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Børns perspektiv på inklusion – fund og tendenser samt anbefalinger 

Af Lotte Junker Harbo, ljh@via.dk. 

Resume 

Fra foråret 2012 til foråret 2014 fulgte forskningsprojektet Børns Perspektiv på Inklusion 

halvårligt cirka 18 skolebørn samt de lærere, pædagoger og socialrådgivere, der var i berøring med 

dem i deres dagligdag. Projektet finansieredes gennem Socialstyrelsens pulje til forskning og 

udvikling, i tilknytning til Den sociale diplomuddannelse – Børn og unge samt Master i udsatte 

børn og unge, og har til formål at bibringe disse uddannelser viden om netop børns perspektiv på 

inklusion. I projektet her bliver dette perspektiv beskrevet gennem børns oplevelser af deres 

mulighed for deltagelse i forskellige former for fællesskaber1. I nærværende artikel findes de 

væsentligste fund og tendenser udledt af projektet. Sidst i artiklen findes et udsnit af projektets 

anbefalinger til videre arbejde med inklusion i folkeskolesammenhæng, her rammesat ved 

strategisk aktionslæring2.  

Projektets forskningsspørgsmål er disse to: 1) Hvilke politiske overvejelser ligger bag 

inklusionsprojekterne og hvilke tiltag igangsættes, så socialrådgiveres, læreres og pædagogers 

viden og kompetencer ud i inklusionsarbejdet styrkes? Og 2) Oplever udsatte og ikke udsatte 

børn samt voksne omkring dem, dvs. socialrådgivere, børnenes lærere og sfo- hhv. 

klubpædagoger, at inklusion sker? 

Hvad gælder det første spørgsmål lægger følgende tre hypoteser og fire målsætninger ltil grund 

for den politiske beslutning om iværksættelse af inklusionsprojektet i den deltagende kommune: 

Hypoteser bag inklusionsprojektet: 

1. det er muligt at etablere et mindre ekskluderende tilbud i lokalområdet – tættere på, mere 

inkluderende 

                                                      

 

1 Det samlede materiale, udarbejdet i forbindelse med projektet, er offentligt tilgængeligt og findes på uddannelsernes 
hjemmeside:http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater  
2 Strategisk aktionslæring findes beskrevet i Matthiesen et al, 2014. I det perspektiverende afsnit i artiklen ”Børns 
perspektiv på inklusion – Baggrundsartikel” (Harbo, 2015a) findes andre forslag til måder at arbejde med projektets 
resultater på. Dertil findes på hjemmesiden materiale til en undervisningsdag med forskellige vinkler (inkl. powerpoints 
og vejledning til materialet) 

http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater
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2. det er muligt at skabe et mere differentieret tilbud, som er billigere, uden at det går ud over 

kvaliteten 

3. det er muligt at have de nødvendige faglige kompetencer på alle kommunens skoler 

Målsætninger for inklusionsprojektet: 

1. at den samlede udgift til specialområdet skal falde i løbet af tre år (målbart gennem budgetter 

og regnskaber) 

2. at flere børn skal inkluderes i det almene skoletilbud (målbart gennem monitorering i skolerne 

og ved visitation) 

3. at udgiften skal falde uden at det går ud over kvaliteten (målbart ved budget/regnskab samt 

brugertilfredshedsundersøgelser og medarbejderspørgeskemaer) 

4. at alle skoler i kommunen skal have samme høje kompetenceniveau (”målbart” gennem 

evaluering i kompetenceteam) 

For at imødekomme disse politiske målsætninger samlede kommunen det, der i kommunen 

kaldes specialundervisning, i én organisatorisk enhed kaldet SUS, SpecialUndervisning i 

Solkøbing. Denne enhed får samlet ansvar for drift og udvikling af specialundervisning i 

kommunen og er dermed den organisatoriske støtte omkring inklusion, kommunen iværksætter i 

2011. 

Hvad gælder tiltag til styrkelse af pædagogers, læreres og socialrådgiveres kompetencer og viden 

omkring inklusion, arrangerede kommunen et Kick-off i uge 32 i 2011, hvor inklusionsprojektet 

startede. Kick-off’et tog form som et én-uge langt kompetence-udviklingsforløb med inklusion 

som tema. 281 lærere, pædagoger og ledere fra kommunen deltog. Forløbet var arrangeret af VIA 

UC Efter- og Videreuddannelse.  

I forhold til forskningsprojektets andet spørgsmål vises i nærværende projekt, hvordan børn kan 

siges at opleve deres deltagelsesmuligheder forskelligt fra fællesskab til fællesskab. Det vises, 

hvordan børnene er motiverede for deltagelse i såvel positivt  som negativt betoinede 

fællesskaber samt at børnene stort set uden undtagelse er optaget af såvel den faglige som den 

sociale dimension  af skolelivet. 

Til spørgsmålet om, om de fagprofessionelle oplever at inklusion sker, kan siges ja, der findes i de 

fagprofessionelles fortællinger beskrivelse af inklusion. Men der findes også beskrivelser af det 

modsatte, eksklusion. Projektet viser, hvordan disse beskrivelser tager form og her peges på fire 

punkter, der menes at fremme inklusion: 
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1. Fokus på såvel den sociale som den faglige dimension af skoledagen 

2. Sparringsmuligheder med andre faggrupper, fx psykologer samt teamsamarbejde 

3. At der etableres ”Frirum”, hvor børnene kan gå hen når de af forskellige årsager ikke kan være i 

klassen.  

4. At man som fagprofessionel grundlæggende bestræber sig på at tage afsæt i børns særlige 

forudsætninger, så både det enkelte barn og børnegruppen kan realisere deres 

udviklingspotentialer i den almene børnegruppe, med den støtte der skal til for at 

børnegruppen fungerer. 

Endvidere giver de fagprofessionelle særligt disse fire forklaringer på, at inklusion ikke fremmes: 

1. At det enkelte barn ikke evner at håndtere den uforudsigelighed/kompleksitet, som hos de 

fagprofessionelle opleves som et uundgåeligt vilkår i ”normalområdet”/samfundet  

2. Børn med afvigende adfærd tager for meget af lærerens/pædagogens tid, så andre børns 

mulighed for deltagelse begrænses  

3. Læreren og pædagogen mangler kompetencer/redskaber (viden, ressourcer, redskaber mv)   

i forhold til at skabe deltagelsesmuligheder for børn 

4. Mangel på organisatorisk opbakning i forhold til at implementere viden og redskaber omkring   

inkusion samt at fremme den specialpædagogiske forståelse og det flerfaglige samarbejde i 

hverdagens praksis. 

Dertil fremgår af projektet at socialrådgiverne står udenfor arbejdsfællesskabet med lærere og 

pædagoger om inklusionsarbejdet på skolerne. Som følge heraf rådgivernes understøttende 

funktion i praksis og deres helhedsorienterede blik fx i forhold til forældresamarbejde ikke i 

praksis.  

Fremgangsmåde i projektet 

Ideen til projektet opstod, fordi inklusion har været på skoledagsordenen i en stor del af de danske 

kommuner i de seneste år. I forlængelse heraf opstod interesse i at undersøge, hvordan 

kommunerne griber inklusion an, samt hvordan børn kan siges at opleve disse tiltag. Formålet var i 

udgangspunktet at undersøge følgende: 

1. Hvilke politiske overvejelser ligger bag inklusionsprojekterne og hvilke tiltag igangsættes så 

socialrådgiveres, læreres og pædagogers viden og kompetencer ud i inklusionsarbejdet styrkes? 

2. Oplever udsatte og ikke udsatte børn samt voksne omkring dem, dvs. de udsatte børns 

socialrådgivere, børnenes lærere og sfo- hhv. klubpædagoger, at inklusion sker? 
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Spørgsmålene skulle munde ud i viden om følgende: 

1) hvordan særligt børn, men også de professionelle omkring børnene i kommunale folkeskoler, 

ser og deltager i inklusion, når udsatte børn ikke længere ekskluderes, men indgår som elever på 

lige fod med alle andre elever. Det vil sige viden om hvilken verden, hvilke blikke og hvilke 

forståelser, børn møder i deres hverdag samt viden om, hvordan børn selv oplever deres hverdag. 

2) hvilken viden og kompetencer socialrådgivere, lærere og pædagoger finder det nødvendigt at 

trække på i denne hverdag, så forskelle håndteres ”bedst muligt” og børns deltagelse i 

fællesskaber sikres. 

Dette undersøgte vi ved semistrukturerede, open-ended interviews med i udgangspunktet 18 

børn3. Her spurgtes til børnenes oplevelser omkring deltagelse i forskellige fællesskaber i deres 

skolehverdag. Ud af de 18 børn deltog i alt 14 børn enten fire eller fem gange ud af de i alt fem 

interviewrunder, fordelt over 2½ år.  

I vores analyser af de transskriberede interviews tog vi afsæt i dels de fire fællesskaber i Bent 

Madsen refleksionsmodel omkring inklusion4, dels ved Étienne Wengers tre faktorer til deltagelse5. 

Modelen ser sådan ud: 

                                                      

 

3 Hensigten hermed var at sikre sensitivitet omkring børnenes perspektiv, se Kampmann, 2000:36 
4 Madsen, 2005:316 
5 I Madsen, 2005:317ff 
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De tre faktorer er som følger: 

1. fælles indhold, der opleves som betydningsfuldt for deltagerne 

2. et gensidigt engagement af en vis varighed, hvor deltagerne deler viden og erfaringer med 

hinanden 

3. et repertoire af fælles historier og begivenheder som deltagerne kan identificere sig med. 

Med dette teoretiske afsæt kunne vi tematisere de fællesskaber, børnene beskrev, og vi kunne 

undersøge, hvordan det i de valgte teoretiske perspektiver kan siges, at børn oplever deres 

mulighed for deltagelse. Her skal fremhæves det paradoks, at det, vi i projektet kalder børnenes 

perspektiv, altså deres fortællinger om deres oplevelser, i projektet fremskrives af tre voksne i et 

voksenvalgt teoretisk perspektiv6.  

Der findes i sagens natur ikke ét klart svar på, hvordan de 14 børn oplever deres mulighed for 

deltagelse i forskellige fællesskaber. Alle de mange fortællinger, vi har mødt, antager hver især 

deres egen form. For at samle trådene i alle fortællingerne, har vi lagt forskellige snit i analyserne, 

                                                      

 

6 Kampmann, 2000 
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ud fra hvilke temaer, børnene bragte op i alle de interviews, de deltog i. Fortællingerne er i 

baggrundsartiklen7 fremstillet i fem cases, hvorfra de centrale pointer omkring 

deltagelsesfaktorerne samt graden af deltagelse er hentet til denne artikel. 

