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Fra individuelle sårbarheder til processer i fællesskaber 

Jeg vil starte med at give jer et lille indblik i en hverdagssituation i skolen. Det er en situation, der 
illustrerer børns forskellige muligheder for at tage del i skolens faglige dagsorden, gøre sig 
gældende og bidrage til det fælles. Observationen er fra en 3. kl., hvor børnene i forbindelse med 
naturteknik har fået til opgave at fremstille en drage. Børnene har fået udleveret forskellige 
remedier, og skal selv finde ud af, hvordan de via pinde, snor, plastik og tape kan lave en drage. I 
gruppen, som jeg sidder i nærheden af, sker der følgende: 

Sofie, Marie og Louise er i gruppe sammen. Louise og Marie er optagede af arbejdet, 
mens Sofie sidder og kigger på det, de laver. Sofie spørger på et tidspunkt, om hun må 
sætte tape på. De andre nikker. Sofie klipper et stykke tape, men Louise udbryder, at 
det er alt for lille, og rækker hende et større stykke. Lige inden Sofie placerer tapen, 
bliver hun irettesat af Marie. Marie tager tapen ud af hånden på Sofie og viser, 
hvordan det skal vende.  

Louise og Marie foreslår, at Sofie skal klippe plastikken til dragen. Sofie klipper og viser 
arbejdet frem. ”Det er fint,” siger Louise, mens hun skæver til Marie. ”Måske jeg skal 
gøre det?” siger Marie og tager dragen fra Sofie. Senere spørger Sofie, hvor snoren til 
dragen skal fastsættes. Marie fortæller, at den skal sidde i enden af dragen, hvortil 
Sofie svarer, at hun troede, den skulle være i midten. ”Nej, den skal da sidde i enden,” 
svarer Marie.   

Da dragen er færdig, skal den efterprøves udenfor, men det viser sig imidlertid, at den 
ikke er flyvedygtig, fordi snoren sidder forkert. Placeringen af snoren viser sig at være 
et generelt problem i alle grupper, hvorfor børnene til deres store frustration ikke kan 
få dragerne til at flyve. Lærerne vælger at samle børnene for at drøfte, hvorfor snoren 
skulle placeres i midten. Mens lærerne forklarer, skuler Marie og Louise af og til over 
på Sofie; men de siger ikke noget.  

Senere taler jeg med Sofie om timen og spørger, hvordan det gik med at bygge dragen. 
Sofie fortæller: ”Det gik lidt godt og lidt dårligt. Det gode var, at vi skulle prøve at få 
den til at flyve. Det dårlig var, at de andre ikke ville høre på, at snoren skulle sidde i 
midten. Hver gang jeg siger min idé, så siger de bare noget andet, og så gør de noget 
andet.” 

Observationen er fra mit ph.d.-projekt og jeg anvender den ofte, fordi den meget godt illustrerer 
hvordan nogle børn har begrænset adgang til og mulighed for at gøre sig gældende i skolens 
læringsfællesskaber. Inden jeg siger mere om, hvad der er på spil for Sofie og hendes 
klassekammerater, vil jeg først sige lidt om de to forskningsprojekter, som er afsættet for det, jeg 
vil sige i dag.  

 

 



2 
 

Individualisering af problemer 

Oplægget, jeg skal holde for jer i dag, har jeg valgt at kalde ”Fra individuelle sårbarheder til 
processer i fællesskaber”. Via empiriske eksempler med afsæt i børneperspektivet vil jeg vise, at 
de vanskeligheder, der udvikler sig for nogle børn, ikke alene kan forstås i lyset af individuelle 
sårbarheder i form af en diagnose eller vanskelig social baggrund, men hænger sammen med 
sociale dynamikker og processer i skolens fællesskaber.  

Inden for socialpsykologien har der været en vending fra at se enkeltbørn som problemet til at 
forstå problemet som knyttet til de sammenhæng, hvor børn deltager. Det har ledt til et fokus på 
at forandre og udvikle de sammenhænge og fællesskaber, som børn deltager i. Det er ligeledes et 
fokus, som kendetegner inklusionsforskningen.  

