
 

Oversigt over elementer i forskningsprojektet Børns perspektiv på 

Inklusion. 
Forskningsprojektet har, ved halvårlige interviews gennem tre år, undersøgt hvordan i alt 14 skolebørn 

på tre forskellige klassetrin og deres lærere, pædagoger og socialrådgivere, har oplevet børns perspektiv 

på inklusion, her forstået som oplevelse af mulighed for deltagelse i forskellige fællesskaber. 

Projektet er udmøntet i forskelligt materiale som kort præsenteres nedenfor og som findes samlet her: 

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

Der findes 8 artikler af varierende længde: 

1. Børns perspektiv på inklusion – baggrundsartikel 135 sider i rapportform. Her præsenteres de 

grundlæggende elementer i projektet (projektdesign, fremgangsmåde, afrunding og diskussioner heraf). 
Heri findes også analyser fremstillet som bl.a. cases, velegnede til fx undervisning i inklusion. 

2. Beskrivelse af inklusion på folkeskoleområdet i Solkøbing i et kvantitativt perspektiv 17 sider. Her 

fremstilles kvantitative data omkring den kommune, hvorfra de deltagende børn og fagprofessionelle 
kommer. 

3. Børns perspektiv på inklusion – fund og tendenser samt anbefalinger 35 sider. Her sammenfattes 

projektet og der peges på, hvordan man i folkeskoleregi, i et strategisk aktionslæringprojekt, kan arbejde 
med de fund og tendenser, der træder frem i projektet. 

4. Hvad er god inklusionspraksis? 5 sider. Her vises, hvordan der i de fagprofessionelles interviews træder 

to 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 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. 

5. Kampen på slagmarken – når inklusionspædagogik ender med at dømmes ude som anvendelig i en 
hardcore praksis på en livsfarlig slagmark 11 sider. Her vises, hvordan en vifte af de forskellige 

forståelser af praksis omkring inklusion, der træder frem i interviews med de fagprofessionelle, kæmper 
med og mod hinanden om at forklare og håndtere et klassemøde i en fiktiv 3.b.  

6. Målstyring kræver blik for kompleksiteten 4 sider. Artiklen diskuterer den skærpede målstyring i 

folkeskolen og peger på, hvilke dilemmaer der kan opstå, hvis fx barnet, som det er ses her i artiklen, 
takker nej til at ”blive klog”.  

7. Socialrådgiverens rolle i og omkring inklusion i folkeskolen. Et eksempel fra en kommune 22 sider. I 

projektet ses, hvordan såvel lærere, pædagoger og socialrådgivere fortæller om, hvordan 
socialrådgiverne så at sige står udenfor arbejdet omkring inklusion på folkeskoleområdet. Artiklen 
uddyber og nuancerer, hvordan socialrådgiverne beskriver og opfatter deres rolle i inklusionsarbejdet og 
peger på forskellige inspirationskilder til det videre arbejde. 

8. Inklusion er ikke et enten-eller 22 sider. I denne artikel bearbejdes to pointer fra projektet: at børnene 

ikke oplever samme grad af mulighed for deltagelse i de forskellige fællesskaber, de indgår i på daglig 
basis samt at børnene kan siges at efterlyse brede og varierede organiseringsformer omkring læring i 
folkeskolen. Afslutningsvis vises, hvordan der kan findes inspiration til og belæg herfor i elementet 
understøttende undervisning folkeskolereformen fra 2014.  

 

Dertil er i projektet udarbejdet undervisningsmateriale til en dag om inklusion. Materialet er udformet 
sådan, at der er om formiddagen er fokus på fund og tendenser set i projektet samt på den 

begrebsafklaring omkring inklusionsbegrebet, der helt gennemgående ses behov for i materialet. 
Materialet opstiller dernæst fire temaer, der kan arbejdes videre med om eftermiddagen: 1) kvalitet i 

fællesskaber, 2) refleksion over studerendes eget dannelsesideal, 3) kontekstens betydning for det enkelte 

barns deltagelsesmuligheder og 4) forskellige faglige tilgange til arbejdet omkring inklusion. 
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