Rammen for projektet: Solkøbing kommune 

I den mellemstore danske kommune (herfra kaldet Solkøbing), hvorfra de, i projektet deltagende, 

børn kommer, søsatte man i 2011 en ny organisering kaldet SUS – Special-Undervisningscentret i 

Solkøbing.8   

Med SUS skulle ansvaret for drift og udvikling af specialundervisning i Solkøbing kommune 

samles i én organisatorisk enhed. Formålene hermed var flere: 1) reduktion af de samlede udgifter 

til specialområdet i løbet af tre år, 2) at inkludere flere børn i det almene skoletilbud, 3) at 

reducere udgifter uden at det går ud over kvaliteten og 4) at alle kommunens skoler har samme 

høje kompetenceniveau.  

Der er to succeskriterier for SUS: 1) at alle børn med særlige behov inkluderes i 

Specialundervisningscentret9, og 2) at de specialpædagogiske kompetencer i kommunen kan 

samles og koordineres. 

                                                      

 

7 Harbo, 2015a 
8 Beskrivelsen af kommunen bygger på forskellige dokumenter såsom projektbeskrivelse af SUS, kvalitetsrapporter mv. 
De er af anonymitetshensyn ikke nærmere angivet som kilder 
9Dog undtaget de ca. 1% af de undervisningspligtige børn i kommunen, der antages at have behov for en ekstraordinær 

indsats i form af et eksternt tilbud. 
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Deltagere i projektet 

De 18 deltagende børn kom fra 3 forskellige skoler og 

var fordelt på tre forskellige klassetrin. Det vil sige at vi i 

foråret 2012 interviewede seks børn fra 1. klassetrin, 

seks børn fra en tredje klasse og seks børn fra en sjette 

klasse. Børnene var udpegede af klassernes 

fagprofessionelle ud fra projektets ønske om 

repræsentativitet i forhold til den samlede klasse. 

Derfor står de deltagende børn i alle former for 

livssituationer og nogle kan karakteriseres som 

udsatte, ligesom andre ikke kan karakteriseres som 

udsatte. Vi fulgte de samme klasser gennem årene og 

ud af de 18 børn, der deltog i foråret 2014, deltog 14 i 

fire til fem af de i alt fem omgange interviews gennem 

de 2½ år. Det giver mulighed for at følge de temaer, 

som børnene aktualiserer i alle de interviews, de 

deltager i. Det vil sige, at vi i projektet kan følge 

udviklingen i de berørte temaer og dermed pege på, 

om børnene oplever stigende, dalende eller stabil 

mulighed for deltagelse i de forskellige former for 

fællesskaber.  

Hver interviewrunde indeholdt dertil et interview med 

de fagprofessionelle, det vil sige lærere, pædagoger og 

socialrådgivere, der var tilknyttet klasserne, hvorfra de 

deltagende børn kom. Formålet hermed var at indfange 

det fagprofessionelle blik på hverdagen i klasserne, 

samt forståelser og faglige overvejelser omkring 

inklusion i praksis. 

Økonomi og inklusion i Solkøbing 

Alle midler, bortset fra udgifter til 

regionale og kommunale 

specialskoler samt transport hertil, 

fordeles fra skoleåret 2011/12 på 

skolerne efter taxameter-princippet, 

så hvert barn tildeles samme beløb.  

Solkøbings egen specialskole 

nedlægges fra skoleåret 2011/2012, 

hvorved udgifterne til skolen 

ophører.  

Der skal i den nye organisering 

findes plads til de 15 børn fra 

specialskolen, samt til de 55 børn, 

der i 2010 modtager 

specialskoletilbud i andre 

kommuner. Udgifterne hertil udfases 

i takt med, at de 55 børn afslutter 

deres skoleforløb. Der skal løbende 

findes plads til nye børn med 

tilsvarende behov. Frigivne midler 

fordeles til følgende fire områder i 

den takt, udgifterne til eksterne 

tilbud ophører: 

•Folkeskolerne 

•Pulje til særligt dyre foranstaltninger 

•Specialundervisningscentret SU 

•Sparekonto 

Der fastsættes en grænseværdi for 

den maksimale udgift, en skole kan 

have på en elev på kr. 200.00,00, da 

dette ligger over prisen for interne 

tilbud, men under prisen for eksterne 

tilbud. Samlet kanaliseres de 

ressourcer, der tidligere gik til 

eksterne specialtilbud nu tilbage til 

Solkøbing kommunes egne skoler. 
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Fund og tendenser i projektet10 

Der er i sagens natur to spor at følge, når det gælder fund og tendenser i projektet. Det første 

findes i børnenes fortællinger og det andet i de fagprofessionelles fortællinger. I det følgende 

præsenteres første spor, altså fund og tendenser i børnenes fortællinger. Dernæst følger fund og 

tendenser i de fagprofessionelles fortællinger. 

Fund og tendenser i børnenes fortællinger 

De 14 børns kontinuerlige deltagelse muliggjorde undersøgelse af de fællesskaber, som børnene 

tematiserede i alle de interviews, de deltog i: hvordan børnene beskrev fællesskaberne og deres 

mulighed for deltagelse heri, samt hvordan udviklingen i de forskellige fællesskaber tog form over 

tid. I overskriftsform træder følgende tendenser frem i børnenes fortællinger:  

5. Til projektets spørgsmål om, hvordan børn oplever deres mulighed for deltagelse er svaret i 

dette projekt, at det opleves forskelligt fra fællesskab til fællesskab og fra sammenhæng til 

sammenhæng, også for det enkelte barn. Der kan altså ikke gives ét svar herpå; her er ikke tale 

om at børnene generelt set enten oplever mulighed for deltagelse eller det modsatte, altså 

mangel på mulighed for deltagelse.  

6. Det er en klar tendens at deltagelsesmulighederne i de fleste af de tematiserede fællesskaber 

af børnene beskrives som relativt stabile. Det vil sige, at fortællingerne ligner hinanden over tid 

og at der ikke ses de store forandringer i børnenes beskrivelser af deres 

deltagelsesmuligheder. 

7. Børnene tematiserer såvel den sociale som den faglige dimension af deres hverdag – de to 

dimensioner går i udgangspunktet hånd i hånd. Dog ses, at er den sociale dimension af fx 

klassefællesskabet af negativ karakter, fx præget af drilleri eller mobning, trænges den faglige 

dimension i baggrunden. 

                                                      

 

10 For beskrivelse af fremgangsmåde i projektet og diskussion heraf, se Harbo, 2015a. 
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I det følgende udfoldes de her nævnte overskrifter, og der peges til sidst i afsnittet på, hvilke 

temaer eller spørgsmål, der opstår i forlængelse af projektets enkeltdele, som de er fremstillet her. 

Spørgsmålene/temaerne danner i artiklens anden del afsæt for anbefalingerne til videre arbejde 

med inklusion. 

Børnenes beskrivelser af forskellige grader af mulighed for deltagelse i forskellige fællesskaber11 

Hvad gælder den første overskrift - at der i børnenes beskrivelser ses forskellige ”grader” af 

mulighed for deltagelse i de forskellige fællesskaber og i de 

forskellige sammenhænge - er det en tendens, der til en vis grad 

ses i samtlige de fem grupperinger af børn. Det vil sige at der i de 

fjorten børns beskrivelser kan ses en tendens til, at deres 

deltagelsesmuligheder er forskellige fra fællesskab til fællesskab, 

altså at de kan opleve mulighed for deltagelse i for eksempel ét 

socialt fællesskab, men mangel på mulighed i et andet socialt 

fællesskab. Til illustration heraf fremstilles to eksempler.  

Hvad gælder Pelle, der i interviewperioden går i specialgruppe på 

ca. 1.-3. klassetrin, kan vi i interviewene se, at han på den ene side 

oplever stabil mulighed for deltagelse i den sociale dimension i 

specialgrupperne som han går i. Pelle fortæller om, hvordan han 

både har en ven i den første specialgruppe, han går i, og hvordan 

han såvel bevarer dette venskab som opbygger nye venskaber med de nye gruppekammerater, da 

han skifter specialgruppe. Hvad angår den faglige dimension i specialgrupperne ses, hvordan Pelle 

på sin vis trækker sig fra at deltage i det faglige fællesskab og engagementet daler, 

tilsyneladende fordi han ikke oplever sine evner og kompetencer værdsat. Videre beskriver Pelle 

ret præcist, hvordan deltagelse i fællesskaber omkring specialgrupperne og det øgede 

tilhørsforhold her, afskærer ham fra et tilhørsforhold i normalklasserne. Han oplever altså mulighed 

for deltagelse i nogle fællesskaber, men mangel på mulighed for deltagelse i andre fællesskaber. 

                                                      

 

11 For cases baseret på børnenes fortællinger se Harbo, 2015a:38ff – her findes uddybning af de i det følgende 
beskrevne fund og tendenser 

Gruppering af de fjorten børn i 

interviews og analyser 

I interviewene og de 

efterfølgende analyser var 

børnene grupperet som følger:  

– Pelle (specialklasse) 

– 1.-3. klasse 

– 3.-5. klasse 

– Piger 6.-8. klasse 

– Drenge 6.-8. klasse 

Grupperingerne bestemtes ud 

fra, hvilke børn, der deltog 

mindst fire eller fem gange ud 

af de fem interviews. 
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Det andet eksempel under denne overskrift omhandler drengene fra 6.-8. klasse. I deres 

fortællinger ses, hvordan de gennem årene beskriver masser af deltagelsesmuligheder i 

drengefællesskaberne i skoletiden. Men da de flytter fra landsbyskolen og til byskolen, fortæller 

drengene om deres deltagelsesmuligheder, hvad gælder drengefællesskaber i fritiden, som 

faldende. Igen ses der altså forskelle, her indenfor den sociale dimension, på, hvordan 

deltagelsesmulighederne ser ud i forskellige fællesskaber. 

At børnenes beskrivelser i de enkelte fællesskaber er relativt stabile 

Af de i alt 12 forskellige temaer, som børnene kontinuerligt og samlet set tematiserer, er det blot i 

tre af dem, at der ses en forandring, så deltagelsesmuligheden ser ud til enten at stige eller 

falde12. Fortællingerne om de øvrige fællesskaber ligner sig selv fra interview til interview igennem 

de 2½ år. Også her fremstilles to eksempler til uddybning af tendensen. 

