
 
 

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. Find alt materiale på: http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-
udvikling/resultater 
Projektet er udarbejdet af Lotte Junker Harbo, ljh@via.dk  
 

Vejledning til undervisningsmateriale i relation til projektet Børns Perspektiv på Inklusion 
 
Dette er beskrivelse af struktur, indhold, formål og forberedelse til en dag om inklusion med afsæt i 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. I forbindelse med projektet findes også andet materiale, se: http://socialstyrelsen.dk/born-og-

unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater . 

Til forberedelse af denne undervisningsdag anbefales særligt at artiklerne Børns Perspektiv på Inklusion – Baggrundsartikel (konklusionen) og 

Børns Perspektiv på Inklusion – opsamling og anbefaling til videre arbejde med inklusion læses. 

 
 
TID  

9.00-15.00 

INDHOLD Formål med indhold + forberedelse fra undervisers side Materiale 

 Velkommen og intro til dagen   

Formiddag  Intro til fund og tendenser i projektet 

(Børns Perspektiv på Inklusion – 

Baggrundsartikel og Børns perspektiv 

på inklusion – opsamling og 

anbefaling til videre arbejde med 

inklusion) 

Her præsenteres fund og tendenser i projektet. 

Hvad angår børnenes fortællinger findes pointer fra projektets matrix 

med temaer og angivelse af, om der er faldende, stigende eller uændret 

mulighed for deltagelse i power-points.  

Cases med børnenes fortællinger danner baggrundsviden for underviser, 

her findes information til uddybning af pointerne. I konklusionen i 

artiklen findes Wengers tre faktorer, som de ses i de enkelte cases, 

ekspliciterede. 

 

Hvad angår de fagprofessionelles fortællinger findes i power-points 

pointer fra konklusionen.  

Power-point  
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Konklusion og evt. de fagprofessionelles fortællinger danner 

baggrundsviden for underviser for denne del. 

Formiddag Begrebsafklaring 

– NVIE’s definition på inklusion og 

eksklusion (Madsen, 2009) 

– Madsen: rummelighed – inklusion – 

integration (Madsen, 2009) 

– Refleksionsmodellen + 

deltagelsesbegrebet  (Madsen, 2005) 

I projektet Børns Perspektiv på Inklusion viste det sig, at der i praksis 

kan ses en form for begrebsforvirring omkring, hvad inklusion egentlig 

kan siges at være. Derfor denne korte introduktion til begrebet, baseret 

på projektets teoretiske afsæt (se litteraturliste). 

 

Power-point 

Frokost    

Eftermiddag Intro til fund og tendenser i projektet 

fortsat 

 

  

  Gruppearbejde: struktur og indhold og formål med de enkelte cases  

Eftermiddag Arbejde med cases fra projektet Arbejd i femmandsgrupper med case fra projektet. Her er række 

valgmuligheder og flere kan udarbejdes: 

 

A) 

Find Madsens refleksionsmodel frem (Madsen, 2005:317) og drøft 

casen med Tine, Maria, Line og Lars’ oplevelser af mulighed for 

deltagelse ud fra spørgsmålene: 

1. Hvordan tager tilhørsfællesskabet form i denne case? 

2. Hvordan ser arbejdsfællesskabet ud? 

Cases og 

spørgsmål 

ligger sidst i 

dette 

dokument. 
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Hvad skal være til stede i det store klassefællesskab for at børn deltager 

og trives? 

Se evt. filmen Butterfly Circus på 

https://www.youtube.com/watch?v=p98KAEif3bI (ca.22 minutters 

varighed) som inspiration til, hvad kvalitet i fællesskaber kan siges at 

være. 

 

Formålet er her at understøtte de studerendes refleksion over, hvad 

kvalitet i fællesskaber kan siges at være og hvornår der kan siges at 

være tale om inklusion. 

 

B) 

Arbejd med casen Alexander, Mathilde og Thors oplevelser af mulighed 

for deltagelse og drøft: 

1. Hvilke forhandlingsmåder ser I hos de forskellige børn? 

2. Hvad vil I understøtte?  

3. Hvilket dannelsesideal knytter an til det I vil understøtte – hvad 

er det I vil at barnet skal kunne som voksen? 

Se evt. filmen Fingerplanen på 

https://www.youtube.com/watch?v=EzI80kyiUB4 (ca. 4 minutters 

varighed) som inspiration til refleksion over forskellige positioner at 

forhandle ud fra. 

 

Formålet er her at de studerende, ud fra deres overvejelser om 

http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater
http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater
mailto:ljh@via.dk
https://www.youtube.com/watch?v=p98KAEif3bI
https://www.youtube.com/watch?v=EzI80kyiUB4


 
 

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. Find alt materiale på: http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-
udvikling/resultater 
Projektet er udarbejdet af Lotte Junker Harbo, ljh@via.dk  
 

dannelsesidealet, kommer til refleksion over hvilke kompetencer og 

hvilken adfærd, de ønsker hos børn. 

 

C) 

Arbejd med casen Mads, forskellige blikke på barn fra specialskole og 

drøft:  

1. Hvad er det centrale for jer i de andre børns fortællinger om 

Mads’ tid i klassen? 

2. Hvad er det centrale for jer i de fagprofessionelles fortællinger 

om Mads’ tid i klassen? 

3. Hvorfor mener I at Mads’ deltagelsesmuligheder tilsyneladende 

begrænses? 

 

Formålet hermed er at bringe fokus på kontekstens betydning for det 

enkelte barns deltagelsesmuligheder. 

 

D) 

Arbejd med artiklen ”Kampen om Slagmarken”. Læs artiklen (se 

litteraturliste) og print casen (længere nede i dokumentet her) samt 

beskrivelserne af de forskellige faglige figurer. Giv de studerende en 

figur hver og sæt gruppearbejdet i gang ud fra følgende spørgsmål: 

1. Drøft sammen hvordan jeres forskellige figurer vil gå arbejde med 

situationen i casen 

2. Hvad giver det at der er forskellige fagligheder i spil i forhold til at 
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arbejde med casen? 

