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Indledning
Siden 1994 har Danmark forpligtet sig ved Salamanca erklæringen på at opbygge den 
inkluderende skole(UVM, 2013c). Faktum er dog, at flere og flere elever gennem 
halvfemserne og nullerne blev placeret i specialtilbud uden for almenklasserne. Udgifterne 
til specialundervisning voksede støt og var i 2010 på over 29 % af folkeskolens samlede 
budget(Riise, 2010). Denne tendens skal nu vendes.
Målet er at inkludere mange af de elever, der før var berettiget til specialundervisning, i 
almenklasserne. Politisk set fremlægges inklusion som et tiltag for barnets bedste, men 
mange plæderer for, at inklusion reelt set er et synonym for besparelse. Faktum er dog at 
lærerne står overfor en stor udfordring. Som en undersøgelse i tidsskriftet Folkeskolen 
viser, føler en stor del af lærerne ikke, at de har tilstrækkelig faglig viden og kompetencer 
til at inkludere flere elever med særlige behov(Christensen, Lauritsen & Andersen, 2012,
s. 17).

Den politiske debat har de seneste år i høj grad omhandlet elevernes faglighed. Vi skal 
skabe en skole i verdensklasse. Det store fokus på bl.a. PISA-undersøgelserne har 
betydet, at faglighed i offentligheden ofte måles ud fra, hvorledes eleverne klarer sig i test.
I øjeblikket vikarierer jeg i en 7. klasse for en lærer på barsel. Hun oplyser, at klassen skal 
deltage i nationale test, og at jeg ved tilmeldingen skal udelade to elever. Det er to fagligt 
svage elever, der efter min vurdering præsterer langt under middel. Men hvorfor skal de 
ikke deltage? På undervisningsministeriets hjemmeside bliver nationale test beskrevet 
som en del af den løbende evaluering. ...et pædagogisk redskab til læreren, og de kan 
bidrage til den videre tilrettelæggelse af klassen(UVM, 2013b). Er lærerne blevet så 
presset af faglighedsdebatten, at de glemmer formålet med testen? En ting er sikkert: 
Fravalget af disse elever er ikke sket med et inkluderende ideal i tankerne.

I min tredje observationspraktik oplevede jeg to drenge i en klasse, der ved to separate 
borde sad og kiggede ud i luften, hvor de burde lave matematik i et Rema hæfte. Igennem 
to matematiktimer var der ikke meget kontakt mellem underviseren og de to elever. Det 
bliver højst til et “se nu at få lavet lidt”. I en senere samtale viser det sig, at læreren 
gennem de seneste år har haft store problemer med de to elever. De er meget 
fraværende, viser ingen motivation for at deltage og har gentagne gange brudt aftaler. 
Læreren giver udtryk for, at han gerne ser dem flytte ud af klassen. Det kan dog ikke lade 
sig gøre. Han har derfor overfor skolelederen fralagt sig ansvaret for elevernes læring. Min 
praktikmakker og jeg skulle derfor blot planlægge undervisning til resten af klassen, imens 
de to drenge arbejdede i Rema hæftet.

Eksempler som ovenstående danner grundlag for denne opgave. For hvordan kan jeg 
som kommende lærer sikre, at inklusionsopgaven løses, således at skolen i verdensklasse 
også bliver en inkluderende skole. I begge eksempler er det læreren, der er den 
ekskluderende faktor. Jeg ønsker derfor at undersøge, hvorledes man som lærer, i samspil 
med eleverne, kan sikre inklusion i matematikundervisningen. 

Problemformulering
I hvilket omfang kan Jan Tønnesvangs teori om læreren som selvobjekt støtte lærere i 
arbejdet med inklusion af elever med matematikvanskeligheder?
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Metode
Med begrebet den inkluderende skole er der åbnet op for fire aktører: lærere, elever, 
skoler og forældre. De skal i samspil med hinanden udvikle inkluderende fællesskaber for 
alle skoleelever. Formålet med opgaven er at undersøge, hvordan jeg som kommende 
lærer kan benytte Jan Tønnesvangs teori om læreren som selvobjekt til at inkludere elever 
med matematikvanskeligheder. Set i forhold til den inkluderende skole kan det virke aparte 
kun at se på én af aktørerne(læreren). Vil et fokus på skolen som institution ikke give et 
bedre indblik i, hvorledes inklusion kan fremmes? Jeg frygter at få en række resultater, der 
peger på, at skolestrukturen ikke egner sig til inkluderende fællesskaber. Så vil jeg som 
kommende lærer være lige vidt. Jeg vil stadig ikke kunne inkludere elever i praksis. 
Hvorfor så ikke se på, hvorledes eleverne kan tilpasses til skolesystemet? Fordi det netop 
vil bryde med inklusionstanken. At forsøge at tilpasse de elever, der falder udenfor, vil ikke 
resultere i den inkluderende skole.
Jeg har derfor, velvidende at min undersøgelse ikke vil revolutionere 
inklusionspædagogikken, valgt at arbejde med læreren. Jeg forholder mig til det 
skolesystem, vi har i dag, og fokuserer på, hvorledes man gennem sin lærerpersonlighed i 
relationen med eleverne kan sikre en større grad af inklusion. Opgaven vil dermed ikke 
resultere i den inkluderende skole, men vil forhåbentlig pege på tiltag, der kan gøre det til 
en mere inkluderende skole.

For at realisere ovenstående har jeg valgt at fokusere på tre begreber; inklusion, 
matematikvanskeligheder og selvobjekt. Disse tre begreber skal i sammenspil danne 
rammen for denne opgave. Dermed ønskes der at skabe en forståelseshorisont, som skal 
danne grundlag for opgavens undersøgelse.
Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i to interviews med henholdsvis en leder og en 
ressourceperson for et inklusionsprojekt. Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i, 
hvordan man i praksis arbejder med inklusion, samt undersøge respondenternes 
forståelse af begrebet inklusion. Desuden vil respondenternes latente brug af 
selvobjektteorien blive undersøgt. 
Med ovenstående som udgangspunkt vil opgavens problemformulering kunne besvares. 
Det vil ske ved, på baggrund af selvobjektteorien, at opstille en række handletiltag, der kan 
støtte læreren i arbejdet med at inkludere elever med matematikvanskeligheder. Her vil 
praksis og teoretisk forståelse af inklusion inddrages, med det formål at kvalificere 
tiltagene. På baggrund af dette vil Tønnesvang teori blive vurderet. Opgave afsluttes med 
en diskussion af, hvorledes opgavens hovedpointer stemmer overens med folkeskolen i 
dag.