Alligevel sker det ofte, at når der opstår svære vanskeligheder omkring børn i skolen, skærpes 
fokus på det enkelte barns forudsætninger og mulige dysfunktioner, og de sammenhænge, som 
barnet og vanskelighederne er en del af, fortoner sig. Dette sker altså på trods af eksplicitte 
ambitioner om det modsatte, nemlig inklusion gennem arbejde med de skolesammenhænge, som 
problemerne opstår i, sammenhænge der involverer en lang række børn og voksne. 

Problemstillingen med at fokus bliver det enkelte individ frem for konteksten er ikke ny, men jeg 
har i min forskning været optaget af at komme tæt på processer i skolens hverdagsliv for at forstå, 
hvad skolevanskeligheder og udsathed handler om, når perspektivet er børnenes - med henblik på 
kunne bidrage til at forandre og udvikle de sammenhænge, som børnene deltager i.  

Jeg vil præsentere nogle pointer og resultater fra dels mit ph.d.-projekt ”Inklusion – muligheder og 
begrænsninger for deltagelse belyst gennem et børneperspektiv”, dels forskningsprojektet 
”Situeret ulighed i skolen”, hvor jeg samarbejdede med lektor Lene Krogstrup Jakobsen fra UC Syd. 
I begge projekter udforskes hverdagslivet i skolen fra de børn, hvis skoleliv forekommer vanskeligt.  

Oplægget har jeg struktureret således…. 

 

Udforskning af skolens hverdagslivet fra børns perspektiver 

Jeg vil nu sige lidt om, hvordan jeg har grebet forskningsprojekterne an og hvilke teoretiske 
perspektiver, jeg arbejder med. 

I begge forskningsprojekter har jeg foretaget deltagende observationer, hvor jeg har fulgt klasser i 
1 til 2 år. Jeg har anlagt i børneperspektivet med en ambition om at komme tæt på hverdagslivet i 
skolen og derved få indsigt i, hvilke konkrete vanskeligheder børn oplever i det levede skoleliv. 

Teoretisk er projekterne inspireret af kritisk psykologi og social praksis teori. Med afsæt i den 
kritisk psykologiske børneforskning arbejder jeg med et børneperspektiv, hvor fokus er børns 
handlinger og deltagelse. Det betyder, at jeg udforsker, hvordan børnene tager del i skolelivet, 
hvad de er optagede af og prøver at opnå via deres handlinger, og hvordan deres handlinger og 
engagementer bliver mødt af klassekammerater og lærere. Dette indebærer at i stedet for at 
anlægge et forskningsperspektiv på et barn, anlægges der et forskningsperspektiv fra et barn. 
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Interessen samler sig derved om ’at kigge med’ barnet ud i dets sociale liv. Fokus er således ikke 
det individuelle barn, men hvordan barnet tager det en i fælles praksis sammen med andre 
deltagere.   

At anlægge et børneperspektiv kræver ikke en særlig viden eller specifik metode at udvikle viden 
fra et børneperspektiv, men et engageret og nysgerrigt følgeskab med børne. Det betyder, at jeg 
sidder blandt børnene i undervisningen og har opmærksomheden rettet mod, hvad de foretager 
sig. Jeg følger dem ud af klassen, på gangene, i garderoben og ud i frikvarterne. Ved at følge dem i 
løbet af en skoledag får jeg et billede af klassens dynamikker, og hvordan det er at være elev i den 
pågældende klasse. Hvordan det opleves af være elev i den pågældende klasse, opleves imidlertid 
forskelligt. Når man observerer fra for eksempel Sofies stol, kan man få et ganske andet perspektiv 
på livet i klassen, end hvis man for observerer fra Maries stol.  

Social praksis er karakteriseret ved, at deltagerne står forskelligt i det fælles. Deltagerne vil derfor 
opleve det, der sker, forskelligt og udvikle forskellige perspektiver på, hvad der sker, og forskellige 
strategier for at tage del i det. 

I projekterne arbejder jeg med afsæt i forståelser af, at læring finder sted via deltagelse i sociale 
fællesskaber. I den optik bliver adgang til skolens læringsfællesskaber og de dynamiske aspekter 
ved deltagelsen centralt. Den sociale opmærksomhed på børns deltagelse handler derved ikke om 
at opgive skolens faglige dagsorden, men om at arbejde med betingelserne for både undervisning 
og læring (Højholt 2011). 

