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Inklusion er ikke et enten-eller 

Børns deltagelsesmuligheder er forskellige fra fællesskab til fællesskab i skoledagen og 

rammerne for deltagelse skal sættes af de fagprofessionelle 

Af Lotte Junker Harbo1 

I forskningsprojektet Børns Perspektiv på Inklusion2 vises, hvordan det enkelte barn kan opleve 

forskellige grader af deltagelsesmulighed i forskellige fællesskaber i et skoleliv. I projektets 

anbefalinger3 til videre arbejde med at understøtte børns deltagelsesmuligheder peges på 

nødvendigheden af, at fagprofessionelle omkring børnene kan skabe rammer, der styrker børns 

deltagelsesmuligheder i forskellige fællesskaber. I denne artikel vises først hvordan de forskellige 

former for deltagelse kan tage form, vist ved to cases fra forskningsprojektet. I forlængelse heraf peges 

på, hvad det som fagprofessionel kan være væsentligt at være opmærksom på i arbejdet med at 

understøtte børns deltagelsesmuligheder i forskellige fællesskaber i løbet af skoledagen, ligesom der 

foreslås én måde at arbejde med projektets anbefalinger på. Sidst i artiklen relateres børnenes 

perspektiv på deltagelse til organisering af undervisning, set i lyset af folkeskolereformen fra 2014. 

Teoretisk afsæt i projektet 

I projektet danner Bent Madsens refleksionsmodel over socialpædagogiske dannelsesfællesskaber afsæt 

for at undersøge, hvilke fællesskaber, børnene igennem årene fortalte om. Modellen ser sådan ud:

                                   

Slide fra undervisning på Børn- og ungediplomuddannelsen med kildeangivelse til modellen. 

                                                           
1 I tæt sparring med pensioneret lektor Svend Holm Bak 
2 Her er tale om forskningsprojektet Børns Perspektiv på Inklusion, finansieret gennem Socialstyrelsens pulje til 
forskning og udvikling i tilknytning til Den sociale diplomuddannelse – Børn og unge samt Master i udsatte børn og 
unge. Projektet har gennem tre år fulgt 18 børn, fordelt på tre forskellige klassetrin, og deres lærere, pædagoger og 
socialrådgivere. Hensigten er at undersøge, hvordan børn og fagprofessionelle oplever børns mulighed for deltagelse 
på tre forskellige folkeskoler i et skolevæsen med inklusion på dagsordenen. I projektet er udviklet et omfangsrigt 
materiale, der samlet findes på: http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater 
: Særligt skal henvises til artiklen Harbo, 2015a hvori metodebeskrivelse, diskussion heraf, alle fund og tendenser, 
konklusion mv. findes. 
3 Harbo, 2015b 

http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater
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Det er en væsentlig pointe til forståelse af modellen, at de fire fællesskaber aldrig findes ”rene”, altså som 

kun arbejdsfællesskab eller tilhørsfællesskab. Iagttager man et hvilket som helst fællesskab, som for 

eksempel dem, der ses i børnenes fortællinger senere i artiklen, vil fællesskaberne i modellen kunne ses 

som mere eller mindre dominerende dimensioner af det aktuelle fællesskab4.   

Når der her tales fællesskaber skal det forstås som praksis-fællesskaber. Det vil sige som fællesskaber, 

der opstår når mennesker deler fælles praksis med hinanden om aktiviteter i livet; det kan være arbejde, 

fritidsaktiviteter, familieliv eller, som her, fællesskaber omkring fx venskaber og faglighed i børns skoledag. 

I denne fælles praksis skabes præmisserne for at konstruere mening og identitet5. Madsen peger, med 

Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber, på tre faktorer, der opretholder fællesskaber og deres 

funktion. De tre faktorer er: 

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 

I forskningsprojektet er de transskriberede interviews analyseret ved fællesskabsmodellen og de tre 

faktorer. Det betyder, at vi har undersøgt hvilken dimension fra Madsens model, der kunne siges at være 

dominerende i et givent fællesskab i børnenes fortællinger, samt hvordan de tre faktorer kunne siges at 

tage form i samme fællesskab. I det følgende fremstilles først dele af to cases fra projektet og det vises, 

hvordan disse kan belyses ved dimensionerne/fællesskaberne i Madsens model samt hvordan de tre 

faktorer tager form.   