Til at belyse projektets genstandsfelt er der valgt en hermeneutisk analysemetode som 
redskab til at forstå og besvare den beskrevne problemformulering.
Nøglebegrebet i forhold til hermeneutikken er forståelse og i forlængelse af dette 
forforståelse. Gennem forforståelsen danner fortolkeren sig allerede nogle hypoteser, der 
så senere kan be- eller afkræftes. Pointen er dog, at for at kunne tolke f.eks. en persons 
forståelse af et konkret genstandsfelt, kræver det en relevant forforståelse. Således at 
fortolkeren ikke blot tolker ud fra subjektive fordomme. Gennem ens forforståelse af 
genstandsfeltet kan man begribe, hvilke problemfelter, der kan ligge i tolkningen af andres 
forståelse. Man vil altså, som Birkler beskriver det, altid være påvirket af ens egen 
forståelseshorisont (Birkler. 2011. s. 98). 
Pointen er her, at man gennem ens forforståelse skal skabe en ny (for)forståelse. Her 
kommer et andet af hermeneutikkens nøglebegreber i spil, nemlig den hermeneutiske 
cirkel/spiral:
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Det, jeg forstår, kan jeg kun forstå på den baggrund af det, jeg allerede forstår. 
Grundtanken er, at der består et cirkulært forhold mellem helhedsforståelsen og 
delforståelse, hvor delene kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt 
kan helheden kun forstås i kraft af delene(Birkler. 2011, s. 98).

En sidste pointe i forhold til hermeneutikken er sproget og herigennem dialogens centrale 
karakter.

Desuden er kommunikation et grundvilkår, når forståelse er et mål. I en 
videnskabelig sammenhæng er det dialogen, der må herske og ikke en 
diskussion, der vedrører, hvem der har ret. Målet er ikke en absolut forståelse, 
men snarer bestræbelsen på at nå den andens forståelse. Med dialogen taler 
jeg derfor ikke til den anden, men derimod med den anden, hvor den 
forståelsesmæssige modsætning skal ophæves eller i det mindste 
afklares(Birkler. 2011, s. 98).

Ovenstående uddrag er vigtig set i forhold til de interviews, jeg undervejs vil beskrive. Her 
er målet altså at opnå en forståelse af, hvorledes respondenterne opfatter centrale 
begreber. Målet er ikke at gøre interviewene til en prøvelse på faglighed, hvor der kun er ét 
rigtig svar. Her kan Habermas´s beskrivelse af den herredømmefri samtale med fordel 
inddrages(Olesen & Pedersen, 2000 s. 172). Han benævner, at det bl.a. er begreber som 
forståelighed, rigtighed samt sandhed, der i samspil skal sikre en samtale, der bygger på 
gensidig respekt trods forskellige synspunkter. 
Gennem en tolkning af respondenternes svar forsætter det cirkulære perspektiv.

Med baggrund i ovenstående vil opgaven søge at skabe forståelse af de tre centrale 
begreber set i et teoretisk perspektiv. Denne forforståelse vil danne grundlag for 
undersøgelsen. Interviewene skal gennem en konstrueret interviewguide søge at udvide 
forståelse ved at tilskrive en praksisdimension af disse begreber. Dette vil ske ved at tolke 
og sammenligne uddrag med de teoretiske afklaringer. Opgaven indledes med en 
beskrivelse af folkeskolen samt det samfund folkeskolen eksisterer i. 
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Skolen i samfundet
Danmark har en af verdens dyreste folkeskoler, men eleverne får på papiret ikke verdens 
bedste uddannelse(UVM, 2013a). Det politiske fokus er derfor i øjeblikket, hvordan 
folkeskolen kan forbedres. Over de seneste to år er hundredvis af lærere blevet 
afskediget(Christensen, 2011), klassekvotienten steget og skolernes rådighedsbeløb 
faldet(Pedersen & Aisinger, 2010), men målsætningen forbliver den samme. Vi skal skabe 
en skole i verdensklasse. Det følgende afsnit vil danne rammen for opgavens 
forståelseshorisont. Her vil generelle samfundsperspektiver blive belyst for slutteligt at 
inddrage en model beskrevet af Susan Tetler. Tetler er professor i specialpædagogik og 
har gennem de sidste år præget inklusionsdebatten.

Afsnittet tager afsæt i Thomas Ziehes beskrivelser af tre karakteristikker ved det 
senmoderne samfund: informalisering, tematisering og subjektivering(Ziehe, 1998). Jeg vil 
her kort beskrive det sidste. Eleverne i dagens folkeskole er ifølge Ziehe egocentrerede, 
og har generelt svært ved at se ud over sig selv. Per Schultz Jørgensen beskriver 
ligeledes, hvordan forældre ikke udfordrer deres børn i hjemmet. Med dette menes, at 
forældrene ikke ruster børnene til den frustration og modgang, de vil og skal 
møde(Jørgensen, 2007). Disse to pointer underbygges til dels af en undersøgelse fra 
projektet Mange måder at lære på(universefonden, 2013). Her indikeres, det at 
fællesskabet i de ældste klasser er skrantende.

...de scorer lavt på fælles arbejdsetik, positiv konkurrenceånd og socialt 
sammenhold. Eleverne rammer også de røde felter, når det drejer sig om deres 
evne til at lytte til hinanden, at give hinanden konstruktiv støtte og kritik og 
indbyrdes håndtere konflikter og mobning(Funch, 2010).

I den politiske diskurs har folkeskolens faglighed de seneste år været genstand for stor 
debat. Individet er i centrum. Denne udvikling tog fart med PISA-undersøgelserne og 
indførelsen af de nationale tests. Hvorvidt disse så er dækkende for fagenes indhold skal i 
denne sammenhæng være usagt. Meningerne er mange, faktum er dog, at skolen er 
under pres. Test offentliggøres og skoler udstilles. Disse faktorer er muligvis en del af 
forklaringen på, at flere og flere elever flyttes ud af folkeskolen(Strand & Kamil, 2011). Den 
før så folkelige enhedsskole bliver nemlig i højere grad opdelt. Det frie skolevalg har f.eks. 
betydet, at 25 % af forældrene i København sender deres børn i privatskole. Problemet 
ved dette er, at det ofte er de ressourcestærke forældre(Ravn, 2012) og, som Anne Vang, 
borgmester for Børne- og Unge forvaltningen i København, pointerer, at privatskolerne kan 
ekskludere de svage elever(Graadmand, 2012a).