 

Formålet er her at de studerende får mulighed for at arbejde med 

eksplicit forskellige faglige vinkler på en dagligdags case.  

 

De studerendes litteraturliste: 

 

1) Harbo, L.J. (2015): Børns Perspektiv på Inklusion – Baggrundsartikel. Findes på: http://socialstyrelsen.dk/born-og-

unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater 

 

De studerende skal forholde sig til nedenstående spørgsmål: 

 Hvad er det betydningsfulde indhold at mødes om for børnene? 

 Hvad er det betydningsfulde indhold at mødes om for de fagprofessionelle? 

 Hvad er kvalitet i fællesskaber? 

 Hvem har ansvaret for at børn oplever mulighed for deltagelse?’ 

Når de læser følgende afsnit i Baggrundsartiklen: 

- Børnenes oplevelser af mulighed for deltagelse, fremstillet i cases, 

- Fagprofessionelles fortællinger om det der understøtter børns deltagelsesmuligheder, fremstillet i cases og kategorier 

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

 

2) Rathmann, I. og Harbo, L.J. (2015): Kampen om slagmarken. Findes på  http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-

udvikling/resultater 
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3) Harbo, L.J. (2015): Børns perspektiv på inklusion – opsamling og anbefaling til videre arbejde med inklusion. Findes på  

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

 

4) Madsen, B. (2005): Socialpædagogiske dannelsesfællesskaber. I: Madsen, B.: Socialpædagogik – integration og inklusion i det moderne 

samfund. Hans Reitzels Forlag, København K, pp: 301-330. 

 

5) Madsen, B. (2009): Inklusionens pædagogik – om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer. I: Pedersen, C. 

(red): Inklusionens Pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutioner. Hans Reitzels Forlag, København K. pp. 11-40. 

 
6) Clausen, B. (2013): Fire diskurser i samtale n om inklusion. Lokaliseret d.09.12.14 på: 

http://www.inkluderet.dk/inkluderet.dk/download_files/Bo%20Clausen%20-

%20Fire%20diskurser%20i%20samtalen%20om%20inklusion%20-%2028%2010%202013.pdf 

Materiale til print 

Tine, Line, Maria og Lars´ oplevelser af mulighed for deltagelse (3.-5. klasse Pilevangen Skole). 

 

Følgende case fremstilles med afsæt i interviews med fire børn. De to af pigerne, Tine og Maria, deltager i alle fem interviews. Lars og Line deltager 

i fire interviews. Der deltager i udgangspunktet seks børn, fordelt på to grupper i interviewene. Tre af de seks deltagende børn, herunder Lars, 

skifter i interviewperioden skole. Børnene er interviewet i forskellige konstellationer igennem årene; forskellige grupper og alene. Dette af såvel 

praktiske som indholdsmæssige årsager. Praktisk, fordi tre ud af seks børn forlader skolen i interviewperioden. Indholdsmæssigt interviewes 

pigerne alene én gang for at undersøge om deres fortællinger om samvær i klassen derved ændrede sig. Det gjorde de ikke.  

Temaerne der går igen i interviewene med børnene er: 1) samværsformerne i klassen både i timer og i frikvartererne og 2) børnenes blik på, 

hvordan voksne intervenerer, det vil sige hvad de voksne gør og hvordan de voksnes interventioner virker.  
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Ad 1) Samværsformerne i klassen både i timer og i frikvartererne. 

 

Børnenes fortællinger om dette tema beskriver mulighed for deltagelse. Det interessante er her spørgsmålet om, hvilke fællesskaber, de ser sig 

som deltagende i. Børnene taler i høj grad om andre børn og der er et væld af fortællinger om mangel på mulighed for deltagelse for andre børn. 

Interviewene handler særligt om fortællinger om oplevelser af udelukkelser og om drillerier. Pigerne fortæller, at de er glade for at gå i skole. Det er 

Lars ikke.  Adspurgt om de føler sig som en god klasse svares der et sted: ”Nogle gange, for der er jo de der trælse dér.” (forår 12). Drillerierne 

mellem pigerne handler fx om hvilket tøj, de går i eller hvordan håret sidder. Pigerne kalder det i de første interviews ”pigefnidder”, senere ”pige-

stuff”. Det kan tage form som bemærkningen her: ”Ikke for at gøre dig ked af det, men det der er altså ikke særligt fedt tøj”.  

I de efterfølgende interviews handler det også om, hvem der er inde og hvem der er ude af de forskellige fællesskaber, enten inde i klassen eller i 

forhold til de andre klasser. Pigerne fortæller om pigeballademagere, der punkterer cykler i kælderen og som pjækker. To af pigerne i klassen og så 

drengene forårsager en masse uro og i børnenes øjne kan lærerne ikke styre dem: ”De (drengene, ljh) siger en masse mongollyde (…) Thomas siger 

også som en kat”. Pigernes beskrivelser af de andre børn er prægede af stærkt normative vurderinger af, hvad der er rigtigt og forkert. Nogle af 

børnene er bange for at sige noget i klassen, da det kan afføde drilleri. Børnenes beskrivelser af deres strategier til at håndtere dette, begrænser 

sig til at gå væk eller at slå: 

Interviewer: ”Må I godt slå hinanden?”  

Lars: ”Nej. [Griner] 

Line: [Griner] ”Nej, men det er den eneste måde, man kan få Mikkeline væk på”. 

Det er en pointe i analyserne, at fortællingerne stort set ikke flytter sig de første fire gange. Det er de samme vinkler på fællesskaberne, der træder 

frem i pigernes fortællinger. I femte interview sker der dog noget og passagen er taget med her, fordi den præciserer hvordan pigerne taler om 

mulighed for deltagelse (Lars har her flyttet skole): 

Line: ”Såå jeg tror også klassen fik det lidt bedre efter at … både Lars og Thomas ” 

Tine eller Maria: ”og Melanie” 

Line: ”ja jaer og Melanie de rejste, så tror jeg klassen blev lidt bedre måske” 

Interviewer: ”Så det er svært at have børn i klassen som ikke har det godt?” 
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Line: ”Jaer, fordi at man kan ikke …’” 

Tine: ”De larmer” 

Line: ”… rigtigt koncentrere sig” 

Interviewer: ”Hvad siger du?” 