 

Sammenkobling og frakobling  

Vender vi tilbage til eksemplet med Sofie og dragebygningen, så viser observationen en situation, 
hvor Sofie har særdeles vanskeligt ved at bidrage og gøre sig gældende i gruppearbejdet.  
Observationen lægger op til drøftelser af, hvad det egentlig vil sige ’at være med’. I situationen er 
Sofie for så vidt ’med’, da hun er sammen med de andre, og hun er med til at løse den faglige opgave 
– men hun er med på måder, hvor hun ikke reelt bliver inddraget eller får indflydelse på det, børnene 
er sammen om.  

På tværs af mine analyser går det igen, ’at det at være med’ i flere tilfælde reduceres til et spørgsmål 
om at blive koblet på en gruppe eller meldt til en aktivitet. Det er en tilbagevendende praksis, at 
lærerne forsøger at skabe deltagelsesmuligheder for de børn, der har vanskeligt ved at være med i 
skolens faglige og sociale fællesskaber ved at koble dem på en gruppe. Det er ikke kun noget, der 
sker i undervisningen, men også i bestræbelsen på at skabe deltagelsesmuligheder for børnene i 
frikvartererne. 

Når jeg følger børnene i løbet af skoledagen og på tværs af forskellige situationer, bemærker jeg, at 
Sofie generelt har vanskeligt ved at være med i klassens sociale liv. Jeg ser, at hun ofte er ladt alene, 
at hun ikke bliver valgt af de andre, og at hun selv skal være opsøgende og vedholdende for at skabe 
sig adgang. Kigges der på tværs af skoledagen, ser jeg således en pige, hvis deltagelse indebærer 
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daglig isolation og ensomhed. Lærerne er opmærksomme på, at Sofie har svært ved at få adgang til 
fællesskabet, og de forsøger bl.a. via legegrupper at skabe deltagelsesmuligheder for Sofie.  

I Sofies klasse foregår det på den måde, at inden frikvarteret spørger lærerne børnene enkeltvis, 
hvem de skal være samme, og hvad de skal lave. Oftest er det Sofie, der ikke har nogen at være 
sammen med, hvilket får læreren til at spørge ud i rummet, hvem der vil invitere Sofie med i en leg. 
Mere eller mindre modstræbende indvilliger en gruppe børn i at have Sofie.  

Fra et lærerperspektiv er problemet således løst, men for børnene ser det imidlertid anderledes ud. 
Når jeg følges med børnene ud i frikvarteret, ser jeg, at det kan være vanskeligt at få Sofie inddraget 
i legene, ligesom det ser ud til at være vanskeligt for Sofie at vide, hvordan hun kan byde ind og gøre 
sig gældende. Flere gange må børnene opgive at få lærerens sammensætninger til at fungere i 
praksis. Der udvikler sig på den baggrund nogle paradoksale situationer, idet eksklusionsprocesser 
hænger sammen med de sammensætninger og sammenkoblinger, der er foretaget af lærerne.  

At sammenkobling kan føre til frakobling, er noget, der går igen i mine analyser, og som ikke alene 
omhandler Sofie og hendes klassekammerater. En analytiske pointe er, at inklusionsbestræbelserne 
kan føre til utilsigtede ekskluderende processer, når arbejdet alene retter sig mod børns 
tilstedeværelse blandt andre børn i skolens fællesskaber. Sammensætninger og sammenkoblinger 
uden at arbejde med at inddrage børnene i det fælles, ser ud til at få den betydning, at det i flere 
situationer bliver børnenes opgave at få inklusions udfordringer til at fungere i praksis.   

I den tid jeg følger Sofie og hendes klasse – fra midten af 2. klasse til midten af 4. – oplever jeg, at 
det bliver tiltagende vanskeligt for Sofie at skabe sig adgang til klassens fællesskaber. Jeg ser, 
hvordan hun dagligt bliver forbigået og fravalgt af de andre i undervisningssammenhænge og i 
frikvartererne.   

Sofie har en diagnose inden for autismespektret, og det ser ud til at tone forståelsen af de 
vanskeligheder, der udvikler sig for Sofie – altså at det er pga. diagnosen, at Sofie har svært ved at 
deltage i fællesskabet – og derved mistes blikket for processer i klassefællesskabet. Lærerne 
efterspørger viden om diagnosen som en forudsætning for at håndtere de sociale vanskeligheder. I 
et interview fortæller klasselæreren, at hendes manglende viden om autisme har betydet, at hun 
ikke har fået hjulpet Sofie: 

”I forhold til Sofie har jeg simpelthen for sent fået sat mig ordentligt ind i hendes 
vanskeligheder.” 