Som sagt er skolen også presset af rammeforudsætningerne. Højere klassekvotienter og 
højere grad af inklusion har betydet, at lærerens tid til hver enkelt elev er faldet. Dette er et 
problem for mange lærere, da undervisningsdifferentiering i nutidens folkeskole er et krav 
ikke bare lovgivningsmæssigt, men en nødvendighed grundet de store faglige forskelle. 
Følgende definition på undervisningsdifferentiering er indskrevet i en række faghæfter.

Undervisningsdifferentiering er et princip for tilrettelæggelse og gennemførelse 
af undervisningen i en klasse eller gruppe, hvor den enkelte elev tilgodeses, 
samtidig med, at man bevarer fællesskabets muligheder (Fællesmål 2009, 
Faghæfte 4, s. 43).

Folkeskolen er altså under pres. Flosklen om at viden er Danmarks reelle råstof, er noget 
arbejdsmarkedet igen og igen gentager. Men formålet for folkeskolen er todelt mellem 
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uddannelse og dannelse. Det er samspillet 
mellem de to, der gør folkeskolen folkelig. 
Ikke nok med at eleverne skal være 
uddannelsesparate, de skal også kunne 
fungere i et samfund præget af forskellighed. 
Men dannelsesaspektet glemmes i 
folkeskoledebatten.

Ovenstående beskrivelse af folkeskolen i 
dag, vil med udgangspunkt i Model 
1(Alenkær, 2008a, s. 42), danne grundlag for 
opgavens afsluttende diskussion. Modellen 
her illustrerer afsnittets pointe om, at 
folkeskolen er under pres fra flere diskurser, 
hvilket har betydning for lærerens arbejde i 
en inkluderende skole.

Inklusion – et misforstået begreb?
Siden 1994 har Danmark ved 
Salamancaerklæringen, som tidligere beskrevet, haft til hensigt at skabe den inkluderende 
skole. Men hvad indebærer begrebet inklusion egentlig? I de følgende afsnit vil jeg på 
baggrund af Rasmus Alenkær & Bent Madsen redegøre for og definere begrebet inklusion. 
Teoretikerne er udvalgt på baggrund af, at de qua deres mangeårige arbejde med 
inklusion, er nogle af de førende forskere i Danmark. Afsnittet vil danne grundlag for 
interviewspørgsmålene, samt være sammenligningsgrundlag i en fortolkning af 
respondenternes svar.

Inklusion er et begreb politikere, skoleledere, medier og lærere over de seneste år har 
stiftet bekendtskab med utallige gange. Politikere plæderer for, at den inkluderende skole 
skal udvikles. Ude på skolerne laves der handleplaner for inklusion. Medierne laver 
undersøgelser, interviewes og stiller spørgsmålstegn ved tiltag. Midt i det hele står 
lærerne.
Spørgsmålet er dog, om der mellem ovenstående parter er en overensstemmelse mellem 
deres forståelse af begrebet inklusion? Alenkær beskriver, at der i forbindelse med den 
inkluderende skole, bliver brugt især fire begreber: eksklusion, integration, rummelighed 
og inklusion(Alenkær. 2008a, s. 13). De tre sidste bliver brugt i flæng og til tider synonymt. 
Jeg vil derfor ud fra en kort beskrivelse af de første tre begrebet forsøge at indkredse og 
definere det fjerde – inklusion.

Eksklusion er i ordets forstand at fratage nogle retten til at deltage. I skolen vil man ofte 
møde eksklusion, når elever sættes i bås som special – eller normalelev. Her bliver 
specialeleven enten ekskluderet inden for eller uden for skolens rammer ved ikke at 
deltage i normalundervisningen. Dermed får eleven ikke mulighed for at blive en del af det 
sociale og/eller faglige fællesskab.
Integration er, ifølge Alenkær, et begreb der i folkeskolesammenhæng kan opfattes og 
tolkes på forskellige måder:
• Funktionel integration indebærer en fælles udnyttelse af lokalefaciliteter
• Fysisk integration indebærer, at en elev er i samme lokale som normalklassen, men 

beskæftiger sig med andre aktiviteter
• Social integration indebærer, at eleven deltager både i undervisningen og det sociale 

fællesskab

Idealverden

KollektivIndivid

Etisk 
diskurs

Politisk 
diskurs

Pragmatisk 
diskurs

Økonomisk 
diskurs

Virkelig verden
Model 1: inklusionsbegrebet i spændingsfelt(Susan 

Tetler i Alenkær, 2008a. s42)

Inklusion af elever med matematikvanskeligheder

19/04 2013 · Jonas Kalsgaard Kristensen · LH290151  Side 10

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



uddannelse og dannelse. Det er samspillet 
mellem de to, der gør folkeskolen folkelig. 
Ikke nok med at eleverne skal være 
uddannelsesparate, de skal også kunne 
fungere i et samfund præget af forskellighed. 
Men dannelsesaspektet glemmes i 
folkeskoledebatten.

Ovenstående beskrivelse af folkeskolen i 
dag, vil med udgangspunkt i Model 
1(Alenkær, 2008a, s. 42), danne grundlag for 
opgavens afsluttende diskussion. Modellen 
her illustrerer afsnittets pointe om, at 
folkeskolen er under pres fra flere diskurser, 
hvilket har betydning for lærerens arbejde i 
en inkluderende skole.

Inklusion – et misforstået begreb?
Siden 1994 har Danmark ved 
Salamancaerklæringen, som tidligere beskrevet, haft til hensigt at skabe den inkluderende 
skole. Men hvad indebærer begrebet inklusion egentlig? I de følgende afsnit vil jeg på 
baggrund af Rasmus Alenkær & Bent Madsen redegøre for og definere begrebet inklusion. 
Teoretikerne er udvalgt på baggrund af, at de qua deres mangeårige arbejde med 
inklusion, er nogle af de førende forskere i Danmark. Afsnittet vil danne grundlag for 
interviewspørgsmålene, samt være sammenligningsgrundlag i en fortolkning af 
respondenternes svar.

Inklusion er et begreb politikere, skoleledere, medier og lærere over de seneste år har 
stiftet bekendtskab med utallige gange. Politikere plæderer for, at den inkluderende skole 
skal udvikles. Ude på skolerne laves der handleplaner for inklusion. Medierne laver 
undersøgelser, interviewes og stiller spørgsmålstegn ved tiltag. Midt i det hele står 
lærerne.
Spørgsmålet er dog, om der mellem ovenstående parter er en overensstemmelse mellem 
deres forståelse af begrebet inklusion? Alenkær beskriver, at der i forbindelse med den 
inkluderende skole, bliver brugt især fire begreber: eksklusion, integration, rummelighed 
og inklusion(Alenkær. 2008a, s. 13). De tre sidste bliver brugt i flæng og til tider synonymt. 
Jeg vil derfor ud fra en kort beskrivelse af de første tre begrebet forsøge at indkredse og 
definere det fjerde – inklusion.

