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› KLUMME

 F inanslovsforhandlingerne er afslut-
tet. Et omdrejningspunkt i forhand-
lingerne har været, om der kom 

tilstrækkelig med støtte til udsatte grup-
per. Det er også vigtigt: Et samfund skal 
måles på, hvordan det behandler sine 
udsatte borgere. I en årrække har dette 
fokus dog ført til, at det specialiserede 
område er vokset gevaldigt i skoler og 
institutioner med konsekvenser ind i 
voksenlivet. Samtidig har almenområdet 
lidt under faldende bevillinger.

Der er fx sket voldsomme besparelser 
i bevillingerne til almenskoler og -institu-
tioner. Under dække af humanistiske 
ideer om forebyggelse eller nedbringelse 
af ventelister blev kommunernes økonomi 
udhulet, da udgifterne fra amterne blev 
lagt ud til kommunerne. Normeringerne 
var nede at skrabe bunden. Det skabte et 
fald i tilliden til skoler og institutioner, 
der forstærkede privatiseringen også på 
dette område. Derfor er det glædeligt, at 
der nu er udsigt til 1500 nye pædagogstil-
linger. Spændende, om det bliver fulgt op 
af en styrkelse af skoleområdet.

Men det handler også om kultur og 
ideologi, om menneskesyn og om den 
tiltagende individualisering: ”Du er frit-
stillet til at skabe dig selv, men mislykkes 
du, har du kun dig selv at takke”, som 
professor i socialpsykologi Tor-Johan 
Ekeland skrev i 2007. Fokus bliver på 

Prioritering og faglig kvalitet
kompetencer, både hos børnene og hos 
de voksne, der omgiver dem. Vi tester 
kompetencer, selv om vi godt ved, at de 
ikke er noget i sig selv, men altid indlejret 
i alt det, der handler om følelser, relatio-
ner og oplevelsen af at være del af et fæl-
lesskab. Det gælder børn og unge, og det 
gælder de voksne i skoler, institutioner og 
i familier.

At føle sig meget alene og afmægtig 
forstærker tendensen til segregering. Når 
individet bliver problemet, så marginali-
seres samfundsmæssige forhold, også de 
politisk bestemte nedjusteringer af vel-
færdsstaten, som har været med til at 
påvirke tillids forholdet mellem de vigtige 
personer i børns og unges liv. Et fokus 
væk fra det, børneforskere her i bladet 
har beskrevet som ”at genskabe projektet 
om en barndom, der forener en tro på 
børns indbyggede potentialer med et 
samfundsansvar for deres opvækst, ud-
vikling og læring”.

Hvem skal bygge broerne?
Politikere bestemmer de overordnede 
rammer, men vi må fylde dem ud på 
vores måder: Så hvis inklusion skal ud 
over rampen og ikke kun udvikle sig til 
børn og unge ’på tålt ophold’, må der 
være gode rammer og muligheder for 
børn og unges deltagelse i udviklende 
fællesskaber.

Så handler det om at give børn og 
deres voksne lyst til, mod på og tillid til 
selve det at deltage i udvikling. Så skal 
indsatsen ikke blot måles på kompetencer, 
men først og fremmest på deltagelse. Det 
kræver flere lærere i almenskolen, ligesom 
det der nu er stillet i udsigt på institutio-
nerne. Det kræver fællesskab og faglig-
hed, der bygger på ”troen på børns ind-
byggede potentialer”, og hvor udvikling 
ikke ses som et individuelt anliggende, 
men som et samspil i de afgørende fælles-
skaber i børns og unges liv. Afstanden 
mellem det almene og det specialiserede 
må blive mindre, ellers bliver det alt for 
meget børn og unge selv, der skal bygge 
broerne.

Samtidig må inkluderende processer 
ikke blot blive et anliggende for skoler og 
institutioner, det handler om udvikling af 
nye erfaringer i alle de fællesskaber, som 
børn og unge deltager i. Tillid og samar-
bejde er afgørende. Derfor må skoler og 
institutioner blive kulturelle kraftcentre, 
hvor forældre ikke kun bakker op, men 
skaber mulighed for et fællesskab, hvor 
alle kan smitte hinanden med gejsten over 
det, der udvikler sig.

De 1500 nye pædagogstillinger er kun 
første skridt. 
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KlummeN (lat. columna)
Psykolog Nyts klummetekster skrives på skift af seks personer, som har fået frie hænder til at ytre sig om tendenser i 
det moderne liv og samfund. Skribenterne repræsenterer vidt forskellige fagområder – og opgaven lyder ikke på at 
skrive om psykologi. 