Børnenes fortællinger 

Der er i projektet udarbejdet seks cases med afsæt i børnenes fortællinger gennem årene6. I denne artikel 

fremstilles elementer fra to af disse seks cases. Det er dels casen om Pelle, der går i specialklasse på ca.1.-

3. årgang, dels casen om Rikke, der går i 6.-8. klasse. I det følgende foretages analyser af de to cases ud fra 

Madsen og Wenger. Først Pelles case.  

Pelle går i specialsporet på en større skole i byen og deltager i fire interviews i perioden foråret 2012 til 

foråret 2014. Pelle er i interviewperioden 9-11 år. Omkring 2. klasse, før vi starter interviewrækken, flyttes 

Pelle til først én B-gruppe, siden en anden. B-grupperne er skolens specialspor og er små grupper, med 

cirka fem børn i hver. Pelle er lidt ældre end de andre børn, han er i specialgruppe med. De to temaer, der 

her trækkes frem fra interviewene, er 1) Deltagelse i undervisning, også set i forhold til det faglige niveau i 

normalklasser og 2) Venskaber med B-gruppekammerater. 

Ad 1) Deltagelse i undervisning, blandt andet i forhold til det faglige niveau i normalklasser. 

                                                           
4 Madsen, 2005:317 
5 Ibid 
6 Se Harbo, 2015a på http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater for alle 
seks cases i deres fulde længde. 

http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater
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I de første interviews beskriver Pelle oplevelser af mulighed for deltagelse ved forskellige eksempler på, at 

han forstår undervisningens rytmer, indhold og gentagelser og at der er et gensidigt engagement mellem 

Pelle og hans lærere – nogle gange præget af, at han kan lide lærerne, nogle gange af, at han ikke kan lide 

dem. Der ses også fælles historier, der bygges op gennem skolegang.  

Pelle fortæller i tredje interview, at han gerne vil gå i en normalklasse. Hans bekymring i den henseende 

går på, om det faglige niveau er for højt for ham. Han fortæller om, hvordan dem fra B-grupperne er 

dårligere fagligt end dem fra normalklasserne. Dette illustreres i følgende udsnit fra interviewet i foråret 

14. Her beskriver Pelle forskellige fag, som indeholder elementer han godt kan lide at lave: 

Interviewer: Ja. Hvad for noget ovre i skolen kan du godt lide at lave? 

Pelle: Svømning, idræt, dansk og matematik. 

Interviewer: Det er da mange ting. 

Pelle: Bare ikke når det er to dansktimer lige efter hinanden og to matematiktimer efter hinanden og 

det. 

Interviewer: Okay. Hvorfor må de ikke være lige efter hinanden? 

Pelle: Det kan jeg ikke. 

Interviewer: Hvorfor kan du ikke det? 

Pelle: Fordi det er svært. 

Interviewer: Det bliver svært? Hvad er det, der bliver svært? 

Pelle: At jeg bare skal blive ved med at sidde på en stol i en hel time. 

Interviewer: Ja. 

Pelle: Og ikke lave noget. 

Interviewer: Mm. Tror du, du er den eneste, der har svært ved det? 

Pelle: Det ved jeg ikke. 

Interviewer: Hvad oplever du? Oplever du, du er den eneste, der har det? 

Pelle: Ja, de fleste gange. 

Interviewer: De fleste gange? 

Pelle: Mm. 

Interviewer: Så de andre kan godt? 

Pelle: Det kan godt være. 

Pelle vil også gerne have flere lektier. Pelle virker til gerne at ville skolearbejdet, men han kan have svært 

ved at aflæse kontekst og at knække arbejdskoderne: han vil gerne dansk og matematik, bare ikke to timer 

i træk, han vil gerne lektier hvis han kan finde ud af det osv. Pelle kommer dog ikke rigtig i dialog med 

lærerne og får ikke forklaret sig eller bedt om hjælp. Han ser ikke mulighed for dialog og forhandling, 

fællesskabet vedligeholdes ikke, så han opgiver og falder fra. Pelle virker opgivende omkring skolearbejdet 

og som om han ikke rigtig orker at finde ud af arbejdet eller at prøve at forstå de voksnes beslutninger. 

Det virker til at han har affundet sig med situationen og med at være én, der ikke kan. Han fortæller 

direkte, at det var derfor han kom i B-gruppe: 

Interviewer: Hvad er forskellen på X’s klasse og på din klasse? 
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Pelle: At deres klasse er meget bedre. 

Interviewer: At deres klasse er meget bedre? 

Pelle: Mm. 

Interviewer: Hvordan er den meget bedre? 

Pelle: Øhm, den er meget bedre med at være, øhm, ja, ting, de er bedre til at læse og sådan. 