Eksklusion er i ordets forstand at fratage nogle retten til at deltage. I skolen vil man ofte 
møde eksklusion, når elever sættes i bås som special – eller normalelev. Her bliver 
specialeleven enten ekskluderet inden for eller uden for skolens rammer ved ikke at 
deltage i normalundervisningen. Dermed får eleven ikke mulighed for at blive en del af det 
sociale og/eller faglige fællesskab.
Integration er, ifølge Alenkær, et begreb der i folkeskolesammenhæng kan opfattes og 
tolkes på forskellige måder:
• Funktionel integration indebærer en fælles udnyttelse af lokalefaciliteter
• Fysisk integration indebærer, at en elev er i samme lokale som normalklassen, men 

beskæftiger sig med andre aktiviteter
• Social integration indebærer, at eleven deltager både i undervisningen og det sociale 

fællesskab

Idealverden

KollektivIndivid

Etisk 
diskurs

Politisk 
diskurs

Pragmatisk 
diskurs

Økonomisk 
diskurs

Virkelig verden
Model 1: inklusionsbegrebet i spændingsfelt(Susan 

Tetler i Alenkær, 2008a. s42)

• Formel integration indebærer, at eleven er indskrevet på skolen, men for det meste 
udebliver fra undervisningen

Rummelighed er det begreb, der ofte bliver fremstillet som den danske oversættelse for 
det internationale begreb inklusion. Der er dog en række problemer i forbindelse med 
dette. Som Bent Madsen beskriver, så er rummelighed ikke ensbetydende med, at eleven 
er en aktiv deltager i det såvel faglige som sociale fællesskab(Madsen, 2008, s.14). 
Eleven behøver blot at være til stede. 
Inklusion. Bent Madsen giver med ordene Inklusion er ganske enkelt at undgå eksklusion 
en kort og direkte definition af begrebet( Madsen, 2009, s. 13). Men det beskriver stadig 
ikke hvad, og hvordan inklusion skal forstås. Mange vil nok hævde, at Alenkærs Social 
integration er essensen af inklusion. Der er dog et særligt problem ved denne formulering. 
For når man integrerer, forsøger man at forene det man har med noget nyt, uden at 
ødelægge det man allerede har(Alenkær, 2008, s. 16). Når man taler om inklusion, skal 
skellet mellem normalt og specielt formelt udviskes. Hvert individ er unikt. Så pædagogisk 
set er inklusion et ideal for at rumme mangfoldigheden og give alle lige muligheder for 
deltagelse.
Samtidig skelnes der ikke mellem faglig og social inklusion. Eleverne har ret til at være en 
aktiv del af såvel undervisningen som klassefællesskabet. Et interessant perspektiv er her, 
at førnævnte definition på undervisningsdifferentiering stemmer godt overens med 
inklusionstanken.
En inkluderende skole forudsætter derfor, at lærere, elever (og forældre) er åbne og 
modtager alle som aktive deltagere. Dette stemmer godt overens med følgende 
beskrivelse af idealtypen for den inkluderende skole.

Den møder den enkelte elev, der hvor vedkommende er, og sætter fokus på, at 
eleverne har forskellige behov – mens den afviser tanken om, at nogle har 
særlige behov, mens andre har de ’rigtige’ behov(Niels Ploug i Alenkær, 2008a, 
s. 75).

Målet med ovenstående er at give en kort og klar definition af begrebet inklusion. Det 
finder jeg dog ikke praktisk muligt, da inklusion er et komplekst og bredt begreb, der mere 
har karakter af et mål, hvortil midlet er folkeskolen. Jeg finder det derfor relevant i stedet at 
opstille en række kendetegn for det at være inkluderende. Disse kendetegn vil senere 
agere som pejlemærker.

Kendetegn
• Alle elever er en del af klassen
• Alle elever har mulighed for at deltage aktivt i klassens fællesskaber
• Inklusion er et helhedsbegreb, der indeholder både de faglige og sociale aspekter
• Hver elev er unik
• Eleverne har forskellige behov
• Det er ikke kun læreren, der skal være inkluderende, det er også eleverne
• Undervisningsdifferentiering er en central del i inklusionsarbejdet

Hvad kendetegner elever med matematikvanskeligheder?
Det er et kendt faktum, at flere og flere elever i folkeskolen gennem de sidste årtier er 
blevet diagnosticeret(Mehlsen, 2011 s. 8). Således viser en undersøgelse foretaget i maj 
2012, at totredjedele af de adspurgte lærer havde en diagnoseelev i klassen(Ravn, 2013). 
Lærere skal altså forholde sig til flere elever med specialbehov. Inden for matematik 
benytter man sig af begreber som dyskalkuli, talblindhed ol.. I en ideel verden vil 
målgruppen for inklusion være alle elever. I praksis er det dog en særlig afgrænset 
målgruppe ofte betegnet som elever med særlige behov(Alenkær, 2008a, s. 25). Dette 
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eksemplificeres i Folkeskolens temablad om inklusion(Christensen, Lauritsen & Andersen, 
2012). Her er det bl.a. den øgede mængde af elever med særlige behovs påvirkning på de 
almindelige elevers faglige udbytte, der undersøges. 
Denne opgave tager afsæt i praksisforståelsen af målgruppen for inklusion og vil derfor 
fokusere på elever med matematikvanskeligheder. Begrebet er valgt, da det spænder 
bredt og dermed dækker de fleste elever med særlige behov, jeg som kommende lærer vil 
møde i matematikundervisningen.

Med baggrund i ovenstående redegørelse for inklusion søger det kommende afsnit at 
opstille nogle kendetegn for elever med matematikvanskeligheder for senere at vurdere, 
hvorledes Tønnesvangs teori om selvobjekt kan støtte læreren i arbejdet med at inkludere 
disse elever. Samtidig danner det grundlag for interviewspørgsmål og referencepunkt i 
forhold til tolkningen.
Beskrivelsen tager udgangspunkt i Olaf Lundes arbejde med elever med 
matematikvaskeligheder(Lunde, 2002, kap. 1-2). I afsnittet vil der blive refereret til en 
række procenttal fra Lundes undersøgelser af den norske skole. Disse tal vil ikke blive 
problematiseret i forhold til den danske skole. Dette sker velvidende, at de ikke 
nødvendigvis er direkte overførbare. Inddragelsen skal ses som en visualisering af 
opmærksomhedsfelterne.