Tine: ”De laver lidt mange problemer engang imellem” 

Interviewer: ”ja?” 

Tine: ”Så bliver de sure på nogle rigtigt lette, og så er det svært bare at være i klassen … og være normal.” 

Her ændrer det store klassefællesskab karakter: pigerne ser stadig mulighed for deltagelse, men i et fællesskab nu præget af normalitet – med 

pigernes egne ord. Det markant anderledes i dette femte og sidste interview er, at pigerne nu taler mere og i længere tid om indholdet i det, vi med 

Madsen kan karakterisere som arbejdsfællesskabet omkring det faglige i klassen. Det faglige træder altså nu frem i forhold til i de forrige 

interviews, hvor drillerier med videre har fyldt mest. De synes det meste af det faglige er kedeligt, men der er dog projektarbejde med emner om fx 

spiseforstyrrelse, som de finder spændende. 

 

Ad 2) børnenes blik på, hvordan voksne intervenerer, det vil sige a) hvad de voksne gør og b) hvordan det virker. 

 

De voksnes interventioner opleves vidt forskelligt af børnene. Får et barn for eksempel skæld ud opleves det af barnet selv som mangel på 

mulighed for deltagelse. Af de omkringværende børn opleves det som håndtering af konflikter.  Et andet eksempel på forskellige oplevelser af 

lærers intervention er den, at en lærer ruller hen (på sin stol med hjul, ljh) og hjælper i en matematiktime: ét barn oplever det som kærkommen 

støtte til mulighed for deltagelse. Et andet barn oplever det som om at læreren regner alt for ham.  

Samstemmende fortæller børnene om en klasselærer, de er glade for. De oplever at hun tager sig tid til dem og de fortæller om forskellige tiltag, 

som de oplever som understøttende for mulighed for deltagelse: de arbejder med rollespil, de må sætte hendes (lærerens, ljh) hår, hun tager sig tid 

til dem i frikvartererne, hun arbejder med forskellige læringsstile og de bliver kun sendt uden for døren (i modsætning til på kontoret) hvis de ikke 

opfører sig ordentligt. Samlet peger børnene på at tid, accept af fejltrin og tolerance fra lærerens side opleves som adgangsskabende. Der peges 

dog også på, at børnene oplever, at det kun er hvis man har en god relation til læreren at man kan få hjælp. De oplever altså en klasselærer, der 
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tager sig tid til at tale med dem, hvis de oplever mangel på mulighed for deltagelse. Børnene har dog svært ved at forklare, hvordan samtalerne 

hjælper dem.   

Når det gælder håndtering af uro i klassen har især pigerne en klar holdning til, hvad lærerne skal gøre. Særligt hvad angår to andre piger i klassen 

mener Line, Maria og Tine, at det ikke er nok at læreren sender pigerne udenfor: ”Det lærer hun jo ikke noget af”. Børnene er i det hele taget meget 

optagede af, hvordan lærere reagerer og de har mange eksempler på, hvad de opfatter som dårlige reaktioner:  

Line: ”Hun (en lærer, ljh) sagde, fordi vi har været oppe at skændes med en, der hedder Cecilie, så øhm, sagde hun, at ”sådan noget kunne min 

klasse altså ikke finde på”, fordi vi sagde noget om Cecilie, og så kaldte…”  

Lars: ”Min klasse er meget bedre end jeres.”.   

Tine: ”Ja. Og hende har vi så til… Historie.” 

I de to sidste interviews dukker en beskrivelse op af en håndarbejdslærer, alle de interviewede børn er meget glade for: ”Hun er eddermame god 

(…) Hun kan overhovedet ikke blive sur. Hun tager alting stille og roligt. ”. En af de andre supplerer: ” Jeg synes, det er mærkeligt, hvordan hun 

kan klare det…”. 

Samlet er der ikke ændringer i, hvordan børnene oplever deres mulighed for deltagelse i forhold til de voksnes interventioner.  

 

Find Madsens refleksionsmodel frem (Madsen, 2005:317) og drøft casen med Line, Tine, Maria og Lars ud fra spørgsmålene: 

 

1. Hvordan tager tilhørsfællesskabet form i denne case? 

2. Hvordan tager arbejdsfællesskabet form i denne case? 

3. Hvad skal være til stede i det store klassefællesskab for at børn deltager og trives?  
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Alexander, Mathilde og Thors oplevelser af mulighed for deltagelse (1.-3. klasse Skt. Knud Skole) 
 

Alexander, Mathilde og Thor deltager alle tre i de samme fem interviews. To temaer italesættes gennem årene: 1)Samarbejdsrelationer og –former 

og 2) oplevelse af mulighed for deltagelse i fællesskaber af social karakter, fx venskaber og legerelationer. 

Ad 1) Samarbejdsrelationer og –former.  

Første tema nævnes kort i første interview for derefter at foldes ud i de efterfølgende fire interviews. Temaet ses i det følgende fra Alexander og 

Mathildes vidt forskellige forståelser og perspektiver. Thor placerer sig imellem de to andre børn hvad angår oplevelser af, hvordan samarbejde i 

klassen tager form.  

I interview nummer 2 i starten af 2. klasse fortæller børnene om, hvad de tænker om at arbejde sammen med andre børn. Mathilde fortæller, at hun 

godt kan lide at arbejde sammen med andre fordi man kan lære nyt af det. Alexander mener ikke at kunne lære særligt meget af Mathilde og Thor. 

Følgende udveksling udspiller sig: 

Mathilde: ”Nogle gange lærer jeg dig faktisk at tie stille i timerne” 

Alexander: ”Nej, du lærer mig det ikke, du siger det til mig!” 

Interviewer: ”Kunne du tænke dig at lære det?” 

Alexander: ”Nej” 

Interviewer: ”Og du gider heller ikke holde op med at futte rundt i timerne?” 

