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1. Indledning 

Den 20 år gamle internationale hensigtserklæring om at arbejde for at skabe en skole for alle 

(Salamancaerklæringen, 1994) slog for alvor igennem herhjemme, da Folketinget i foråret 

2012 vedtog lov nr. 379 om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige under-

visning (Retsinformation, 2012). Med den nye lov er der indført en ny afgrænsning, der bety-

der, at elever med behov for under ni timers støtte om ugen ikke længere er omfattet af 

bestemmelserne om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, men skal 

modtage den nødvendige støtte inden for rammerne af den almindelige undervisning. Det 

politiske mål er, at 96 % af eleverne er inkluderet i den almindelige undervisning i 2015. 

Inklusionsekspert Mel Ainscow betragter lærerne som værende nøglen til udviklingen af 

mere inkluderende undervisningsformer (Ainscow, 2010, s. 139). Han påpeger også vigtig-

heden af, at der er konsensus om de inkluderende værdier. Forskning viser, at netop et fæl-

les værdigrundlag er vigtigt, for at elever med særlige behov ikke skal føle sig stigmatiseret 

(Dyssegaard & Larsen, 2013, s. 19). For at løfte inklusionsopgaven er der behov for nye 

undervisningsmetoder og efteruddannelse af lærerne, hvilket understreges af, at det er un-

der hver 10. lærer, der føler sig rustet til inklusionsarbejdet (Mehlsen, Tetler, & Ratner, 

2013). 

”Indlærings-kinesiologi”1, som er en metode til at fremme læringsforudsætninger og lærings-

parathed, er et konkret bud på en kompetence, der kan støtte inklusionsprocessen. Meto-

den er ikke særlig udbredt i den danske folkeskole, selvom den dog langtfra er ny.  Davæ-

rende undervisningsminister, Bertil Haarder, bekræftede således, på foranledning af spørgs-

mål fra Folketingets Uddannelsesudvalg, tilbage i 1990, at ”Kinesiologi er en metode, der kan 

anvendes sideløbende med andre pædagogiske metoder. Det er den enkelte lærers ansvar at 

vælge den eller de metoder, der bedst fører til det opstillede undervisningsmål” (Haarder, 

07.03.1990). Udover en mangeårig undren over at metoden ikke er mere udbredt, end tilfæl-

det er, så har jeg haft et par oplevelser, som har gjort, at jeg ønsker at sætte spotlight på 

indlærings-kinesiologi2 som metode i den inkluderende skole: 

                                                      
1
 Begrebet defineres nærmere i teoriafsnittet. Er stort set synonym med Pædagogisk Kinesiologi, One Brain, 

Edu-K og Integrations-kinesiologi. 
2
 Jeg vælger konsekvent at sætte bindestreg i ordet ”indlærings-kinesiologi” for at gøre det mere læsevenligt. 
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For det første blev jeg kort før min 4. års praktik kontaktet af Bodil3, som er lærer på praktik-

skolen. Hun vidste, at jeg har en fortid som både fysioterapeut og kinesiolog4, og efterlyste 

metoder, der kunne hjælpe Mathias i 4. klasse, som var frustreret over, at han stadig ikke 

kunne læse (se bilag 2 for casebeskrivelse). Bodils beskrivelse af Mathias indikerede, at han 

bl.a. havde vanskeligheder med samarbejdet mellem de to hjernehalvdele. Jeg var optaget af 

min praktikforberedelse, og havde ikke tid til at teste ham. Derfor nøjedes jeg med at give 

Bodil et øvelsesprogram til ham, som vi justerede lidt undervejs. De fremskridt Mathias op-

nåede på få måneder, i samarbejde med en engageret og empatisk lærer, i både læsefær-

digheder, formuleringsevne og trivsel, bekræfter indlærings-kinesiologiens store potentiale i 

skoleregi.  Der er da også forskningsmæssig evidens for, at kinesiologi har effekt på læse-

indlæring, hvilket bl.a. også understøttes af flere danske projekter (Hesselholt & 

Goldschmidt, 1989) (Sieverts, 2004). 

For det andet var jeg blevet provokeret af et resultat fra en amerikansk undersøgelse, hvor 

det viste sig, at over 75 % af eleverne på specialskolerne var orienterede mod deres kreative 

hjernehalvdel (Hannaford, 2011). Derfor gennemførte jeg, af lige dele interesse og nysgerrig-

hed, et lille kvantitativt pilotprojekt i 2013 med det formål at få en fornemmelse af, om der 

herhjemme er den samme tendens (bilag 5). I min undersøgelse testede jeg, ud over den 

enkelte elevs dominansprofil5, også samarbejde mellem højre og venstre hjernehalvdel. Det 

viste sig, at tendensen til at segregere ikke-logisk dominante var endnu mere udbredt end i 

den amerikanske undersøgelse, idet 20 ud af de 21 testede elever på et fem ugers læsecen-

terkursus var kreativt dominante. I de tre medvirkende almenklasser var fordelingen mellem 

logisk og kreativt dominante elever nogenlunde fifty-fifty, hvilket svarer til normalforde-

lingen i en population. Derudover fandt jeg, at samtlige testede læsecenterelever, som Ma-

thias, havde udfordringer i samarbejdet mellem højre og venstre hjernehalvdel, mod kun 23 

% i almenklasserne. Når man har metoder, der kan lette livet for en stor gruppe marginalise-

rede elever, så bør de ikke ignoreres.  
                                                      
3
 Alle medvirkende optræder med opdigtede navne. 

4
 En kinesiolog er en behandler med et transdisciplinært perspektiv, der anvender forskellige muskeltest i 

afdækningen af klientens udfordringer og for at hjælpe vedkommende til at finde svarene i sig selv.  

5
 Der findes i alt 32 forskellige dominansprofiler. En persons medfødte grundprofil udgøres af kombinationen af 

dominante hjernehalvdel, øje, øre, hånd og fod. Dominansprofilen giver vigtig information om den enkeltes 
måde at tilegne sig og bearbejde information både i afslappet tilstand og under stress.  
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2. Problemformulering 

Formålet med opgaven er at undersøge, hvordan metoden ”indlærings-kinesiologi” kan 

komme både elever og lærere til mest mulig gavn i inklusionsprocessen. Jeg forestiller mig 

metoden som en blomst i ressourcecentrets buket af kompetencer, og vil have fokus på den 

praktiske implementering på den inkluderende skole.  

Dette leder frem til følgende problemformulering: 

”Hvordan kan indlærings-kinesiologi implementeres som et specialpædagogisk tilbud i fol-

keskolen i harmoni med en inkluderende kulturforståelse?” 

 

2.1. Nøgleord 

Indlærings-kinesiologi:  

Helhedsorienteret metode til at facilitere læring gennem bevægelse og teknikker, der redu-

cerer stress, fremmer ro, fokus, koncentration, energi og trivsel. Begrebet uddybes i teoriaf-

snittet. 

Implementeres: 

Gøres til en del af praksis. 

Specialpædagogisk tilbud: 

Som en kompetence i skolens ressourcecenter. 

Folkeskolen:  

0. til 10. klasse i skoler, der er forpligtet på den nye folkeskolereform. 

I harmoni med: 

I overensstemmelse med. Så det passer godt sammen med. 

Inkluderende kulturforståelse: 

Inklusion betragtes som en dynamisk proces, hvor alle implicerede parter gensidigt tilpasser 

sig hinanden i et fællesskab i anerkendelse af, at alle er unikke og specielle, hvorfor enkelt-

personer ikke fremstilles som fejlholdige. Begrebet uddybes i teoriafsnittet. 
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3. Læsevejledning  

Udgangspunktet for denne bacheloropgave er, at jeg i over 20 år har undret mig over, at 

indlærings-kinesiologi ikke allerede er vidt udbredt i folkeskolen. Jeg har selv en baggrund 

som fysioterapeut og kinesiolog, og er af den klare opfattelse, at indlærings-kinesiologi vil 

kunne gavne rigtig mange børn i folkeskolen. Det er som nævnt uomtvisteligt, at metoden 

har effekt. Mit fokus og min undring er derfor rettet mod praksis. Hvordan kan indlærings-

kinesiologi implementeres i den danske folkeskole anno 2014 med det formål at lette hver-

dagen for alle parter? Skolen står over for store forandringer nu hvor den nye folkeskolere-

form og ”inklusionslovgivningen” søsættes, og der kaldes på specialpædagogisk kompetence 

på skolerne. Her ser jeg indlærings-kinesiologi som en oplagt blomst at tilføje ressourcecen-

trets buket. Metoden har elementer af forebyggende, foregribende og indgribende karakter.  

Bacheloropgaven består af følgende dele: 

 Indledning og problemformulering, hvor jeg kort opridser inklusionsudviklingen, for-

tæller om en case fra praktikskolen og præsenterer resultater fra mit pilotprojekt. 

Problemformuleringen er udsprunget af et ønske om at se indlærings-kinesiologi i ly-

set af en inkluderende skolekultur. 

 Teoriafsnittet er en form for udvidet begrebsafklaring. Her indvies læseren i meto-

den ”indlærings-kinesiologi”, jeg definerer begrebet ”en inkluderende kulturforstå-

else” og bringer eksempler på ”forebyggende”, ”foregribende” og ”indgribende” ind-

sats med indlærings-kinesiologi. 

 Empiriafsnittet beskriver min kvalitative interviewundersøgelse med seks lærere, der 

tilsammen har 46 års erfaring i at anvende indlærings-kinesiologi i folkeskolen.  

 Analyseafsnit, hvor de indsamlede data analyseres med teori om en inkluderende 

skolekultur og tre niveauer for specialpædagogisk indsats.   

 Konklusion og handleperspektiv. Her samles essensen fra analysen og problem-

formuleringen besvares. 

 Perspektivering, hvor jeg overvejer muligheder for forsknings- og udviklingsprojekter 

med indlærings-kinesiologi i folkeskolen.  
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4. Teori  

Jeg vil i dette afsnit afklare opgavens analysebærende begreber. Først introduceres metoden 

”indlærings-kinesiologi”, som i praksis er en samlebetegnelse for en række trivsels- og læ-

ringsfaciliterende tilgange. Dernæst vil jeg afdække begrebet ”inkluderende kulturfor-

ståelse”, da det er i den kontekst, jeg ønsker at undersøge, hvordan indlærings-kinesiologi 

bedst muligt kan komme til gavn. Til sidst i teoriafsnittet vil jeg introducere de tre niveauer 

for specialpædagogisk indsats; ”forebyggende, foregribende og indgribende” og eksemplifi-

cere dem med elementer fra indlærings-kinesiologien. 