Ifølge Lunde har 10-12% af eleverne i skolen brug for specialpædagogisk hjælp i 
matematikundervisningen1. At definere begrebet elever med matematikvanskeligheder er i 
denne sammenhæng ikke relevant, da det som sagt er kendetegnene der ønskes 
beskrevet. Jeg vil derfor lade følgende citat danne grundlaget for, hvad det indebærer at 
have matematikvanskeligheder.

... elever, der er stagneret eller er gået tilbage i forhold til en normal 
faglig udvikling i matematik, sådan at vanskelighederne 
repræsenterer et brud på den kontinuerlige faglige udvikling, som de 
fleste elever følger.(Lunde. 2002 s. 13)

Lunde har også opstillet en række kendetegn, der kan opdeles i fire 
kendetegnshovedgrupper (Lunde. 2002 s. 15-16). En fuld kendetegnsliste er vedlagt i 
Bilag 1.

• Nedsat funktionsevne !    95 % af elever med matematikvanskeligheder har 
nedsat evnefunktion. Hermed menes, at de kognitivt er 
underudviklede. Mange præsterer dog lavere end de 
burde med deres evneniveau i matematik.

• Emotionelle forstyrrelser  ! Dette indebærer, at eleven har haft så mange dårlige 
! oplevelser med faget, at eleven bliver angst for det. På 
! baggrund af dette udvikles samtidig en negativ holdning 
! til faget som sammenlagt hæmmer udviklingen. Ca. 20% 
! af eleverne præges af dette.

1 Der findes ikke en lignende undersøgelse af den danske skole. Lena Lindeskov beskriver dog hvorledes 
der en hvis overenstemmelse mellem disse tal og de danske PISA-resultater i 2003.
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• Reduceret vilje! ! ! Eleven viser ingen motivation for faget, og mangler troen 
! ! ! ! ! på at arbejdet fører til noget. Samtidig er elevens

! ! ! ! ! selvtillid og selvværd svagt. 75 % af eleverne, der 
! ! ! ! ! henvises til specialundervisning, har disse kendetegn
• Urolige elever ! ! ! Koncentrationsbesvær, hyperaktivitet ol.

Det er altså en række meget forskellige kendetegn, der kan observeres hos elever med 
matematikvanskeligheder. Samtidig har mange elever en blanding af ovenstående, og det 
gør derfor kortlægningen af hver enkel elev kompliceret2. Lunde beskriver, at det er svært 
at specificere, hvorfor elever får matematikvanskeligheder. Det kan skyldes elevens 
kognitive udvikling, undervisningens form, sproglige vanskeligheder og generelt 
matematikfagets kompleksitet. Dermed bliver matematikvanskeligheder et relativt begreb. 
Det er et misforhold mellem færdigheder, forståelse, kompetencer og forventninger hos 
eleven.

Læreren som selvobjekt
I det følgende afsnit vil der redegøres for Jan Tønnesvangs teori om læreren som 
selvobjekt. Jeg vil ikke komme ind på det dannelsesmæssige aspekt af hans teori, men i 
stedet fokusere på hvorledes læreren gennem sin person kan støtte eleven(Tønnesvang, 
2008, kap. 6). Nedenstående afsnit vil ligesom de to foregående danne grundlag for 
interviewene og en senere tolkning. Samtidig skal dette afsnit være referencepunkt i 
forhold til opgavens tiltag.

Grundtanken i denne del af Tønnesvangs teori er, at man som lærer i forholdet mellem 
undervisning(lærer) og læring(elev) gør sig bevidst om, at man er påvirkende deltager i 
elevens dannelsesproces. Læreren underviser ikke kun eleven i faget matematik. Man er 
samtidig en del af elevens dannelsesproces, om man vil det eller ej. 
Det skal dog ikke forstås som en direkte internalisering af selvobjektresponser. 
Tønnesvang henviser til Kohuts beskrivelse af organismers nedbrydning af proteinstoffer, 
for herigennem at kunne optage aminosyre. Efter nedbrydningen bruges aminosyren i 
organismen til at opbygge proteiner. Pointen er, at det ydre og indre protein ikke er ens! 
Eleven overtager altså ikke direkte perceptioner fra omverdenen, men bruger den ydre 
påvirkning til at opbygge og danne det indre selv (Tønnesvang, 2008 s. 104). 
Tønnesvang beskriver barneselvet som følgende.

Et barneselv er ikke en passiv skærm, hvorpå omverdenen sætter 
sine aftryk, men er et delvist selvstyret væsen, der i sit møde med og 
internalisering af forhold i dets omverden er både selektivt og 
omskabende involveret i, hvorledes det lader sig påvirke af 
denne(Tønnesvang, 2008 s. 104).

Dermed skal læreren være opmærksom på sin ageren i klasseværelset, idet eleverne vil 
blive påvirket. Læreren må gøre sig bevidst om sin person som et arbejdsredskab. 
Tønnesvang benævner det som personligt forankrede faglighed(Tønnesvang s. 106).

I det følgende vil de fire grunddynamikker i elevens lære- og selvdannelsesprojekter blive 
beskrevet(Tønnesvang, 2008, s. 107-122). Læreren skal gøre sig bevidst om disse 

2 Diagnosticering/kortlægning af ovenstående vil ikke blive behandlet i denne opgave, det konstateres blot at 
der findes redskaber til dette(Lunde, 2002). Ligeledes vil mulige årsager til at elever får 
matematikvanskeligheder ikke blive dybdebehandlet.
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således, at man etablerer det, Tønnesvang benævner som et godt nok selvobjektmiljø for 
elevens dannelsesprocesser (Tønnesvang, 2008, s. 102).

Læreren som spejlende selvobjekt
Tønnesvang beskriver, hvordan læring fører til ombrydning eller afvikling af psykiske 
strukturer(destrukturering). I forlængelse af dette beskrives det, hvordan læring til tider kan 
være en trussel mod elevens selvsammenhæng og selvfølelse. Hvis en elev på andre 
måder er presset ved, at der sker forandringer i elevens personlighed, kan mødet med ny 
læring betyde, at det samlede kaos i de psykiske strukturer bliver overvældende. 
Hvis læreren har en viden om, at eleven gennemgår forandringer, kan man give eleven et 
såkaldt læringsfrit værensrum. Dermed vil eleven få den fornødne psykologiske ilt, der 
forhåbentlig sikrer, at eleven får tilpasset sin person. Eleven kan dermed få en forståelse 
af at rumme sig selv på godt og ondt.
I forlængelse af dette benævner Tønnesvang, at det ofte er de stille og flittige elever, der 
bliver anerkendt og spejlet. Som lærer må man ikke glemme de elever der f.eks. forstyrrer 
undervisningen. De skal også spejles og have positiv opmærksomhed.
At være spejlende selvobjekt handler derfor om at se eleven i et socialt perspektiv. Her 
kommer faglighed i anden række for at sikre, at eleven senere kan og tør udvikle sig. Kort 
sagt kan dette opsummeres til, at læreren skal kunne sætte sig i elevernes sted. Man skal 
vise forståelse for deres frustrationer, så eleven føler sig spejlet og ikke negligeret. Dette 
kræver et indgående kendskab til eleverne.