”Hvad skulle du have sat dig ind i?” 

”Jeg skulle have sat mig noget mere ind i det med autisme. Det har jeg simpelthen ikke 
nok viden om. Så nogle af de udfordringer, hun har stået med, har jeg ikke været god 
nok til at håndtere.” 

Læreren giver her udtryk for, at det kræver en særlig viden om diagnosen for at kunne håndtere de 
udfordringer, Sofie oplever i sit skoleliv. Det ser ud til, at denne forståelse lukker ned for en nysgerrig 
udforskning af, hvad der er på spil i de konkrete situationer, hvor Sofie har svært ved at være med 
– og de andre har svært ved at inddrage Sofie. Der mangler altså en udforskning af, hvordan børnene 
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møder hinanden, og udgør betingelser for hinandens deltagelse. I situationer, hvor der er en 
diagnose i spil, er der er en tendens til, at årsager til et barns konkrete vanskeligheder bliver 
begrundet med henvisning til en diagnose frem for, at vanskelighederne bliver forbundet med 
forhold i praksis (Rasmussen, 2009).  

Mine analyser peger på, at det ikke er en forudsætning at have indsigt i Sofies specifik diagnose for 
at kunne støtte op hendes skoleliv. Men at det fordrer muligheder og betingelser for at kunne 
udforske børns samspil. Og forståelser af, at det er vigtigt at rette fokus mod børnefællesskaberne 
for at forstå enkeltbørn og de udfordringer, de oplever.  

I mit feltarbejde har jeg hverdagssnakke med lærerne, hvor jeg bl.a. fortæller dem, hvad jeg har set, 
og vi har fælles refleksionsmøder, hvor jeg lægger observationer frem til fælles drøftelse. I de 
samtaler, jeg har med klasselæreren, oplever jeg, at hun bl.a. i relation til mine observationer bliver 
optaget af fællesskabets måde at fungere på, og hun bliver udforskende på, hvordan man kan 
arbejde med fællesskabet, så børnene bliver mere åbne for hinandens bidrag og forskelligheder. Ift. 
observationen af dragebygning og Sofies begrænsede muligheder for at gøre sig gældende siger 
klasselæreren:  

”Det er jo en vigtig viden, vi ikke har fået med, fordi vi ikke har set det. Det er i det konkrete øjeblik, 
vi skal have mulighed for at se det og vejlede dem i forhold til, hvad de kunne have gjort (…) Man 
kunne sikkert sagtens have arbejdet mere med fællesskabet og det der med at åbne op for 
hinandens bidrag.” 

Det sker således en bevægelse fra at være optaget af diagnosen - Sofies sårbarheder - til at blive 
mere optaget af sociale dynamikker i fællesskabet, og hvordan man arbejde med de sammenhænge, 
som problemerne opstår i. 

(pitstop) 

 

Fælles-skabelse 

At rette fokus på fællesskabet betyder i mit teoretiske perspektiv at blive udforskende på børns 
fælles skabelse. Jeg anvender begrebet fælles-skabelse for at pointere det dynamiske og 
processuelle – altså at fællesskaber er noget, der hele tiden skabes, ændres og vedligeholdes 
gennem menneskers aktive handlinger rettet mod at skabe og organisere det fælles. Denne 
forståelse er bl.a. inspireret af Dorte Kousholt, der formulerer sig på følgende måde: 

” Fællesskabsbegrebet kan ses som et analytisk perspektiv på menneskers fælles liv med hinanden, 
der retter fokus mod, hvordan det ’fælles’ organiseres og skabes gennem menneskers konkrete 
handlinger sammen og i forhold til hinanden.” (Kousholt, 2006: 32) 

Børn tager del i denne fælles-skabelse fra forskellige positioner med forskellige muligheder for at 
gøre sig gældende og bidrage til det fælles. Jeg har tidligere været inde på, at social praksis er 
karakteriseret ved, at deltagerne står forskelligt i det fælles. Derved er deltagelse i fællesskaber ikke 
alene et spørgsmål om at være indenfor, på grænsen af eller uden for fællesskabet, men er også et 
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spørgsmål om forskellige og varierende muligheder for at tage del i skabelsen og organiseringen af 
det fælles.  