4.1. Indlærings-kinesiologi 

Lad mig starte med at slå fast: Børn lærer ikke at læse ved at blive tilbudt indlærings-kine-

siologi - børn lærer at læse ved at læse! Men gennem indlærings-kinesiologi, kan man elimi-

nere negative stressorer, så barnet bedre kan profitere af sin læsetræning. Det samme gæl-

der naturligvis i skolens øvrige fag. Ved at udvælge de relevante ”værktøjer i værktøjskassen 

indlærings-kinesiologi” kan man således fremme elevens læringsforudsætninger og lærings-

parathed. Mange af disse værktøjer er adopteret fra andre fagområder; sansemotorisk træ-

ning, hjernegymnastik, visualisering, hjerneintegration, bevægelseslege, afstresning, øjenko-

ordination, læringsstile, adfærdsprofiler, afspænding, affirmationer, åndedrætsøvelser, 

kropsbevidsthed, meridianenergi, neuromuskulær træning, mindfulness, energiøvelser, 

strækøvelser, yoga, balancetræning, ligesom der er teorioverlapning med metoder som Co-

operative Learning, neuropædagogik og Whole Brain Teaching. Det der gør indlærings-kine-

siologi til et så effektivt og kraftfuldt redskab, er primært muskeltesten, som benyttes til at 

kommunikere med kroppens indbyggede intelligens. Derved kan man nemt, hurtigt og sik-

kert få vigtige informationer om elevens udfordringer, og hvilket ”værktøj” der bedst kan 

adressere disse (Tamsen & Hovgaard, 2012, s. 33). Nogle synes, at denne muskeltest kan 

virke lidt hokuspokus. Det er muligvis fordi ”kinesiologer arbejder på 77 forskellige måder”, 

som en af mine informanter lidt frustreret udtrykte det. Denne forskellighed skyldes, at hele 

”indlærings-kinesiologi-værktøjskassen” kun er én af en hel håndfuld forskellige værktøjskas-

ser med kinesiologi-retninger, som den fuldt uddannede kinesiolog kan dykke ned i. Jeg vil 

også medgive den pågældende informant, at nogle af disse kinesiologi-retninger er mindre 

jordnære end indlærings-kinesiologi. Men netop muskeltesten er ikke mere mystisk, end det 
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at man forbigående mister spændingen i musklerne, hvis man udsættes for en stressende 

oplevelse - som fx at få en ubehagelig besked. Det er en forfinet udgave af denne neuro-

muskulære virkningsmekanisme, der er grundlaget for den kinesiologiske muskeltest 

(Walther, 2000, s. 304). Der er således ikke noget, hverken i muskeltesten eller de andre 

”værktøjer”, der anvendes i indlærings-kinesiologi, der kolliderer med min naturvidenskabe-

lige baggrund som fysioterapeut. Muskeltesten udføres ved at testpersonen løfter armen op, 

og fastholder den i stilingen. Testeren øver et let tryk nedad på armen, og sammen vurderes, 

om musklen er i stand til at modstå det lette tryk, eller om den giver efter (se bilag 4 for 

yderligere information).  

Ordet ”kinesiologi” betyder på græsk ”læren om bevægelse”, og indlærings-kinesiologi har 

da også et stort fokus på bevægelsens betydning for læring, ligesom der lægges vægt på at 

skabe et stressfrit læringsmiljø og noget så basalt som at drikke nok vand, trække vejret or-

dentligt og tilstræbe et stabilt blodsukker. De seneste år er der forsket meget i sammen-

hængen mellem fysisk aktivitet og læring (Dennison & Dennison, 2010) (Hannaford, 2005). I 

Danmark blev der i efteråret 2011 afholdt en konsensuskonference med deltagelse af en 

række forskere fra Skandinavien og repræsentanter fra idrættens organisationer. Her kon-

kluderede man, på baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på 

konferencen, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring – 

uanset alder (Bangsbo, 2011). Enhver læringssituation omhandler stort set de samme trin; 

sanseindtryk, integration, assimilation og handling. Det har vist sig, at simple integrations-

fremmende øvelser, der fokuserer på sensorisk aktivering og balance, letter de enkelte trin i 

læreprocessen ved at vække krop-sind systemet og gøre det parat til at lære (Hannaford, 

2005, s. 125).  ”Hjernegymnastik” som er et af de værktøjer, der bruges rigtig meget i indlæ-

rings-kinesiologi, bygger netop på denne baggrundsviden. Det er i øvrigt ikke nødvendigt at 

beherske muskeltesten for at anvende hjernegymnastik-øvelser6 som energibreak i undervis-

ningen, eller mere specifikt til at få eleverne til at lytte bedre eller stresse ned efter et kon-

fliktfuldt frikvarter. Sammenfattende kan man sige, at der med indlærings-kinesiologi arbej-

des helhedsorienteret med krop, hjerne, følelser, tanker og energi med det formål at 

                                                      
6
 Jeg vælger konsekvent at sætte bindestreg i ordet ”hjernegymnastik-øvelse” for at gøre det mere læsevenligt. 
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fremme læringsforudsætninger og læringsparathed. Man kan arbejde med forskellige ele-

menter af metoden i klassen, på mindre hold og i forhold til enkeltindivider.  

4.2. Den inkluderende kulturforståelse 

Den inkluderende skoles kulturforståelse kommer til udtryk på mange niveauer: Fra skolens 

virksomhedsplan, over værdisættet, de etisk-pædagogiske diskussioner, de pædagogiske 

strategier, til den praktiske organisering af undervisningen og i mødet med den enkelte elev i 

dagligdagens aktiviteter. Visionen er at skabe læringsmiljøer for alle lokalområdets børn, der 

fjerner hindringer for læring og deltagelse. ”Skolen giver høj prioritet til drøftelser af, hvor-

dan undervisning kan skabe gode læringsmuligheder for alle børn” (Baltzer, 2013, s. 312). 

Denne inkluderende kulturforståelse, bør ses i sammenhæng med det paradigmeskifte der 

er sket i pædagogikkens og psykologiens syn på barnet fra 1980’erne og frem. Pendulet har 

svinget fra tidligere tiders opfattelse af barnet som en passiv modtagende novice, i en 

verden af erfarne voksne, til opfattelsen af det kompetente barn som værende både 

autonomt og stærkt. Pendulet er nu mere på midten, hvor den voksnes rolle er at optræde 

autoritativt, og evne både at indleve sig i barnets situation og opstille passende krav og 

forventninger ud fra et princip om, at ansvar og selvbestemmelse bør uddelegeres i takt med 

barnets udvikling, motivation og evner (Sommer, 2006, s. 49). Forskningsprojektet, ”Børn og 

Kultur i Norden”, påpeger samme udvikling i synet på barnet, hvor børn i dag anerkendes 

som både ”oplevere, modtagere, deltagere, handlende, kommunikerende og skabende, på én 

gang beings og becommings” (Juncker, 2013, s. 29).  

Set i lyset af denne udvikling anerkendes børn i den inkluderende kulturforståelse som med-

skabende aktører i deres eget liv. Læring er ikke påfyldning af tomme kar, men en socialkon-

struktivistisk foreteelse, hvor barnet i samspil mellem omgivelserne og egen indre kreati-

vitet, er medansvarlig for egen læring. Derfor bør der tages udgangspunkt i barnets eget 

udtryk; dets ønsker og mål for sin umiddelbare fremtid. Dette perspektiv understreges i 

Knud Illeris’ bog ”Læring”, hvor han citerer Engeström: ”En zone for nærmeste udvikling er 

en dialog mellem barnet og dets fremtid; det er ikke en dialog mellem barnet og en voksens 

fortid” (Illeris, 2009, s. 73).  
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Et vigtigt kendetegn i den inkluderende skolekultur er også, at skellet mellem de normale og 

de specielle er fjernet, idet alle betragtes som værende specielle og værdifulde for fælles-

skabet. Det er netop denne ret til at være en anerkendt del af fællesskabet, som den 

inkluderende kulturforståelse advokerer for. Her tales ikke om børn med problemer, men 

om børn i problemer. Dermed signaleres, at problemet ikke er iboende barnet, men opstår i 

dets møde med læringsmiljøet. Skolens opgave er således at tilrettelægge læringsmiljøet, så 

den enkelte elev imødekommes, og får mulighed for at bidrage aktivt.  

Det kræver både stor fleksibilitet og nytænkning at håndtere inklusionsopgaven. At skabe en 

inkluderende skolekultur er en vedvarende proces, som udfoldes i en dynamisk vekselvirk-

ning mellem alle implicerede parter (Alenkær, 2010). Antropolog Kirsten Hastrup påpeger i 

sin skildring af begrebet kultur, at ”frem for alt er kulturen fleksibel; den er det, mennesker 

bruger den til, og gør den til” (2004). Det er en vigtig pointe, at skolekultur ikke er noget sta-

tisk, men at den til stadighed formes af de mennesker, der er en del af den. For at sikre at 

lærerne føler ejerskab for værdigrundlaget, er det afgørende, at ledelsen formår at vende 

beslutningsprocessen, så den kommer nedefra og op (Dyssegaard & Larsen, 2013, s. 20). 

Dette fælles værdigrundlag skal følges op med konkrete ændringer i den måde undervis-

ningen organiseres. Psykolog og inklusionsekspert Rasmus Alenkær betragter da også inklu-

sionsudvikling som værende synonym med skoleudvikling, da der kaldes på nye måder at 

organisere undervisningen. Hvis den inkluderende skole ønsker at opretholde den traditio-

nelle inddeling af eleverne i stamklasser, skal den nødvendigvis suppleres af en høj grad af 

undervisningsdifferentiering, tolærerordninger og en kreativ og dynamisk tilgang til holdde-

ling. Sidstnævnte kan tage udgangspunkt i dagsform, læringsstil, køn, faglige niveau, adfærd, 

motivation osv. Holdstørrelsen kan også variere - og i enkelte tilfælde bestå af kun én enkelt 

elev og en lærer. I givet fald er målet, at eleven bibringes ”de redskaber og den tryghed, der 

gør, at eleven kan komme tilbage til de øvrige elever” (Alenkær, 2010, s. 201). I den inklude-

rende kulturforståelse er adgangsbilletten til ressourcecentrets specialpædagogiske viden, 

lærertimer og materialer ikke et ”stempel med en diagnose”, men et ønske fra eleven om at 

udvikle sig.  
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4.3 Specialpædagogiske indsatsniveauer i den inkluderende skole 

Lektor Kirsten Baltzer opererer med tre niveauer for specialpædagogisk indsats; den ”fore-

byggende” den ”foregribende” og den ”indgribende”. Hun pointerer vigtigheden af, at der 

løbende reflekteres over det praktiske pædagogiske arbejde, så man hele tiden kan sætte 

ind med de rette specialpædagogiske hjælpeforanstaltninger. I praksis kan det være vanske-

ligt at trække et skarpt skel mellem den forebyggende og foregribende indsats (Baltzer, 

2013). Men for at lette overskueligheden vil jeg alligevel definere de tre niveauer hver for sig 

i det følgende. For at fremme læserens forestilling af indlærings-kinesiologiens forskellige 

tilgange til hjælpeforanstaltninger, vil jeg i samme forbindelse præsentere de mest oplagte 

”værktøjer” til brug i skoleregi. 

4.3.1. Forebyggende  

Det ligger i begrebet forebyggelse, at man træffer forskellige foranstaltninger for at hindre 

noget uønsket i at ske. Det kan være screeninger på hele klassen, som bruges fremadrettet 

til at justere planlægningen af undervisningen. Hvis det fx viser sig, at læseudviklingen skri-

der for langsomt fremad, så kan man sætte ind med målrettede kursusforløb på klassen, så 

de elever, der halter bagefter, får en chance for at komme med. Tilsvarende kan der scree-

nes for trivselsproblemer ved at gennemføre spørgeskemaundersøgelser med et par års 

mellemrum. Skolens ressourcecenter kan også bedrive forebyggende arbejde gennem råd-

givning omkring AKT-problematikker (Baltzer, 2013). 

Et oplagt eksempel på en forebyggende screening med indlærings-kinesiologi vil være at 

teste dominansprofiler på samtlige elever. Dominansprofilen giver værdifulde informationer 

om den enkelte elevs lærings- og adfærdsprofil: Hvordan eleven opfatter, integrerer og be-

arbejder den information, han får ind gennem sanserne, og hvordan han kan bedst kan ud-

trykke sig (Hannaford, 2011). Ved at gøre brug af indsigterne fra dominansprofilerne, kan vi 

forebygge den ubevidste diskriminering af de kreativt dominante elever som omtalt i indled-

ningen. En anden oplagt screening med indlærings-kinesiologi er test for det ”krydsede be-

vægelsesmønster”, hvorved man får vigtige informationer om elevens eventuelle udfordrin-

ger i det bilaterale hjernesamarbejde. En udfordring som Mathias, der blev præsenteret i 

indledningen, delte med samtlige testede læsecenterelever. Mathias har i øvrigt også en 

dominant kreativ hjernehalvdel (se bilag 3 for hans fulde dominansprofil). 
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”Hjernegymnastik” er oplagt som forebyggende foranstaltning i alle lektioner i alle klasser. 