Læreren som betydningsbærende selvobjekt
Denne dimension belyser bl.a. lærerens rolle som forbillede og forgangsmand for elever. 

...i den udstrækning man er betydningsbærende lærer-selvobjekt, får 
ens eget forhold til undervisningsmaterialet betydning for det forhold, 
som eleverne senere vil udvikle til selv at arbejde videre med 
dette(Tønnesvang, 2008 s. 113).

Her udvikles elevernes læringsmotiver gennem læreren.
Ligeledes ligger der i det at være betydningsbærende selvobjekt, at læreren gennem sin 
autoritet formår at strukturere elevers læreprocesser. I mødet med det ukendte er læreren 
den, der skal sikre, at eleven ikke bliver set som mangelfuld i sin formåen. Læreren skal 
altså stilladsere elevernes læringsprocesser.

Læreren som samhørighedsskabende selvobjekt
At være samhørighedsskabende selvobjekt betyder, at læreren skal støtte eleven i 
destruktureringsprocesser. Her skal læreren sikre en undervisning, der sikrer, at eleverne 
forstår, at det er okay at have svært ved opgaver ol.. Eleverne skal få en forståelse af, at 
de alle(i større eller mindre grad) er i samme båd. De er lidelsesfæller. Dette skal 
understøtte selvets behov for samhørighed med ligesindede klassekammerater. Her er det 
lærerens opgave at skabe gode nok betingelser for, at eleverne bliver 
sammenhørighedsskabende selvobjekter for hinanden. 
En vigtig pointe er her, at eleven er i et fællesskab med ligesindede. Der skal være gode 
relationer mellem klassekammeraterne, og alle skal være en aktiv del af fællesskabet.

Læreren som udfordrende selvobjekt
Læreren skal sikre, at eleverne bliver udfordret uden at føle sig utilstrækkelig. Tønnesvang 
beskriver det som optimal frustration. Han henviser ligeledes til, at undervisningen skal 
tilrettelægges med Klafkis begreber: det fundamentale, det elementære og det 
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således, at man etablerer det, Tønnesvang benævner som et godt nok selvobjektmiljø for 
elevens dannelsesprocesser (Tønnesvang, 2008, s. 102).

Læreren som spejlende selvobjekt
Tønnesvang beskriver, hvordan læring fører til ombrydning eller afvikling af psykiske 
strukturer(destrukturering). I forlængelse af dette beskrives det, hvordan læring til tider kan 
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måder er presset ved, at der sker forandringer i elevens personlighed, kan mødet med ny 
læring betyde, at det samlede kaos i de psykiske strukturer bliver overvældende. 
Hvis læreren har en viden om, at eleven gennemgår forandringer, kan man give eleven et 
såkaldt læringsfrit værensrum. Dermed vil eleven få den fornødne psykologiske ilt, der 
forhåbentlig sikrer, at eleven får tilpasset sin person. Eleven kan dermed få en forståelse 
af at rumme sig selv på godt og ondt.
I forlængelse af dette benævner Tønnesvang, at det ofte er de stille og flittige elever, der 
bliver anerkendt og spejlet. Som lærer må man ikke glemme de elever der f.eks. forstyrrer 
undervisningen. De skal også spejles og have positiv opmærksomhed.
At være spejlende selvobjekt handler derfor om at se eleven i et socialt perspektiv. Her 
kommer faglighed i anden række for at sikre, at eleven senere kan og tør udvikle sig. Kort 
sagt kan dette opsummeres til, at læreren skal kunne sætte sig i elevernes sted. Man skal 
vise forståelse for deres frustrationer, så eleven føler sig spejlet og ikke negligeret. Dette 
kræver et indgående kendskab til eleverne.

Læreren som betydningsbærende selvobjekt
Denne dimension belyser bl.a. lærerens rolle som forbillede og forgangsmand for elever. 

...i den udstrækning man er betydningsbærende lærer-selvobjekt, får 
ens eget forhold til undervisningsmaterialet betydning for det forhold, 
som eleverne senere vil udvikle til selv at arbejde videre med 
dette(Tønnesvang, 2008 s. 113).

Her udvikles elevernes læringsmotiver gennem læreren.
Ligeledes ligger der i det at være betydningsbærende selvobjekt, at læreren gennem sin 
autoritet formår at strukturere elevers læreprocesser. I mødet med det ukendte er læreren 
den, der skal sikre, at eleven ikke bliver set som mangelfuld i sin formåen. Læreren skal 
altså stilladsere elevernes læringsprocesser.

Læreren som samhørighedsskabende selvobjekt
At være samhørighedsskabende selvobjekt betyder, at læreren skal støtte eleven i 
destruktureringsprocesser. Her skal læreren sikre en undervisning, der sikrer, at eleverne 
forstår, at det er okay at have svært ved opgaver ol.. Eleverne skal få en forståelse af, at 
de alle(i større eller mindre grad) er i samme båd. De er lidelsesfæller. Dette skal 
understøtte selvets behov for samhørighed med ligesindede klassekammerater. Her er det 
lærerens opgave at skabe gode nok betingelser for, at eleverne bliver 
sammenhørighedsskabende selvobjekter for hinanden. 
En vigtig pointe er her, at eleven er i et fællesskab med ligesindede. Der skal være gode 
relationer mellem klassekammeraterne, og alle skal være en aktiv del af fællesskabet.

Læreren som udfordrende selvobjekt
Læreren skal sikre, at eleverne bliver udfordret uden at føle sig utilstrækkelig. Tønnesvang 
beskriver det som optimal frustration. Han henviser ligeledes til, at undervisningen skal 
tilrettelægges med Klafkis begreber: det fundamentale, det elementære og det 

eksemplariske i tankerne. Eleven skal føle, at stoffet er nærværende samtidig med, at det 
har faglig relevans.
Slutteligt beskrives det, hvordan elev-elevsamarbejde kan føre til, at elever bliver gensidigt 
udfordrende selvobjekter(medspillende modspillere).