Det første eksempel kommer fra tre børn fra 1.-3. klasse. Her fortæller særligt Alexander og 

Mathilde om deres tilgang til deltagelse i det faglige fællesskab, fx hvad angår det at ville lære 

noget. Mathilde synes det er vigtigt at lære noget, så man på sigt kan få sig en god løn. Alexander 

er ikke fristet af at lære noget. I hans optik vil det at lære noget bare medføre en masse 

ekstraopgaver. Den fortælling strækker sig igennem alle de fem interviews. Det samme gør 

fortællingen om, at Mathilde i egen forståelse prøver at lære Alexander, hvordan man skal opføre 

sig i skolen. Alexander oplever det mere som at hun bare siger, hvad han skal gøre.   

Det andet eksempel stammer fra interviewene med børnene fra 3.-5. klasse. Her er deres 

fortællinger om det sociale liv i klassen i alle fem interviews præget af fortællinger om mulighed 

for deltagelse. Fortællingerne fremstår i de første fire interviews bemærkelsesværdigt ens med de 

samme eksempler på, hvad der ikke fungerer i klassen, hvem der er ude og hvem der er inde i de 

forskellige fællesskaber i klassen, og andet af det, pigerne kalder ”pigestuff”. Fortællingerne 

ændrer sig markant fra fjerde til femte interviewrunde, hvor det sociale liv i klassen ændrer 

karakter og går fra at være præget af fortællinger om afvigelser til – med pigernes egne ord – at 

være præget af normalitet. Årsagen hertil kan ifølge pigerne findes i, at tre af klassens børn er 

                                                      

 

12 Se samlet oversigt i Harbo,2015a: 111ff 
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flyttet fra skolen. I projektets analyseoptik er det interessant at pigerne altså løbende fortæller om 

mulighed for deltagelse MEN at karakteren og kvaliteten af de fællesskaber, de deltager i, ændrer 

sig. Pigerne er således mest optaget af det sociale tilhørsfællesskab i de første interviews og det 

er først da tre børn, som de oplever som urolige, forlader klassen, at de begynder at fortælle om 

det faglige fællesskab. 

At såvel faglige som sociale fællesskaber tematiseres i stort set alle interviews 

Denne tredje tendens viser, hvordan både den faglige og den sociale dimension går igen i 

hovedparten af interviewene med børnene. Dog tematiseres det faglige fællesskab som nævnt 

stort set ikke i interviewene med 3.-5. klasserne før i femte interview, hvor den sociale dimension 

af klassefællesskabet af børnene beskrives som normal. Indtil da tolkes det i analyserne sådan, at 

det, i pigernes øjne, problematiske sociale fællesskab i klassen optager pigerne så meget, at de 

ikke levner det faglige fælleskab stor bevågenhed. Tendensen omkring tematisering af såvel det 

faglige som det sociale illustreres i det følgende ved eksempler fra interviewene.  

I projektet er den sociale dimension italesat på forskellig vis af børnene. Pelle taler om venskaber 

med de andre børn i specialgrupperne. Børnene fra 1.-3. klasse er særligt optagede af, hvad de 

hver især bestemmer som betydningsfuldt i fællesskaberne. 3.-5. klasse-pigerne taler meget om 

normalitet/afvigelse og samværsformer i klassen og de unge fra 6.-8. klasse taler særligt om 

tilhørsforhold i kønspecifikke grupper, altså i pige- eller drengegrupperne.  

Hvad gælder den faglige dimension er de unge fra 6.-8. optagede af, hvad ”den gode lærer” gør, for 

at understøtte deres deltagelse ind i fællesskabet. Børnene fra 1.-3. klasse taler særligt om, 

hvordan deres indbyrdes samarbejdsrelationer tager form. Pelle er mest optaget af, hvilket niveau 

undervisningen ligger på og hans mulighed for deltagelse på et i hans øjne tilpas højt fagligt 

niveau.  

Pointer fra børnenes fortællinger af relevans for videre arbejde med inklusion 

I dette afsnit peges på, hvilke temaer og spørgsmål det, i forlængelse af projektets analyser af 

interviewene med børnene her, kan være relevant at arbejde videre med, når det gælder inklusion i 

folkeskolesammenhæng. Det samme gøres efter afsnittet med fund og tendenser fra de 

interviewede fagprofessionelle. Temaerne danner afsæt for artiklens forslag til, hvordan man kan 

arbejde videre med inklusion. Dette findes i artiklens anden del, hvor der også findes konkrete 

forslag til, hvordan man kan arbejde med nogle af temaerne. 
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a. Som vist kan det enkelte barn opleve forskellige grader af deltagelsesmulighed i 

forskellige fællesskaber i dets skoleliv. Det vil sige at en enten-eller konklusion på, om 

barnet oplever mulighed for deltagelse ikke er mulig. Denne pointe er i projektets 

forståelse væsentlig for fagprofessionelle, der arbejder i en inklusionsdagsorden derved, at 

viden om, hvor og i hvilke sammenhænge, barnet oplever mere eller mindre 

deltagelsesmulighed kan give de fagprofessionelle en forståelse af, hvor barnet og 

fællesskabet har behov for at deltagelsesmuligheder understøttes. Til eksempel kan den 

fagprofessionelle undersøge om Wengers tre deltagelsesfaktorer er til stede i forskellige 

fællesskaber og i forlængelse heraf arbejde for at sætte rammer for deltagelse.. 

b. En anden pointe er, at børnenes deltagelsesmuligheder, i de fleste af de beskrevne 

fællesskaber, ikke ændrer sig over tid. I projektets forståelse er deltagelsesmuligheder i 

forskellige former for fællesskaber én forudsætning for inklusion. Men med afsæt i 

analyserne bag denne pointe – og set i lyset af pointen i afsnit a – bliver det klart at det 

også er relevant at stille spørgsmålet: hvad er kvaliteten af de fællesskaber, børnene 

deltager i? Er det fællesskaber præget af mobning og udelukkelse? Eller deltager barnet 

kun i nogle fællesskaber, fordi de ikke ser deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, de 

gerne vil deltage i?  

I artiklen Inklusion er ikke et enten-eller: Børns deltagelsesmuligheder er forskellige fra 

fællesskab til fællesskab i skoledagen og rammerne for deltagelse skal sættes af de 

fagprofessionelle13 foreslås hvordan kvalitet i fællesskaber kan undersøges med Madsens 

fællesskabsmodel.  

c. Den tredje pointe, der fremhæves her er, at såvel faglige som sociale fællesskaber 

tematiseres af de fleste børn, herunder at hvis det sociale fællesskab af er af negativ 

karakter, blokerer det for at det faglige fællesskab ses som relevant for børnene.  I 

projektet vises, hvordan børnene nuancerer de to former for fællesskab derved, at de i 

interviewene tager forskellig form, altså at børnene til eksempel vægter forskellige 

elementer i det sociale fællesskab. Det rejser i projektets forståelse spørgsmålet om, 

hvordan de fagprofessionelle kan medvirke til at kvalitet og deltagelsesmulighed sikres i 

begge former for fællesskaber, med forståelse for det enkelte fællesskabs særlige karakter.  

                                                      

 

13 Harbo, 2015b 
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I forlængelse heraf foreslås at de fagprofessionelle sætter fokus på børnenes 

forhandlingspositioner og på, hvordan børnene ved at lære fællesskabets normer og koder 

at kende, se de kan navigere i det og tilrettelægge deres deltagelsesmønstre og derved 

ændre position i fællesskabet. 

Nu er de mest fremtrædende fund og tendenser i børnenes fortællinger beskrevet. I det følgende 

ses fund og tendenser i de deltagende fagprofessionelles fortællinger. 

Fund og tendenser i de fagprofessionelles fortællinger 

I de fagprofessionelles fortællinger deler fund og tendenser sig igen i to spor: ét, der handler om 

det, der i de fagprofessionelles optik ”virker” når det gælder inklusion. Og ét spor, der omhandler 

det, der ”ikke virker”. I analyserne er de to spor løbende forholdt pointer fra Nationalt Center for 

Inklusion og Eksklusion (NVIE) hvad angår netop inklusion og eksklusion14, så fund og tendenser i 

dette projekt relateres til pointer, baseret på et bredere sammenligningsgrundlag, nemlig 

projekter og forskning udarbejdet i regi af NVIE. 

De to spor fremstilles hernedenfor og igen peges der efter hvert afsnit på spørgsmål, der kan 

arbejdes ud fra, når det gælder det videre inklusionsarbejde. 

Det, ”der virker” 

Det første spor, fortællingerne om det, der fremmer inklusion i de fagprofessionelles øjne, er 

opdelt i fire kategorier, bestemt af indholdet i de fagprofessionelles fortællinger.I overskriftsform 

ser de sådan ud: 

1. Konkrete tiltag – i førnævnte baggrundartikel er disse fremstillet i tre cases15 

2. Samarbejde, der i de fagprofessionelles perspektiv understøtter børns muligheder for 

deltagelse 

3. Organisatoriske tiltag, der i de fagprofessionelles perspektiv understøtter børns muligheder for 

deltagelse 

4. Karakteristika ved de fagprofessionelle, der ”kan” inklusion 

                                                      

 

14 Se Madsen, 2009 for uddybning af disse pointer 
15 Se s.63-72 
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I det følgende udfoldes de fire kategorier.  

Ad 1: Konkrete tiltag omkring inklusion 

Som nævnt er de konkrete tiltag i baggrundsartiklen fremstillet i cases, hvorfra følgende centrale 

pointer hentes. 

Der træder to dimensioner frem i de fagprofessionelles – som i børnenes - fortællinger om, hvad 

der fremmer børns deltagelsesmuligheder: den sociale og den faglige dimension i og omkring 

klassefællesskabet. Det går igen i fortællingerne om ”det der virker”, at lærerne som 

fagprofessionelle i udgangspunktet er orienterede imod det faglige – men hvis de 

fornemmer/hører om/ser at børn mistrives eller står uden for de sociale fællesskaber i klassen, så 

forholder de sig aktivt til situationen og søger at løse det.  

