
Indsæt hjælpelinjer til  
placering af objekter 

1. Højre klik udenfor slidet  
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis tegne- 
hjælpelinjer på skærmen’ 

3. Vælg ’OK’ 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Indsæt nyt ikon  
1. Højre klik på ikonet 

2. Vælg Skift billede 
3. Vælg det nye ikon 

4. Tryk Indsæt 
5. Højre klik og vælg Nulstil hvis  

pladsholderen forandrer sig 

Generer titlen til alle slides 
1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 
3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet 
4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Gør tanke til handling 
VIA University College 

Børns perspektiv på 
inklusion 
Børns oplevelser af mulighed for deltagelse på tre folkeskoler. Projektet er 
finansieret gennem Socialstyrelsens pulje til forskning og udvikling i tilknytning 
til Den sociale diplomuddannelse – Børn og unge samt Master i udsatte børn 
og unge og findes samlet på http://socialstyrelsen.dk/born-og-
unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Kort præsentation af projektet 

Projektets formål var at undersøge følgende: 

1. Hvilke politiske overvejelser ligger bag inklusionsprojekterne og 

hvilke tiltag igangsættes, så socialrådgiveres, læreres og pædagogers 

viden og kompetencer ud i inklusionsarbejdet styrkes? 

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

dvs.  børns socialrådgivere, børnenes lærere og sfo- hhv. 

klubpædagoger, at inklusion sker? 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Fund og tendenser udledt af 
projektet 
Ad 1: politiske overvejelser og tiltag omkring kompetence-
udvikling  
 
På kommunalt niveau tog man beslutning om omstrukturering af 
specialundervisningen for  
1. At sikre et så ensartet og godt et tilbud til alle børn som muligt  
2. At skærpe opmærksomheden på ressourceanvendelse på 

området. 
 
Inklusionsprojektet kaldes i kommunen SUS – Special-
Undervisningscentret i Solkøbing. 
 
Konkret er hensigten at flest mulige børn, ideelt ca.98% af de 3100 
skolepligtige børn i kommunen, inkluderes i det almene skoletilbud 
i det nære miljø. 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Andel af skolepligtige børn der inkluderes i 
perioden – to forskellige opgørelser 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Inklusionsprocent ifølge 
Undervisningsministeriets 
ledelsesinformationssystem (LIS) 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Andel af skolepligtige børn der 
ekskluderes i perioden 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Omkring tallene 

 
Pointen er, at formålet med inklusionsprojektet var, at 
99 % af de skolepligtige børn som følge af 
inklusionsprojektet skulle modtage tilbud i den 
almene folkeskole.  
 
Ifølge de to opgørelser ligger tallet på ca.95 %. 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Tiltag omkring 
kompetenceudvikling 
Kommunen foranstaltede et ugelangt Kick-off før skolestart i 
2011, hvor SUS-projektet startede.  
 
281 lærere, pædagoger og ledere fra kommunen deltog.   
 
I en efterfølgende evaluering fandt 97,2% af deltagerne temaet 
inklusion meget relevant. 
 
94, 9 % af deltagerne fandt, at temaet blev behandlet på en sådan 
måde, at det biddrog til kvalificering af det pædagogiske arbejde 
på deres skoler.  
 
Der er i forskningsprojektet ikke kendskab til andre tiltag omkring 
kompetenceudvikling fra centralt hold i perioden forår 2012-forår 
2014, hvor vi besøgte skolerne. 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

18 deltagende børn fra 6.-8. 
klasse, 3.-5. klasse og 1.-3. klasse 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Teoretisk afsæt 

II vores analyser af de transskriberede interviews tog vi afsæt i dels de fire fællesskaber i Bent Madsen 
refleksionsmodel omkring inklusion (se næste slide), dels ved Étienne Wengers tre faktorer til deltagelse: 
 
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 
 
Hermed kunne børnenes beskrivelser af fællesskaber tematiseres  og det kunne undersøges, hvordan det i de valgte 
teoretiske perspektiver kan siges, at børn oplever deres mulighed for deltagelse.  
 