Alexander: ”Nej (griner) Jeg er vant til at futte rundt og det er dejligt at futte rundt”. 

Samme fortælling fortsætter i slutningen af 2. klasse (tredje interview), hvor Mathilde fortæller om, hvordan hun synes at Alexander larmer og hun 

vil gerne, at han ændrer adfærd. Dette ønske deles muligvis med lærerne, da Alexander sidder alene oppe ved tavlen, hvorimod de andre elever 

sidder i firemandsgrupper. Alexander ved ikke hvorfor han sidder ved tavlen og er glad for at sidde der.  

Mathilde kommer med en mulig forklaring: ”Det er nok fordi han snakker når der er nogen der sidder ved siden af ham.” 

Adspurgt om Alexander kunne tænke sig at være stille svarer han: ”Nej. Jeg vil være den jeg er.”  
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Mathilde pointerer: ”Men jeg synes det kunne nogle gange være rart at han tiede stille.” 

Thor placerer sig imellem de to og siger, at han nogle gange lægger mærke til at Alexander snakker, andre gange ikke. Når Thor ikke lægger mærke 

til det, mener han selv, at det er fordi at det, Alexander siger, ikke er sjovt. 

I fjerde interview fortæller Mathilde og Thor om, hvordan de godt kan lide at arbejde sammen med andre, så man kan få ideer fra hinanden. 

Alexander vil gerne arbejde sammen med andre men i begrænset omfang og beskriver det sådan: ”Mnn, jeg er bare lidt ligesom en tiger af en art, 

som jo bare helst holder mig til min flok.” 

I femte og sidste interview fortæller børnene om deres motivation for at samarbejde med hinanden i lyset af det at blive klogere som følge af 

deres skolegang. Alexander vil helst ikke blive klogere. Mathilde vil gerne være klog, da det bedrer hendes muligheder for at få arbejde når hun 

bliver voksen. Pointerne illustreres af følgende passage: 

Alexander: ”Nej, jeg gider ikke være klog” 

Interviewer: ”Hvorfor gør du ikke det?” 

Alexander: ”Fordi at ellers så kommer alle bare hen sådan ”Du er klog, vær sød at gøre det her”. Nej, det gider jeg ikke, så får jeg alle opgaverne” 

Mathilde: ”Held og lykke med din uddannelse så!” 

Interviewer: ”Hvorfor tænker du det Mathilde?” 

Mathilde: ”Fordi at man skal have det bedste job, man vil og så får man penge. Altså, løn.” 

Børnene deler i disse udsnit af interviewene et repertoire af fælles historier og begivenheder som de alle kan identificere sig med. Der er også tale 

om gensidigt engagement, hvor de deler erfaringer og oplevelser med hinanden. Forskellen ligger i deres oplevelser af, hvad der er 

betydningsfuldt. Alexander tolker det tilsyneladende ikke som betydningsfuldt at lære noget af andre børn eller at være stille i timerne, sådan som 

Mathilde gerne vil det. Derved begrænses Alexanders mulighed for deltagelse i samarbejdet med de andre børn.  

Samlet ændrer deltagelsesmulighederne sig ikke for de to (tre) børn indenfor dette tema i løbet af de fem interviews.  

Ad 2) Oplevelsen af deltagelsesmuligheder i fællesskaber af social karakter fx venskaber og legerelationer. 
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I første interview fortæller Mathilde og Thor at alle er lige gode venner, mens Alexander beskriver hvordan han holder sig lidt for sig selv, ”… er i 

gang med noget andet (…) ser på computer”. I andet interview i starten af 2. klasse fortæller Mathilde om, hvordan Alexander nogle gange ikke 

stopper med at drille hende, selv om hun beder ham om det. Det tillægger Alexander ikke speciel betydning. Det, der derimod har betydning for 

Alexander er, om Thor synes, at det Alexander gør, er sjovt. I tredje interview fortæller børnene om, hvordan de vægter forskellighed højt når de 

leger og om hvordan de sætter regler for legene. Mathilde og Thor prioriterer at få løst de vanskeligheder, der kan opstå, så flest muligt kan være 

med. Alexander fortæller, at det for ham er lige vigtigt at legen er sjov og at alle er med: 

Alexander: ”Det er fordi - jeg vil jo have at alle i legen skal have det godt, sådan at hele legen det bliver meget sjovt. Men jeg synes altså også at 

der er mange, der gerne vil snak – der er mange der gerne vil være med nogle gange og det synes jeg altså også de skal have lov til. ” 

Hvis legen bliver dårligere fortæller alle tre børn om, hvordan de ændrer på den, så der skabes plads til forskellige forståelser og former for adfærd. 

Der er dog forskel på, hvor langt de tre hver især vil gå i forhandlingen omkring legen. Mathilde og Thor lader for det meste andre komme ind i 

legen. Alexander synes ikke at dem, der i forskellige sammenhænge er ”møghamrende irriterende” skal være med. 

I fjerde interview fortæller Alexander om oplevelser af at blive drillet af forskellige i skolen. Thor har aldrig hørt om drillerierne og Mathilde spørger 

nysgerrigt ind til faktuelle aspekter ved drillerier.  

I femte interview spørges børnene om de passer godt ind i klassen.  Alexander fortæller: 

Alexander: ”Jeg kan ikke komme med et ord til det.” 

Interviewer: ”Mn. Jamen- så skal vi- Kan du så sidde og tænke lidt over det?” 

Alexander: ”Fire!” 

Interviewer: ”Fire?” 

Alexander: ”I skala fra 1 til 10”. 

Interviewer: ”Så passer du fire ind?” 

Alexander: ”Fire.” 

Interviewer: ”Så du passer ikke helt? Altså, der er lige noget, der gør, at du ikke helt synes, du passer super godt ind i klassen?” 

Alexander: ”Der er noget, jeg sørger f- Det er, fordi at det er den her, så står jeg her på. Fordi at det er det der med at fjolle.” 