Den sociale dimension: 

Der træder mange forskellige løsningsforslag frem omkring det, at sikre børnene 

deltagelsesmuligheder i den sociale dimension. Særligt ses, hvordan de fagprofessionelle:  

a) Etablerer rammer, hvor sociale fællesskaber kan opstå om et betydningsfuldt fælles tredje 

(det kan være lego, hyttetur, festudvalg eller klassefester). I lyset af Wengers tre faktorer for 

deltagelse, understøttes altså begivenheder, hvor børnene kan dele viden og erfaringer og 

etablere fælles historier, de kan identificere sig med. Følgende eksempel illustrerer dette:     

Lærer: ”… i august måned, lige når de kommer, så tager vi jo på sådan en hyttetur (…) derudover så 

har jeg jo lavet festudvalg i klassen, som har stået for at lave en enkelt overnatning (…) og en 

julefrokost. Noget de selv arrangerer, hvor vi så mødes…”  (interview nummer 1416).                                                                                               

b) Tolker normer og regler for det enkelte barn og for fællesskabet, samtidig med at de 

arbejder med at definere forskellige roller i fællesskabet. Det ses f.eks. i casen omkring de yngste 

børn i en specialgruppe, hvor pædagogen går aktivt ind i lege med lego og definerer roller og 

adfærd heromkring. Det ses også i den syvende klasse, hvortil der kommer et barn, der tidligere 
                                                      

 

16 Interviews med fagprofessionelle er nummererede fra 1-15. 



 

 

Side 15 af 38 

 

har modtaget specialtilbud: her taler de fagprofessionelle med alle børn om, hvad der sker i 

forskellige situationer i fællesskabet. Hensigten er, at skabe forståelse mellem børnene og at 

understøtte, at børnene oplever deltagelsesmuligheder i den sociale kompleksitet som præger 

fællesskaberne. Her ses eksempel fra pædagogens arbejde omkring lego: 

Pædagog: ” Virkelig ydrestyring så I tror det er løgn (…) jamen hvad gør man så, hvad må man gøre 

med den her lego-mand. Altså hvor må den befinde sig. Tegne en streg på bordet: det her område 

er dit område. De klodser, der ligger på den side af stregen, det er dem du bestemmer over. De 

klodser, der ligger på den anden side af stregen, dem bestemmer den anden dreng over. Altså, det 

er virkelig meget styret (…) Jamen nu kan jeg se, at Philip han faktisk ikke bryder sig om det, du gør. 

Øh kan vi finde noget andet. Øh, kan du gøre det på en anden måde? Måske sige det på en anden 

måde? Forid jeg kan faktisk se, at nu bliver han ked af det, han forstår ikke, hvad du vil med din 

mand”. (interview nummer 11) 

c) Arbejder med at sikre børnene mulighed for at blive anerkendt som deltagere i 

forhandlinger af de normer, som præger klassefællesskabet. Det ses f.eks. i en udskolingslærers 

fortælling om, hvordan det for ham er ok at børnene ikke alle er hinandens bedste venner – men 

de skal kunne acceptere hinanden og han handler, hvis han hører om mistrivsel. Så indkaldes 

børnene til møder og han regulerer børnenes muligheder for at indtage forhandlingspositioner. 

Herved får børnene muligheder for at sammensætte forskellige deltagelsesmønstre, som de kan 

gøre til deres egne, individuelle dannelsesprocesser. Hensigten er igen at børnene skal opøve 

social sensitivitet, så de kan se andres behov samtidig med at de hævder egne behov og ønsker. 

Dette ses af følgende eksempel:  

Lærer: ”Ja, men altså, hvis der er episoder, hvor de ikke trives, så kalder jeg dem hurtigt ind. Og jeg 

har også haft et enkelt eksempel med den her klasse, hvor jeg har kaldt dem ind til et møde. En 

flok piger, hvor de så sad og snakkede sammen, og hvis vi skal have klassen til at fungere, så skal 

vi alle sammen kunne trives i klassen. Vi behøver ikke være gode venner alle sammen, men vi skal 

have det til at fungere som en klasse (…) Det går også fint, jeg tror ikke, de ses i fritiden, men her i 

skolen, der snakker de pænt til hinanden” (interview nummer 14). 

Den faglige dimension: 

Omkring den faglige dimension fortæller de fagprofessionelle om, hvordan de understøtter børns 

deltagelsesmuligheder. Følgende tendenser træder især frem: 
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a) At det i specialklasser særligt er Nintendo- og computerspil, der kan ses som indhold, der 

træder frem som betydningsfuldt for den samlede gruppe. Her er det de daglige, faste rutiner, der 

udgør en massiv form for støtte til børnene i forhold til at fremme en vis grad af engagement i det 

at være i klassen sammen. I casen17 anvendes begrebet, at barnet skal kunne ”være i det”: det 

fremstår i interviewet dog uklart, hvad der ligger i at ”være i det”. Pædagogen ser særligt sin rolle i 

specialklassen som det at være der som støtte, og at kunne se det fraværende i det 

nærværende18, så det forebygges at situationer ender der, hvor de ikke fungerer for det enkelte 

barn. Følgende passage, hvor pædagogen fortæller om, hvordan hun i timen er orienteret mod de 

situationer, hvor det er lige ved at ”gå galt” og et barn fx er lige ved at miste koncentrationen: 

Pædagog: ”Bare lige en hånd (…) det gjorden jeg i dag. Bare lige en hånd på ryggen: ”nu er jeg her”, 

ikke også? Men det har du jo heller ikke tid til, når du står med 20 elever, vel? [griner]” (interview 

nummer 11) 

b) Også omkring de større børn ses, hvordan de fagprofessionelle bringer emner ind i den 

faglige dimension, som kan betragtes som betydningsfulde af børnene (konfirmation, ”min familie”, 

linjefag, idræt). Det ses, hvordan de fagprofessionelle arbejder med forskellige gruppedannelser, 

så børnene får mulighed for at gøre erfaringer med at arbejde sammen og kan opbygge 

forskellige historier sammen, som de kan identificere sig med. Dette ses i eksemplet her: 

Lærer: ”…i starten laver vi grupper for dem, for ellers ender det med at de sidder i de her små kliker 

hvor de kommer fra. Og det er nemlig rigtig spændende for dem fra Brede skole, der lige pludselig 

skal gå i klasse med Asim og Humam eller hvad de hedder, så synes de egentlig det er meget 

spændende fordi så har de noget at byde ind med, og noget de aldrig har mødt før.” (interview 

nummer 14) 

c) Den faglige dimension af klassefællesskabet ses som omdrejningspunkt for social 

inklusion på den vis, at børnenes deltagelse bygges op omkring det faglige indhold som 

betydningsfuldt. Illustreres her: 

                                                      

 

17 Harbo, 2015a: 63ff 
18 Jf. Madsens pointe om at fagprofessionelle ved viden om inklusion kan se, hvad der skal til for at en situation kan 
komme til at fungere bedre for det enkelte barn og for gruppen (Madsen, 2009:34) 
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Lærer: ”…det ved jeg de tænker lidt over når de laver de nye klasser, så det ikke altid er de bedste 

venner og veninder, de kommer i klasse med, men også ”hvem arbejder de godt sammen med?” 

(Interview nummer 15). 

Ad 2: Samarbejde, der i de fagprofessionelles perspektiv understøtter børns muligheder for 

deltagelse 

Her træder særligt følgende pointe frem: 

a) Sparring med kolleger, med ledelse og fx ressourcepersoner samt teamsamarbejde med 

kolleger, hvor man kan tale om alt og hvor der er enighed om målet for arbejdet, understøtter 

integration af specialpædagogisk viden i det daglige arbejde omkring inklusion. Det er i udveksling 

af historier, viden og erfaringer omkring arbejdet med inklusion, at opgaven løftes. Ses i dette 

eksempel: 

Lærer: ”… i går, oppe på ressourcecentret, hvor vi havde en der startede skidt, og det gør 

vedkommende hver time. Alt er jo lort og træls og alt muligt. Og hvad gjorde du? Det tog ikke ret 

lang tid for mig at få ham til at falde ned. Hvad gjorde du? Altså lærer af hinanden. Får nogle gode 

ideer af hinanden” (interview nummer 7). 

Ad 3: Organisatoriske tiltag 

Her fremhæves følgende: 

a) Det element i SUS – Special-Undervisningscentret i Solkøbing, der indebærer mulighed for 

sparring ved psykologer én gang om måneden. Den fagprofessionelle kan på mødet bringe 

situationer omkring børn op, som så drøftes med psykologen.  

Lærer: ”Det er jo den struktur, vi har fået på det nu. Det er i hvert fald noget, som øh – Jamen det 

tror jeg godt, jeg kan sige. Det er vi alle sammen glade for. Også de klasselærere som har haft 

nogle børn, hvor de så kommer og ligesom fortæller om problematikken og så får vi forskellige 

udsagn”  (Interview nummer 12) 

 

b) Frirummet; et lokale bemandet af AKT-lærere, som børn må komme til, når de har brug for 

pause. Nogle børn har f.eks. fribilletter til Frirummet, som de selv kan udløse. Frirummet drives i et 

forebyggende perspektiv ud fra tanken, at hvis børn med behov for det kommer i de små klasser, 



 

 

Side 18 af 38 

 

ser man dem ikke så meget i de store klasser. På en anden skole ses et lignende tilbud 

(ressourcecentret). Om Frirummet fortælles:  

Lærer: ”De kan få sådan en Frirum billet simpelthen og så går de ned i Frirummet og så kan vi 

måske være heldige i løbet af et kvarter eller tyve minutter, en halv time, at gøre dem klar igen (…) 

så gør vi dem lige som klar, tager dem i hånden og følger dem tilbage, og så kommer de tilbage, 

og så er de klar (…) det synes jeg vi bruger rigtig meget tid på at tænke tanker om, hvordan – Altså 

hvordan kommer vi videre, hvordan understøtter vi så meget, så vi ikke bliver hængende i det” 

(interview nummer 12). 

I lyset af NVIEs pointer skal her fremhæves at, afhængigt af hvilket tankesæt og hvilke tilgang der 

lægges ned over tiltag som Frirum og Ressourcecentret, kan det også ses som integrationstiltag, 

altså tiltag hvor barnet skal ændre sig for at kunne komme tilbage til klassefællesskabet.  

Ad 4: Karakteristika ved de fagprofessionelle, der ”kan” inklusion19 

I de fleste af interviewene findes beskrivelser af, hvad de fagprofessionelle mener, at de af deres 

kolleger, der ”kan” inklusion, kan og et udsnit ses her: 

Man skal fremstå autentisk og kunne: 

- udvise nærvær, arbejdsglæde, være sig selv, være i øjenhøjde, ikke bære nag, have 

intuition/fingerspidsfornemmelse, arbejde undersøgende og i dialog, behandle folk forskelligt og 

kunne afvige fra generaliseringer og regler, man skal have en god stemmeføring, udvise respekt, 

være sig selv og tage tingene oppe fra og ned. Eleverne skal være trygge ved én, man skal udvise 

interesse, man kan være tæt uden at være for tæt og man skal ”vinde klasserummet”. 

Man skal vide noget om: 

– Forskellighed, at det tager tid at bygge noget op, det faglige indhold/være fagligt dygtig, om 

ydre styring i forhold til indre styring, man skal vide noget om børnene. 