Her skal fremhæves det paradoks, at det vi i projektet kalder børnenes perspektiv, altså deres fortællinger om deres 
oplevelser, i projektet fremskrives af tre voksne i et voksenvalgt teoretisk perspektiv.  
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EEE 

Tilhørsfællesskab 
Social kompetence 

Deltagelse:  
Social kompleksitet 

Normalitet – afvigelse 
Afhængighed - 
selvstændighed  

Medborger-
fællesskab 

Politisk kompetence 
Rettigheder og 

pligter: 
Kollektive 

livshorisonter 
Medborger - klient 

Deltagelse - 
beskyttelse 

Arbejdsfællesskab 
Professionel 
kompetence 

Selvforsørgelse: 
Produktiv kapacitet 

Social værdi – 
devaluering 

Nyttig - unyttig 

Værdibaserede 
fællesskaber 

Kulturel kompetence 
Mening og 
betydning: 

Kulturel diversitet 
Anerkendelse – 
fremmedgørelse 

Frihed - sikkerhed 
 

Personlig 
dannelse 

 
-At gøre 

-At kunne 
-At vide 
-At ville 
-At være 

Identitet 

Madsen, B. (2005): Socialpædagogik – integration og inklusion i det 

moderne samfund. P.316. Hans Reitzels Forlag, København K 

Eksistentiel 

reflektion 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Børnenes fortællinger 

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

deres mulighed for deltagelse i forskellige fællesskaber. Alle de mange 

fortællinger, vi har mødt, antager hver især deres egen form.  

I de samlede analyser har fokus været på de temaer som har været 

gennemgående i interviewene. 

Fortællingerne er fremstillet i artiklen Børns Perspektiv på Inklusion – 

Baggrundsartikel i fem cases, hvorfra temaerne og angivelsen af, om 

børnenes fortællinger afspejler stigende, faldende eller uændret mulighed 

for deltagelse. 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Pelles case 

          Mulighed for  

Barn/         deltagelse 

børn + tema  

Stigende mulighed for 

deltagelse 

Faldende mulighed for 

deltagelse 

Uændret mulighed for 

deltagelse 

Deltagelse i 

undervisning, også set 

i forhold til det faglige 

niveau i normalklasser 

  Resignerer i forhold til 

at fortælle de 

fagprofessionelle om 

sine oplevelser og 

erfaringer ind i det 

faglige arbejde 

  

Venskaber med B-

gruppekammerater 

    Bevarer perioden 

igennem venskaber 

med andre børn fra B-

grupperne. 

Om at være i B-gruppe 

i forhold til at være i 

normalklasser 

    Pelle ser sig selv som 

at han hører til i B-

grupper og ikke i 

normalklasser. Han vil 

gerne være i 

normalklasse. 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Alexander, Mathilde og Thors case 

          Mulighed for  

Barn/         deltagelse 

børn + tema  

Stigende mulighed for 

deltagelse 

Faldende mulighed for 

deltagelse 

Uændret mulighed for 

deltagelse 

Oplevelse af mulighed 

for deltagelse i værdi- 

og tilhørsfællesskaber  

    Alexander tillægger 

ikke indholdet i 

fællesskaberne samme 

betydning som de 

andre børn og går 

enten i forhandling 

herom eller trækker sig. 

Samarbejdsrelationer 

og –former 

    Alexander og Mathilde 

har igennem de fem 

interviews vidt 

forskellige opfattelser 

af, hvordan samarbejde 

bedst forløber. Thor 

placerer sig imellem 

dem. 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Line, Tine, Maria og Lars’ case 

          Mulighed for  

Barn/         deltagelse 

børn + tema  

Stigende mulighed for 

deltagelse 

Faldende mulighed for 

deltagelse 

Uændret mulighed for 

deltagelse 

Voksnes 

interventioner 

    De voksnes 

interventioner hjælper 

dem ikke til at ændre 

positioner 

Samvær i klassen     Fællesskaber der i de 

første fire interviews er 

præget af drilleri og 

udelukkelser. 

Drillerierne fylder 

mindre i femte 

interview, hvor 

fortællinger om 

arbejdsfællesskabet 

træder frem. 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Gitte, Helle og Rikkes case 

          Mulighed for  

Barn/         deltagelse 

børn + tema  

Stigende mulighed 

for deltagelse 

Faldende mulighed 

for deltagelse 

Uændret mulighed for 

deltagelse 
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Pigegruppen, særligt i 

Rikkes perspektiv 

Rikke oplever 

stigende mulighed for 

deltagelse i relationer 

til andre piger.  

    

Pigernes oplevelser 

af, hvad en god lærer 

gør for at understøtte 

deres mulighed for 

deltagelse i både 

sociale og faglige 

sammenhænge 

    Pigerne beskriver 

samme niveau af 

mulighed for 

deltagelse i 

arbejdsfællesskaber. 



Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
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6. Niveau = Bullet 14 pkt 
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Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Arthur, Magnus og Jonas’ case 

Samvær med andre i 

fritiden 

  Falder gennem årene 

– i ottende klasse er 

de ikke rigtig 

sammen med venner 

i fritiden 

  

Venskaber og 

drengegruppen 

    Drengene fortæller i 

alle interviews om 

mulighed for 

deltagelse i 

drengegrupper. De 

fortæller også 

løbende om 

fællesskaber udenfor 

drengegruppen som 

de ikke helt ved 

hvordan de skal 

håndtere. 