Systemet består af omkring 25 forskellige bevægelsesaktiviteter, der fremmer læring med 

hele hjernen, og mottoet for skaberen af Brain Gym®, som de danske hjernegymnastik-øvel-

ser er udsprunget fra, er da også, at ”bevægelse er nøglen til læring” (Dennison & Dennison, 

2007, s. 7). Øvelserne fremmer elevernes opmærksomhed, rumretningssans, energiniveau, 

øjnenes samsyn, indre ro, koncentration, fokus, hukommelse, følelsesmæssige balance, af-

spænding, koordination, visuelle opmærksomhed, selvtillid, øje-hånd-koordination, iltning af 

hjernen, forståelsesevne, fleksibilitet, kroppens balance, beslutningsdygtighed, faglige for-

måen, hørelse, kropsholdning, vejrtrækning, centrering, mod og handlekraft (Ballinger, 

2002). Hver enkelt øvelse tager 1-2 minutter, og man kan sammensætte et lille program, alt 

efter hvad man ønsker at opnå. Der er endda udgivet en bog ”Sang og musik til hjernegym-

nastik” med tilhørende CD, som gør det endnu mere motiverende at anvende disse øvelser 

(Mølle, 2012).  

4.3.2. Foregribende 

Med en foregribende indsats gør man noget tidligere, end man ellers ville have gjort. Den er 

ofte tæt forbundet med, eller en udløber af, en forebyggende indsats. I Kirsten Baltzers optik 

bevæger vi os også fra forebyggende til foregribende indsats, når ressourcecentret bidrager 

både med lærertimer, viden og materialer, og overtager ansvaret for fx et læsekursus. På 

AKT-området er det foregribende arbejde, når lærerne i dialog med ressourcecentrets AKT-

team får hjælp til løsning af mindre problemer gennem rådgivning eller gennem støtte til at 

gennemføre klassekurser (Baltzer, 2013). 

Ser vi på den foregribende indsats med indlærings-kinesiologi, så bliver et redskab som do-

minansprofiler foregribende, når læreren ændrer sin adfærd over for eleven i overensstem-

melse med den indsigt profilen tilvejebringer. Det er vigtigt at påpege, at dominansprofilen 

ikke skal bruges til at sætte etiketter på eleverne, men som ”modeller, der kan lære os at 

respektere den enkelte elev, og skabe et optimalt læringsrum som understøtter hver elevs 

evne til at bruge hele hjernen integreret” (Hannaford, 2011, s. 49). Hvis jeg fx ved, at Mikkel 

blokerer på hørelsen, når han bliver presset, så nytter det ikke, at jeg igen og igen fortæller, 

hvordan han skal gå til en bestemt opgave. Eller hvis jeg ved, at Isra har brug for fysisk at 
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gøre det, der skal læres, så er det oplagt at inddrage det i undervisningen, ved fx at lade 

hende ”gå” de nye bogstaver eller forme dem i modellervoks under bogstavsindlæringen.  

Hjernegymnastik må betegnes som foregribende, når man udvælger øvelser til klassen, hol-

det eller enkelte elever med et specifikt formål, der strækker sig ud over det man ville opnå 

med en rask gåtur.  

Hvis en screening har vist, at en elev har udfordringer i det bilaterale krops- og hjernesam-

arbejde, og dermed det krydsede bevægelsesmønster, kan det tilgås enten foregribende 

eller indgribende, afhængig af hvilke kompetencer der findes på ressourcecentret, og hvad 

forældrene er interesserede i. Den foregribende indsats vil være et standardøvelsesprogram, 

i lighed med det Mathias fik. 

4.3.2. Indgribende 

Hvis det foregribende arbejde ikke er tilstrækkeligt til at løse de udfordringer eleven møder, 

så må man gribe mere radikalt ind. Ved læsevanskeligheder er VAKS7 undervisning på mini-

hold og IT-rygsækken eksempler på indgribende foranstaltninger, som må betegnes som en 

egentlig specialpædagogisk indsats. Slår den foregribende AKT-indsats ikke til, kan der blive 

tale om mere indgribende foranstaltninger som AKT-kurser på små hold. Den bagvedlig-

gende filosofi er at, ”når der er en elev i vanskeligheder, er der også en lærer i vanskelighe-

der” (Baltzer, 2013, s. 317).  

Hvis en elev har AKT-problematikker, generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder 

eller problemer med det krydsede bevægelsesmønster, så kan en indgribende indsats med 

indlærings-kinesiologi være aktuel. En sådan individuel session i kinesiologi kaldes en ”afba-

lancering” som udtryk for, at målet er at skabe balance i krop og sind. Her tages altid ud-

gangspunkt i et mål, som eleven selv opstiller, eksempelvis: ”Jeg er glad for at gå i skole”, 

”Jeg elsker at læse”, ”Jeg har totalt styr på matematikken”. Derefter bruges muskeltesten til 

at finde de ”værktøjer”, der bedst hjælper eleven på vej mod sit mål. Afbalanceringen følges 

op med hjemmearbejde, som typisk skal udføres daglig indtil næste session ca. en måned 

senere. Det kan fx være en sætning, eleven skal gentage, nogle reflekspunkter, der skal sti-

                                                      
7
 VAKS (Vælg AfKodningsStrategi). Forskningsbaseret undervisningssystem i ordlæsestrategier til ordblinde og 

andre med ordlæsevanskeligheder. 
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muleres, visualisering på målet, en afstresningsteknik, anbefalinger omkring lektielæsning og 

altid nogle udvalgte hjernegymnastik-øvelser. Der bør afsættes omkring 1½ time pr afbalan-

cering, hvor forældrene er til stede, så de kan følge med i processen. Herved opnår de også 

større forståelse for hjemmeprogrammet og dermed større motivation for at hjælpe barnet 

med at få det gennemført. Har eleven ikke fået tilfredsstillede udbytte efter 3-5 afbalance-

ringer, bør PPR inddrages. 

Med blot seks intensive kursusdage i indlærings-kinesiologi, hvor vægten er på hjernegym-

nastik og dominansprofiler, introduceres deltagerne også for en miniudgave af en sådan 

målafbalancering. Men hvis skolens ressourcecenter råder over lærere, der er så veluddan-

nede inden for kinesiologi, som de fleste af mine informanter er, så er der naturligvis mulig-

hed for at hjælpe eleven mere effektivt og dybtvirkende.  

 

5. Empiri 

I det følgende beskrives min undersøgelsesmetode, hvilken type data der er fremkommet, 

hvordan jeg har behandlet disse, samt hvilke overvejelser jeg har gjort om kvaliteten af data 

i forhold til besvarelse af min problemformulering.  

 

5.1. Undersøgelsesdesign 

For at afdække problemformuleringens spørgsmål har jeg valgt en kvalitativ interviewunder-

søgelse, da mit mål har været at opnå viden om læreres praksiserfaringer med indlærings-

kinesiologi. Informanterne er fundet gennem en fælles e-mail udsendt til medlemmer af for-

eningen Danske Kinesiologer. Her efterlyste jeg lærere, der havde erfaringer med kinesiologi 

i skoleregi, og som var villige til at bidrage til min bacheloropgave. Informanterne har efter-

følgende henvendt sig til mig på mail. Jeg fravalgte dem, der udelukkende har anvendt me-

toden på specialskoler og på ungdomsuddannelser. Tilbage var fem informanter, en sjette fik 

jeg kontakt med gennem en fælles bekendt. Tre af informanterne har valgt at opsige deres 

lærerjob for at arbejde på fuld tid med kinesiologi i egen virksomhed. Men da de tre til 

sammen repræsenterer 25 års erfaringer med kinesiologi i folkeskolen, valgte jeg alligevel at 
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tage dem med i undersøgelsen, da jeg vurderede, at de kunne bidrage med værdifulde data. 

De tre øvrige informanter anvender til daglig forskellige elementer af indlærings-kinesiologi 

som ansatte i folkeskolen, og har tilsammen 21 års erfaringer hermed.  Af logistiske årsager 

valgte jeg telefoninterviews, da informanterne er fordelt over tre af landets fem regioner. 

Alle informanter fik tilsendt interviewguiden (bilag 6) på mail, så de havde mulighed for at 

reflektere over svarene, inden jeg ringede dem op på aftalt tidspunkt. De blev også informe-

ret om, at alle vil optræde anonymt i opgaven, og at interviewet ville blive optaget, så jeg 

kunne fastholde vores samtale til videre behandling. Jeg er bevidst om min egen rolle som 

medskaber af interviewdata, da interviewene kan betegnes som en ”inter-subjektiv virksom-

hed udført af to personer, der taler om emner af fælles interesse” (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 214). Da jeg selv er uddannet kinesiolog, har jeg kunnet stillet fagspecifikke og uddybende 

spørgsmål til informanterne om deres brug af indlærings-kinesiologi. 

 

5.2. Empirisk grundlag for analysen 

Et af interviewene varede ca. ½ time og de fem øvrige ca. en time. Jeg har efterfølgende 

transskriberet interviewene ordret efter en guide (bilag 6).  Det har været tidskrævende, og 

medført en meget stor datamængde på mellem 8 og 17 tætskrevne sider for hver informant. 

Men det har været en god proces, der har fremmet overblikket i analyseprocessen. Det em-

piriske grundlag for min analyse er fremkommet ved at afsøge transskriptionerne med de 

analysebærende begreber i baghovedet. Når der anvendes citater fra interviewene, er tek-

sten ændret en smule for at udligne forskellen mellem tale- og skriftsprog, da ordret trans-

skription af talesprog kan virke usammenhængende og forvirrende (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 209). 

 

5.3. Reliabilitet og validitet 

Jeg har tilstræbt en stor gennemsigtighed i min fremlæggelse af, hvordan jeg har indsamlet 

mine data og efterfølgende bearbejdet dem. Man kunne måske anfægte reliabiliteten af de 

indsamlede data, da fem af seks informanter er fundet gennem foreningen Danske Kinesio-

loger. De må formodes at være committede til kinesiologi, og kan derfor være tilbøjelige til 
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at lovprise metoden. Men mit ærinde er ikke at undersøge om indlærings-kinesiologi har 

effekt - det er der allerede andre, der har dokumenteret, som det fremgår af indledningen. 

Min undersøgelse er rettet mod, hvordan implementeringen rent praktisk kan finde sted i 

harmoni med en inkluderende kulturforståelse. Man kunne også argumentere for, at det 

øger validiteten af data, at jeg har fundet informanter, der har et stort engagement i meto-

den, da de ikke havde kunnet bibringe undersøgelsen den nødvendige praksiserfaring til be-

svarelse af problemformuleringen, hvis de havde opgivet at anvende metoden ved møde 

med den mindste modstand. Reliabiliteten kunne muligvis være styrket, hvis jeg havde væ-

ret mere skarp på den inkluderende kulturforståelse tidligere i processen. Det er ikke hen-

sigtsmæssigt, at jeg først fik dette på plads, efter at jeg havde sendt interviewguiden til in-

formanterne, og havde gennemført tre af mine interviews. Men da det primært var viden 

om den praktiske implementering, som informanterne skulle bidrage med, vurderer jeg fort-

sat, at data fra disse interviews er yderst brugbare.  

 

6. Analyse 

I dette afsnit præsenteres og analyseres data fra mine interviews. Jeg har gennemgået de 

transskriberede samtaler med de analysebærende begreber og udvalgt centrale citater, der 

kan hjælpe med at belyse problemformuleringens spørgsmål:  

”Hvordan kan indlærings-kinesiologi implementeres som et specialpædagogisk tilbud i 

folkeskolen i harmoni med en inkluderende kulturforståelse?” 

For overskuelighedens skyld præsenteres analysen i tre afsnit, der hver belyser forskellige 

sider af problemformuleringen. Det er vanskeligt at adskille områderne helt i praksis, speci-

elt vil den inkluderende kulturforståelse optræde i alle afsnit.  

