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Hvad er god inklusionspraksis? 

Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo 

 

Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn – og de 

fagprofessionelle omkring dem – oplever mulighed for inklusion, det vil her sige mulighed for deltagelse i 

forskellige fællesskaber i den danske folkeskole over en periode på 2½ år1.  Udover fortællinger om 

børnenes mulighed for deltagelse træder i en række af interviewene også fortællinger om de 

fagprofessionelles oplevelser af to forskellige arbejdsfællesskaber frem: 1) et overordnet praksis-fjernt 

arbejdsfællesskab omkring inklusion og: 2) et praksis-nært arbejdsfællesskab omkring inklusion, udviklet i 

praksis og af de fagprofessionelle selv.  

I artiklen vises, hvordan de fagprofessionelle ser arbejdsfællesskab (1) som best practice og 

arbejdsfællesskab (2) som second best practice.  Artiklen har i forlængelse heraf to pointer:  

* de fagprofessionelles oplevelse af det praksisnære arbejdsfællesskab som second best practice kan ses 

som en negativ spiral, der sætter begrænsninger for de fagprofessionelle og deres arbejde med at skabe 

mulighed for deltagelse for børnene  

* at det, de fagprofessionelle ser som second best practice, kan siges at være best practice i den forstand, 

at her skabes muligheder for deltagelse for børnene. 

Indledning 

Hvad er god praksis omkring inklusion? Hvad nu, hvis det, vi definerer som ”dårlig praksis” faktisk er ”god 

praksis”? Vi har over tre år undersøgt børns mulighed for inklusion - det vil her sige deltagelse i forskellige 

fællesskaber. I den forbindelse er vi blevet optaget af, hvordan de fagprofessionelle omkring børnene 

oplever og forstår termen ”god praksis”. Det undersøges i artiklen, hvordan to fortællinger om oplevelser 

omkring det at lykkes med inklusionsarbejdet i og omkring en fjerdeklasse på en mellemstor dansk 

folkeskole tager form. I den kommune, hvor skolen ligger, har man på tidspunkter for interviewet haft 

inklusion på den skolepolitiske dagsorden i et til to år. Det har betydet, at man i højere grad end tidligere 

har søgt at lade børn, der før ville have modtaget et andet skoletilbud end folkeskolen, blive i folkeskolen. I 

artiklen undersøges, hvordan de fagprofessionelle oplever deres egen mulighed for deltagelse i 

arbejdsfællesskabet omkring det, at understøtte børns muligheder for deltagelse i forskellige fællesskaber. 

Her laves altså den krølle på analysen, at vi ser på de fagprofessionelles oplevelse af egen mulighed for 

deltagelse i arbejdsfællesskabet omkring det at skabe deltagelsesmuligheder for børn. I analysen træder 

som nævnt to arbejdsfællesskaber frem, og de fagprofessionelles forståelser og oplevelser omkring disse 

to udfoldes i det følgende.  

                                                           

1 Projektet er finansieret gennem Socialstyrelsens pulje til forskning og udvikling i tilknytning til Den sociale 
diplomuddannelse – Børn og unge og Master i udsatte børn og unge. Resultater (rapport, artikler, 
undervisningsmateriale, skoleudviklingsmodel og skoleudviklingsmodel) fra projektet kan findes på Socialstyrelsens 
hjemmeside fra foråret 2015: http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater 
 
 

http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater


 

Side 2 af 5 
 

Arbejdsfællesskab nummer 1 

Det første arbejdsfællesskab kan betegnes som et overordnet, praksis-fjernt arbejdsfællesskab omkring 

inklusion:  

”Jeg synes kun vi har hørt noget meget overordnet omkring det (inklusion, ljh). Vi har ikke 

hverken som personalegruppe eller som faggruppe rigtig snakket om de her ting. Det er 

meget overordnet. Øhh, at sådan er det nu. Hvor går man hen og alle de her ting… Og det 

er jo også meget godt at vide, men jeg synes bestemt også vi mangler det.” (SFO-pædagog 

interview 72). 

 

”Nej, jeg synes teamsamarbejdet (initieret af ledelsen på skolen, ljh)… det skal jo 

selvfølgelig op og køre så du kan bruge det til noget. Så du ligesom lærer din kollega at 

kende, og vide hvad kan vi, og hvad kan vi ikke, og kan vi støtte hinanden. Før du så kan 

begynde at gøre brug af det jo. Men jeg kunne da godt tænke mig der var noget mere 

inklusion dagligt. Altså værktøjer, redskaber. Hvordan kan vi gøre? ”Der er den her bog den 

vil jeg gerne fortælle om” eller et eller andet. Nye input, det synes jeg vi har brug for.” 

(Lærer interview 7). 