Praksis
I de følgende afsnit vil opgavens undersøgelse danne centrum for en forståelse af 
praksisfeltet. Ovenstående teori vil danne grundlag for to interviews. Undersøgelsen vil 
kort blive beskrevet for herigennem at fremhæve dele af undersøgelsesdesignet, der har 
betydning for udformningen af interviewguides, og den senere analyse af interviewene.
Formålet er at undersøge respondenternes forståelse af centrale begreber. For ikke blot at 
bygge undersøgelsen op omkring én delforståelse(den teoretiske) vil følgende afsnit søge 
at afdække, hvilken praksisforståelse folkeskolelærerne har af begrebet inklusion.

EVA & inklusion
Set i lyset af de mange inklusionstiltag, handleplaner og visioner er det ikke overraskende, 
at der er en del igangværende projekter omkring inklusion i folkeskolen. Jeg har valgt at 
fokusere på en undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut3 – Indsatser for 
inklusion i folkeskolen4. Undersøgelsens formål er bl.a. at kortlægge læreres syn på 
inklusion. Jeg finder den derfor interessant i forhold til opgavens problemformulering, idet 
forståelsen for begrebet inklusion er essentiel for at kunne vurdere, hvorledes 
selvobjektteorien kan bidrage.
Undersøgelsen viste sig ved første øjekast at give et positivt billede af de danske 
folkeskolelæreres syn og forståelse af inklusion.

Det mest udbredte syn på inklusion i den danske folkeskole i øjeblikket er at en 
elev med særlige behov er inkluderet når eleven har udbytte af 
almenundervisningen og deltager aktivt i det sociale fællesskab i en 
almenklasse. Samtidig mener de fleste, at et læringsfællesskab er 
inkluderende, når alle elever bidrager aktivt til, har udbytte af og udvikler 
positive selvbilleder på baggrund af fællesskabets aktiviteter. Det ser altså ud til 
at inklusionstanken er slået igennem i praksis...(Indsatser for inklusion i 
folkeskolen, 2011, s. 7).

Ovenstående citat er det første, læseren møder i opsamlingskapitlet til undersøgelsen. 
Umiddelbart en meget positiv udmelding. Det er måske en sandhed med modifikationer. 
Efter at have gennemlæst spørgeskemaet faldt min opmærksomhed på spørgsmål 3.
Til spørgsmålet “Hvornår synes du, at en elev med særlige behov er inkluderet?” svarede 
67,7 % af de adspurgte følgende:

Når eleven har udbytte af almenundervisningen og deltager aktivt i det sociale 
fællesskab i en almenklasse(Indsatser for inklusion i folkeskolen bilag, 2011,
s. 4).

3 Herefter EVA

4 Undersøgelsen kan findes på følgende hjemmeside http://www.eva.dk/projekter/2011/undersogelse-af-
skolens-indsatser-for-inklusion/projektprodukter/inklusion
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Et kritisk syn på de opstillede svarmuligheder levner dog ikke mange andre muligheder 
for svar. De tre andre svarmuligheder er i min optik nemlig ekskluderende. Følgende er 
den svarmulighed, der kommer tættest på inklusionsbegrebet, men som i højere grad må 
betragtes som fysisk integration.

Eleven modtager al sin undervisning i en almen klasse, men beskæftiger sig 
med andre aktiviteter/emner end resten af klassen(Indsatser for inklusion i 
folkeskolen bilag, 2011, s. 4).

Dermed bliver de adspurgte ikke bedt om deres syn på inklusion, men blot bedt om at 
skelne mellem eksklusion og inklusion. Her er det opsigtsvækkende ikke de 67,7 % der 
svarer “rigtigt”, men i stedet de 28 % der ikke kan skelne.
Dette henledte min opmærksomhed på rapportens egen forståelse af begrebet inklusion. I 
rapportens begrebsafklaring viser det sig, at undersøgelsen bygger på en beskrivelse af 
begrebet inklusion, der stemmer godt overens med den teoretiske afklaring i denne 
opgave(Indsatser for inklusion i folkeskolen 2011, s. 10-11). Det viser sig dog, at der helt 
bevidst i undersøgelsen er valgt at beskæftige sig med en praksisforståelse af begrebet 
inklusion. Målsætninger er dermed at ramme så meget af det arbejde, der laves under 
benævnelsen inklusion.
Det valg finder jeg problematisk. Jeg er fuldt forstående overfor den udfordrende opgave 
at lave et spørgeskema, der kan give et indblik i lærerens personlige forståelse af et 
begreb. Problemet er, at disse spørgsmål danner grundlag for en misvisende konklusion i 
rapporten.
Intentionen med at benytte EVA-rapporten var at danne en forforståelse for, hvorledes 
lærere i praksis opfatter begrebet inklusion. På baggrund af ovenstående finder jeg dog 
ikke denne forforståelse valid. Derfor vil denne opgaves undersøgelse tage udgangspunkt 
i respondenternes forståelse for inklusion, for herigennem at sætte rammerne for, 
hvorledes deres svar kan fortolkes.

Respondenter
Undersøgelsen er bygget op omkring to interviews med henholdsvis en leder og en 
udskolingslærer for et inklusionsprojekt på Sdr. Vang Skole i Kolding. Respondenterne er 
på forhånd blevet briefet om interviewets overordnede indhold. De er ikke blevet 
informeret om min interesse i Jan Tønnesvangs fire punkter. Interviewene er blevet 
lydoptaget og transskriberet5.
Udvælgelsen af respondenterne er sket på baggrund af følgende. Den første respondent 
er leder6 for bl.a. skolens specialpædagogiske afdeling og har siden sommeren 2012 
arbejdet målrettet med inklusion. Før dette var inklusion også en del af skolens politik, 
men ikke udspecificeret som det er i dag. Som indledning til interviewet fortæller 
skolelederen, at skolen arbejder med såkaldte FOKUS-teams, der rummer fire forskellige 
specialpædagogiske tiltag. AKT, tosprogsundervisning, supplerende undervisning og 
inklusion. Respondent1 har i samarbejde med andre medarbejdere udviklet FOKUS-
strukturen.
Den anden respondent7 udgør, sammen med én anden læreruddannet og fire SFO-
pædagoger, inklusionsteamet. Inklusionsteamet har på årsbasis en række timer, der fast 
fordeles. Det er dermed skemalagte timer, således at klassen/eleven følges over længere 

5 Eksempeler er vedlagt i Bilag 3 og Bilag 4. Interviews og transskriptioner i deres fulde længde kan findes
  på vedlagt CD

6 Herefter Respondent1 eller Leder

7 Herefter Respondent2 eller Ressourceperson
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Et kritisk syn på de opstillede svarmuligheder levner dog ikke mange andre muligheder 
for svar. De tre andre svarmuligheder er i min optik nemlig ekskluderende. Følgende er 
den svarmulighed, der kommer tættest på inklusionsbegrebet, men som i højere grad må 
betragtes som fysisk integration.