 6.1. Indlærings-kinesiologi set i lyset af en inkluderende kulturforståelse 

 6.2. Barrierer i forhold metodens implementering i folkeskolen  

 6.3. Den praktiske implementering af metoden som specialpædagogisk tilbud 

 



 
 

Lotte Sieg, studienummer 141324, Læreruddannelsen i Skive, Bacheloropgave i specialpædagogik 
16 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling                             2014 

6.1. Indlærings-kinesiologi set i lyset af en inkluderende kultur-

forståelse 

Idehistoriker Jens Erik Kristensen advarer mod inklusion, hvis det implicitte mål er at skabe 

kvalificeret arbejdskraft til konkurrencestatens overlevelse i en globaliseret verden. Men hvis 

man taler om inklusion ud fra en velfærdsstats idealer om, at alle har ret til at være en del af 

fællesskabet, så er det en smuk tanke (Kristensen, 2013). Målet med en metode som indlæ-

rings-kinesiologi er heller ikke en konkurrencestatstænkning, hvor alle elever skal blive til 

små produktive robotter, men at de kommer til at føle sig som værdifulde medlemmer af 

fællesskabet. 

Det er yderst vigtigt med et fælles værdigrundlag i den inkluderende skole. Derfor skal der 

arbejdes på at skabe et positivt læringsmiljø, hvor alle er enige om værdigrundlaget. Sker 

dette ikke, kan det have en stigmatiserende virkning på elever med særlige behov 

(Dyssegaard & Larsen, 2013, s. 19). Det er naturligvis også vigtigt, at dette værdigrundlag 

udmøntes i skolens praksis, og indlærings-kinesiologi er netop et praktisk og konkret red-

skab, der kan inddrages i den sammenhæng.   

I teoriafsnittet blev betydningen af at tage udgangspunkt i barnets egne ønsker og behov 

præsenteret. Her er hjernegymnastik-øvelserne et stærkt redskab, fordi flere af mine infor-

manter omtaler dem som ”hjælp til selvhjælp”, som kan gøre hverdagen lettere for eleverne. 

De bliver således herrer i eget hus, fordi de får nogle redskaber, som både kan hjælpe dem 

og udvikle dem. De kan selv vælge at ty til disse redskaber, når deres ”system” ikke vil som 

de. Informanterne oplever, at mange elever gerne vil lave øvelserne, fordi de kan mærke, at 

det hjælper. Flere af hjernegymnastik-øvelserne kan laves ganske diskret, andre kræver lidt 

større armbevægelser: 

”Og i min egen klasse, der har jeg det sådan, at når man synes, man bliver lidt 

for ukoncentreret, så er det i orden, at man rejser sig op, og laver krydsbevæ-

gelser, eller hvad man nu synes, man har behov for.” (Elise, s. 5) 

Som nævnt værdsættes forskelligheder i den inkluderende kulturforståelse. Alle elever be-

tragtes som fuldgyldige og aktive deltagere, ikke alene i læringsmiljøet, men også i skolens 

øvrige aktiviteter. Skiftet fra at se efter mangler hos den enkelte elev til at arbejde på at 
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skabe en fleksibel og differentieret undervisningspraksis, hvor alle elever kan udfolde sig, 

stiller store krav til lærerens didaktiske og pædagogiske kompetencer. Her uddybet af pro-

fessor i inkluderende specialpædagogik Susan Tetler: 

”… det kræver et grundigt kendskab til den enkelte elevs læringsprofil og delta-

gelsesmønstre. Hver elev bringer sin egen unikke tilgang, erfaringer og styrkesi-

der med sig ind i klasserummet, og selvom lærere bestræber sig på at individu-

alisere undervisningsindhold og aktiviteter, så synes stadig flere elever at risi-

kere en marginalisering i løbet af deres skoletid” (Tetler, 2010, s. 13) 

Dominansprofilen er et effektivt redskab til dybere indsigt i den enkelte elevs læringsprofil 

og adfærdsmønster, og bliver da også flere steder modtaget af lærerne med åbne arme: 

”Og de siger: ‘Ihh, hvor er det fedt, og hvor er det godt, det er lige sådan noget 

vi har manglet!’ ” (Helene, s. 2) 

Dominansprofilen giver læreren en langt større forståelse for de elever, der har behov for at 

snakke opgaven igennem med sidemanden, der lytter bedst med lukkede øjne eller ved at 

stirre tomt, der konstant har brug for at have noget at pille ved, der skal se slutmålet for at 

være motiveret for at starte, der har behov for ro til indre bearbejdning, der helt umotiveret 

rejser sig og går rundt, der skal have informationerne trinvist og logisk opbygget, der lærer 

bedst ved at fokusere på detaljer, der sætter pris på metaforer og associationer, der hurtigt 

forstår grundtanken, men kan have store problemer med at høre og kommunikere detal-

jerne på en systematisk måde, der har brug for at se hele det tredimensionelle perspektiv og 

de følelsesmæssige elementer for at lære, der under stress har svært ved at bevare overblik-

ket, eller ikke kan komme i gang, eller ikke kan modtage mundtlige beskeder, der skal forstå 

detaljerne, før de kan se helheden, der skal se helheden, før de kan forstå detaljerne, osv. 

(Hannaford, 2011). Samtidig skal læreren differentiere sin undervisning af 25 forskellige ele-

ver i forhold til sværhedsgrad, indhold, tempo, elevernes forskellige læringsmål, undervis-

ningsmaterialer osv. Det er en krævende opgave at være en god lærer, for vi skal også formå 

at indgå i en personlig relation til den enkelte elev, være en synlig demokratisk leder, der 

gennem undervisningsforløbet gradvist overdrager mere og mere ansvar til eleverne, lige-

som vi skal have styr på både almendidaktikken og fagdidaktikken i det specifikke undervis-
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ningsfag (Nordenbo, 2008). Nej - det er ikke nogen nem opgave! Mange af hjernegymnastik-

øvelserne kan derfor også være en god håndsrækning for læreren selv i forhold til at bevare 

indre ro, overblik og centrering i en hektisk hverdag. Tilsvarende er det en stor styrke at 

kende sig egen dominansprofil, da man således er mere bevidst om sit reaktionsmønster 

under stress. Flere af mine informanter har tilbudt kollegaerne dominansprofiltest, og de der 

har taget imod, har været meget positive: ”Og så kom de bagefter og sagde: Hold da op! Det 

vidste jeg ikke om mig selv, men det er faktisk rigtigt!” (Inga, s. 5).  

Mine informanter er generelt meget bevidste om, hvordan dominansprofilerne giver dem et 

konkret redskab til bedre at imødekomme den enkelte elev. Her eksemplificeret ved Ingas 

tilgang til Amalie, hvis kombination af dominante hjernehalvdel, hånd, øje, øre og fod bety-

der, at hun har tendens at blokere på både syn og hørelse under stress, men har fuld adgang 

til både initiativ og til at bearbejde gennem tale: 

”Jeg går ned til hende, og så siger jeg: ‘Sig mig engang, Amalie, hvad skal du 

her?’ Og så fortæller HUN mig, hvad hun skal. (…)  jeg lytter bare på hende. 

‘Hvad skal du så gøre her på denne side?’ -  ‘Jamen,  jeg skal gøre sådan og så-

dan og sådan.’ ‘Nå, jamen du er da dygtig’, siger jeg så, ‘det har du forstået 

fuldstændig rigtigt, gå du bare i gang.’ ” (Inga, s. 3) 

Dominansprofilerne giver som nævnt en lang række detaljerede oplysninger om elevens læ-

ringsprofil og deres mulige adfærd under stress og ved bearbejdning af nyt stof. Der er i alt 

32 forskellige profiler, og til hver profil er der forslag til integrerende aktiviteter, som under-

støtter læring med hele hjernen. Herved hjælpes til at bryde en negativ stressspiral, så ele-

ven bedre får adgang til sit fulde potentiale (Hannaford, 2011, s. 140). En dominansprofil kan 

afdækkes på få minutter, hvis man anvender muskeltesten. Profilen skal ikke bruges til at 

sætte endnu en etiket på den enkelte elev. Det er vigtigt, at vi ikke forfalder til dette, men 

ser dominansprofilen som et værktøj til at forstå, hvordan eleven kan være tilbøjelig til at 

reagere, men ikke hvordan vedkommende altid vil opføre sig. Faktisk er det ”farligt at sætte 

folk i bås, fordi det fratager os evnen til at se den enkelte som et unikt individ med et omfat-

tende udviklingspotentiale” (Hannaford, 2011, s. 47).  
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Den nye folkeskolereform åbner for mange muligheder for at indføre praksisændringer, spe-

cielt i forhold til i højere grad at tilgodese den store gruppe elever, der er afhængig af bevæ-

gelse for at lære. ”Og en af de ting jeg synes er FANTASTISK ved den nye folkeskolereform, 

det er, at vi SKAL bevæge os 45 minutter hver dag - og det synes jeg, er fantastisk!” (Inga, s. 

8). Informanterne betragter i den forbindelse typisk hjernegymnastik-øvelserne som en gave 

til lærerne. En fordel ved disse øvelser er, at man kan gå i gang efter blot nogle timers intro-

duktion. Der tales så meget om uro i skolen, og her kan hjernegymnastik-øvelserne virkelig 

bidrage til at skabe mere ro. Sonja har netop nævnt materialet, hvor der er sat sang og musik 

til hjernegymnastik-øvelserne (Mølle, 2012), og fortsætter: 

”Det er fremragende! Fordi, når vi snakker kinesiologi, så er det at få rytme og 

bevægelse ind i skolen jo en stor del af det. Og det har en stor plads i forhold til 

inklusion og ro. Bevægelse er godt helt generelt, og hjernegymnastik er specielt 

godt i forhold til at skabe ro i det enkelte barn og ro i klassen.” (Sonja, s.1) 

Informanterne ser generelt meget positivt på den forandring, der sker i folkeskolen i disse år, 

både med ”inklusionslovgivningen” og den nye folkeskolereform. Der er enighed om, at 

indlærings-kinesiologi er oplagt at introducere i forhold til at fremme inklusionsprocessen: 

”Det er jo en spændende tid på den måde, at når vi ønsker at arbejde inklude-

rende, så skal vi jo også have nogle muligheder for at gøre ting anderledes, end 

vi har gjort hidtil, ikke?”  (Elise, s. 12) 

Der er mange eksempler på, at informanterne gennem forskellige elementer fra indlærings-

kinesiologi understøtter den inkluderende kulturforståelse. Det sker fx, når en informant 

fortæller, at hun er bevidst om, at et par af eleverne har behov for en specifik hjernegymna-

stik-øvelse, og derefter bruger den som pausegymnastik for hele klassen. Eller når der tages 

en samlet snak med klassen om deres forskellige dominansprofiler. En informant beskriver 

således, hvordan eleverne i hendes klasse efterfølgende har fået større forståelse for hin-

andens forskelligheder. Men der lægges også vægt på elevernes medansvar for det samlede 

læringsmiljø: ”Altså vi skal have fokus, vi skal have ro, vi skal have enighed om, at vi skal 

være her alle sammen” (Sonja, s. 12). Informanternes mange cases med elever der virkelig 



 
 

Lotte Sieg, studienummer 141324, Læreruddannelsen i Skive, Bacheloropgave i specialpædagogik 
20 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling                             2014 

rykker sig i forhold til det, de kæmper med, vidner også om, at metoden kan være en aktiv 

medspiller i inklusionsprocessen. 

”Jamen, man øger sin læsehastighed, man får en bedre koncentration, og man 

får faktisk mere selvværd og selvtillid og en øget glæde ved at gå i skole.” 