I tråd med det, jeg tidligere har været inde på ift. Sofie, er det at være en del af et fællesskab ikke 
alene et spørgsmål om at være sammen med andre – inden for fællesskabets rammer – men det 
handler også om muligheden for at blive inddraget i og få indflydelse på de fællesskabende 
processer. Det peger frem imod en inklusionsforståelse, hvor inklusion kan begrebssættes som 
fællesskaber, der er åbne og tilgængelige for den enkeltes bidrag og indflydelse.  

Børn har personlige måder at deltage på i aktiviteter og fællesskaber, og de har personlige måder 
at reagere på, når de oplever ikke at kunne få adgang og gøre sig gældende i skolelivets aktiviteter 
og fællesskaber. Sofie reagerer på den udelukkelse og isolation hun oplever ved at blive tiltagende 
stille. Hun er en elev, man nemt kan overse, fordi hun bevæger sig så stille rundt, siger ganske lidt 
og kan i flere situationer forekomme usynlig. Andre børn reagerer på udelukkelsen ved i høj grad at 
blive synlig, fordi de laver ballade, larmer og forstyrrer undervisningen og er voldsomme over for 
deres klassekammerater. Jeg har fulgt flere børn, der i afmagt over ikke at kunne få adgang til 
fællesskabet handler aggressivt og voldeligt.    

 

(u)synlighed  

På tværs af mine analyser går det igen, at børn, der forekommer synlige i skolens fællesskaber, 
fordi de larmer og laver ballade, samtidig kan være de allermest usynlige, fordi de har 
tilbagevendende oplevelser af at blive udelukket og forbigået af de andre. I den forbindelse ser det 
ud til, at det ’synlige’ og det ’usynlige’ udvikler sig i et dialektisk samspil: Jo mere børnene oplever 
at blive overset og usynliggjort, jo mere synlige bliver de i form af larmende og til tider voldsomme 
og aggressive handlinger, og jo mere bliver de ignoreret og undgået.  

En ond spiral – nogle processer der låser sig fast og cementeres og derved vanskeligt at ændre.  

I sådanne processer er der en tendens til, at problemerne i stigende grad tilskrives det enkelte 
barn, og hvad der forstås som barnets temperament og aggressivitet – altså at der er noget galt 
inden-i-barnet.   

Desuden ser jeg, at i situationer, hvor undervisningen bryder sammen eller vanskeliggøres i svær 
grad, er der nogle børn, der bliver særlig udsatte, fordi undervisningsvanskelighederne ofte forstås 
i relation til deres deltagelsesmåde.  

For at udfolde den pointe – og for at vi ikke flytter problemforståelsen fra at omhandle børnene til 
lærerne - vil jeg kort skitsere nogle historiske dobbeltheder knyttet til skolen – dobbeltheder som 
læreren skal håndtere i de konkrete undervisningssituationer.  
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Skolens historiske dobbeltheder 

Håndtering af vanskelige undervisningssituationer ser ud til at handle om at håndtere skolelivets 
historiske dobbeltheder, som fx at skulle balancere faglige og sociale aspekter. Hvor meget tid må 
sociale konflikter tager fra den faglige undervisning? Hvordan arbejde med det sociale uden at det 
bliver på bekostning af det faglige? 

Lærere skal håndtere mellem hensynet til den enkelte og hensynet til fællesskabet. Hvordan 
prioritere? Hvordan forholder sig til dobbeltheden med at inkludere flere børn, samtidig med at det 
faglige niveau skal højnes - altså høj faglighed og fuld inklusion.  

Undervisningen er forbundet med at få børn til at ville det, de skal. Børn skal være lærings- og 
undervisningsparate, og de skal være reflekterende over egne handlinger, mål, succeser og fiaskoer. 
Kravet hænger sammen med en forståelse af og forventning om, at børn også skal ville det. Børn 
skal med andre ord være motiveret for og have lyst til at gøre det, som forventes af dem som elever. 
Inspireret af Kristine Kousholt (2012) anvender jeg den sproglige sammenstilling ’skulle ville’ til at 
begrebssætte dette dobbelte forhold, hvor børn ikke alene skal deltage i skolens dagsorden, men 
de skal også ville det. 