Interviewer: Er de bedre til at læse? 

Pelle: Mm. 

Interviewer: Mm. 

Pelle: Og lave lektier. 

Interviewer: Og de er bedre til at lave lektier? 

Pelle: Mm. 

Interviewer: Hvorfor tror du, de er det? 

Pelle: Fordi de kan finde ud af det. 

Interviewer: Og det kan I ikke? 

Pelle: Ikke så godt. Det var derfor, jeg røg i specialklasse. 

Interviewer: Hvorfor tror du, du ikke kan det? 

Pelle: Fordi. 

Interviewer: Men det er det noget, som- Når du ikke kan finde ud af det, er det så, fordi du tænker, at du 

er forkert, eller er det, fordi at der er nogen, der ikke hjælper dig, eller er det, fordi at, øh, skolen er forkert 

eller? 

Pelle: Det aner jeg ikke. 

Interviewer: Det aner du ikke? Nej. Bliver du ked af dét? 

Pelle: Nej. 

Interviewer: Nej. Du er lidt ligeglad med det eller hvad? 

Pelle: Ja.  

Interviewer: Ja. Tror du, der er forskel på, hvad lærerne gør inde i din klasse, og hvad de gør inde i ... ? 

Pelle: Ja. 

Interviewer: Hvad er forskellen? 

Pelle: At de giver dem meget sværere lektier for, sådan de lærer hurtigere ting. 

Interviewer: Okay, så de giver dem sværere lektier for? 

Pelle: Mm. Det får vi ikke i dansk. 

Interviewer: Kunne du godt tænke dig at få sværere lektier for? 

Pelle: Ja, i dansk. 

Interviewer: I dansk? 

Pelle: I matematik har jeg. 

Interviewer: I matematik har du svære lektier? 

Pelle: Ja, det kan jeg næsten ikke finde ud af. 

Ad 2) Venskaber med B-gruppekammerater. 

Pelle beskriver gennem årene oplevelser af at have stabil mulighed for deltagelse med de drenge han gik i 

første B-gruppe med. Efter skiftet til den anden B-gruppe fortæller Pelle, at han er venner med både dem i 
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den nye gruppe og i den gamle gruppe. Pelle fortæller om, hvordan de leger forskellige lege, både på 

skolen og derhjemme og det er tydeligt at høre, hvordan han ser rig mulighed for deltagelse i fællesskaber 

præget af venskab og følelse af at høre til. Det tolkes sådan at Pelle her oplever at have en unik identitet: 

Interviewer: Mm. Hvad så med den nye klasse? Har du fået nogle, øh, nogle gode venner i den? 

Pelle: Mm. 

Interviewer: Hvem er det? 

Pelle: Mads og Peter og Ramsa og Frederik. 

Interviewer: Ja. Er det alle dem inde fra klassen faktisk? 

Pelle: Ja 

Interviewer: Ja. Hvad med dem inde fra den gamle gruppe – var du også gode venner med dem? 

Pelle: Ja. 

I disse elementer fra casen med Pelle ses, hvordan han beskriver forskellige former for/grader af 

deltagelsesmulighed i henholdsvis fællesskabet omkring det faglige og fællesskaber med venner. 

I de fire interviews, Pelle deltager i, aktualiserer han temaet faglige fællesskaber på en måde, så det med 

Madsens model kan påpeges, at her er arbejdsfællesskabet den dominerende dimension. Pelle ser fagligt 

indhold som betydningsfuldt indhold og hans fortællinger i de første interviews bærer præg af, at han 

forstår de strukturer, der præger undervisningen og han fortæller om engagement i det faglige og om 

historier og begivenheder, hvor han hjælper andre børn med indholdet i undervisningen. I de sidste 

interviews ser det ud til, at deltagelsesmulighederne i arbejdsfællesskabet ændrer sig for Pelle: her ændrer 

fortællingerne om den ene af de tre faktorer, der opretholder fællesskabet, nemlig engagement, sig, og det 

ser ud til at det falder. Pelle virker til at have opgivet at dele viden og erfaringer med de fagprofessionelle 

og i forlængelse heraf også med de andre børn i B-gruppen. I lyset af arbejdsfællesskabet sker her det, at 

Pelle i B-gruppen over tid ikke oplever at have social værdi. Derimod er det hans oplevelse at hans evner 

og kompetencer devalueres og at de andre i fællesskabet ikke knytter an til hans bidrag og viden. Pelle 

trækker sig derfor fra deltagelse i det faglige fællesskab/arbejdsfællesskabet og han vurderes at beskrive 

faldende mulighed for deltagelse arbejdsfælleskabet. 