(Helene, s. 2) 

”Det var ikke ualmindeligt, at børn der blev afbalanceret, bare lige føg opad 

som en raket.” (Sonja, s. 8) 

Der nævnes også, hvordan der tages behørigt hensyn til hjemmets socioøkonomiske for-

måen. Dette er både inklusionsfremmende og i overensstemmelse med et af de nationale 

mål i den nye folkeskolereform, nemlig at ”Folkeskolen skal mindske betydningen af social 

baggrund i forhold til faglige resultater” (Undervisningsministeriet, 2013). Det er således 

ikke alle forældre, der har overskud til at støtte deres barn i at få gennemført hjemmepro-

grammet efter en individuel afbalancering med indlærings-kinesiologi. Således nævner en af 

informanterne:  

”Vi gik ind og vurderede: ‘Har de her forældre ressourcer til at lave træningen 

med deres børn, eller har de ikke?’ Og der var nogle tilfælde, hvor pædago-

gerne blev sat ind i øvelserne, og så lavede de dem med børnene på skolen. Det 

var sådan lidt individuelt, alt efter hvilken familie vi havde at gøre med.” 

(Helene, s. 4) 

Lærere der benytter sig af indlærings-kinesiologi, kunne beskyldes for at ville placere pro-

blemet i det enkelte barn fremfor i læringsmiljøet. Men der tages altid afsæt i elevens eget 

ønske om forandring, ligesom der arbejdes frem mod et eksplicit mål, som vedkommende 

selv har fastsat. Det kan også være, at eleven har nogle udfordringer på grund af sin med-

fødte grunddominans. Et eksempel på dette er et dominant venstre øje. Det kan give udfor-

dringer ved læsning, fordi det venstre øje naturligt søger fra højre mod venstre, og læseret-

ningen i vores del af verden jo er fra venstre mod højre (Hannaford, 2011, s. 23). Så giver det 

god mening, at præsentere eleven for kompenserende strategier, han selv kan håndtere.  
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”Og i mødet med det andet menneske, der siger man jo indirekte; jeg anerken-

der, at du har de problematikker, og dem vil jeg gerne hjælpe dig med - lad os 

få løst det sammen (…). også der er relationen afgørende, hvis den ikke er der, 

så kan det jo være lige meget.” (Elise, s. 13) 

Jeg går gerne med på Susan Tetlers nye definition på begrebet ”elever med særlige behov”, 

nemlig ”elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer” (Mehlsen, Tetler, & 

Ratner, 2013, s. 13). Hvis elevens læringssituation opleves mindre kompliceret, og selvvær-

det har fået et løft efter 3-4 kinesiologi-afbalanceringer fordelt over lige så mange måneder, 

så giver informanterne udtryk for, at ”de ressourcer er givet godt ud”. Indlærings-kinesiologi 

er blot endnu en mulighed for undervisningsdifferentiering i en hverdag, hvor vi anerkender, 

at vi skal behandle eleverne forskelligt for at behandle dem ens.  

 

6.2. Barrierer i forhold til  metodens implementering i folkeskolen 

Da jeg ønsker at undersøge hvordan indlærings-kinesiologi kan implementeres, så er det 

relevant at indrage dette perspektiv, da jeg gennem mine interviews er blevet opmærksom 

på flere forhold, som kan komplicere den praktiske implementering.  

Det går igen i informanternes udsagn, at en hindring er, at de står meget alene med deres 

kompetencer. ”Men det er ikke særlig smart, at det hele ligger på én person, fordi så bliver 

det altså meget sårbart” (Elise, s. 6). På spørgsmålet om der fortsat ville blive anvendt indlæ-

rings-kinesiologi på deres skole, hvis de rejste derfra, er svaret typisk, at metoden ville for-

svinde sammen med dem, og at det netop er et problem, at der er alt for få lærere, der har 

disse kompetencer: 

”Udfordringen er jo så; hvad så når jeg ikke er der mere, så er den viden lige-

som gået tabt. (…) Hvis man virkelig skulle udbrede det, så skulle man jo være 

en ordentlig flok, der sammen kunne gå ud og lave et løft.” (Helene, s. 5) 

Informanterne er typisk ildsjæle, der af egen interesse har taget initiativ til, betalt og brugt 

deres fritid på denne videreuddannelse. En enkelt informant har dog i 1990’erne fået betalt 

rigtig mange timers kinesiologiuddannelse af sin skole. En anden informant har fået betalt to 
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weekendkurser i hjernegymnastik, hvor hun også er blevet introduceret til muskeltesten. De 

øvrige informanter har selv betalt alle deres kurser ud fra devisen om, at det jo også er dyrt 

at gå til golf:  

”Det er min hobby, jeg tager med ind i skolen. Det gør jeg, fordi jeg kan se, at 

det virker! Og fordi jeg ikke kan lade være.” (Karin, s. 2) 

 

Nogle informanter har ligefrem oplevet, at kolleger, ledelse eller PPR-medarbejdere har ta-

get afstand fra indlærings-kinesiologi. Her er et par informanters bud på årsagen dette:  

”Jeg tror et eller andet sted, at det har noget at gøre med, at systemet er så 

godt, at folk har svært ved at tro på, at det virkelig kan være sandt (…) Altså; et 

barn som i hele sin skoletid har fået at vide, at han er dum og ordblind: Efter 4-

6 afbalanceringer, så læser han på niveau med sin klasse. Det har både foræl-

dre og elevernes lærere meget svært ved at forstå, hvordan det kan lade sig 

gøre.” (Birgitte, s. 4) 

”Men jeg tror primært, at grunden til det ikke er mere udbredt, det er - altså til 

dels - muskeltesten. Det er der bare nogen, der melder pas på den med det 

samme.” (Elise, s. 6) 

Et par informanter giver udtryk for, at denne afstandstagen simpelthen skyldes ordet ”kine-

siologi”. Det har tilsyneladende en aura af mystik over sig, hvilket muligvis skyldes at kine-

siologer arbejder med så mange forskellige redskaber, som nævnt i teoriafsnittet. Af samme 

grund er jeg blevet anbefalet at benytte andre betegnelser i denne opgave, som folk bedre 

kan relatere sig til; ”bevægelseslære”, ”læringsstile” og ”afstresning”. Men jeg kommer til at 

mangle en samlebetegnelse for de mange forskellige værktøjer, der benyttes i indlærings-

kinesiologien. Det er også vanskeligt at skrive en opgave om spydkast, hækkeløb, længde-

spring, sprint, højdespring, diskoskast, trespring og lignende discipliner uden at bruge beteg-

nelsen ”atletik”. Ved at fastholde betegnelsen ”indlærings-kinesiologi” signaleres også, at vi 

betjener os af muskeltesten, som jeg anser som indlærings-kinesiologiens største force. Den 

er grunden til, at metoden er meget mere end summen af de forskellige ”værktøjer”, der 

anvendes. Det er muskeltesten, der gør, at man så hurtigt og præcist kan afdække elevens 
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udfordringer, og sætte ind med de rette foranstaltninger i forhold til vedkommendes mål-

sætning. 

Flere af mine informanter understreger, at formidlingen af metoden er vigtig i forhold til 

hvordan den bliver modtaget - og at de måske ikke selv har været gode nok til dette. Foræl-

drene er tilsyneladende dem, der tager allerbedst imod indlærings-kinesiologi, for som Karin 

udtrykker det: ”Fordi, der er jo ingen forældre, der ikke vil det bedste for deres børn” (s. 18). 

Der er tydeligvis også sket en ændring i opfattelsen af indlærings-kinesiologi som noget ho-

kuspokus, hvilket i følge en af mine informanter bl.a. skyldes, at der i medierne er så meget 

fokus på bevægelse, motion, sund kost, mindfulness og andre lidt ”alternative” metoder. 

Dette understøttes af følgende udsagn. Birgitte introducerede indlærings-kinesiologi på sin 

skole sidst i 1980’erne, og Helene bruger metoden i folkeskolen i dag: 

”Der var flere af min kollegaer, der syntes, det var noget underligt hokuspokus - 

de syntes simpelthen, at jeg var lidt sær.” (Birgitte, s. 2) 

”Jeg møder ingen modstand, vil jeg sige. Det gør jeg altså ikke. Alle er interes-

serede, alle lytter spændt. Jeg tror, den modstand hører en anden tid til. Altså - 

jeg møder folk, der er nysgerrige, folk der har brug for noget nyt (…), der står i 

problemer til halsen, og tænker: ’Vi bliver nødt til at gøre noget andet, end det 

vi har gjort hele tiden, for det virker sgu ikke.’ ” (Helene, S. 8) 

Der gives udtryk for, at en væsentlig barriere i forhold til at opnå større udbredelse af meto-

den på skolen er, at hverdagen som bekendt er meget presset for lærerne. Det er således 

ikke ond vilje, når kollegaerne ikke straks adopterer fx hjernegymnastik-øvelserne, og an-

vender dem i deres undervisningspraksis. Selvom informanterne er begejstrede for meto-

den, så har de forståelse for de kollegaer, der ikke kan rumme at forholde sig til ”endnu en 

ny metode”:  

”Men jeg ved jo - jeg er jo selv i den hverdag - det er yderst hektisk, og der 

kommer hele tiden noget nyt. Når jeg kommer med noget, jeg synes er vigtigt, 

så ved jeg, at der også er fem andre ting, som andre fortæller, der er vigtige. Og 

i hverdagen handler det også om, at der er der nok at se til.” (Elise, s. 11)  
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”Jeg synes, det er generelt i skolen; der er mange, der er på kurser i alt muligt 

(…) så glemmer man det lidt igen, og så er det nogle andre ting, der kommer på 

banen.” (Helene, s. 12) 

I dette afsnit bør nævnes, at der, på trods af udviklingen mod mere åbenhed over for ny-

tænkning, fortsat mødes modstand fra nogle skoleledere. To af mine informanters ledere 

afviser indlærings-kinesiologi, men accepterer dog nødtvungent hjernegymnastik-øvelserne. 

Den ene informant har valgt at gå direkte til forældrene, og spørge om hun må teste elever-

nes dominansprofil – og har aldrig fået nej. Men det er ikke optimalt, og skolens fælles vær-

digrundlag er svær at få øje på. Informanterne er generelt enige om, at afvisning af indlæ-

rings-kinesiologi handler om uvidenhed, og om at de ikke selv har været dygtige nok til at 

formidle det:  

”Jeg har simpelthen ikke været dygtig nok til at formidle det ordentligt til min 

leder.” (Inga, s. 6) 

”Altså, jeg tror virkelig, at kommunikation er nøgleordet. Det skal formidles på 

en ordentlig måde. Men det er sindssygt svært at forklare folk, hvad det er. Det 

er meget nemmere at lade dem mærke det.” (Birgitte, s. 5) 

Der er tilsyneladende stadig en pædagogisk formidlingsopgave i forhold til at afmystificere 

indlærings-kinesiologi og måske også muskeltesten. Det er ærgerligt, hvis nogen afviser me-

toden uden at have sat sig ordentligt ind i, hvad det er, og de mange muligheder indlærings-

kinesiologi rummer for både forebyggende, foregribende og indgribende indsats i folkesko-

len. Informanterne, der tilsammen har 46 års erfaring med indlærings-kinesiologi i folkesko-

leregi, er enige om, at metoden kan imødekomme et stort behov hos mange børn, lærere, 

forældre og skoleledere, der ønsker et mere stressfrit og velfungerende læringsmiljø. Flere 

informanter er af den opfattelse, at man i formidlingen først og fremmest skal fokusere på 

værdien: Hvad er det, indlærings-kinesiologen kan tilføre folkeskolen? Det giver god mening, 

og jeg lader derfor igen et par informanter komme til orde:   

”Det her det kan noget, vi kan se, at der er resultater både på det sociale og det 

faglige niveau (…) det er et redskab til at få ro på og få en øget indlærings-

evne.” (Karin, s. 5) 
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”Jeg har fået SÅ meget positiv tilbagemelding fra forældrene. Fx når jeg kom-

mer i Brugsen, og møder nogen, der siger: ’Og ved du hvad, nu er lille Peter ble-

vet student, og hvor var det godt, han var inde hos dig dengang.’”  