Interviewer: ”Det er det der med at fjolle?” 
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Alexander: ”Men når jeg lige har en- Når jeg får l- Når jeg får tid til at lade være med det og sådan noget, så er jeg kommet op på fem. Og så 

synes jeg, at jeg passer sådan fint ind.” 

Samlet tolkes Alexander’ fortællinger om oplevelser af mulighed for deltagelse fællesskaber af social karakter til at være uændret. Det centrale 

omkring muligheden for deltagelse er, at det ser ud til at Alexander, i situationerne skitseret ovenfor, selv beslutter om en given situation tillægges 

betydning eller ej. Hvis ikke han vurderer indholdet i en situation som betydningsfuld, går han enten i forhandling eller også trækker han sig ud af 

fællesskabet og positionerer sig som én, der ikke hører til.   

 

Drøft i jeres grupper følgende spørgsmål til casen med Alexander, Mathilde og Thor: 

1. Hvilke forhandlingsmåder ser I hos de forskellige børn? 

2. Hvad vil I understøtte?  

3. Hvilket dannelsesideal knytter an til det, I vil understøtte – hvad er det I vil at barnet skal kunne som voksen? 
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Mads, forskellige blikke på barn fra specialskole 

 

Mads kommer fra andre specialtilbud for, ved indslusning i specialklasse at komme ind i den sjette klasse, vi følger i projektet for dernæst at skifte 

til en anden sjette klasse. 

Mads deltager selv i det første interview med to andre drenge fra Brede skole. Det er det eneste interview, Mads deltager i. Casen her er derfor 

bygget sådan op, at vi først hører Mads’ fortællinger om, hvordan det er at gå i klassen. Derefter følger vi så at sige Mads gennem fortællinger fra 

de andre børn og lærerne omkring ham i det 1½ år der går, før børnene flytter til Skt. Knud.  

Foråret 12 

Mads fortæller om sin skolegang i interviewet om, hvor han har gået i skole før han kom til Brede i februar, som interviewet falder i maj. Han 

startede på Gammelgårdsskolen, men ”der blev jeg simpelthen mobbet ude”.  Så kom han på en ungdomspsykiatrisk afdeling i en større by i 

nærheden, hvor han boede i tre måneder. Dernæst gik han på kommunens egen specialskole i et år før den lukkede og han kom i specialklasse, 

hvorfra han blev ”sluset” til den sjette klasse på Brede skole som vi følger i projektet. Mads fortæller, at det er bedre på Brede fordi han ikke havde 

ret mange venner på Gammelgårdsskolen. Og på specialskolen, hvor han gik før, fortæller Mads at han følte sig alene: ” (…) fordi alle dem havde- 

Det var ikke- Deres følelser, de havde ude i (Specialskolen, ljh) var mere sådan, de var voldelige og sådan noget, og de- Lærerne kunne 

simpelthen ikke håndtere dem og sådan noget. Så jeg følte mig lidt ensom derude, så derfor er jeg meget glad for at komme herud. 

Da drengene i første interview spørges, hvordan det er at gå i deres klasse, er Mads den første til at svare: ” Øh, drengene har måske et stærkt 

sammenhold (…) Vi er alle sammen rigtig gode venner (…) vi hjælper hinanden rigtig meget”. Mads’ billede af drengenes samvær bakkes op af de 

to andre deltagende drenge, Arthur og Jonas.   

Samtidig fortæller Arthur og Jonas om Mads, at han har ”lettere ved at blive mobbet”.  Dem fra syvende er ofte efter ham og de stopper ikke, 

selvom han beder dem om det. Når Mads bliver sur, går han. Arthur og Jonas fortæller, at de lader ham være, for de ved ikke hvad de ellers skal 

gøre. Mads oplever dog at lige præcis de to drenge nogle gange kommer og snakker. Det, mener han, hjælper på situationen. 
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I klassen er det kun Rikke, der ikke stopper med at drille selvom Mads beder hende om det. Drengene taler sig frem til, at det nok er fordi hun 

synes han er sød. Som Jonas siger:” Ja, men det er der mange, der synes.”. Mads har som den eneste af de tre drenge en kæreste – de andre 

mener, Mads er blevet gladere efter at kæresten er kommet til. 

I interviewet med pigerne samme forår fortæller de også om Mads’ vej til deres klasse. Rikke mener, at det må være skidt for Mads og hans 

klassekammerater at blive delt ud på forskellige skoler. Rikke foreslår, at man burde kunne vælge at have en ven med ud på de nye skoler, så man i 

det mindste kender én. Det gode er, i Rikkes optik, at der ved lukning af specialskolen spares penge for ” (…) så er vi sikre på at vi ikke går under”. 

Pigerne synes at Mads passer ind i drengeflokken ligesom alle andre og fagligt er han ” virkelig dygtig (… ) han taler non-stop”, og har ingen 

problemer. Derfor mener de ikke, at lærerne mærker det store til at han er kommet ind i klassen, rent fagligt set.  

Hvad gælder det sociale mener de at mærke, at Mads måske har lettere ved at blive irriteret end de andre drenge.  Pigerne fortæller om en 

situation, hvor Mads havde sagt at han gerne ville stå på mål, men så ændrede mening. Der bliver han ked af, at én af de andre drenge fastholdt, at 

han jo selv havde meldt sig til at stå på mål. Pigerne mener, at de ting, som dén drengegruppe irettesætter hinanden over, simpelthen rammer 

Mads mere så han bliver mere ked af det. De mener også at de andre drenge på dette tidspunkt har lært Mads at kende og at Mads selv er ”helt 

nede på jorden”. Mads har et øgenavn i klassen, ”Tumpe” – ifølge pigerne ved han godt at det er for sjov og han tager det som noget positivt. 

Samlet mener de, at Mads passer godt ind i klassen – dog synes Rikke nogle gange det er svært, for hun er den eneste, han bliver rigtig sur på og 

når lærerne ikke så det, fik hun nogle lammere af ham, så hun har blå mærker. På interviewtidspunktet er det stoppet, hvilket Rikke selv bevirkede 

ved at bede Mads lade være. 