Det andet tema, der løbende ses i interviewene med Pelle er det, der vedrører venskaber med andre børn i 

B-grupperne han går i. Det er fællesskaber, der med Madsen kan siges at være dominerede af dimensionen 

tilhørsfællesskab. Her handler det om at føle sig normal i samværet med de andre børn i specialklasserne – 

som Pelle fortæller, mener han at ligne de andre - faktisk så meget, at han føler sig anderledes end 

børnene i normalklasserne. Pelle fortællerom venskaberne med en række B-gruppekammerater som 

betydningsfulde for ham, og de deler erfaringer og oplevelser, som han identificerer sig med. I Pelles 

fortællinger ses beskrivelser af stabil mulighed for deltagelse i disse tilhørsfællesskaber, da Wengers tre 

faktorer løbende er til stede. Hvad gælder inklusion bevirker Pelles deltagelse i B-gruppen, at han 

inkluderes i tilhørsfællesskabet her, men at distancen til normalklasserne grundet mangel på samspil i 

stadig højere grad markeres.  
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Det er nu vist, hvordan Pelle på den ene side kan siges at fortælle om stabil mulighed for deltagelse i 

fællesskaber domineret af dimensionen omkring tilhørsfællesskaber. På den anden side kan Pelles 

fortællinger om deltagelsesmuligheder i arbejdsfællesskaber siges at være faldende.  

I det følgende vises, hvordan Rikkes muligheder for deltagelse i forskellige fællesskaber også tager 

forskellig form. 

Rikke deltager i løbet af 6.-8. klasse i alle fem interviews sammen med Gitte og Helle. Der dukker særligt to 

temaer op: 1) pigegruppen og 2) pigernes oplevelser af, hvad en god lærer gør for at understøtte deres 

mulighed for deltagelse i både sociale og faglige sammenhænge. 

Ad 1) Pigegruppen: De tre piger går i samme klasse og følgende fortællinger ses særligt fra den ene piges, 

Rikkes, perspektiv. 

I første interview fortæller de tre piger om, hvordan Rikke er blevet mobbet af andre piger i klassen, 

heriblandt Helle og Gitte, der begge deltager i interviewrækken. Rikke fortæller at det stod på indtil året 

forinden og beskriver mobningen som at: ”Øhm, at der ikke rigtigt er nogen, der gider komme over til én, 

at man nærmest er usynlig for alle og enhver. ” 

Pigerne fortæller samstemmende om, hvordan drengene kaldte Rikke øgenavne og at både drenge og 

piger nogle gange vendte ryggen til, når Rikke kom hen til dem. I interviewet fortæller Helle og Gitte at de 

nogle gange tænkte, om ikke Rikke kunne lade være at være så irriterende og at Rikke nogle gange blev 

meget sur, illustreret ved følgende passage:  

Helle: ”Men der er jo også… Det har jo ikke… Noget af det med, at du måske nogle gange bliver mobbet og 

også sådan dengang, havde jo også noget at gøre med, at du sådan…” 

Rikke: ”Skabte selv problemerne”. [Griner] 

Helle:” … Også sådan, at måske du… Du er jo ikke lige, du har jo ikke lige den stærkeste hjerne i klassen 

og sådan noget.” 

Rikke: ”Nej, det har jeg ikke." 

Helle: ”Men det har vi jo også lært at acceptere, så det er jo også en god ting.” 

Det, der fik pigerne til at acceptere Rikke var, at deres lærer tog fat i problemet. Hun talte med Rikke alene 

og med de andre piger i samlet i en gruppe: 

Gitte: ”Ja, det var bare… Der var jo også, altså, det er jo heller ikke… Vi skulle alle sammen ændre noget, 

fordi Rikke skulle arbejde med noget… Det fik vi også meget at vide, at Rikke, hun var jo heller ikke fejlfri; 

hun skulle jo også… Hun skulle jo også arbejde med nogle ting. Men så skulle vi bare huske, at, altså, 

også at gøre det.” 

Interviewer: ”At I skulle også? Ja. Føler du dig fuldstændigt som en del af klassen i dag, Rikke?” 

Rikke: ”Ja, det gør jeg faktisk”. 

Interviewer: ”Ja?” 

Helle: ”Der er heller ikke særligt mange konflikter mere.” 

Rikke: ”Vi har jo vores op- og nedture, men altså…” 

Interviewer: ”Selvfølgelig.” 
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Rikke: ”... Men ellers har jeg det faktisk rigtigt, rigtigt…” 

Interviewer: ”Men du føler dig ikke mobbet, eller…” 

Rikke: ”Nej, overhovedet ikke.” 