(Sonja, s. 12) 

Der er da heldigvis også skoleledere, som forstår at værdsætte tilstedeværelsen af disse 

kompetencer på deres skole: ”Han sagde, at han ville være ked af det, hvis det forsvandt fra 

paletten af det det, vi gør. ”(Elise, s. 7). 

 

6.3. Den praktiske implementering af metoden som et special-

pædagogisk tilbud 

”Så startede jeg med at informere om, hvad jeg havde af tilbud. Og det var så-

dan at forældre kunne ønske det, elever kunne ønske det, eller lærere kunne 

ønske det.” (Sonja, s. 5) 

Den store tilgængelighed til denne informants kompetencer er i harmoni med en inklude-

rende kulturforståelse, hvor alle er specielle, og man ikke skal have en diagnose som ad-

gangsbevis til ressourcecentrets kompetencer.  

Hvis vi skal se på, hvordan indlærings-kinesiologi kan implementeres som en kompetence i 

ressourcecentrets palet, så må man overveje lærernes nødvendige efteruddannelsesniveau. 

Mine data viser, at det ikke er hensigtsmæssigt, at en enkelt lærer står alene med denne 

kompetence. Selvom informanterne kan betegnes som ildsjæle, så har det været vanskeligt 

for dem at videregive ret meget til kollegaerne. Der er dog tendens til, at specielt børneha-

veklasselederne og indskolingslærerne har taget hjernegymnastik-øvelserne til sig. Sonjas 

udsagn om kollegaernes brug af hjernegymnastik, er nok meget rammende: ”Der er nogle 

kolleger, der har brugt øvelserne, men endnu flere der ikke har” (s. 11). Derfor mener flere 

informanter heller ikke, at sidemandsoplæring er vejen frem, og slet ikke hvis vi bevæger os 

ud over hjernegymnastik-øvelserne. På trods af at flere af informanterne er særdeles velud-

dannede kinesiologer, og man derfor kunne forestille sig, at de forholdsvis let kunne videre-

give nogle elementer af indlærings-kinesiologien til deres kollegaer, så er holdningen, at det 
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”vil blive taget mere alvorligt”, hvis der trækkes på eksterne undervisere. I indledningen gav 

jeg udtryk for en forundring over, at indlærings-kinesiologi, som jo har været anvendt i folke-

skolen siden først i 1980’erne, ikke er mere udbredt. Noget af svaret ligger måske i, at den 

enkelte lærer står meget alene med metoden på sin skole. I hvert tilfælde efterlyser mine in-

formanter kollegaer med de samme kompetencer, som de kan sparre med.  

Som det er fremgået gennem opgaven, så kan forskellige værktøjer fra indlærings-kinesiolo-

gien betegnes som hhv. forebyggende, foregribende og indgribende indsatser. Tilsvarende 

kræves forskellige uddannelsesmæssige kompetencer hos de lærere, som benytter de for-

skellige værktøjer. For at give en idé om behovet for kurser vil jeg i det følgende lave en 

oversigt over, hvad der kræves, for at lærerne kan implementere de forskellige dele fra 

værktøjskassen ”indlærings-kinesiologi”. Dette gøres ud fra informanternes udsagn og min 

egen viden på området. Jeg vil ikke præsentere flere begreber end dem jeg allerede har 

nævnt i opgaven; hjernegymnastik, dominansprofil, afbalancering af det krydsede bevægel-

sesmønster og individuel afbalancering. Disse er også fuldt dækkende for behovet i folke-

skolen, specielt fordi den individuelle afbalancering kan trække på et utal af ”værktøjer” alt 

efter udøverens uddannelsesniveau.  

1. Fælles forståelsesramme (3 timer) Da den inkluderende skole bygger på en fælles 

værdisætning, er det relevant, at alle lærere introduceres for, hvad man kan gøre i 

skolen med hhv. hjernegymnastik, dominansprofiler eller ”hele pakken” med indlæ-

rings-kinesiologi. Derfor vil et foredrag for hele lærerkollegiet være aktuelt.  

2. Hjernegymnastik, basis (2 dage) Herefter vil man i store træk vide, hvad de forskel-

lige hjernegymnastik-øvelser påvirker, og derfor også kunne sammensætte små mål-

rettede programmer til sine elever.  

3. Hjernegymnastik, udvidet (4 dage) Med dette vil man både lære at bruge 

hjernegymnastik-øvelserne, afbalancere for det krydsede bevægelsesmønster, blive 

introduceret for muskeltesten og lære at lave små individuelle målafbalanceringer.  

4. Dominansprofiler, basis (1 dag) Hvis man i forvejen er kendt med hjernegymnastik-

øvelserne, kan en dags introduktion til dominansprofilerne betyde, at man kan lave 

profiler med sine elever og vejlede dem ud fra de anvisninger, der står i bogen. 
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5. Dominansprofiler, udvidet (2 dage) Efter to dage kan man lave præcise test af domi-

nansprofiler, og vejlede den enkelte i hvordan vedkommende bedst kan udnytte sit 

potentiale i forhold til den medfødte grunddominans. 

6. Individuel afbalancering med indlærings-kinesiologi.  

Niveau I. Efter 5-6 dages kursus behersker man muskeltesten og en udvidet 

udgave af hjernegymnastik, hvor man også har lært at lave små målafbalance-

ringer, og man kan teste og tolke dominansprofiler. Med dette er man klædt 

godt på i forhold til at gøre en forskel for folkeskolens elever. Mange infor-

manters indtryk er, at det nok er det realistiske niveau i forhold til at få indlæ-

rings-kinesiologi ud i folkeskolen. 

Niveau II. Den ene informant har kurser svarende til niveau 1. De øvrige har 

fra 200-1200 timers kinesiologikurser bag sig. Det er klart, at jo mere omfat-

tende uddannelsesniveauet er, jo mere effektivt kan den enkelte elev hjæl-

pes. Informanterne er generelt enige om, at det ikke er realistisk, at skolerne 

vil betale efteruddannelse på dette niveau. Samtidig pointeres, at det kræver 

en veluddannet kinesiolog, når der arbejdes individuelt med elever, som be-

finder sig i en så kompliceret situation, at de udviser alvorlige AKT-problema-

tikker eller store indlæringsvanskeligheder.  

For at give et bud på den praktiske implementering vil jeg komme ind på, hvordan nogle af 

informanterne fungerer som specialundervisningslærere og AKT-lærere, og hvordan deres 

kompetencer med indlærings-kinesiologi på den måde bliver brugt i forhold til alle skolens 

elever.  

”Jeg har 5 timer om ugen, som jeg bruger på forskellige måder afhængig af, 

hvor på skoleåret vi er.” (Inga, s. 1) 

Undersøgelser viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem elevernes faglige præstatio-

ner, deres trivsel og deres forhold til kammeraterne: Hvis eleverne klarer sig godt fagligt, så 

har det positiv effekt både på deres generelle trivsel og på kvaliteten i samværet med kam-

meraterne. Denne sammenhæng bliver mere udtalt jo ældre eleverne bliver, fordi de får 

større og større bevidsthed om, at de klarer sig dårligere end gennemsnittet (Dyssegaard & 

Larsen, 2013, s. 17). Derfor giver det god mening at sætte tidligt ind med forebyggende 
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aktiviteter som hjernegymnastik, test af dominansprofiler og screening af elevernes 

krydsede bevægelsesmønster.  

”… i børnehaveklasserne kommer jeg ind og laver et to-timers forløb med hjer-

negymnastik-øvelser (…) Jeg forklarer, hvordan hjernen kan ”falde fra hinan-

den”. Jeg forklarer, hvordan man kan samle den igen, og så laver jeg øvelserne 

med dem.” (Inga, s. 1) 

På et par af skolerne har de et struktureret årshjul, hvor der sættes ind med forskelige tiltag 

og screeninger på de enkelte klassetrin. På den måde kommer alle elever i kontakt med 

indlærings-kinesiologen flere gange i løbet af deres skoletid. Forældrene får besked om re-

sultatet på screeninger i en lukket kuvert eller over Skoleintra. Derefter aftales det med for-

ældrene, hvis en elev bør tilbydes indgribende indsats i form af en individuel afbalancering 

med hele ”indlærings-kinesiologi-værktøjskassen”. Det tilstræbes altid, at forældrene er til 

stede under afbalanceringen.  

”Jeg kom ind i alle 3. klasser og testede dominansprofiler, jeg testede alle for 

kryds og pas, øje-hånd koordination, (…) og lærerne fik tid til, at vi kunne gen-

nemgå resultatet.” (Sonja, s. 7) 

”Jeg har to timer om ugen, hvor jeg kan få lov til at arbejde med de børn i 1. 

klasse, der har adfærdsproblemer.” (Inga, s. 2) 

Når informanterne får lov til at beskrive indlærings-kinesiologiens plads på den ideelle skole, 

går det igen, at de ikke er alene om opgaven. For at øge tilgængeligheden for den enkelte 

elev, er det vigtigt, at de har let adgang til en lærer, som kan give dem en afstresning op til 

en eksamen eller hjælpe dem med øget fokus og koncentration i timen. Derfor er det væ-

sentligt, at en stor del af lærerne som minimum har lært at anvende hjernegymnastik-øvel-

serne. Her er et par af informanternes bud på, hvordan det skulle være, hvis de var ledere på 

idealskolen: 

”Så ville jeg have indlærings-kinesiologi i virksomhedsplanen, og der skulle te-

stes dominansprofiler i 1., 5. og 8. klasse (..)og så vil jeg indføre at man arbejder 

med hjernegymnastik-øvelserne (…) De elever, som har særlige vanskeligheder, 
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de skulle have mulighed for at gå til afbalancering hos en kinesiolog.” (Karin, s. 

13) 

”Jeg ville have en kinesiolog ansat, som tager sig af de elever, der har indlæ-

ringsproblemer, der har sociale problemer, der har eksamensangst, og som 

kombinerer det med at lave dominansprofiltest på hele klasser, som kombinerer 

det med at være sparringspartner med specialunderviserne, og som kombinerer 

det med at lave kurser for lærerne i hjernegymnastik og i dominansprofiler. Det 

vil jeg synes, var ideelt.” (Helene, s. 9) 

Der er flere informanter, der efterlyser flere forsknings- og udviklingsprojekter med indlæ-

rings-kinesiologi i folkeskoleregi. Der er stor enighed om, at der generelt hersker stor uvi-

denhed om metoden både blandt ansatte og brugere af folkeskolen og i befolkningen som 

helhed. Dette opfattes som problematisk, da metoden først kommer eleverne til gavn, når 

de voksne omkring dem anerkender dens potentiale, også i forhold til inklusionsopgaven.  

”Men at man får lov til at køre nogle projekter, som bliver omtalt, så det kan 

sprede sig som ringe i vandet.” (Karin s. 7) 

Der spores stor undren hos informanterne over, at indlærings-kinesiologi, eller blot dele af 

metoden som hjernegymnastik og dominanstest, ikke er mere udbredt i folkeskolen; fordi 

”det alle mulige efterlyser, det er det resultat jeg får!” (Karin, s. 7). Men samtidig anerkender 

flere af dem, som tidligere nævnt, at de ikke selv har været dygtige nok til at formidle meto-

den. En informant har dog været frisk, og opsøgt kommunens skolechef, og sagt at hun 

gerne ville teste hans dominansprofil, hvilket han var helt med på. Hun ved fra sin skolele-

der, at det har gjort et stort indtryk på ham, da han efterfølgende har omtalt det meget posi-

tivt på skoleledermøder. Selv dette har dog ikke fået hendes skoleleder til at anerkende de 

muligheder, der ville være i at teste hele klasser, da informanten stadig kun må teste domi-

nansprofil på udvalgte børn med AKT-problematikker. 