 

De fagprofessionelle omtaler dette arbejdsfællesskab som betydningsfuldt og som noget, de gerne vil 

have mere af. De vil gerne have flere nye input og mere viden om inklusion. Men deres oplevelser omkring 

dette overordnede arbejdsfællesskab er ikke positive: Den viden og de erfaringer, lærerne og 

pædagogerne deler omkring arbejdsfællesskab nummer 1 omhandler fravær af viden om og input til 

inklusion i praksis. Det er et arbejdsfællesskab som de ikke oplever mulighed for deltagelse i.  

Arbejdsfællesskab nummer 2 

Det andet arbejdsfællesskab kan beskrives som et praksis-nært arbejdsfællesskab omkring inklusion, hvor 

tilgange, metoder, beslutninger osv. drøftes og udvikles i praksis af de fagprofessionelle selv: 

 

”Så jeg synes også vi savner noget ekstra hjælp. Jeg ved ikke om der har været noget før, 

så er det før min tid. Jeg har jo ikke været her så lang tid. Men jeg synes det vi så 

inkluderer i dag, det er det vi selvlærer os. Det er enten fordi vi efterspørger det oppe i 

ressourcecenteret, ”hvordan gør jeg det” eller et eller andet. Det er virkelig os selv der 

kommer og vil have, stræber efter at få det der. (…) Men jeg tænker man er jo også 

autentisk, man arbejder jo med det man har. Så lærer man af fejl og så arbejder man 

videre fremad. Hvordan man siger det skal gøres korrekt, det passer jo ikke på alle børn.” 

(Lærer interview 7). 

 

Arbejdsfællesskab nummer 2 er et fællesskab som de fagprofessionelle ser mulighed for deltagelse i – i 

modsætning til arbejdsfællesskab nummer 1. Her ses historier og begivenheder, som de fagprofessionelle 

kan identificere sig med. Alle kan genkende det praksis-nære fællesskab, hvor sparring og kollegiale råd 

                                                           

2 De femten interviews med fagprofessionelle er i projektet nummererede fra 1-15 
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medvirker til udvikling af viden, ideer med videre i forhold til at lykkes med inklusionsarbejde og altså 

skabe muligheder for børnenes deltagelse ind i forskellige fællesskaber.  

Opsamling 

De to arbejdsfællesskaber kan beskrives som sådan: 

1: Et arbejdsfællesskab omkring inklusion, der som ”overordnet” og praksis-fjern størrelse definerer sig 

med betydningsfuldt men ikke-eksisterende fælles indhold og som et fællesskab, de fagprofessionelle 

ikke ser mulighed for deltagelse i. 

2: Et praksis-nært arbejdsfællesskab omkring inklusion, der definerer sig med et betydningsfuldt fælles 

indhold, og som de fagprofessionelle oplever rig mulighed for deltagelse i, og som de selv danner med 

deres kolleger. 

 

Second Best Practice  

Det interessante i interviewet er, at der kan argumenteres for, at arbejdsfællesskab nummer 2 af de 

fagprofessionelle opleves som noget, der ikke helt er inklusion, jævnfør pointerne fra citaterne ovenfor:  

 

”Jeg kunne da godt tænke mig der var noget mere inklusion dagligt. Altså værktøjer, 

redskaber. Hvordan kan vi gøre? (…)” (lærer interview 7) 

og  

”Så jeg synes også vi savner noget ekstra hjælp. Jeg ved ikke om der har været noget før, 

så er det før min tid. Jeg har jo ikke været her så lang tid. Men jeg synes det vi så 

inkluderer i dag, det er det vi selvlærer os”. (lærer interview 7) 

 

Det kan tolkes derhen, at de fagprofessionelle beskriver arbejdsfællesskab nummer to som noget 

andenrangs eller som second best practice. Det er en helt central pointe, som står i skærende kontrast til 

beskrivelser af, hvad det praksisnære arbejdsfællesskab egentlig indeholder, nemlig en praksis, der 

understøtter børns deltagelsesmuligheder. Når de fagprofessionelle taler om dette for dem 

betydningsfulde arbejdsfællesskab, fortælles der faktisk om inklusion og om, hvordan de arbejder sammen 

om at udvikle en praksis, de kan agere i som autentiske fagprofessionelle og som har positiv betydning for 

børnenes deltagelsesmuligheder. Eksempler herpå ses nedenfor i en række interviews: 

 

”Vi er blevet gode til at smage på tingene, når der er noget, der virker eller ikke gør […]” 

(lærer i interview 1) 

  

” (…) det er en succes. Det er ikke ret tit, at han kan det, men det kan han nogle dage. Såe… 

og det er sådan de der bitte små ting” (lærer interview 2) 

 

” (…) man skal vænne sig til, og kunne accepterer at den måde, der er nødvendig at arbejde 

på, det er hele tiden, det er bitte bitte små marginaler vi taler om, og det er igen igen igen 

igen” (lærer interview 2) 
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”Men jeg er jo lige startet op efter sommerferien og min teammakker bliver ved med at 

sige, at indtil efteråret er det en slåskamp. Det skal du vinde klasseværelset. Det har jeg 

vundet nu. Nu går det bedre, men det er en kamp, fordi du skal finde ud af, hvordan er hver 

enkel elev. Og de skal kende dig. Og dine grænser, og dem er du nødt til at sætte. Ellers 

gør de det.” (lærer interview 2).  