Interviewer: ” … Udenfor på en anden måde?” 

Rikke: ”Nej, jeg føler mig faktisk som én af de andre nu. Jeg kommer faktisk med til de andres samtaler 

og sådan noget.” 

Interviewer: ”Ja”. 

Rikke: ”Det, det, det er en rigtigt god fornemmelse.” 

Samlet er temaet her kategoriseret som mulighed for deltagelse, da pigerne fortæller om mobningen og 

hvordan det blev løst, som betydningsfulde fælleserfaringer og -historier over tid.  

Pigerne beskriver derudover pigegruppen i klassen som meget forskellig hvilket er godt, for så har de 

noget at tale om. Dette nævnes igen i 2. interview i starten af syvende klasse hvor pigerne samtidig 

fortæller om, at de netop har haft møde om ”pige-fnidder”/ ”pige-fight”. Det handler om at det kan være 

svært at vide, om man er med eller ikke med i de pigegrupper, som former sig ud af den store pigegruppe. 

Klassens piger deler sig i to grupper. Hvad angår Rikke fortæller hun om sine relationer til de andre piger i 

klassen, at hun skifter ud i hvem hun er sammen: ”… det bliver en rutine så, og så bliver det bare for 

kedeligt. Det er mit liv for kort til.”  

Udsagnet tolkes sådan, at Rikke melder sig ind og ud af forskellige fællesskaber. I analysen opstår 

usikkerhed på, om der her er tale om noget, der af Rikke tolkes som en positiv mulighed (at kunne melde 

sig ind og ud, så det ikke bliver kedeligt) eller om Rikke egentlig finder det svært at forhandle sig adgang 

til pigegruppen. I tredje interview fortæller Gitte, at der er noget ”pigefornærmethed” hos nogle piger i 

klassen, der begynder at gå op i, hvordan de ser ud. Gitte mener at det er meget naturligt, men træls for de 

andre i klassen. 

Pigerne fortæller også m det kommende skoleskift til ottende klasse på Skt. Knud. De glæder sig, fordi 

Brede er et meget trygt sted og Skt. Knud helt anderledes. Særligt Rikke har positive forventninger, da hun 

kender nogle piger fra klubben, som også skal gå i ottende dér.  

I fjerde interview, efter flytningen, fortæller Rikke om, hvordan hun har fået en god ven, som har fået den 

rigtige Rikke frem: ”… ikke bare den der skuespils-mig som jeg har været på Brede en gang imellem. Fordi 

jeg ikke har turdet være mig selv. Hun har bare fået den rigtige mig frem og det er jeg bare glad for (…) 

det er en meget glad og åben Rikke, ja, og griner meget. Øh, det er jeg glad for, at jeg ikke sådan rigtig er 

bange for at sige min mening mere … og sådan, der er faktisk andre, der er ligesom mig og ikke bare har 

været mig, der var den dumme i klassen. Der er jeg rigtig glad for.” 

Ad 2) Pigernes oplevelser af, hvad en god lærer gør for at understøtte deres mulighed for deltagelse i både 

sociale og faglige sammenhænge. 

Det andet tema, der tages op i alle interviews er pigernes oplevelse af, hvordan lærere understøtter deres 

deltagelse i både sociale og arbejdsmæssige sammenhænge. Som vist ovenfor, intervenerede pigernes 
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forrige lærer, Lis, i pigegruppen, da det viste sig at Rikkes mistrivedes. Rikke fortæller, at Lis er hendes 

bedste kammerat som lærer og Gitte fortæller, at Lis ikke giver op, hvis der er problemer. Hvis Lis hørte om 

drillerier og mobning i frikvartererne skældte hun dem ud over, at de kunne finde på at opføre sig sådan. 

Og bagefter bliver hun ved med at tale med pigerne om det og høre alles oplevelser, indtil det er løst. 