Drengenes blik på 

lærerne i forhold til 

at understøtte 

mulighed for 

deltagelse i 

arbejdsfællesskaber 

    Ligger stabilt 

igennem årene som 

mulighed for 

deltagelse. Drengene 

giver karakteristik af, 

hvad lærere kan gøre 

for at understøtte 

deres deltagelse. 

Humor er vigtigt. 
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Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Centrale pointer ud fra de fem 
cases 

 
 

• Deltagelsesbegrebet er ikke statisk – børnenes 
fortællinger afspejler forskellige niveauer af deltagelse i 
forskellige fællesskaber i deres skoleliv. 

• Deltagelsesbegrebet siger ikke noget om, om børnene 
samlet set oplever sig inkluderede: projektet fanger netop 
oplevelserne i de beskrevne fællesskaber, men ikke alle de 
andre mekanismer som er i spil omkring inklusion (politisk, 
økonomisk, i børnenes familier mv.). 
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Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

De fagprofessionelles fortællinger om det der virker i 
forhold til at understøtte børns 
deltagelsesmuligheder 

1. Konkrete tiltag omkring børnene 

2. Organisatoriske tiltag 

3. Samarbejde, der i de fagprofessionelles perspektiv 

understøtter børns muligheder for deltagelse 

4. Karakteristika ved de fagprofessionelle, der ”kan” 

inklusion 
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Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

De fagprofessionelles fortællinger om det, der ikke 
understøtter børns deltagelsesmuligheder 

Fire forklaringsmodeller: 

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

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

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

for deltagelse begrænses  

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

mangel på deltagelsesmuligheder for børn 

4. Organisatoriske forhold der modvirker inklusion 
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Skift baggrundsfarve 
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Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Socialrådgivernes stemme 

Her træder særligt følgende frem: 
–Socialrådgiverne står uden for arbejdsfællesskabet omkring 
inklusion som findes på skolerne blandt lærere og 
pædagoger 
–Det bevirker at to aspekter ikke ses i projektets empiriske 
materiale: 
• dels at den understøttende funktion socialrådgiverne 
kunne tilbyde i forhold til skolernes arbejde med inklusion 
ikke ser ud til at findes i praksis 
• dels, at det helhedsorienterede blik, fx i forhold til 
samarbejde med forældre, socialrådgiverne repræsenterer, 
ikke træder frem i fortællingerne 
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vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

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

Mads har været i og på forskellige specialtilbud før han 
kommer til sjette/syvende klassen på Brede Skole. Efter et 
lille år flytter Mads til parallelklassen.  
Centralt i disse fortællinger står det, at individet, her Mads, 
skal kunne være social deltager og kunne sammensætte sit 
deltagelsesmønster, så det passer ind i klassefællesskabets 
normer og sociale regler. Trods alle bedste intentioner fra 
både børn og fagprofessionelle lykkes det ikke for Mads og 
for fællesskabet at mødes i disse forhandlinger. Mads ender 
med at stå helt i periferien af den sociale dimension i 
klassen, for til sidst at skifte til parallelklassen.  
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Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Pointer ved gennemlæsning af analyser af 
fagprofessionelles udsagn 

 
 

Det betydningsfulde indhold for de fagprofessionelle når de 

arbejder med inklusion vedrører, som hos børnene, både den 

sociale dimension og faglige dimension i klassefællesskabet. 
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2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Pointer ved gennemlæsning af analyser af 
fagprofessionelles udsagn 

De fagprofessionelle ser ud til at tale om to former for arbejdsfællesskaber: 

• et der er præget af viden om inklusion forstået som teorier og redskaber 

til at lykkes med inklusion men som de fagprofessionelle mener, er for lidt til stede 

og 

• et arbejdsfællesskab som allerede findes i praksis og hvor de 

fagprofessionelle lykkes med tiltag, der fremmer børns deltagelsesmuligheder. Her 

trækker de samlet set over den viden og de kompetencer, de har som følge af 

deres uddannelser til lærere, pædagoger og socialrådgivere. 
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Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Pointer ved gennemlæsning af analyser af 
fagprofessionelles udsagn 

 

At socialrådgiverne ser ud til at spille en meget perifer rolle i 

arbejdet omkring inklusion på skolerne 

 

At der ser ud til at være en form for begrebsforvirring omkring 

hvad inklusion kan siges at være: f.eks. i udsagn som ”Kan man 

inkludere så meget så det bliver til eksklusion”, begrebet 

”inklusionsbørn” og at der er børn man ”forsøger at rumme”.  
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Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Begrebsforvirring 

 
 
 

Hvad taler vi egentlig om??? 