Informanterne er selv meget begejstrede for indlærings-kinesiologi, hvilket i nogle tilfælde 

kan virke lidt overvældende på omgivelserne. Jeg har tidligere citeret en af informanterne 

for at sige, at hendes kollegaer nærmest syntes, at hun var lidt sær! Det er vigtigt at slå fast, 

at ikke alle har behov for indlærings-kinesiologi. Der er heldigvis rigtig mange elever, der 
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både trives og klarer sig rigtig godt i skolen uden den form for håndsrækning. På samme 

måde er indlærings-kinesiologi heller ikke standardløsningen på alle de komplicerede læ-

ringssituationer, som skolens elever kommer til at befinde sig i gennem deres skoletid.  

”Jeg tror bare vi skal passe på med at komme og sige, at vi har Sandheden. Men 

i stedet sige, at her har vi et redskab, som nogen kan have gavn af … altså, vi 

skal ikke komme og være frelste - for der er ikke noget, der løser alt.” 

(Helene, s. 15) 

Hvis jeg skal samle op på informanternes beskrivelse af den praktiske implementering på 

den enkelte skole, så handler det om, at elementer fra indlærings-kinesiologi, specielt hjer-

negymnastik og test af dominansprofiler, er oplagte for alle skolens elever som et forebyg-

gende og foregribende tilbud. Viser screeningen for bl.a. det krydsede bevægelsesmønster, 

at der er udfordringer i det bilaterale hjernesamarbejde, eller hvis en elev har AKT-proble-

matikker eller indlæringsvanskeligheder, så vil det være aktuelt med en individuel kinesio-

logi-afbalancering. Dette må betegnes som en indgribende foranstaltning, og informanterne 

gør, som tidligere nævnt, også kun dette efter aftale med forældrene, der som udgangs-

punkt er til stede under afbalanceringen. 

Det er vigtigt, at der aldrig er langt til en håndsrækning, hvis en elev trives dårligt, eller 

kæmper for hårdt med det faglige. Derfor handler det heller ikke kun om, hvordan man kan 

organisere det, så alle skolens elever har adgang til indlærings-kinesiologi, når de har behov. 

Det handler i lige så høj grad om, at den enkelte lærer dels ikke skal stå alene med opgaven 

på den enkelte skole, dels at de får nogle ordentlige betingelser til at udføre dette stykke 

arbejde. Ellers brænder ildsjælene ud. Det skete for en af Elises tidligere kollegaer, som en-

gang havde brugt indlærings-kinesiologi, men var kørt træt i det. Der var ikke afsat tid til 

denne indsats, så hun endte med at bruge frikvartererne på de elever, der skulle have ekstra 

hjælp til nogle øvelser, ”men det løb hun sur i, og det gjorde eleverne også” (Elise, s. 8).  

Rasmus Alenkær kalder den inkluderende skole for en inkluderende organisation, som han 

mener, ikke alene er ”kendetegnet ved et defineret mål, men ligeledes ved en høj grad af 

valgfrihed med hensyn til metode” (Alenkær, 2010, s. 190). Han pointerer, at inklusion kræ-

ver dynamiske ændringer langt ud over den enkelte lærers råderum inden for skolens 
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eksisterende struktur. Det er vigtigt at få afklaret skolens overordnede vilkår, rammer, struk-

turer, værdier, holdninger og politik (Alenkær, 2010). Mine informanter efterlyser mere fæl-

les fodslag omkring brugen af indlærings-kinesiologi på deres skole. Det er ikke fordi, de me-

ner, at alle kollegaer skal uddannes i metoden. Men snarere at metoden er en eksplicit del af 

skolens kultur; ”det er et redskab vi anvender her”. Informanterne oplever, at inklusionsud-

viklingen og folkeskolereformen - med de mange anledninger til at tænke ud af boksen og 

gøre tingene anderledes - harmonerer fint med metoden indlærings-kinesiologi. 

En metode, der har vist sig at have en god effekt til at skabe ro - og til inklu-

sion”. (Sonja, s. 14) 

 

7. Konklusion og handlingsperspektiv 

Formålet med denne opgave har været at afdække, hvordan indlærings-kinesiologi kan im-

plementeres som et specialpædagogisk tilbud i folkeskolen i harmoni med en inkluderende 

kulturforståelse. Dette blev gjort ved at foretage og analysere kvalitative interviews med 

seks folkeskolelærere, der anvender, eller har anvendt, indlærings-kinesiologi i folkeskolen i 

tilsammen 46 år.  

I datamaterialet er der en klar indikation på, at indlærings-kinesiologi kan anvendes i folke-

skolen i harmoni med en inkluderende kulturforståelse. Dette ses først og fremmest ved den 

store tilgængelighed for alle elever, og at informanterne betragter metoden som hjælp til 

selvhjælp. Eleverne anerkendes således som aktivere medspillere i deres eget liv. Metoden 

åbner for elevernes medansvar for egen læringssituation, ved at de på eget initiativ kan 

bruge forskellige små øvelser i timerne, hvis de føler behov for afstresning, mere ro eller 

større koncentrationsevne. En informant giver udtryk for elevernes medansvar for det fælles 

læringsmiljø med et udsagn som dette: ”Altså vi skal have fokus, vi skal have ro, vi skal have 

enighed om, at vi skal være her alle sammen”. Det fremgår endvidere af analysen, at meto-

den har mindst lige så stor berettigelse i almenundervisningen som i specialundervisningen.  

Informanterne anvender også indlærings-kinesiologi i harmoni med en inkluderende kultur-

forståelse, når der laves en specifik øvelsesserie som pausegymnastik i hele klassen, for ikke 
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at stigmatisere de elever, der har mest behov for øvelserne. Eller når der tages en samlet 

snak med klassen om deres forskellige dominansprofiler, og eleverne derved får en større 

forståelse for hinandens forskelligheder og reaktionsmønstre.  

Susan Tetler omtaler netop vigtigheden af at tage hensyn til den enkelte elevs læringsprofil 

og deltagelsesmønstre og om, at vi som lærere skal bestræbe os på at individualisere under-

visningsindhold og aktiviteter (Tetler, 2010, s. 13). Her er kendskabet til den enkelte elevs 

dominansprofil et stærkt redskab, som informanterne da også omtaler meget begejstret 

som et effektivt redskab til dybere indsigt i den enkelte elevs læringsadfærd. Carla Hanna-

ford understreger, at det er vigtigt, at profilen ikke bruges til at sætte endnu en etiket på den 

enkelte elev ”fordi det fratager os evnen til at se den enkelte som et unikt individ med et 

omfattende udviklingspotentiale” (Hannaford, 2011, s. 47). Derfor skal profilerne ikke anven-

des som et facit; ”sådan er du”, men som et redskab til bedre at forstå elevernes mangear-

tede læringsstile og deres adfærd i klasserummet.     

Når enkeltelever, efter forebyggende screeninger, tilbydes indlærings-kinesiologi som en 

indgribende foranstaltning, så sker det også i harmoni med en inkluderende kulturforståelse. 

Interventionen iværksættes netop i anerkendelse af, at elevens læringssituation opleves som 

værende så kompliceret, at der er behov for en ekstra håndsrækning for bedre at kunne tri-

ves under nogle givne omstændigheder.  

Jeg har valgt at slå konklusion og handlingsperspektiv sammen, fordi der er et stærkt hand-

lingsperspektiv i min problemformulering. Der er flere eksempler på at informanterne enten 

har følt sig lidt latterliggjort, eller direkte har fået deres metodefrihed begrænset, og fx ikke 

har lov til at anvende dominansprofiltesten.  Min analyse viser derfor, at det vil fremme im-

plementeringen af indlærings-kinesiologi på den enkelte skole, hvis der er en fælles værdi-

norm, som anerkender indlærings-kinesiologi som værende en naturlig del af ressourcecen-

trets palet. Det går igen i min analyse, at informanterne føler sig meget alene med metoden, 

og at de mangler kollegaer at sparre med. Det vil således støtte implementeringen af indlæ-

rings-kinesiologi, hvis en større del af lærerkollegiet fik et kompetenceløft på én gang. Som 

det er fremgået gennem opgaven, så kan forskellige værktøjer fra indlærings-kinesiologien 

betegnes som hhv. forebyggende, foregribende og indgribende indsatser. Tilsvarende kræ-

ves forskellige uddannelsesmæssige kompetencer hos de lærere, som benytter indlærings-
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kinesiologi på de forskellige niveauer. Min analyse viser, at hvis skolens ressourcecenter rå-

der over lærere, der er veluddannede inden for indlærings-kinesiologi, så kan eleven hjælpes 

med mere effektive og dybtvirkende værktøjer, end hvis der er tale om lærere, der blot har 

modtaget få dages kursus. Men de fleste informanter er af den opfattelse, at skolen er klædt 

rigtig godt på, hvis der er en gruppe kolleger, der har lært, og forstår baggrunden for, hjer-

negymnastik-øvelserne, kan teste dominansprofiler, afbalancere for det krydsede bevægel-

sesmønster og lave små mini mål-afbalanceringer.  Selvom informanterne kan betegnes som 

ildsjæle, så har det været vanskeligt for dem at ”tænde” kollegaerne. Derfor skal der heller 

ikke satses på sidemandsoplæring, men kaldes på eksterne undervisere. 

Ser man på den generelle implementering af indlærings-kinesiologi i den danske folkeskole, 

så efterlyser et par informanter flere forsknings- og udviklingsprojekter. De forestiller sig, at 

omtale af sådanne projekter vil få indlærings-kinesiologi til at sprede sig som ringe i vandet. 

 

8. Perspektivering 

Gennem arbejdet med denne bacheloropgave har jeg fået forståelse for, at indlærings-kine-

siologi og inklusion går smukt hånd i hånd. Derfor giver det god mening - specielt i disse in-

klusionstider - at få udbredt mere viden om, hvilken håndsrækning indlærings-kinesiologien 

kan være for mange skoleelever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer.  

Desuden har jeg fået et par bud på, hvorfor metoden ikke er særlig udbredt i folkeskolen. 

Det skyldes bl.a., at der er alt for få lærere, der har disse kompetencer, så den enkelte lærer 

står typisk meget alene på sin skole og mangler kollegial sparring.  Det er derfor vigtigt både 

med efteruddannelse af en stor gruppe lærere, og bred oplysning om de værdier metoden 

kan tilføre folkeskolen. Det er væsentligt, at der sættes gang i flere forsknings- og udviklings-

projekter, hvilket flere af mine informanter også fremførte.  

Jeg har selv kontakt med en skoleleder på en stor folkeskole, som gerne vil høre nærmere 

om mine tanker om et flerårigt forskning- og udviklingsprojekt med indlærings-kinesiologi. 

Jeg har sat den pågældende skoleleder på standby, mens jeg har arbejdet med bachelorop-

gaven. Et arbejde som gør, at jeg nu føler mig bedre klædt på i forhold til at byde ind med 
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ideer til en projektbeskrivelse. Det er min tanke, at det netop er sådanne projekter, der vil 

kunne finansernes af den milliard, der er bevilget af A. P. Møllerfonden til at støtte ”opkvali-

ficering og efteruddannelse af undervisere og skoleledere og udvikling af undervisnings-

metoder og hjælpemidler” (A.P. Møller Fonden, 2013). Det fremgår af fondens hjemmeside, 

at en af forudsætningerne for at få støtte er, at ansøgningen anbefales af kommunen. Man 

ser også gerne, at flere skoler og kommuner udarbejder fælles projektansøgninger.  Det vil 

være godt med fælles projekter, så man er en flok, der kan løfte sammen. Problemet er, at vi 

er alt for få, der både er lærere og kinesiologi-uddannede. Derfor kunne den første ansøg-

ning til fonden handle om midler til efteruddannelse af lærere i indlærings-kinesiologi. 
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10.1. Bilag 1: Godkendelse af lærerfaglig problemstilling 
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10.2. Bilag 2: Case med Mathias 

Mathias går i 4. klasse, og har gennem hele sin skoletid fået massiv hjælp fra forskellige støt-

telærere. Han blev DVO-testet sidst i 2. klasse, og gennemgik VAKS kurset Lyd for lyd i 3. 

klasse. Mathias profiterede kun lidt af kurset, og er derfor indstillet til 5 ugers kursus på Læ-

secentret. Forældrene har ønsket at vente med dette kursus til sidst i 4. klasse, og Mathias 

gentager nu VAKS-kurset ved læsevejleder. Udover VAKS kurset får Mathias støttetimer i 

dansk og matematik. Bodil har Mathias i to ugentlige støttetimer. Efter aftale med den pæ-

dagogiske leder har hun siden begyndelsen af september -13 anvendt forskellige øvelser fra 

indlærings-kinesiologi, som jeg har introduceret hende til. Bodils fokus var i første omgang 

på den laterale genmønstring. Her arbejdes med elevens krydsede bevægelsesmønster gen-

nem en kombination af grovmotoriske, samsyns- og afstressende øvelser.  