Videre mener pigerne at en god lærer kan følgende:  

*Forklare nyt stof ordentligt, så man kan forstå det 

* Kunne hidse sig op om nødvendigt 

*Forstår eleverne 

* Taler børnevenligt sprog 

* Kan se hvor man er i klassen og om nogen går og er kede af det 

* Joker med børnene (nævnes mange gange) 

* Er med i gymnastik i stedet for bare at kigge på 

* Kan se hvor man er fagligt 

* Tager en snak om sociale problemer 

* Ikke bare siger ”Hvor er I dygtige” men tager ansvar 

* Kan være både alvorlig og useriøs 

* Tager initiativ til klassemøder hvis der er problemer i klassen 

* Ikke bare står og snakker oppe ved tavlen  

* At børnene er med og fx får lov at lave forsøg i fysik 

* Er frisk, bruger børnene som eksempler i sin undervisning 

* Er sikker ved tavlen 

Samlet ses at pigerne har mulighed for deltagelse i det, der i analyseapparatet kaldes arbejdsfællesskaber, 

altså faglige fællesskaber. Der er forskel på pigernes faglige niveau, men de ser sig alle mødt. Rikke 

fremhæver dog at hun godt kan lide at særligt én lærer på Skt. Knud bare bliver ved med at forklare hende 

stoffet, indtil han ved at hun har forstået det.  

I disse elementer fra casen, hvor Rikkes udsagn findes, står det tydeligt, hvordan hun ændrer position i 

forskellige tilhørsfællesskaber omkring pigegrupper flere gange i løbet af interviewene. Første gang det 

ses er i forhold til samværet med de andre piger i klassen, hvor hun og de andre piger fortæller om, 

hvordan hun går fra at være blevet drillet til, med Rikkes egne ord, opleve sig som én af de andre. I forhold 

til de tre faktorer er indholdet betydningsfuldt, Rikke vil gerne ses som normal i grupperne, og der er fælles 

erfaringer og historier, f.eks. omkring det at etablere deltagelsesmuligheder for Rikke i fællesskaberne. 

Men det står uklart om her er tale om gensidigt engagement og er gensidigheden ikke til stede i 

forhandlingen af Rikkes meningsfulde deltagelse er der ikke tale om mulighed for deltagelse7. Rikke 

ændrer position ved flytningen til ottende klasse på Skt. Knud Skole, hvor hun nu er sig selv og ikke 

”skuespils-Rikke” fordi hun møder andre piger, der knytter an til hendes handlinger og væren som 

meningsfuld8. I beskrivelserne af Rikkes position ses, at hun går fra at se sig som ikke-deltagende over en 

anden form for deltagelse til at være fuldt deltagende i fællesskaber, hvor hun har tilegnet sig de normer 

                                                           
7 Wenger, 2004:91 
8 Ibid: 93 
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og sociale regler, der gør sig gældende dér. I Rikkes beskrivelser af sin hverdag her ses alle Wengers 

faktorer.  

I pigernes fortællinger om arbejdsfællesskaberne ses, hvordan Rikke oplever Lis’ tiltag som 

understøttende for hendes mulighed for deltagelse i pigefællesskaberne samt hvordan det, at en af 

hendes lærere på Skt. Knud Skole ikke giver op, før han ved at hun forstår indholdet i undervisningen. I 

fortællingerne ses indholdet i undervisningen på begge skoler som betydningsfuldt og der fortælles om, 

hvordan både Rikke og de andre piger engagerer sig, særligt i mere projektorienterede forløb, over tid, 

hvilket igen giver fælles historier at identificere sig med. Det ser ud til at Rikkes oplevelse af mulighed for 

deltagelse ligger stabilt i arbejdsfællesskaberne og ikke ændres over tid.  

Hermed er det vist, hvordan såvel Rikke som Pelle kan opleve forskellige grader af deltagelsesmuligheder i 

forskellige fællesskaber, afhængigt af, hvordan de tre faktorer tager form. Og det er vist, hvordan 

fællesskaberne kan nuanceres ved Madsens model, her særligt med fokus på arbejdsfælleskabet og 

tilhørsfællesskabet.  

Deltagelse og folkeskolen 

I forlængelse af de to pointer; at der er forskellige grader af deltagelse i forskellige fællesskaber og at 

fællesskaber har forskellig karakter/form, peges i det følgende på, hvordan man som fagprofessionel, det 

være sig lærer eller pædagog, kan understøtte børns deltagelsesmuligheder i forskellige fællesskaber i 

løbet af deres skoledag9. 

At der ses forskellige deltagelsesmuligheder i forskellige fællesskaber indikerer, at der ikke er tale om et 

enten-eller når det gælder deltagelse. Børn kan opleve sig deltagende i nogle sammenhænge og i nogle 

fællesskaber samtidig med, at de oplever sig som tilskuere eller perifere deltagere i andre. Vi så, at én 

måde at undersøge deltagelse på, kan være ved aktualisering af Wengers tre faktorer. Her trådte særligt 

faktoren omkring engagement over tid frem som afgørende for, at børnene oplevede mulighed for 

deltagelse (fx i forhold til Pelles engagement i arbejdsfællesskabet og pigernes engagement i at 

understøtte Rikkes deltagelsesmulighed i pigefællesskabet). For at sikre engagementet, er det en pointe, 

at indholdet, som praksisfællesskabet samles om, betragtes som betydningsfuldt (Pelle oplever det 

faglige indhold som for let og det taber betydning for ham. Omkring Rikke kan det tolkes sådan, at de 

andre piger ikke tillægger Rikkes deltagelse i deres fællesskab tilstrækkeligt med betydning).  