Følgende skal være del af ens holdning: 

                                                      

 

19 Beskrivelserne rummer hovedsageligt betegnelser som at man skal være autentisk, udvise arbejdsglæde, være i 
øjenhøjde samt beskrivelser af disse fagprofessionelles holdning, se Harbo, 2015a: 78 for uddybning heraf. 
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– Udfordringer ses som noget nærmest spændende, problemer er noget der skal løses og er ikke 

de andres (kommunens, forældrenes, børnenes) problem og børnene skal have forståelse for 

hinanden og være ordentlige ved hinanden uden dog at skulle være bedste venner. 

Man kan sige, at fagligheden, der beskrives, så at sige er ”på jagt” efter inklusionsprocesser og at 

den rummer en afgørende bestræbelse på at tage udgangspunkt i børns særlige forudsætninger, 

så deres udviklingspotentialer kan realiseres i almene fællesskaber med den støtte, der skal til for 

at fællesskabet fungerer20.  

De fagprofessionelle, der arbejder ud fra beskrivelserne under dette punkt tager afsæt i 

almenpædagogikken (og –didaktikken) og tilstræber at lægge skinner ud, så alle børn kan deltage 

i betydningsfulde fællesskaber og have relationer i almene fællesskaber. 

Pointer i forhold til videre arbejde med inklusion, baseret på de fagprofessionelles fortællinger om 

det, der understøtter børns deltagelsesmuligheder 

a. Afsnittet omkring konkrete tiltag, der understøtter børns deltagelsesmuligheder peger i 

projektets forståelse på fordelen i, at en praksis, for både børn og voksne, med fokus på 

såvel sociale som faglige fællesskaber, understøttes.  Dette understreges af, at vi i 

børnenes fortællinger ser tendenser, der peger på samme behov. Med Wenger kan vises, 

at der er en pointe i at se arbejdet som socialt organiseret på den vis, at det er kollektive 

konstruktioner af lokal praksis, der gør det muligt at løse forskellige opgaver, fx i matematik 

eller som der lægges op til i beskrivelserne af understøttende undervisning i 

skolereformen fra 201421.  

b. I forlængelse af pointen om, at sparring med kolleger, ledelse og ressourcepersoner ses 

som inklusionsfremmende peges her på relevansen af at undersøge, om organiseringen af 

hverdagen i skolen understøtter at der findes tid og rum for refleksion over egen praksis. I 

artiklen ”Hvad er god inklusionspraksis?”22 vises hvordan der kan siges at være to 

arbejdsfællesskaber omkring inklusion hos de fagprofessionelle. Et teoretisk, praksis-fjernt 

fællesskab karakteriseret ved at være best practice  og et praktisk, praksis-nært 

                                                      

 

20 Jf. Madsen, 2009:32 
21 Jf. Wenger, 2004:60ff; se dertil Harbo, 2015b hvor dette tema også behandles 
22 Rathmann & Harbo, 2015  
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arbejdsfællesskab hvor inkluderende praksis udvikles i samspil med kolleger. Det ser ud til, 

at de interviewede fagprofessionelle ser det første som best practice og det sidste som en 

form for second best practice , som må aktualiseres når det første ikke er til stede. Baseret 

på dette projekts interviews med fagprofessionelle viser vi, hvordan de to 

arbejdsfællesskaber forudsætter hinanden og at begge kan ses som best practice., hvorfor 

det anbefales at der organisatorisk arbejdes med at fremme begge former for 

fællesskaber, fx ved at skabe rum for refleksin som det foreslås sidst i artiklen her. 

c. Videre peges der i ovenstående på, at særlige foranstaltninger som ”Frirum” og sparring 

med fx psykologer opleves som inklusionsfremmende. Det vises i projektet at det er en 

pointe med skelnen mellem integration eller inklusion, om der er fokus på at det enkelte 

barn skal ændre sig eller om der arbejdes med en forståelse af, at vejen til inklusion 

handler om såvel individuelle som kollektive løsninger. I forlængelse heraf anbefales at der 

i skoleregi arbejdes med den enkelte skoles tilgang til inklusion, herunder om skolens 

praksis er rettet mod individet eller mod kollektivet/fællesskabet. Dette er relevant af den 

grund at overvejende individuelle løsninger står i modstrid med forestillingen om den 

inkluderende skole23. 

Nu er fund og tendenser omkring det, der fremmer børns deltagelsesmuligheder samt forslag til 

temaer og spørgsmål, der i forlængelse af projektet ses som relevante fremtidige fokuspunkter, 

fremlagt.  

I det følgende ses fund og tendenser, hvad gælder det, der i interviewene beskrives som det 

modsatte, nemlig ikke-fremmende for børns deltagelsesmuligheder. 

Fagprofessionelles fortællinger om det, der ikke understøtter børns mulighed for deltagelse 

I en stor del af interviewene findes fortællinger om det, der ikke lykkes i og omkring arbejdet med 

inklusion. I flere af disse interviews tales om ”den etiske grænse” – den grænse, der overskrides, 

når arbejdet tager form af eksklusion i stedet for inklusion. Det fører til afmagt og dermed mangel 

på mulighed for at skabe deltagelsesmuligheder for børnene. Når den etiske balance tipper, lykkes 

det ikke længere for de fagprofessionelle at stille fællesskaber til rådighed, hvor der kan tales om 

                                                      

 

23 For mere herom se Håstein & Werner, 2008 
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fælles indhold, der opleves betydningsfuldt eller et gensidigt engagement, hvor der deles viden og 

erfaringer. I analyserne kan der nogle steder ses for, at der skabes et repertoire af fælles historier 

og begivenheder, som deltagerne kan identificere sig med, men det er et fællestræk ved netop 

disse historier og begivenheder, at de har negativ betydning og handler om mistrivsel, ensomhed, 

eksklusion mv blandt børn og voksne. 

I de fagprofessionelles beskrivelser af arbejde omkring inklusion, der ikke lykkes, ses forskellige 

forklaringer herpå. Disse kan kategoriseres under fire overordnede forklaringsmodeller på, hvad 

der gør, at arbejdet ikke virker inkluderende. De fire kategorier er: 

1. Manglende evner hos barnet i forhold til at håndtere den uforudsigelighed/kompleksitet, 

som hos informanterne opleves som et uundgåeligt vilkår i ”normalområdet”/samfundet  

2. At børn med afvigende adfærd tager for meget af lærerens/pædagogens tid, så andre 

børns mulighed for deltagelse begrænses  

3. Lærerens og pædagogernes manglende kompetencer/redskaber (viden, redskaber mv) 

bevirker mangel på deltagelsesmuligheder for børn 

4. Organisatoriske forhold der modvirker inklusion 

Endvidere ses i projektet to dele, som ikke kategoriseres på samme vis som ovenfor. Det er dels 

socialrådgivernes stemme, dels fortællingen om Mads, der kommer fra en specialskole og ind i 

den sjette klasse, projektet følger. De to dele trådte ikke frem i analyserne som de i øvrigt er 

gennemført i projektet: socialrådgivernes fortællinger fordi de står meget perifert i forhold til de 

andre fagprofessionelles udsagn. Derfor er rådgiverne analyseret frem som faggruppe, så det 

sikres at det socialfaglige perspektiv er med. Fortællingerne om Mads adskiller sig, fordi det 

egentlig er andres fortællinger om hans deltagelse ind i klassefællesskabet, der findes i projektet. 

Men de er med, fordi det er en case på, hvilke blikke og forståelser, der møder børn, der kommer 

fra specialskoler og ind i den almene folkeskole og dermed endnu en vinkel på inklusion, der jo 

gælder alle børn. 

Først opsamling af kategorier fra de fagprofessionelles fortællinger: 

Ad 1: Manglende evner hos barnet i forhold til at håndtere den uforudsigelighed/kompleksitet, 

som hos informanterne opleves som et uundgåeligt vilkår i ”normalområdet”/samfundet 

At inklusion ikke lykkes, tilskrives i disse fortællinger manglende egenskaber og evner hos barnet, 

der kategoriseres/typificeres som ”inklusionsbarn” eller barn med diagnose som angst, ADHD eller 
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OCD.  Her tager arbejdet form af eksklusionsprocesser, fordi diagnosen bruges stemplende og 

stigmatiserende, så barnet bliver lig med sin diagnose. Følgende ses som eksempler herpå: 

Lærer: ”Men det synes jeg da os’ egentlig har kendetegnet nogle stykker af de inklusionsbørn vi 

har haft, at det har været voldsomme udadreagerende børn. (…) som rigtig mange andre børn var 

bange for. Og som også forældre egentlig var utrygge ved og komme om morgenen og lade deres 

barn være her inden det ringede.”.  (Interview nummer 10). 

Pædagog: ”Jeg tænk- Jeg tænker også lige, hvad sådan en klasse skal rumme, fordi det kunne 

være et eksempel, men så kan der måske også sidde en, øh, en ADHD, og der kan sidde en, øh, en 

Asperger eller et eller andet. Der er sørme mange aspekter, man skal udfylde, og nogle kan- skal 

have det på den måde, og andre skal have det på den måde, og hvis man gør det på den måde, så 

kan det være, det er forkert for den, der skal have det på den måde, ikke også?”. (Interview nummer 

3). 

Ifølge NVIE skal diagnoser – for at modvirke eksklusion – bruges på den vis, at den viden, de giver 

om barnet suppleres med pædagogisk og lærerfaglig viden om, hvad der skal til for at barnet/børn 

kan deltage i hverdagens fællesskaber. Altså viden om, hvad der får fællesskaber til at fungere 

som inkluderende fællesskaber. 

Ad 2: At børn med afvigende adfærd tager for meget af lærerens/pædagogens tid, så andre børns 

mulighed for deltagelse begrænses  

Her ses fortællinger om at det, at børn med afvigende adfærd har plads i almene fællesskaber, 

rammer andre børn derved, at de fagprofessionelle ikke har mulighed for at understøtte de andre 

børns deltagelsesmuligheder, da arbejdet retter sig mod børnene med afvigende adfærd. Dette 

eksemplificeres med følgende citater: 

Lærer: ”Nej jeg har været på andre skoler før, ja. Det er simpelthen et svært spørgsmål, fordi jeg 

synes jo bare; skal man ikke være inkluderende i dag - men jeg synes jo bare du går herfra og føler 

at du har ekskluderet. Så enten ekskluderer du det barn der skal inkluderes, eller også ekskluderer 

du resten af klassen, eller i hvert fald ikke giver dem den opmærksomhed som R3 også snakker 

om. Så ja, jeg arbejder inkluderende, men jeg mister bare nogle. Kan du godt følge mig? Enten så 

er det inklusionsbarnet, eller også er det de almindelige børn, der ikke bliver inkluderet, altså”. 

