare.

Nina Tejs Jørring er enig i, at en 
øget kommunal indsats i forhold 
til psykisk sårbare børn og unge 
ville dæmme op for stigningen i 
antallet af børn og unge i psykia-
trien. Hun mener dog ikke, at det 
er rigtigt, at psykiatrien ikke kan 
gøre andet end at udrede. Den kan 
netop sikre tidlig opsporing og den 
rette behandling til det rette barn, 
så vi undgår skolevægring og ud-
vikling af følgesygdomme.

»Når først vi får dem ind, har 
de eksempelvis fået angst og OCD 
oveni autisme, plus at mor måske 
har mistet sit job, og søsteren har 
udviklet en spiseforstyrrelse, for-
di forældrene ikke har haft hende 
i fokus, så det er rigtigt dyrt for 
samfundet, at vi ikke handler på 
de her problemer tidligere,« siger 
Nina Tejs Jørring.

Derfor så hun gerne, at alle kom-
muner fi k et ’familiens hus’, hvor 
både pædagoger, lærere, forældre 
og børn kunne henvende sig om 
begyndende psykiske problemer. 
Med konsulenthjælp fra børne- og 
unge psykiatrien kunne det være 
med til forebygge, at børnene ud-
vikler psykiske lidelser eller får 
langvarigt skolefravær. 
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Skoleangst eller skolevægring 
har været et problem i fl ere 
år, og mange skoler har ikke 
kompetencerne til at tage sig af 
de elever, som ikke trives mentalt.
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