At forskellige fællesskaber antager forskellig karakter kalder på viden hos den fagprofessionelle om, 

hvordan fællesskaberne kan undersøges. I projektet aktualiserer børnene særligt arbejdsfællesskabet og 

tilhørsfællesskabet ud af de fire fællesskaber og de rummer, som det ses i modellen hvert to begrebspar; 

arbejdsfællesskabet indeholder begrebsparrene nyttig – unyttig og social værdi – devaluering. 

Tilhørsfællesskabet indeholder begrebsparrene normalitet – afvigelse og afhængighed – selvstændighed. 

Det er projektets forslag, at begrebsparrene bruges til undersøgelse af, hvor børnene placerer sig i de 

fællesskaber, de fortæller om.  

                                                           
9 Hvilket ses som afgørende i mange udgivelser om inklusion i skolen, fx Håstein & Werner, 2008 og Dyson & 
Gallannaugh, 2008 
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Til eksempel ses at Pelle ser sine kompetencer devalueret i arbejdsfællesskabet. En opgave for den 

fagprofessionelle kunne være at imødekomme dette, så Pelle kan bevæge sig over mod at have social 

værdi og måske igen hjælpe de andre i B-gruppen med deres arbejdsopgaver. Han skal have en rolle, hvor 

han føler sig nyttig, hvorfor praksisfællesskabet omkring det faglige, helt i tråd med denne artikels 

litteraturliste omkring deltagelse, skal organiseres socialt.  

På samme måde ses i Rikkes fortællinger, hvordan hun, når det gælder begrebsparret normalitet – 

afvigelse, på den første skole får en afvigende position i forhold til de andre piger, trods eksplicitte forsøg 

på at understøtte hendes deltagelsesmuligheder. Engagementer forsvinder og ses først hos de piger, hun 

møder på den nye skole som ligner hende selv og hvor hun ikke længere skal være ”skuespils-Rikke”.  

Måske kunne følgende, fleksible model fungere som (endnu en) refleksionsmodel til undersøgelse af, 

hvilken position barnet gives i fællesskabet. Tager vi Pelles case som eksempel, ville hans position i 

arbejdsfællesskabet kunne placeres mellem unyttig og devaluering (P1). 

    Nyttig    

     

 

         Social værdi                                                            Devaluering 

                                                                                         P1                                                                                        

 

   Unyttig 

I en symmetriakse over tilhørsfællesskabet i B-gruppen ville han være givet en position mellem 

selvstændighed og normal (P2). Når det gælder deltagelse i tilhørsfællesskabet med normalklasserne, ville 

han være givet positionen som afviger (P3).  

   Afhængighed    

     

 

              Normal                                      P3                     Afvigende                                                                                                                                                                                 

                                                              P2 

 

   Selvstændighed 



 

Side 11 af 13 
 

Når den fagprofessionelle har en idé om barnets position i det givne fællesskab er det projektets 

anbefaling at det undersøges, hvordan de tre faktorer tager form, hvad gælder barnets deltagelse i 

fællesskabet. Altså hvad det betydningsfulde indhold er, om der opleves engagement over tid for såvel det 

enkelte barns som for de øvrige deltagere osv. I denne del af undersøgelsen vil det træde frem om der er 

dele, der særligt skal understøttes, fx om der skal sættes andre rammer for Pelles deltagelse i 

arbejdsfællesskabet, så engagementet fremmes igen. 

Børnenes perspektiv i forhold til den nye skolereform 

I børnenes fortællinger står det som nævnt tydeligt, at det betydningsfulde indhold samt engagement, 

altså to af de tre faktorer, der skal til for at opretholde fungerende praksisfællesskaber, er af særdeles 

markant betydning for, om deres fortællinger rummer oplevelser af mulighed for deltagelse.  