(Interview nummer 9). 
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Lærer: ”Men det som bekymrer mig mest, det er at vi glemmer den forholdsvis store gruppe som 

er velfungerende, og som vi ikke når lige at komme rundt om. Vi når det ikke, og det tager man, det 

tager jeg i hvert fald nogen gange med, heromme, fordi det irriterer mig, at jeg har brugt så meget 

af min tid på en eller to, og så resten som bare laver deres ting, det har jeg det lidt dårligt med. Og 

det synes jeg, det, det er nok det der er værst, sådan for mig i hvert fald.”  (Interview nummer 12) 

I den sammenhæng er det en central pointe fra NVIE, at der i denne forklaring på mislykket 

inklusion ligger en antagelse om, at det er de ”velfungerende” børn, der yder til og i fællesskabet, 

og at de andre børn forstyrrer eller ødelægger mulighederne for de ”velfungerende”.  

Ifølge Madsen/NVIE er den centrale inklusionsorienterede opgave derimod at udvikle alle børns 

sociale ansvar over for hinanden ved, at den fagprofessionelle selv viser hvordan man omgås 

hinanden med respekt for forskellighed og viser, hvordan man støtter hinanden i vanskelige 

situationer. Endvidere anbefales det at tale om, at alle har særlige forudsætninger og at disse 

forskelligheder skaber mulighed for at lære af hinanden - som også beskrevet af de 

fagprofessionelle under det, de mener virker inkluderende. 

Ad. 3 Lærerens og pædagogernes manglende kompetencer/redskaber (viden, redskaber mv) 

bevirker mangel på deltagelsesmuligheder for børn 

De fagprofessionelle peger i denne kategori på, at de til tider oplever at mangle viden, ressourcer 

og redskaber i arbejdet omkring inklusion – illustreret ved følgende citater: 

Lærer: ”Det synes jeg er svært at svare på. Det kan godt være, at der er nogle redskaber eller et 

eller andet der kunne gøre, at man kunne inkludere, mere end man gør, men jeg synes bare, at 

man allerede på forhånd har mange elever, der bliver inkluderet på hver deres måde fordi de jo er 

forskellige. Øhm men jeg vil synes, at jeg ville nok løbe skrigende bort efter 14 dage, hvis jeg fik XX 

ind til mig ikke…”. (Interview nummer 2). 

Pædagog: ” (…) ja, jeg trænger til at blive dygtigere på det, fordi, at jeg føler der er meget der er lagt 

over til os som vi skal klare, uden at have fået den faglige kompetence til at kan klare det (…) Jeg 

siger så, at mine to nærmeste ledere, øh, mangler det samme som jeg gør. Tror jeg”. (Interview 

nummer 9) 

Én af de mekanismer, der understøtter eksklusionsprocesser er netop, ifølge NVIE, 

monofagligheder med begrænsninger. Med det menes, at ingen faglighed alene kan lykkes med 

inklusion – inklusion fordrer, at flere fagligheder inddrages, fx psykologisk, sundheds-, special- og 
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socialpædagogisk og medicinsk faglighed. Netop det flerfaglige samarbejde er blandt 

forudsætningerne for at lykkes med inklusion: dette beskrives andetsteds i projektet af 

fagprofessionelle der peger på, at sparring mellem kolleger, med ledelse og ressourcepersoner 

ses som medvirkende til at skabe deltagelsesmuligheder for børn. 

Ad. 4 Organisatoriske forhold der modvirker inklusion 

Her nævnes særligt behovet for organisatorisk opbakning og forankring omkring det, at få mere 

viden og flere redskaber omkring inklusion frem i hverdagens praksis. I interviewene peges 

eksplicit på, at den specialpædagogiske forståelse og det flerfaglige samarbejde ønskes styrket. 

Følgende citater eksemplificerer denne overskrift: 

Pædagog: ”Jeg synes også bare, det er lidt ærgerligt, fordi man kaster sådan et projekt i vandet der 

for to år siden, ikke, nu skal vi alle sammen arbejde med inklusion, og vi er på kursusdag og 

opfølgning på det…(…) Så er vi i gang med noget andet, så bliver der fokus på nogle andre områder, 

så dropper vi lidt, øh, det, vi egentlig gik i gang med.” (Interview nummer 8) 

Lærer:” Han går helt, jamen jeg ved ikke, diagnosemæssigt så har han forskellige ting, han er ikke 

diagnosticeret, men det har han i hvert fald (…) vi er lidt i tvivl om, hvordan gør vi lige det. Og vi vil i 

hvert fald presse rigtig meget på for at få ham udredt nu, for det er bare nødvendigt. Men det er 

også noget med, at der er en mor som også selv har en diagnose, og så er tingene lidt mere 

kompliceret (…). Fordi det er noget med penge, det hele er noget med penge. Den måde det hele 

er skruet sammen med, og det der gør tingene svært i dag, det er penge. Fordi så snart, fordi hvis 

nu Jesper kommer herfra, så ryger der 200.000 ud af systemet”. (interview nummer 13) 

NVIE pointerer, at den daglige ledelse spiller en væsentlig rolle i forhold til organisering af den 

nødvendige viden og støtte i hverdagen. Som følge af den mangel på viden og ressourcer, som de 

fagprofessionelle giver udtryk for i denne kategori, opleves mangel på redskaber og 

specialpædagogisk viden til at kunne modvirke, at børn isoleres fra deltagelse i almene 

fællesskaber. Herved træder eksklusionsmekanismer i kraft. 

Nu er fund og tendenser omkring de forklaringer, der er trådt frem hvad angår det, der ikke virker 

inkluderende, præsenteret. Som nævnt tidligere er der to elementer omkring det, der ikke virker, 

som ikke passer ind i de fire ovenstående kategorier, nemlig socialrådgivernes stemme og så 

casen omkring Mads, som kom fra specialtilbud ind i én klasse for så at flytte til parallelklassen. 

Disse to præsenteres i det følgende. 
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Socialrådgivernes stemme24 

I analyser af socialrådgivernes vinkel på arbejdet med inklusion på skoleområdet træder særligt 

følgende pointe frem: 

Socialrådgiverne står uden for det arbejdsfællesskab omkring inklusion, som findes på skolerne 

blandt lærere og pædagoger. Pointen illustreres ved følgende passager:  

Socialrådgiver: ”Jamen jeg sidder og tænker, ”hvad er det jeg skal sige til det”. Fordi, at øhh, jeg har 

ikke den der med at arbejde med det i det daglige, sådan har jeg det ikke med inklusion. Lige da 

det var oppe, og man sådan tænkte nu var det inklusion, så tænkte man jo meget over det, men 

hvor ligger vores rolle i det? Altså, øhh, det kan jeg godt blive lidt, øhh, ja jeg tænker vi skal 

selvfølgelig hjælpe til og støtte til at de kan inkluderes, men det er ikke os der har fingrene i det i 

hverdagen.”  (Interview nummer 7).  

Fra interview nummer 6: 

Intervieweren spørger, om det kan være en fordel med et tættere samarbejde mellem skole og 

socialforvaltning:  

Socialrådgiver: ”Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, om det… Det er jo ikke, øh, det er jo ikke… Altså, det 

ved jeg ikke rigtigt. Det deler vi jo lidt op nu, altså.(…) Vi deler det op med, at skolen, de skal sørge 

for skoletingene, ikke?”  

Interviewer: ”Ja, det er det, jeg hører. Men nu spørger jeg dig: Kunne du se en fordel ved at have et 

tættere samarbejde med skolen…”  

Socialrådgiver: ”Jamen, det…(…) Jamen, det kan godt være, det kunne være en fordel. Det kan jeg 

ikke umiddelbart udelukke, øhm, fordi vi har…”  

Interviewer: ”Nej, men kan du se nogle fordele ved det?”  

Socialrådgiver: ”Ja, det kunne godt være, fordi lige nu, der er der meget jo, ikke også, om at ”vi vil 

ikke betale”, ”hvem skal betale?” og sådan noget, øh, og det, det kører meget.”  

                                                      

 

24 Denne vinkel uddybes i Thastum, 2015. 
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At socialrådgiverne står uden for arbejdsfællesskabet omkring inklusion med lærere og 

pædagoger på skolerne bevirker, at to aspekter ikke ses i projektets empiriske materiale: 

• dels at den understøttende funktion socialrådgiverne kunne tilbyde i forhold til skolernes 

arbejde med inklusion ikke ser ud til at findes i praksis (som den beskrives i interviewene 

her i projektet) 

• dels, at det helhedsorienterede blik, fx i forhold til samarbejde med forældre, 

socialrådgiverne repræsenterer, ikke træder frem i fortællingerne 

Hvad NVIE’s pointer angår, er netop brobygning mellem det almene og det særlige, forskellige 

forvaltningsstrukturer i kommunalt regi kan og har lovhjemmel til, fuldstændigt centralt i forhold 

til at understøtte inklusion. Det risikerer man at modvirke, som samarbejdet beskrives i 

nærværende projekt. 

Mads – blikke og forståelser omkring en dreng, der kommer fra specialskole 

Mads har været i og på forskellige specialtilbud før han kommer til sjette/syvende klassen på 

Brede Skole. Efter et lille år flytter Mads til parallelklassen.  

Centralt i fortællingerne, som baserer sig på Mads’ egne beskrivelser i første interviewrunde og 

dernæst på klassekammerater og læreres beskrivelser, står det, at individet, her Mads, skal kunne 

være social deltager og kunne sammensætte sit deltagelsesmønster, så det passer ind i 

klassefællesskabets normer og sociale regler. Trods alle bedste intentioner fra både børn og 

fagprofessionelle, lykkes det ikke for Mads og for fællesskabet at mødes i disse forhandlinger. 

Mads ender med at stå helt i periferien af den sociale dimension i klassen for til sidst at skifte 

klasse. For den samlede case om Mads se s. 97 i Baggrundsartiklen. 