I forhold til de mange dobbeltheder, må lærere hele tiden afveje, justere, koordinere og prioritere 
deres indsats og arbejdsopgave i forhold til de mange forhold, der påkalder sig deres 
opmærksomhed i relation til en læringsdagsorden og en bestræbelse på at få undervisningen til at 
fungere. 

Det ser ud til, at når lærere ikke kan håndtere skolens historiske dobbeltheder og få undervisningen 
til at hænge sammen, er der nogle børn, der bliver udsatte, fordi vanskelighederne har en tendens 
til at blive forstået i lyset af deres deltagelsesmåde. Der kan derved ske en individualisering af 
problemerne, hvor det kommer til at handle om individuelle børn eller inkompetente lærere fremfor 
at vanskelighederne bliver forstået som knytter til vanskelige opgaver og processer i skolens 
læringsfællesskaber.  

 

Differentierede krav og hensyn 

Med til skolens historiske dobbeltheder hører dens differentieringsopgave, der hviler på en præmis 
om, at det at give børn lige udviklingsmuligheder betyder at behandle og undervise dem forskelligt. 
Men de differentierede krav og hensyn kan bidrage til ulige deltagelsesbetingelser, hvis barnets 
engagement og orientering i klassefællesskabet forsvinder i et individuelt fokus. 

Klassen har dansk og skal læse. Læreren fortæller, hvem der skal læse sammen og siger: 
”Jakob, du læser selv, for det vil du gerne.” Jakob nikker. ”Sigurt sidder sammen med 
mig og Viktor.” Læreren sætter de øvrige børn til at læse sammen to og to. Da hun når 
til Ida, siger hun, at Ida skal læse sammen med hende, Viktor og Sigurt. Ida svarer: ”Jeg 
vil også gerne læse selv.” Lærer: ”Er det ikke lidt trist, Ida? Vil du ikke gerne læse sammen 
med én?” Ida: ”Jo, men så skal det være ligesom de andre, altså ligesom Karen og 
Amalie” Lærer: ”Jeg tror lige, du læser sammen med mig i dag.” Ida ser skuffet ud og 
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siger, at så vil hun hellere læse selv. Læreren siger, at når hun har sat de andre børn i 
gang med at læse, så kommer hun, og taler med Ida.  

Det kræver tid at sætte alle børnene i gang. Mange skal spørge om noget, og det ser ud 
til, at Ida ikke vil vente mere. Hun sætter sig alene bagerst i lokalet og går i gang med at 
læse. Læreren sidder sammen med Sigurt og Viktor. Hun bliver ofte afbrudt af elever, 
der skal spørge om noget, og på et tidspunkt henvender Ida sig også for at bede om 
hjælp. Trivselslæreren, der har til formål at støtte udsatte børns deltagelse og læring, er 
i klassen den pågældende dag, og da han ser Idas henvendelse til læreren, siger han: 
”Hør her Ida, det var lige præcis derfor, du skulle sidde sammen med Sigurt og Viktor, 
for nu forstyrrer du, og det var det, du ikke skulle, så nu bliver du siddende her (sammen 
med læreren og de to andre), og det er ikke til diskussion.” Ida sætter sig ned og ser 
opgivende ud. 

I den her situation er det ikke en diagnose, der får betydning for den måde Ida bliver mødt på, men 
en forståelse af, hvordan vanskeligheder i social baggrund får betydning ind i skolen. Her har figuren 
om ’social arv’ en vis tyngde til trods for, at den er uholdbar både kvalitativt og statistisk set.  

Ida, er en elev, der bliver kategoriseret med svag social baggrund på grund af en psykisk syg og 
ressourcesvag mor, der ifølge lærerne ikke er i stand til at bakke op om Idas skoleliv. Lærerne 
beskriver Ida som en grænseoverskridende, flagrende og forstyrrende pige, der ofte er i konflikt 
med klassekammeraterne. Vanskelighederne forstås i lys af Idas sociale baggrund, som skolen 
forsøger at kompensere for via differentierede krav og hensyn.  