Børns Perspektiv på Inklusion  Lotte 

Junker Harbo, ljh@via.dk 26 

 



Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
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baggrundsfarve  

er highlightet  

Diskurser vedr. inklusion 
Clausen, 2005 på baggrund af Dyson og Holmgaard 
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vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Inklusion – hvad er det ikke 

Rummelighed:  

 

Man kan godt være rummet i et dagtilbud uden at 
være deltager i de mest betydningsfulde sociale 
processer. Man kan være til stede uden at være aktiv 
deltager (Madsen, 2009:14). 
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er highlightet  

Integration jf. Madsen, 2009:15 
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vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Inklusion jf. Madsen, 2009:15 
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Integration Inklusion  

Afvigelse individuelt defineret 

Intervention ifht individet  

Normalisering (monokulturelt) 

Ressourcer tilføres individet 

Forskellighed som problem 

Udvikling gennem identitetsdannelse 

Det selvrealiserende individ 

Integration forudsætter segregering 

 

Afvigelse relationelt defineret 

Intervention i det sociale miljø 

Diversitet (flerkulturelt) 

Ressourcer tilføres fællesskabet 

Forskellighed som ressource 

Læring i gennem social deltagelse 

Den kompetente medborger 

Undgå eksklusion i normale systemer 

 

Integration hhv. inklusion jf. Bent 
Madsen 
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er highlightet  

Madsen – inklusion og eksklusion 

 
 
 
 
Blandt Madsens pointer er den, at for at vide hvad der 
inkluderer, må man vide, hvad der ekskluderer – der er 
(mindst) syv veje til eksklusion. 
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er highlightet  

Effektive eksklusionsmekanismer 

Det er: 
1. Et videnssamfund med nye kriterier for eksklusion 
2. Forvaltningsstrukturer med stigmatiserende effekter 
3. Institutioner med mangler på differentierede 

fællesskaber 
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Eksklusionsmekanismer 

 
 
 
 
4. Professioner med tilbøjelighed til typificering af børn 
5. Børnefællesskaber med manglende udviklingsstøtte 
6. Monofaglighed med begrænsninger 
7. Forældre, der ikke inddrages 
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Bent Madsen om inklusion 

Det, der virker er, at tænke og praktisere inklusionens 
pædagogik på flere niveauer samtidig: 

1. Et samfund med inklusion som retsgrundlag 
2. En kommunal børne- og ungepolitik med inklusion som 

målsætning 
3. Forvaltninger, der bygger bro mellem det almene og det 

særlige 
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3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Inklusion fortsat 

4. Videre virker det at institutioner oparbejder en inkluderende 
kultur, dvs.: 

1. Inklusion er beskrevet som en fælles opgave for hele 
organisationen 

2. Når vi taler pædagogik og tilgang til børnene, afspejler den 
hele børnegruppen - differentierede fællesskaber 

3. Fagligt fokus på relationen mellem barnet og den sociale 
kontekst 

4. Børnene udvikler socialt ansvar 
5. Det tværfaglige samarbejde er formaliseret 
6. Special- og almenpædagogik er integreret i børnenes 

hverdagsliv 
7. Der er udviklet procedurer for samarbejde med forældre 
8. Dialog med lokalsamfund og omverden 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Inklusion fortsat 

5. Fagprofessionelle med viden om egen praksis, dvs. 
viden om at: 

1. Det kræver meget at skifte fokus fra et overvejende 
individperspektiv til et mere fællesskabsorienteret 
perspektiv 

2. Konflikter mellem det individuelle og det kollektive 
perspektiv bidrager til læring i hele børnegruppen, 
både-og 

3. Perspektivskifte er en central faglig kompetence 
4. Et kompetent barn ikke nødvendigvis er en god 

legekammerat 
5. Børn etablerer deres egne hierarkier 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Inklusion fortsat 

Videre har lærere og pædagoger viden om at 
6. Det virker at se ethvert barns kontaktforsøg som 

udtryk for positive intentioner 
7. Relationerne til børnene er de voksnes ansvar 
8. Der er en pointe i at se det fraværende i det 

nærværende 
9. Det interaktive samspil 
10. Fokus på fælles tredje 
11. Hvordan der kan etableres mulighed for deltagelse i 

differentierede fællesskaber 
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Highlight ord i overskrift  
ved at markere ordet(ene)  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

 
 
Gruppearbejde 
ud fra cases 
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Highlight 1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  
VIA Type Office regular 

 
 
 
 

Typografier 
1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 
3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 
5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 
7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 
9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 
Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  
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