Relevante temaer og spørgsmål til videre arbejde med inklusion med afsæt pointer fra interviews 

med fagprofessionelle om hvad der ikke virker fremmende for børns deltagelsesmuligheder 

a. Temaet at manglende evner hos det enkelte barn omkring det håndtere den kompleksitet 

som normalområdet er præget af, kalder i projektets optik på, at den almenpædagogiske 

viden i højere grad suppleres af specialpædagogisk viden samt et bredere 

normalitetsbegreb. I projektet peges, som tidligere vist, netop på at sparringsmuligheder 

mellem lærere/pædagoger og så fx psykologer fremmer inklusionsprocesser fordi 

specialpædagogisk viden hermed integreres i den daglige praksis. I Solkøbing kommune 

var dette del af SUS  og dermed organiseringen omkring arbejdet med inklusion.  
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b. Temaet omkring det, at børn med afvigende adfærd tager for meget af 

lærerens/pædagogens tid, så andre børns mulighed for deltagelse begrænses, kalder i 

projektets forståelse på en mere nuanceret forståelse af, hvad inklusion og hvilken skole vi 

bygger op og organiserer undervisningen og læringen på, er. Det skal blive klart at inklusion 

gælder ALLE børn (og voksne) og at det handler om, hvilken skole vi tilbyder børnene. Det 

anbefales at skolerne skærper opmærksomheden på at der er både individuelle og 

kollektive løsninger25 når det gælder praksis og at der fx er øje for, at børn lærer på 

forskellig måde, så læring ikke nødvendigvis afhænger af, at læreren planlægger og 

påbegynder en aktivitet som derpå er synlig for alle (undervisning). Det kalder igen på en 

anderledes organisering, som det er relevant at arbejde videre med, hvis målet er inklusion. 

En organisering, der også styrker samarbejdet mellem forvaltninger, så socialrådgivernes 

faglighed er til stede i inklusionsarbejdet. Herved understøttes helhedsblikket på barnet, så 

til eksempel familie-, fritids- og økonomiske forhold også tilregnes barnets livssituation og 

en bredere forståelse26 af inklusion kan sikres. 

c. Videre ses i interviewene med de fagprofessionelle en tendens til begrebsforvirring 

omkring, hvad inklusion er. I flere forskellige interviews bruges begreber som rummelighed 

når der spørges til inklusion, det er vist hvordan inklusion kan forveksles med integration 

og der tales flere steder om ”inklusionsbarnet”, hvorved inklusionsbegrebet potentielt kan 

få en stigmatiserende effekt. Det er en klar pointe i projektet at inklusion IKKE er det 

samme som rummelighed eller integration og at det at tale om ”inklusionsbørn” er 

misvisende, da inklusion gælder ALLE. Det er derfor en markant anbefaling at der arbejdes 

med begrebsafklaring, sådan at når hensigten er at arbejde med inklusion, så er det 

inklusion der tales om. 

Fund og tendenser i projektet er nu præsenteret, ligesom der er slået temaer an, som det i 

forlængelse af projektet ses som relevant at arbejde videre med. I det følgende skitseres ét 

forslag til, hvordan man kan arbejde videre med det, der af projektets medarbejdere ses som 

hovedtemaer. I føromtalte baggrundsartikel kan ses et væld af andre temaer og de der opstillede 

cases og sammenfatninger af pointer fra interviews er udarbejdede, så de kan bruges i fx 

                                                      

 

25 Jf. Håstein & Werner, 2008 
26 Det vil sige ud over dette projekts inklusionsforståelse som jo blot undersøger deltagelsesmuligheder i skolelivets 
fællesskaber 
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undervisning på diplomuddannelser eller lærer- og pædagoguddannelser indenfor temaet 

inklusion, børns deltagelsesmuligheder og lærere/pædagogers fortællinger om børns 

deltagelsesmuligheder eller mangel på samme.  

Men i det følgende peges altså på projektets hovedanbefalinger til et skolevæsen som vil arbejde 

videre med inklusion forstået ved børns deltagelsesmuligheder. 

Forslag til videre arbejde med inklusion, baseret på fund og tendenser i projektet her 

Som ramme for det videre arbejde er her valgt Aktions-Læring (AL)27 og en videreudvikling heraf, 

nemlig Strategisk Aktions-Læring (SAL)28. AL og SAL er organisations- og kompetenceudviklings -

metoder, hvor organisationers medlemmer sammen kan skabe reflekteret læring i forpligtende 

fællesskaber og derved kvalificere og udvikle egen og fælles praksis.  

AL og SAL er valgt, fordi der her er et særligt fokus på, hvordan ny viden og nye erfaringer kan 

implementeres i praksis ved hjælp af erfaringsbaseret viden. Her er AL, som den er beskrevet af 

Benedicte Madsen, suppleret med videreudviklingen Strategisk Aktions-Læring da der netop i 

dette anbefalingsafsnit, hvor inklusion er det eksplicitte og på forhånd valgte tema, er tale om et 

strategisk forløb. Her tydeliggøres forskellen mellem AL og SAL; i SAL er der ikke udelukkende er 

tale om medarbejderdrevne, bottom-up projekter, men i stedet om såvel bottom-up som top-

down projekter29. Det valgte tema, inklusion kan i denne ramme understøttes af bottom-up 

refleksioner over, hvordan der kan arbejdes projektets anbefalinger. Herved fremmes at 

handlemuligheder, tiltag og løsningsforslag tager afsæt i den viden, medarbejdere og ledelse 

allerede har og altså i det praksis-nære arbejdsfællesskab, som vi tidligere i artiklen indkredsede 

som ét af to nødvendige arbejdsfællesskaber. At vi prioriterer et fokus på hvordan 

inklusionsarbejdet kan forløbe betyder også, at der ikke lægges op til holdningsmæssig debat om, 

hvorvidt inklusion er en god idé eller ej30. 

                                                      

 

27 Jf. Madsen at al, 2010 
28 Matthiesen et al, 2014 
29 Matthiesen et al, 2014: 37 
30 Jf. Alenkærs pointe om, at grundlaget for opgaveløsningen allerede er sat politisk, hvorfor det er meningsløst at drøfte 
”om” der i den danske folkeskole skal arbejdes inkluderende. Det er, ifølge Alenkær, langt mere relevant at drøfte 
”hvordan” arbejdet kan løses, altså at lægge en operationaliseringsstrategi (Alenkær, 2008:195). 
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Her skal blot kort beskrives centrale elementer i en SAL-proces, hvorefter der, med afsæt i den 

eksemplariske model som Matthiesen et al 201431 opstiller, gives forslag til, hvordan projektets 

anbefalinger kan finde plads i et sådan projekt. Det vil i denne artikel føre for vidt at komme ind på 

grundlagstænkning omkring metoden, detaljerede beskrivelser af de forskellige roller/funktioner, 

diskussion af metoden mv. For forståelse heraf og videre læsning henvises til Matthiesen et al, 

2014 og Madsen et al, 2010. Hensigten er at tilbyde forslag til, hvilken form for viden, der kan 

spilles ind på kick-off seminaret og på Strategisk Aktions-Læringsdagene (SAL-dagene).  

Centrale elementer i SAL32: 

– Deltagerne organiseres i aktionslæringsgrupper på fem-otte deltagere 

– Ledelsen præsenterer grupperne for mål og strategi for forløbet (her at medarbejderne skal 

undersøge, hvordan projektets anbefalinger kan implementeres på skolerne ved strategien som 

den foldes ud i det følgende) 

– Hvert deltager bestemmer hvilke udfordringer, han/hun møder i dagligdagen og disse 

udfordringer bliver deltagerens projekt 

–  Projekterne udformes i et samspil mellem ledelse og medarbejdere, så medarbejderens 

udviklingsønske og ledelsens strategi kan spille sammen.  

– Det vigtigste er her at deltagerne har aktioner at udføre, altså handlinger, der kan udføres til 

understøttelse af strategi og udviklingsønske. Det er aktionerne, der er genstand for refleksioner 

og undersøgelse i aktionslæringsgrupperne. 

– Aktionslæringsmøderne ledes af en proceskonsulent, der faciliterer processerne 

– Deltagerne beskriver aktioner og observationer i en digital projektlog, som AL-konsulent og 

ledelse kan følge og kommentere på. 

Et forløb tager typisk mellem seks og otte måneder, hvor grupperne mødes ca. hver fjerde uge, så 

projekterne kan drøftes og videreudvikles.  

 

Nu til projektet, struktureret omkring det eksemplariske forløb i Matthiesen et al33.  

                                                      

 

31 Matthiesen et al, 2014:103 
32 Punkterne nedenfor er hentet fra Matthiesen et al, 2014:23 

33 Matthiesen et al, 2014:103 
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Strategisk Aktions-Læringsforløb med afsæt i forskningsprojektets anbefalinger 

Vi slår et stort brød op og anbefaler at man, i en kommune af Solkøbings størrelse, på sin vis 

tænker alle ca. 400 lærere ind i forløbet. I mange kommuner vil det være uden for den økonomiske 

formåen at skulle afse ressourcer til kompetenceudvikling af denne art for så mange 

medarbejdere og man ville måske nedskalere projektet. Men her er tale om anbefalinger og når 

det gælder en national skolepolitisk dagsorden som inklusion ser vi en pointe i, at samtlige lærere 

deltager i forløbet. For at det kan lade sig gøre, er der nogle præmisser, der må være på plads: 

5. Der skal være tilstrækkeligt med Aktions-Læringskonsulenter (ca. 70), altså konsulenter, der er 

uddannet til at rammesætte og lede processerne i de læringsgrupper, der etableres på 

skolerne. 

6. At samtlige lærere får mulighed for at høre de oplæg, der er del af kick-off dagen og SAL-

møderne. Alle lærere skal samles på kick-off dagen. SAL-møderne - og oplæggende der gives 

her - kan afholdes på forskellige tidspunkter, afhængigt af skolernes øvrige planlægning. 

7. De ”eksperter” der laver ekspertoplæggene samt oplægget på kick-off dagen skal sætte sig 

godt ind i denne artikel samt baggrundsartiklen34 og evt. det undervisningsmateriale og øvrige 

artikler, der også er udviklet i forbindelse med projektet35 

Forløbet her tager som nævnt afsæt i et eksemplarisk forløb, skitseret på næste side: 

                                                      

 

34 Harbo, 2015a 
35 Se hjemmesiden http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater  

http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater
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Tidslinje over opgaver og aktiviteter i eksemplarisk SAL-forløb. Aktiviteter over stregens er konsulentens og 

aktiviteter under stregen er ledelsens. Model over eksemplarisk SAL-forløb fra Matthiesen et al, 2014:103.  

Som det fremgår vises her de forskellige dele, der kan være del af et SAL-projekt. I denne artikel er 

det centrale kick-off på øverste linje og de tre SAL-møder på den nederste linje. Det er her at 

såkaldte ekspertoplæg36 kan finde sted og dermed her, at projektets fund og tendenser samt 

anbefalinger kan udfoldes. 