Efteråret 12 

I anden interviewrunde - et halvt år efter - fortæller Artur og Magnus, at Mads er kommet over i en anden klasse. I drengenes perspektiv fik de ofte 

skylden hvis de var oppe og toppes med Mads, også selvom det er Mads selv der starter. Fx fortæller de om en volleyball-kamp, hvor Magnus var 

med til at juble over nogle point, der tilfaldt hans hold. Så blev Mads sur og tog en stol, som han ville kaste efter ham. Det er der en lærer der hører 

om, og Magnus fik skæld ud igen – ”ja, jeg ved egentlig ikke hvorfor?”. Drengene fortæller, at Mads til dem har ytret ønske om at komme ind i 
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klassen igen. De mener, at han måske skulle have været længere i specialklassen før han blev sluset helt ind i deres klasse og de er af den 

holdning, at det samlet må have været et ret svært forløb for Mads med rækken af skoleskift og nu også klasseskift. 

I interviewet med pigerne fortæller de om, hvordan de mener at Mads driver drengene fra deres klasse til vanvid. Samtidig mener de, at drengene 

er grove overfor Mads og kalder ham alt muligt skidt: ”Ja det, også fordi de synes nogen gange det er lidt sjovt at se på at han bliver så skide 

vred over, altså, små ting. Så derfor, det er jo også, altså, det er jo ikke så smart, fordi de ved det jo godt, drengene, de andre drenge de ved jo 

godt hvordan han har det.” Pigerne mener det må være svært for Mads, for han kommer fra steder, hvor han måske var den mest normale til nu at 

være anderledes. I frikvartererne sidder Mads ofte alene på biblioteket. Der sidder Gitte også og hun har oplevet at Mads har fortalt hende om 

problemer han har haft. Rikke mener, han er fin at snakke med og han hjælper hende med at finde gode bøger. 

Foråret 13: I tredje interviewrunde fortæller Rikke og Arthur om Mads, at han virker til at være faldet godt til inde i den anden syvende klasse. 

Lærernes blikke og forståelser omkring Mads 

Foråret 12: 

Her fortæller lærerne om Mads, der er kommet ind i sjette klasse, at det går over al forventning. Mads startede i specialklasse på skolen og er nu 

sluset over i en normalklasse, hvor han hvad angår det faglige niveau passer fint ind. Da Mads startede led han meget af angst men ved samtaler 

med en ressourceperson er det dulmet.  

Indslusningen af Mads fra specialklasse til normalklasse er gået lidt hurtigere end lærerne havde håbet og de mener nu at mangle ressourcer til at 

støtte Mads. Det har blandt andet den betydning at Bente, klasselæreren, fx bruger meget tid på at løse konflikter i fritiden og i timerne fordi Mads 

er blevet presset for hurtigt. 

Lærerne fortæller videre at den sjette klasse, Mads kom ind i var karakteriseret ved et bredt socialt spektrum hvor børnene har mange forskellige 

kompetencer og er gode til at rumme de forskellige former for adfærd der er i klassen. Børnene var rigtig gode til at rumme Mads og 

forældrekredsen er åben omkring det; der var snakke på forældremøder om inklusion og om, hvad man kan gøre for at hjælpe hinanden. Det gik i 

starten rigtig godt men udvikler sig så i anden retning.  
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Mads’ situation i klassen og klassens dynamikker beskrives her af Bente: ”Så vi kom simpelthen flyvende fra start både med børn og forældre og 

voksne og lærere, og jeg synes også, vi var godt rustet både af de lærere, der havde haft ham specielt derovre, (i specialklassen, ljh) øh, i starten 

af skoleåret og fik nu med over- en medhjælper over i starten. Og så, øh, kom han rigtig godt med bogligt også, klarer sig super godt og får lavet 

tingene, og de bakker meget op derhjemme. Og så efter- Nu har vi kørt to tre måneder, hvor han har været på fuld tid, og det, altså, alt i alt så er 

det en solstrålehistorie, men nu er vi nået dertil, hvor han så også vil ind og have sin plads i klassen. Han vil ikke bare være den der nye dreng i 

klassen. Nu vil han også ind og have en rolle, og han har det her- har haft det her angst, og det betyder også, at han er meget kontrolfikseret, og 

han har meget brug for systemer. Og de har skullet rumme ham som den der, der var lidt udenfor, og han skulle have meget firkantede mønstre 

og ting og sager, men han kan ikke rumme dem lige nu, som dem der kommer til at stille en mælk på hans bord eller kommer til at lægge noget 

der eller kommer til at røre ved en af hans ting og sådan nogle ting. Det er vanskeligt for ham nu, og det er også vanskeligt for ham, hvis vi som 

voksne siger ”nu skal du aflevere den vanddunk, for den må du ikke have i timerne.”. Så kommer han til at skal være politibetjenten for klassen. 

Så tager han vanddunken væk fra dem og giver den til de voksne, og det giver bagslag på ham, for det betyder, at de andre børn begynder at se 

ham som politibetjent, og han siger ”nu er der ingen, der kan lide mig”, fordi så har han det her bløde sind også, der gør, at han kommer til at 

græde, og så bliver han flov over det, fordi når man går i sjette, og man kommer til at græde i timerne, [utydeligt], så skal man ud og er ked af 

det (…)  Og så er der et nederlag. (…)  Og øh, det gør selvfølgelig ondt, og så tror han ikke, der er nogen, der kan lide ham, og så er der en proces i 

nu her at være i normalzonen, hvor vi jo pludselig er én til 18 i sted- eller én til 19 i stedet for, øh, én til fire, hvor der var mere voksenkontakt. Vi 

er jo nødt til nu, når han får en oplevelse den, sige ”okay, så må du lige gå ud, AA, jeg skal lige have dem her i gang og så, øh, kommer jeg ud til 

dig om lidt”. Og det kan han så også godt. Så sidder han selvfølgelig uden for og græder, indtil man kommer, men- og hulker og bliver helt 

opløst, men, øh, men så er han i den der ”der er ingen, der kan lide mig”-zonen igen, og det er alle de andres skyld, fordi i den her klasse der 

makker man ikke bare lige ind, og der er alle ikke, øh, ikke bare gode til at stoppe med det samme, hvis der bliver sagt stop og så videre, og det 

er jo deres rummelighed, det er der- det vi elsker ved dem, og deres, øh, på kryds og tværs boltring, som gør dem super gode socialt i forhold til 

hinanden. Og så bliver han presset i det, fordi han har brug for det her med at ”det er sådan her, der er rigtig, og det er sådan her, der er forkert”. 