Bodil beskriver, hvordan Mathias i starten havde svært ved at koordinere de grovmotoriske 

øvelser og øjenbevægelserne. Men at det hjalp, da jeg gav hende et andet program til ham. 

Mathias har fra starten haft glæde af en centreringsøvelse, der fremmer opmærksomhed og 

fokus. Bodil fortæller, at Mathias i hele forløbet har været meget positiv og samarbejdsvillig. 

Hun fortæller mig endvidere, at Mathias’ sprog altid har været usammenhængende, og at 

han har haft problemer med at gøre sætninger færdige. Men her er også sket store foran-

dringer hen over efteråret. 

 

Jeg mødte Mathias første gang sidst i november, hvor jeg lavede en mini-afbalancering med 

ham. Mathias opstillede målet: ”Jeg kan læse”. Han og Bodil havde gjort et godt stykke ar-

bejde med den laterale genmønstring, for han viste ikke tegn på problemer med det kryd-

sede bevægelsesmønster. Jeg fandt bl.a., at Mathias var underfokuseret, og havde behov for 

en udspændingsøvelse, der påvirker proprioceptorerne på kroppens bagside. Denne øvelse 

fremmer samtidig kommunikationen mellem den forreste og bagerste del af hjernen. Dette 

er bl.a. vigtig for den visuelle erindring og for læseforståelsen (Dennison & Dennison, 2010). 

Jeg testede også Mathias’ dominansprofil (bilag 3), som bl.a. viste, at han har behov for at 

have kroppen med for at lære. Han har specielt behov for at bevæge hænderne for at bear-

bejde nyt stof. Da hans profil gør, at både syn og hørelse er blokeret under stress, kan han 

have behov for tid til indre bearbejdning uden visuelle og auditive forstyrrelser (Hannaford, 
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2011). Mathias’ læringsprofil egner sig således ikke ubetinget til soloundervisning, hvor der i 

årevis terpes dansk og matematik med en støttelærer. Men han har tilsyneladende på kort 

tid profiteret af Bodils indfaldsvinkel med indlærings-kinesiologi.   

 

Moderen genkender tydeligt Mathias i beskrivelsen af hans dominansprofil. Hun fortæller 

også, at han er blevet gladere og mere motiveret. Hun har også bemærket, at der er sket 

store forbedringer med hans sprog. Mathias er begyndt at vise interesse for skriftsproget i 

dagligdags sammenhæng, og han læser meget bedre nu. Før stavede han sig gennem alle 

ordene, når hun læste med ham derhjemme. Nu læser han mange ord uden at stave. Ma-

thias blev lixtestet til lix 3 lige efter sommerferien, og det tog ham tre til fire dage at læse en 

lix 3 bog derhjemme. Nu læser han lix 5 til 6, og han klarer hele bogen på ca. 20 min. 

 

Hanne, der underviser Mathias i VAKS, oplever, at der virkelig er kommet gang i Mathias’ 

læseudvikling. Hans latenstid er blevet kortere, og han har fået mere mod på kurset. Hanne 

oplever, at han som noget nyt gerne arbejder frem i materialet. Han har fået en anderledes 

gejst, og udstråler holdningen ”jeg kan godt finde ud af det”. Hanne har tidligere observeret, 

at Mathias havde behov for at tegne bogstaverne med pegefingeren på bordet, når de snak-

kede om bogstaverne og deres lyde. Dette stemmer overens med hans dominansprofil. Det 

er en viden, som kunne have været anvendt progressivt under bogstavsindlæringen i 0. og 1. 

klasse. Hanne har også registreret, at Mathias’ artikulationsevne er forbedret. Hanne ople-

vede for nylig, at han pludselig læste ordet kolonihavehus. Han læser dog stadig en del fejl 

på den, det og der.  

 

Mathias’ klasselærer er meget positiv overrasket over den store udvikling, og oplever en 

gladere og mere positiv dreng, der både læser bedre, og er blevet meget bedre til at formu-

lere sig mundtligt. Klasselæreren anerkender Matias’ behov for at have noget i hænderne for 

bedre at kunne bearbejde sine indtryk, så Mathias får lov til at sidde og dreje på sin Tangle8. 

 

                                                      
8
 Et lille bevægeligt stykke legetøj, som består af 18 led - den har ingen begyndelse og ingen ende. 
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10.3. Bilag 3: Mathias’ dominansprofil 

 

Eksempel på en af de 32 forskellige dominansprofiler fra bogen ”Den dominante faktor” af Carla Hannaford. 
Bragt med tilladelse fra forlaget ViaSystime. 
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10.4. Bilag 4: Muskeltesten 

 

Illustrationer: 
 
Figur 1: Fra ”Den dominante faktor” af Carla Hannaford. 
Bragt med tilladelse fra forlaget ViaSystime. 
 
 
Figur 2: Fra ”Kinesiologi - kropsafbalancering” af Jarle Tamsen  
og Edel Hovgaard. Bragt med tilladelse fra forlaget Kinese. 

  

Figur 1. 

Figur 2. 
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10.5. Bilag 5: Pilotprojekt på læsecenter og i almenklasser 

Data er indsamlet fra marts til september 2013, og bygger på test af 56 elever i tre almenklasser og 21 elever 

på et 5 ugers læsecenterkursus.  
 

Dominansprofilen afdækker elevens medfødte dominante/foretrukne hånd, hjernehalvdel, øje, øre og fod (se 

ex i bilag 3). Data til ”Dominante hjernehalvdel” og ”Begrænset under stress” i skemaet herunder er udledt fra 

testen af hver enkelt elevs dominansprofil. 
 

Udover dominansprofilen er der lavet forskellige tests, der viser, om eleven har udfordringer i samarbejdet 

mellem højre og venstre hjernehalvdel. Resultatet fremgår af de nederste figurer. 

Elever på læsecenter Elever i almenklasser 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lotte Sieg, 2013) 
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10.6. Bilag 6: Interviewguide 

 

Tema Eksempler på spørgsmål 

Baggrundsinformation 

 

Køn, alder, ansættelsessted (skolestørrelse, region). 

Hvor længe har du anvendt kinesiologi som metode i grundskolen?  

Er du stadig aktiv med kinesiologi i grundskolen? (hvorfor ikke)? 

Er der flere undervisere på din skole, der anvender metoden? 

Hvis du rejste fra din skole i morgen, ville der så stadig blive anvendt 

kinesiologi – og i hvilket omfang? 

Kompetencer /videreuddannelse Hvilke kurser/hvilken uddannelse har du indenfor kinesiologi?  

Hvem har finansieret dine kurser/uddannelse?  

Hvad ser du af forskellige muligheder for at anvende delelementer 

fra kinesiologi i grundskolen, så flest mulige fik gavn af metoden? 

Organisering og den praktiske anven-

delse af kinesiologi på din skole 

Ansættelsesbetingelser/har du øremærket tid til metoden? 

Hvor meget tid/ ressourcer er der afsat til kinesiologi på din skole? 

Hvordan anvender du kinesiologi: 

På klasseniveau? På holdniveau? På enkeltindividniveau? 

Bliver ”hjemmearbejdet” udført i skoleregi eller i hjemmet? 

Har du videreformidlet elementer af kinesiologi til dine kolleger? I 

givet fald hvilke, og hvordan er det organiseret? 

Kommunikation og formidling Hvordan har du informeret om metoden over for ledelse, kolleger, 

elever, forældre? 

Barrierer Har du mødt modstand mod metoden, i givet fald hvilken og fra 

hvem? 

Er der nogle faldgruber man skal være opmærksom på, hvis man 

ønsker at indføre kinesiologi som metode i grundskolen? 

Den nye skolereform Hvordan ser du kinesiologi i forhold til den nye skolereform? Fx krav 

om 45 minutters daglig bevægelse og understøttende undervisning? 

Formalia Har du en overordnet godkendelse fra skolens leder til at anvende 

metoden, når du vurderer, at der er behov for det, eller skal du 

indhente tilladelse fra ledelsen fra gang til gang? I givet fald til hvilke 

delelementer af metoden? 

Er forældrene altid med, når du tester individuelt (fx laver en domi-

nansprofil eller tester for hjerneintegration/kryds-pas), eller er det 

kun, hvis du laver en fuld afbalancering? Skal du have skriftlig til-

ladelse fra forældrene, og i hvilke tilfælde?  

Metodens bidrag til at styrke elevernes 

læringsforudsætninger og trivsel 

Fortæl om de resultater du har opnået med metoden i skoleregi. 

Kom gerne med konkrete cases.  

Idealet Hvis du var skoleleder og gerne ville inddrage kinesiologi så flest 

mulige fik mest mulig gavn af det på din skole, hvordan skulle det så 

organiseres? Du skal forestille dig, at du havde helt frie tøjler, og 

ikke var begrænset af hverken økonomi, tid, planlægningsmæssige 

forhold eller nogen form for modstand.  

Andet Har du noget at tilføje? 
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10.7. Bilag 7: Transskriptionsguide og tekstuddrag 

 

Interviewene er transskriberet ordret efter nedenstående guide. Alle gambitter som ”øh”, 

”ikk’”, ”mm”, ”jo”, ”okay”, ”nåh” og bekræftende ”ja” er medtaget for i videst mulige om-

fang at bevare livet i samtalen, efter at den er omsat til skriftsprog. 

 

Kursiv tekst Informantens udsagn 

Almindelig tekst Interviewers udsagn 

ORD Store bogstaver angiver ord, der udtales særlig kraftigt i forhold til 

den omgivende tale 

… Angiver en pause i samtalen 

(…?!) Hvis et ord ikke kan gengives pga. dårlig lydkvalitet 

! Anvendes for at markere, at ord eller sætninger er ment som udråb, 

ønsker, opfordringer eller er udtryk for forundring 

- Tankestreger anvendes til at markere indskudt sætning, med ekstra 

pause omkring 

Hehe Latter 

 

   

 

Eksempel på tekstuddrag fra transskriberet telefoninterview: 

Jeg mener; hvis jeg har en god ide til, hvordan jeg kan få børnene til både og opføre sig or-

dentlig, både over for hinanden, og sig selv, og mig som lærer, og være lydhørige i en under-

visningssituation, og være koncentreret, og kan sidde og arbejde - 1½ time kan de sidde på 

deres små numser, hvis det var det, jeg bad dem om - fordi vi laver de her øvelser.   

Ja, hjernegymnastik?   Ja.  Der har du dem simpelthen lige oppe og lave et par øvelser ind-

imellem i den 1½ times lektion, ikke også?  Ja, æh, og det betyder, at de kan holde fokus, 

holde deres opmærksomhed på læringssituationen.  Ja.  Og så skulle jeg da være et skarn, 

hvis jeg kendte til de her teknikker og metoder, og så ikke brugte dem!  Mmm.   

(Karin, s. 8) 