Oplægget på kick-off dagen skal i overskriftsform indeholde fund og tendenser fra projektet samt 

projektets anbefalinger: 

Pointer fra forskningsprojektet hvad gælder børnenes fortællinger om oplevelse af mulighed for 

deltagelse som de er fremstillet fra side fem og fremefter i denne artikel. Oplægget skal munde 

ud i følgende anbefalinger: 

                                                      

 

36 Matthiesen et al, 2014:133 



 

 

Side 32 af 38 

 

Der skal arbejdes med de fagprofessionelles forståelse af 1) deltagelsesbegrebets muligheder og 

begrænsninger, hvad ser man med det og hvad ser man ikke og 2) de forskellige former for 

fællesskaber som illustreret i Madsens model s.2 

De fagprofessionelle skal arbejde med, hvordan man sætter rammer, der understøtter børns 

deltagelsesmuligheder i de forskellige fællesskaber.  

De fagprofessionelle skal forstå og arbejde med, hvordan man styrker børns 

forhandlingspositioner, så børnene tilegner sig mulighed for at ændre position i de forskellige 

fællesskaber. 

De fagprofessionelle skal arbejde med, hvad de ser som kvalitet i fællesskaber som fællesskaber 

defineres i Madsens model s.2 

 

Oplægget skal også indeholde pointer fra de fagprofessionelles fortællinger om, hvad der i deres 

øjne virker fremmende for børns deltagelsesmuligheder/inklusion som de er fremstillet fra side 

10 og fremefter i denne artikel. Oplægget skal munde ud i følgende anbefalinger: 

 

Det anbefales at der skabes klarhed, hvad gælder de begreber, der er i spil omkring inklusion, så 

forudsætninger for at forstå forskellen mellem til eksempel rummelighed og inklusion er til 

stede og så inklusionsbegrebet ikke ender som stigmatiseringsmarkør. 

Det anbefales at det samlet i kommunen og på skolerne hver især undersøges, om den 

eksisterende organisering fremmer inklusionsmekanismer, herunder om der findes en form for 

balance mellem individuelle og kollektive løsninger. Endvidere er anbefalingen at det 

undersøges, hvordan samarbejdet mellem kommunens forvaltninger kan styrkes, så samspillet 

mellem det almene og det særlige fremmes. 

 

På de tre efterfølgende SAL-møder (nederste linje i modellen s.28) dykkes der i ekspert-

oplæggene ned i anbefalingerne. Nedenfor foreslås overskrifter samt materiale til uddybning af 

anbefalingerne. 
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Første SAL-møde 

Tema: børnenes fortællinger om mulighed for deltagelse. 

Deltagernes forberedelse:  

læs de fem cases baseret på børnenes fortællinger samt casen om Mads igennem37. 

Oplægget:  

Uddyb pointerne fra børnenes fortælling38 og eksemplificer ved casene. Træk mange eksempler 

ind, så det står klart hvad der menes.  

Præsenter Madsens model og Wengers deltagelsesbegreb39. Relater fx temaet kvalitet i 

fællesskaber til Madsens model og vis, hvordan man med modellen kan undersøge, hvad man 

som fagprofessionel ser som kvalitativt velfungerende fællesskaber. 

Læg op til at deltagerne undersøger, hvilken af de anbefalinger, der er fremkommet i forlængelse 

af børnenes fortællinger, at de hver især vil arbejde med i læringsgruppen (kvalitet i fællesskaber, 

forhandlingspositioner, rammesætte deltagelsesmuligheder). 

Andet SAL-møde 

Tema: begrebsafklaring og mere fra børnenes interviews. 

Deltagernes forberedelse:  

Læs : Rasmus Alenkær: Skolen som inkluderende organisation (2008) samt de fagprofessionelles 

pointer om, hvad der virker, i Baggrundsartiklen40 

Oplægget:  

                                                      

 

37 Findes i Harbo, 2015a:38ff & 96ff 
38 S. 5ff i denne artikel 
39 Madsen, 2005:316ff 
40 Harbo, 2015a: 61ff 
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Fremlæg Alenkærs pointer omkring forskellen på rummelighed og inklusion. Eksemplificer med 

citater, som de er fremstillet i denne artikel samt i Baggrundsartiklen41. 

Fokus på at understøtte børns forhandlingsmuligheder ved at styrke deres forhandlingspositioner, 

jf. Wengers pointer herom42 

Læg op til at deltagerne i deres læringsgrupper arbejder med en anden af anbefalingerne fra 

børnenes fortællinger, end den de tog fat i efter første SAL-møde.  

Tredje SAL-møde 

Tema: organisering af skole og forvaltningsstrukturer. 

Deltagernes forberedelse: 

Læs: Hallvard Håstein og Sidsel Werner: Udviklingen af en pædagogik for den inkluderende skole 

(2008) samt d43e fagprofessionelles pointer om, hvad der ikke virker, i Baggrundsartiklen 

Oplægget:  

Fremlæg Håsteins og Werners pointer omkring individuelle og kollektive handlemuligheder og 

forholdemåder, når det gælder inklusion. Eksemplificer ved eksempler fra denne artikel og 

baggrundsartiklen, særligt er casen om Mads velegnet til undersøgelse af, hvordan kollektive og 

individuelle løsninger kan tage form. 

Læg op til at deltagerne undersøger, om deres skoles løsninger er mestendels kollektive eller 

individuelle – eller om de to løsningsformer balancerer som det anbefales. 

Opsamling  

Det er nu vist, hvordan børn ifølge dette projekt oplever deres deltagelsesmuligheder forskelligt 

fra fællesskab til fællesskab; at de er motiverede for deltagelse i såvel positivt  som negativt 

                                                      

 

41 Harbo, 2015a: 79ff 
42 Wenger, 2004:66ff 
43 Harbo, 2015:79ff 
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betoinede fællesskaber og at børnene er optaget af såvel den faglige som den sociale dimension  

af skolelivet. 

Det er også vist at de fagprofessionelle i projektet her peger på fire punkter, der menes at fremme 

inklusion: 

8. Fokus på såvel den sociale som den faglige dimension af skoledagen 

9. Sparringsmuligheder med andre faggrupper, fx psykologer samt teamsamarbejde 

10. At der etableres ”Frirum”, hvor børnene kan gå hen når de af forskellige årsager ikke kan være i 

klassen.  

11. At man som fagprofessionel grundlæggende bestræber sig på at tage afsæt i børns særlige 

forudsætninger, så både det enkelte barn og børnegruppen kan realisere deres 

udviklingspotentialer i den almene børnegruppe, med den støtte der skal til for at 

børnegruppen fungerer. 

Og der ses fire forklaringer på at inklusion ikke fremmes: 

12. At det enkelte barn ikke evner at håndtere den uforudsigelighed/kompleksitet, som hos de 

fagprofessionelle opleves som et uundgåeligt vilkår i ”normalområdet”/samfundet  

13. Børn med afvigende adfærd tager for meget af lærerens/pædagogens tid, så andre børns 

mulighed for deltagelse begrænses  

14. Læreren og pædagogen mangler kompetencer/redskaber (viden, ressourcer, redskaber mv)   

i forhold til at skabe deltagelsesmuligheder for børn 

15. Mangel på organisatorisk opbakning i forhold til at implementere viden og redskaber omkring   

inkusion samt at fremme den specialpædagogiske forståelse og det flerfaglige samarbejde i 

hverdagens praksis. 

Dertil fremgår af projektet at socialrådgiverne står udenfor arbejdsfællesskabet med lærere og 

pædagoger om inklusionsarbejdet på skolerne. Som følge heraf rådgivernes understøttende 

funktion i praksis og deres helhedsorienterede blik fx i forhold til forældresamarbejde ikke i 

praksis.  

Med afsæt i pointerne fra børns og fagprofessionelles fortællinger gives i denne artikel 

anbefalinger til videre arbejde i rammen af strategisk aktionslæring. Det anbefales at arbejde 

videre med: 
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–  Fagprofessionelles forståelse af 1) deltagelsesbegrebets muligheder og begrænsninger, hvad 

ser man med det og hvad ser man ikke og 2) de forskellige former for fællesskaber som 

illustreret i Madsens model s. 2 i denne artikel44 

–  Hvordan man som fagprofessionel kan sætte rammer, der understøtter børns 

deltagelsesmuligheder i de forskellige fællesskaber. 

–  At sikre viden hos fagprofessionelle om, hvordan man styrker børns forhandlingspositioner, så 

børnene tilegner sig mulighed for at ændre position i de forskellige fællesskaber. 

–  Hvad fagprofessionelle ser som kvalitet i fællesskaber som de defineres i Madsens model samt  

hvordan de kan understøtte kvalitet i skoledagens fællesskaber. 

–  Det anbefales dertil at der skabes klarhed, hvad gælder de begreber, der er i spil omkring 

inklusion, så forudsætninger for at forstå forskellen mellem til eksempel rummelighed og 

inklusion er til stede, så inklusionsbegrebet ikke ender som stigmatiseringsmarkør. 

–  Det anbefales at det samlet i kommunen og på skolerne hver især undersøges, om den 

eksisterende organisering fremmer inklusionsmekanismer, herunder om der findes en form for 

balance mellem individuelle og kollektive løsninger. Endvidere anbefales undersøgelse af, 

hvordan samarbejdet mellem kommunens forvaltninger kan styrkes, så samspillet mellem det 

almene og det særlige fremmes. 

Afrunding  

For diskussion af fremgangsmåde i projektet, metode med videre henvises til føromtalte 

baggrundsartikel. Her skal blot fremhæves det, at man grundlæggende kan spørge om 

deltagelsesbegrebet fungerer som pejlemærke for, om inklusion sker. På den ene side viser 

projektet, at der i analyseoptikken Madsen/Wenger træder fortællinger frem som viser, hvordan 

børnene oplever deres mulighed for deltagelse i forskellige fællesskaber og i forhold til de tre 

faktorer. På den anden side indfanger projektets design ikke alle inklusionens mekanismer og lag 

– i familien, fritiden, økonomisk, politisk etc. - som de fremhæves af blandt andre NVIE/Madsen 

ved de syv eksklusionsmekanismer og fem inklusionsmekanismer. Projektet kan altså ikke sige 

noget om, hvor vidt inklusion samlet set og både nu og i børnenes voksenliv, lykkes. Men det kan 

                                                      

 

44 Se dertil som nævnt Harbo, 2015b for ideer til hvordan modellen kan bruges. 
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give netop det, der er projektets hensigt, nemlig et billede af, hvordan børn fortæller om deres 

oplevelser af mulighed for deltagelse i de år, vi følger dem..  
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