Bente fortæller at hun om det, at arbejde med inklusion omkring Mads og resten af klassen, tænker, at det er en udfordring i hendes hverdag – i 

modsætning til at tænke ”Åh nej, vi magter ikke opgaven”. Udfordringen består, ud over det praktiske arbejde i klassen, i at reflektere over, hvor 

Mads mon har det bedst. 
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Efteråret 12: 

Her fortæller AKT-lærer Valdemar om, hvordan Mads’ forløb virkelig har været en solstrålehistorie. Det var et stort arbejde ” (…) at få ham gjort 

klar” og at få ham over i normalklassen. Som eksempel på, hvordan Mads blev støttet fortælles om et rødt kort og et gult kort som Mads kunne 

give læreren som en markering af, om han i en given situation havde det rigtig svært (det røde kort) eller om det var ved at blive svært (det gule 

kort). Der var en lang periode, hvor det gik rigtig godt men nu, i efteråret 12, er det blevet svært igen. Lærerne håber at det kører sådan 

nogenlunde for Mads resten af tiden i syvende, indtil børnene skal videre på andre skoler. I timerne går det rigtig godt for Mads, det er i frikvarterer 

mm at det går galt. Der er ifølge Bente sket det, at” (…) nyhedsinteressen er faldet lidt for ham, hvor de egentlig rummede ham, og rummede 

ham, og rummede ham, og hver gang han græd, hvilket han gjorde ofte, og hver gang han skældt ud over nogle andre, så gik alle ind og tog 

parti for ham, fordi det var også synd for ham, og fordi de andre skulle rumme ham og inkludere ham. Men selv dem som så har trofast 

inkluderet ham et halvt år, dem er han urimelig overfor nu, og det vil sige, at han ikke har den der helle-gruppe nu. (…) de har brug for pause fra 

ham, det er også derfor han ikke lige er en del af det sociale i frikvartererne længere, og han ved også godt at det er en god idé, fordi han er ved 

at have brændt alle sine broer. (…). Matematiklæreren indskyder: ”Han er ganske uhyggeligt selvretfærdig”. 

Lærerne gør for at løse situationernes det, at de snakker med Mads alene og de er i tæt kontakt med forældrene. Dertil er der koblet en 

medarbejder på fra SUS-teamet, som taler med Mads om, hvor langt han egentlig er kommet på et år og de arbejder med at undersøge hans 

relationer til de andre børn. 

I foråret 13 deltager ingen af Mads’ lærere i interviewet pga. skolelockout. 

Drøft følgende spørgsmål ud fra casen med Mads: 

1. Hvad er det centrale for jer i de andre børns fortællinger om Mads’ tid i klassen? 

2. Hvad er det centrale for jer i de fagprofessionelles fortællinger om Mads’ tid i klassen? 

3. Hvorfor mener I at Mads’ deltagelsesmuligheder tilsyneladende begrænses? 
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Kampen om Slagmarken 
 

I 3.b afholder klasselæreren Tine jævnligt klassemøder. Møderne har bl.a. til formål at forhandle sig frem til et fælles betydningsfuldt indhold for 

alle. Tine oplever, at Vilmer og et par andre drenge fra klassen den sidste måned har haft en del konflikter. De forstyrrer undervisningen, og de har 

svært ved at blive enige om regler for lege, hvem der skal bestemme, og hvad man kan betragte som god opførelse. Tine har besluttet, at 

klassemødet i dag skal handle om ”den gode leg”. Tine håber, at hun kan komme i dialog med drengene og, at hun igennem mødet kan få dem til at 

tage ansvar både for konflikterne i undervisningen og i frikvarterene. Hun håber, at de igennem mødet kan udvide deres perspektiver og få 

konkrete ideer til gode lege. 

  

Vi træder ind ca. 5 minutter inde i mødet 

 

Pludselig er der en, der slår en prut! Alle griner og uroen tager til. Tine forsøger igen at rette opmærksomheden mod mødet.  

 

Trine:  Lad os lige vende tilbage til klassemødet – altså man kan godt blive gode venner, når man har været uvenner. Rikke vil du sige noget?  

Rikke: Jeg havde noget jeg gerne ville sige til det med ”Den gode leg” 

Trine:  Ok! ”Den gode leg” hvad er den gode leg? 

 

Der er fortsat uro! Flere af drengene er tydeligvis optaget af prutten – de holder sig for næsen for at signalere, at det lugter. 

 

Trine: Ved I hvad! Nu skal det stoppe. Der er nogle af jeres klassekammerater, der vil sige noget, og det er så ærgerligt, at vi ikke alle 

sammen kan høre, hvad der bliver sagt!  

Trine: Daniel, hvad er ”Den gode leg”? 

Daniel: Øhh … den gode leg er en god leg 

Trine: Men hvad sker der i ”Den gode leg”? 
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Trine vender sig fra Daniel mod Signe i stedet, som sidder med hånden oppe. 

 

Signe: Når alle her leger sammen og alle har nogle roller, som de kan være glade for. 

Vilmer: Så vil jeg være konge 

 

Der bliver snak i krogene, om hvem der skal have hvilke roller. 

 

Trine: NEJ! Ved I hvad, det er simpelthen utroligt! Vi snakker om det hver evig eneste dag! Hvis der er én, der har ordet herinde, hvad skal de 

andre så gøre? Vilmer – hvad skal de andre gøre? 

Vilmer: Tie stille. 

Trine: Vilmer, hvis du har ordet, og de andre bliver ved med at sidde og snakke i munden på dig, vil du så ikke på et eller andet tidspunkt 

synes, at det var smadder irriterende? 