Når vanskelighederne bliver forstået som noget, der kommer hjemmefra, så bliver det skolens 
opgave at kompensere for mangler i elevens familie. Det ser ud til, at denne forståelse får betydning 
for, at Ida bliver mødt anderledes end klassekammeraterne, hvilket fører til en uheldig 
forskelsbehandling og stigmatisering.  

 

Børn forstås og mødes forskelligt 

Det er et vilkår, at børn kommer til skolen med forskellige baggrunde og forskellige forudsætninger 
for at lære, udvikle sig og tage del i skolelivet. Det er ligeledes et vilkår, at børn qua skolens 
differentieringsopgave bliver forstået og mødt forskelligt. Nogle børn mødes gennem særlige 
problemforståelser, der bidrager til udgrænsning, isolation og eksklusion.  

Som jeg har været inde på mødes Sofie gennem sin diagnose, der farver forståelsen af de 
vanskeligheder, der udvikler sig for hende. I forhold til Ida ser jeg, at når det gælder konflikter med 
klassekammeraterne, er der ikke den samme lydhørhed over for hendes version. Det ser ud til, at 
det ikke forekommer relevant at høre hendes version af konflikten, da der er nogle 
problemforståelser i spil, der farver forståelsen. Jeg ser ikke, at lærerne forholder sig udforskende 
og nysgerrig på Idas grunde og deltagelsesbetingelser. 
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I forhold til et inklusionsbegreb, så leder det frem til en forståelse, hvor inklusion kan begrebssættes 
som fællesskaber, der er åbne og tilgængelige for den enkeltes bidrag og indflydelse, og hvor den 
enkelte bliver forstået og mødt som en værdig deltager.  

Med værdighedsbegrebet peger jeg hen imod, at den enkelte ikke bliver forstået og mødt gennem 
en social kategori, der farver forståelsen. Værdighed knytter sig for mig at se til at møde den enkelte 
som et menneske, der handler begrundet i forholde til betingelser i praksis. Det fordrer, at man 
forholder sig nysgerrigt og undersøgende til den grunde og betingelser for deltagelse. Et led i en 
sådan nysgerrig udforskning er at anlægge et børneperspektiv.  

 

Udforskning af praksis fra et børneperspektiv 

I mit arbejde har jeg som tidligere nævnt lagt observationer frem til fælles drøftelse med lærere og 
pædagoger, hvilket har ledt til nye perspektiver og problemforståelser, der har givet afsæt for nye 
handlemuligheder. Det er ikke altid nødvendigt at sige så meget - observationerne talte for sig selv. 
I forbindelse med observationer af Idas deltagelse ledte det til udsagn om: 

”Jeg har aldrig tænkt over det på den måde” (at man møder børn forskelligt) 

 ”Jeg bliver virkelig ked af det, når jeg læser det. Hun har ikke en chance hos os” 

”Det er ligesom Ida, der er blevet problemet. Mange af de ting hun gør, gør de andre også. Ida 
forsøger jo at være med.” 

Indsigterne førte til drøftelser af, hvordan der kunne arbejdes med børnefællesskabet og børn og 
voksnes måder at forstå og møde hinanden på. Indsigterne gjorde det muligt at arbejde med 
problemerne i klassens fællesskab frem for at forsøge at kompensere for mangler i hjemmet.   

Nogle måneder senere fortæller en af klassens lærere, hvordan den ændrede problemforståelse og 
den dertilhørende indsats havde igangsat en positiv udvikling. Læreren siger i den forbindelse: ”Det 
er en helt anden klasse at komme ind i, og det er bare fordi, vi har ændret måden, vi møder børnene 
på, så sker det her, det er jo helt vildt.” 

Børneperspektivet gør det muligt at overskride individperspektivet og forståelser af, at problemer i 
f.eks. Sofie og Idas skoleliv må forstås i lyset af, at der er noget ’galt’ inden-i-barnet eller i barnets 
sociale baggrund, som skolen skal justere på og kompensere for. Børneperspektivet bidrager med 
indsigt i, at problemerne knytter sig til sociale dynamikker i fællesskaberne, hvor børn og voksne 
gensidig udgør betingelser for hinandens deltagelse. 

Afslutningsvis vil jeg vise en model, der har til hensigt at støtte lærere og pædagogers udforskning 
af egen praksis ved at anlægge et børneperspektiv.  

 