 

”Jamen jeg prøver fx at blande dem ud i så forskellige grupper så de er blandt nye elever, 

og så er vi jo på hyttetur lige i starten af skoleåret, hvor de lærer hinanden at kende på 

kryds og tværs, hvor vi også blander nogle grupper, og hvor de skal ud og lave nogle ting 

sammen, og jeg synes egentlig det går meget hurtigt. Øhm ja. Hvad jeg lige specifik gør, 

det ved jeg ikke, jeg prøver at blande grupperne til at starte med…”(lærer interview 14) 

 

”Vi er opmærksomme på at de trives. Jeg kører øh, jeg har jo det der logbog … system inde i 

ottende d og de evaluerer jo undervisningen en gang i måneden” (lærer interview 15) 

Et praksisparadoks og en negativ spiral  

Som vist ovenfor betragtes arbejdsfællesskab 2 af de fagprofessionelle som second best practice. Denne 

oplevelse viser sig på trods af, at vi igennem analyser kan pege på, at arbejdet i netop dette fællesskab 

understøtter børnenes mulighed for deltagelse. På den bagrund kan der argumenteres for et 

praksisparadoks – det arbejde som udfoldes i praksis og som kan betragtes som vellykket 

inklusionsarbejde, betragtes af de fagprofessionelle som second best practice. Tilmed er der noget, der 

tyder på, at de fagprofessionelles oplevelse af egen praksis skaber mistro i forhold til inklusion som fælles 

vision:  

   

”Jo, det synes jeg. Jo det ville jeg hellere end gerne, jo bestemt da. Men men øhm jeg 

tænker, at så nogle gange kunne det måske være en god idé at der var lidt ressourcer 

med dem (børn i udsatte positioner, forfatterne). Altså man kunne have støtteperson med 

dem altså jeg synes ikke helt man giver, hvis det kommer fra en specialklasse, giver dem 

øhh giver dem en chance ved ikke at sende nogle ressourcer med dem ind, en person med 

som de kender i forvejen ville være en god idé. For jeg stemmer jo faktisk meget for at de 

kommer over og går så længe som muligt i en normal klasse, det er ikke det, men vi skal 

også give dem en chance”. (lærer i interview 4)  

 

I vores arbejde med projektet er den tanke opstået, at denne mistro til egen praksis kan skabe ringe vilkår 

for inklusionsarbejdet. Det kan tænkes, at der opstår en negativ spiral, hvor oplevelsen af ”kun” at 

praktisere second best practic skaber mistro og opgivelse overfor inklusion som fælles værdi. Som følge 

heraf kan opstå en fare for, at den negative spiral begrænser de fagprofessionelle og deres arbejde ind i 

arbejdsfælleskab 2 og dermed for det reelle arbejde med at skabe mulighed for deltagelse for børnene. 

 

En mulig vej at gå? 

I vores optik er der to skridt der kan tages, for at bryde denne negative spiral. 
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1. Man kunne tage fat på det, de fagprofessionelle efterlyser, nemlig arbejdsfællesskab nummer 1. Ved 

aktualisering af et arbejdsfællesskab, hvor de fagprofessionelle møder input og viden ”udefra” om 

inklusion i praksis kan udviklingen af det allerede eksisterende arbejdsfællesskab nummer 2 

understøttes.  

2. Hvilket leder til skridt nummer to: en eksplicitering af arbejdsfællesskab nummer 2 som et validt og 

reelt arbejdsfællesskab omkring inklusion. Med andre ord: det er en pointe, at de fagprofessionelle skal 

vide, at den praksis som de selv udvikler med afsæt i fælles og individuelle refleksioner, faktisk 

bevirker inklusion. 

På den baggrund ser vi de to fællesskaber som tæt forbundet. De forudsætter hinanden og skal begge skal 

understøttes og udvikles, hvis der skal skabes muligheder for børnenes deltagelse.  Denne pointe rejser 

refleksioner og diskussioner i forhold til ansvarsfordeling mellem kommune, ledelse og medarbejder. 

Hvordan skal disse tre niveauer organiseres og praktiseres, så de to arbejdsfællesskaber understøttes og 

udvikles som ligeværdige og nødvendige processer? 
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