Vilmer: Jo – en lille smule. 

Trine: Det tror jeg faktisk, at du ville! Det er enormt irriterende, og man bliver enormt ked af det, hvis der ikke er nogle, der hører, hvad man 

siger. Du kan ikke være det bekendt overfor de andre!  

Trine:  Rikke du snakkede om, at hvis alle leger, og alle har nogle roller, de er glade for, så er det en god leg? 

Signe: Ja, hvis f.eks. Signe var et marsvin og Ulla var en kanin, og de synes det var sjovt. 

Trine: Ok! Så ville der ikke være nogen problemer. Hassan, vil du sige noget? 

Hassan: Den gode leg er, når man leger godt sammen. 

Trine:  Ja. Hvordan kan man lege godt sammen? Har du et forslag til det? 

Hassan: At man ikke driller hinanden.  

Trine: Lige et øjeblik Hassan! Undskyld Vilmer! Men kan du godt koncentrere dig, når du sidder og fjoller? Jeg er ikke sikker på, at du kan 

høre - jeg kan ikke! Har du hørt, hvad der er blevet sagt?  
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Vilmer: Han sagde, at man leger godt, når man ikke driller. 

Trine: Ok! Men vil du godt stoppe med at sidde og fjolle?  

Linus:  Ja 

 

Snakken fortsætter. Der falder ro over klassen. Tine afslutter mødet med følgende kommentar  

 

Tine: Jeg synes faktisk, at I har nogle rigtig gode bud på, hvad en god leg er. Alle de gode forslag, som I er kommet med, skal vi skrive ned 

på en stor plakat. Når man så bliver lidt i tvivl, så kan man bruge plakaten til at kigge på. Så vil jeg gerne her til sidst sige, at jeg synes, 

at det er dejligt, at der sidder så mange børn herinde, som er så gode til at komme med nogle gode forslag. På den anden side, så 

synes jeg, at det er ærgerligt, at der også sidder nogle børn herinde, som laver alt mulig andet end at følge med, fordi de åbenbart 

ikke synes, at det er vigtigt! 

 

Efter klassemødet siger Tine til en kollega, hun følges med på gangen: 

Tine:  Ja, jeg ved snart ikke hvad jeg skal tænke. Det er som om, at de her klassemøder ikke virker. Jeg vil så gerne have Vilmer og de andre 

drenge til at deltage, men hele mødet bevæger sig bare en helt forkerte vej! Det bliver så kaotisk og svært at styre. Nogen gange 

tænker jeg, at alt det her inklusion ikke virker i den virkelige verden. Jeg bruger så meget tid på det, og hvad får jeg ud af det? Absolut 

ingenting! De drenge fjoller bare. Det går ud over de andre børn, der jo godt kan finde ud af det. Og samtidig puster forældrene mig i 

nakken. Hele tiden er det noget med at prøve sig frem. Jeg aner ikke, om det er rigtig, det jeg gør. Uden de rigtige redskaber er det 

umuligt at løse inklusionsopgaven. 

 

De fem forskellige figurer, som fordeles blandt de fem studerende i gruppen, så de hver får én at argumentere ud fra i drøftelsen af casen:  
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Frk. VisMulighed  

Frk. VisMulighed er en erfaren dame, der med ro bevæger sig rundt på slagmarken. Hun er vidende og har en rygsæk fuld af afprøvede værktøjer. 

Hun gør ikke væsen af sig, og hun holder sig lidt i baggrunden. Hun er sin egen, og hun lader sig ikke styre af, hvilken vej vindene blæser. Hun står 

fast i stormvejr og hun elsker mysterier. Hun går til mysterierne på en undersøgende og spørgende måde. Hun vender og drejer enhver situation, 

så ingen vinkler overses. Roligt og eftertænksomt sætter hun viden og redskaber i spil, finder muligheder og nye åbninger, så der skabes 

deltagelsesmuligheder for alle aktører i på slagmarken.   

 

Hr. Håndværker 

Hr. håndværker er en rigtig ”handymand”. Han vil rigtig gerne fikse problemerne. Hr. håndværkers vigtigste redskaber er klassemøde, samtaler med 

forældre og børn og det, at etablere faste rutiner i klassen, f.eks. ved brug af Cooperative Learning. Når værktøjerne ikke virker efter hensigten 

rettes der straks henvendelse til producenten med reklamation og forespørgsler på nye og bedre værktøjer. Hvis producenten ikke godtager 

reklamationen og heller ikke kan tilbyde nye værktøjer, opstår der frustration og afmagt i forhold til at fikse problemerne.  

 

Fru Ildsjæl 

Fru ildsjæl har et blødende hjerte for de svage. Hun er forkæmper for retfærdighed og respekt, og hun er derfor medlem af foreningen ”Os, der 

kæmper” under parolen ”Vi kan ikke lade børnene i stikken”. Frøken Ildsjæl har ikke svært ved at udpege de svage, og hun vil til enhver tid hævde, 

at de svage er underlagt de stærkes magt. Hun ser det som hendes ansvar at befri dem, så retfærdigheden og respekten kan sejre.  

 

Frøken Ro-og-orden  

Hun hader kaos. Hun ved godt, at virkeligheden kan fremstå kaotisk, men når virkeligheden byder hende denne slags uorden, er hun fænomenal til 

at genoprette roen og bringe tingene til orden. Hun ser det som hendes pligt at holde ro og orden, og hun har systemer og metoder for, hvordan 

hun skal sikre den.  
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Budbringeren 

Budbringeren har et langt liv bag sig. Livserfaring har gjort Budbringeren stærk i troen på, hvad der må betragtes som rigtig og forkert. 

Budbringeren føler et kæmpe ansvar i forhold til at viderebringe erfaringer, så de yngre, uerfarne eller lidt ubegavede kan forskånes for den smerte, 

Budbringeren ved fejlvurderinger kan medføre. Budbringeren betragter det derfor som sin pligt at gribe ind og dømme mellem rigtigt og forkert.  
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