Når det gælder undervisning ser det i Rikkes og Pelles fortællinger ud til, at de er helt med på, at indholdet 

er sat af den fagprofessionelle og af deres beskrivelser tolkes, at de begge er stærkt motiverede for læring 

og for deltagelse i arbejdsfællesskabet, altså den faglige dimension i skoledagen. Dét, de beskriver som 

nødvendigt i forhold til at sikre deres deltagelse i arbejdsfællesskaberne er, at deres faglige kompetencer 

anses som nyttige, og de som individer har social værdi i praksisfællesskaberne. Her bliver det tydeligt, at 

børnene kalder på at den faglige dimension i klasserne organiseres socialt, så dét, de kan som mennesker, 

mødes af de andre børn i fællesskaberne og af lærerne, så børnene hver især oplever personlig og kollektiv 

værdi10.   

Konkret peger Rikke på, at projektarbejde er en god måde at organisere arbejdsfællesskabet på og at hun 

har brug for, at lærerne viser hende, at de ved hvad hun har brug for og insisterer på at hjælpe hende, til 

hun ”er med”. Pelle vil gerne skolearbejdet, men peger på forskellige forhold der skal til, for at han kan 

være med: han skal helst ikke sidde stille på en stol to timer i streg, han vil gerne lave lektier hvis han ved 

hvordan han skal gå til dem og han vil gerne dialog og forhandling med lærerne om, hvordan han kan 

deltage i arbejdsfællesskabet – men han ved ikke hvordan han skal gøre komme dertil.  

Her kan skolereformen fra 2014 muligvis være til inspiration, hvad gælder organiseringsformer som dem 

Pelle og Rikke efterlyser11. I reformen ses mindst to forskellige organiseringsformer: 1) undervisningstimer 

og 2) understøttende undervisning.  I undervisningsministeriets bemærkninger til temaindgangen 

understøttende undervisning (herfra: UU)12 beskrives hensigten med UU sådan her: ”… at bidrage til at 

hæve det faglige niveau i folkeskolen og at give eleverne lejlighed til i højere grad end i dag at lære på 

forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og interesser”.  

Særligt det sidste: ”(…) lære på forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit 

af deres evner og interesser” har relevans i forhold til, at Pelle trækker sig fra arbejdsfællesskabet fordi 

                                                           
10 Jf. Madsen, 2005:322 
11 Det skal her bemærkes at samtlige interviews i forskningsprojektet er foretaget før august 2014, hvor 
folkeskolereformen indtrådte. 
12 Jf. Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning; side 2. Lokaliseret 
d.24.1.15 på: 
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/Lovtekster/140210%201%203%20 
Understoettende%20undervisning.pdf  

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/Lovtekster/140210%201%203%20%20Understoettende%20undervisning.pdf
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/Lovtekster/140210%201%203%20%20Understoettende%20undervisning.pdf
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han ikke oplever sig nyttig der. Og det har relevans i forhold til Rikkes bemærkning om, at hun ikke 

længere føler sig dum. Tager vi undervisningsministeriets hensigts erklæring omkring UU til indtægt, 

åbnes altså her for, at måden at organisere UU – og måske undervisningstimer – på, mere eksplicit kan 

rette sig mod at lade eleverne føle sig nyttige og se sig anerkendt for som menneske med social værdi. Set 

i lyset af projektets teorisæt vil dette kunne understøtte Rikkes og Pelles deltagelsesmuligheder i 

arbejdsfællesskaberne. 

Hvad gælder den sociale dimension – der som vist træder frem i Pelle og Rikkes fortællinger, ligesom den 

er at finde i projektets andre børnecases – ses, hvordan det er af markant betydning for børnene at de 

oplever mulighed for deltagelse i denne dimension. I relation til folkeskolereformen spiller den sociale 

dimension måske størst rolle i fritiden, altså i frikvarterer, i sfo/klub-tid eller uden for skolens matrikel. Her 

er pointen i børnenes perspektiv, at de vil være sammen med børn, der ligner dem, det er ligheden og 

følelsen af at være normal i fællesskabet, der skaber deltagelsesmulighed. I Pelles fortælling ses endda, 

hvordan han egentlig ønsker at være lig børnene i normalklasserne, men samværet med børnene i B-

gruppen og det manglende samvær med børn fra normalklasserne bevirker, at han tager oplevelsen af at 

være udskilt på sig og ser sig som afvigende fra faglige og sociale fællesskaber i og omkring 

normalklasserne.  

Det er projektets tolkning, at børnenes insisterende fokus på begge dimensioner understreger 

nødvendigheden af, at fagprofessionelle og andre interessenter omkring praksis i folkeskolen prioriterer 

begge dimensioner eller fællesskaber, hvis intentionen er inklusion.  
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