Eleven modtager al sin undervisning i en almen klasse, men beskæftiger sig 
med andre aktiviteter/emner end resten af klassen(Indsatser for inklusion i 
folkeskolen bilag, 2011, s. 4).

Dermed bliver de adspurgte ikke bedt om deres syn på inklusion, men blot bedt om at 
skelne mellem eksklusion og inklusion. Her er det opsigtsvækkende ikke de 67,7 % der 
svarer “rigtigt”, men i stedet de 28 % der ikke kan skelne.
Dette henledte min opmærksomhed på rapportens egen forståelse af begrebet inklusion. I 
rapportens begrebsafklaring viser det sig, at undersøgelsen bygger på en beskrivelse af 
begrebet inklusion, der stemmer godt overens med den teoretiske afklaring i denne 
opgave(Indsatser for inklusion i folkeskolen 2011, s. 10-11). Det viser sig dog, at der helt 
bevidst i undersøgelsen er valgt at beskæftige sig med en praksisforståelse af begrebet 
inklusion. Målsætninger er dermed at ramme så meget af det arbejde, der laves under 
benævnelsen inklusion.
Det valg finder jeg problematisk. Jeg er fuldt forstående overfor den udfordrende opgave 
at lave et spørgeskema, der kan give et indblik i lærerens personlige forståelse af et 
begreb. Problemet er, at disse spørgsmål danner grundlag for en misvisende konklusion i 
rapporten.
Intentionen med at benytte EVA-rapporten var at danne en forforståelse for, hvorledes 
lærere i praksis opfatter begrebet inklusion. På baggrund af ovenstående finder jeg dog 
ikke denne forforståelse valid. Derfor vil denne opgaves undersøgelse tage udgangspunkt 
i respondenternes forståelse for inklusion, for herigennem at sætte rammerne for, 
hvorledes deres svar kan fortolkes.

Respondenter
Undersøgelsen er bygget op omkring to interviews med henholdsvis en leder og en 
udskolingslærer for et inklusionsprojekt på Sdr. Vang Skole i Kolding. Respondenterne er 
på forhånd blevet briefet om interviewets overordnede indhold. De er ikke blevet 
informeret om min interesse i Jan Tønnesvangs fire punkter. Interviewene er blevet 
lydoptaget og transskriberet5.
Udvælgelsen af respondenterne er sket på baggrund af følgende. Den første respondent 
er leder6 for bl.a. skolens specialpædagogiske afdeling og har siden sommeren 2012 
arbejdet målrettet med inklusion. Før dette var inklusion også en del af skolens politik, 
men ikke udspecificeret som det er i dag. Som indledning til interviewet fortæller 
skolelederen, at skolen arbejder med såkaldte FOKUS-teams, der rummer fire forskellige 
specialpædagogiske tiltag. AKT, tosprogsundervisning, supplerende undervisning og 
inklusion. Respondent1 har i samarbejde med andre medarbejdere udviklet FOKUS-
strukturen.
Den anden respondent7 udgør, sammen med én anden læreruddannet og fire SFO-
pædagoger, inklusionsteamet. Inklusionsteamet har på årsbasis en række timer, der fast 
fordeles. Det er dermed skemalagte timer, således at klassen/eleven følges over længere 

5 Eksempeler er vedlagt i Bilag 3 og Bilag 4. Interviews og transskriptioner i deres fulde længde kan findes
  på vedlagt CD

6 Herefter Respondent1 eller Leder

7 Herefter Respondent2 eller Ressourceperson

tid. Respondent2 er som den eneste i teamet overbygningslærer samt den eneste 
linjefagslærer i Matematik, Fysik/kemi og Biolog.
Begge respondenter har dermed relevans for denne opgave. Respondent1 har indsigt i 
tankerne bag inklusionsprojektet, og Respondent2 er den eneste, der udfylder den 
inkluderende arbejdsopgave set i et naturfagligt perspektiv. Ved at interviewe en person fra 
“begge ender af systemet” kan det analyseres, hvorvidt der er overensstemmelse mellem 
målbeskrivelsen(lederen) og middelet(ressourcepersonen).

Undersøgelsesdesign
Undersøgelsen bygger hovedsageligt på en forstående forskningstype(Thisted, 2011, s. 
92). Dvs. jeg har udført to interviews med det formål at afdække interviewpersonernes 
forståelse af centrale begreber set i forhold til problemformuleringen. Det ønskes bl.a. at 
undersøge, hvorledes der er overensstemmelse mellem den teoretiske afklaring af 
inklusion, tidligere beskrevet i opgaven, og de interviewedes forståelse af begrebet. Det 
kan lyde banalt at undersøge, om leder og ressourceperson for et inklusionsprojekt har en 
forståelse for begrebet inklusion. Men udgangspunktet for beskrivelsen af inklusion er, at 
begrebet ofte bliver misfortolket og sættes synonymt med rummelighed eller integration. 
Derudover kan der med ovenstående uddrag fra EVA-rapporten sås tvivl om, hvorvidt 
lærerne reelt har en forståelse for begrebet.
I forlængelse af ovenstående er formålet med undersøgelsen at få en indsigt i, hvorledes 
der arbejdes med inklusion på Sdr. Vang Skole. For herigennem at få en forståelse af, 
hvad respondenterne lægger vægt på, når der inkluderes. Det vil desuden undersøges 
hvorvidt ressourcepersonen ser nogle særlige kendetegn ved både matematikfaget og 
dets svage elever. Det ønskes slutteligt at undersøge, hvorvidt dele af selvobjektteorien 
indtænkes i respondenternes arbejde. 
Undersøgelsen bygger på et kvalitativt forskningsinterview(Thisted, 2011, kap. 8) Det at 
undersøgelsen er kvalitativ, giver mulighed for en forståelsesorienteret forskningstype. 

”Forskningsinterviewet er ikke en åben, dagligdags samtale mellem 
ligestillede partnere. Intervieweren har videnskabelig kompetence, 
han eller hun igangsætter og definerer interviewsituationen, 
bestemmer interviewemnet, stiller spørgsmål og beslutter, hvilke svar 
han eller hun vil følge op, og er også den, der afslutter 
samtalen.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 51)

Ovenstående uddrag beskriver dele af det Kvale kalder det Asymmetriske magtforhold i 
kvalitative forskningsinterviews. Det ønskes på den ene side ikke at lægge svarene i 
munden på den interviewede ved at stille ledende spørgsmål. På den anden side skal 
interviewet heller ikke være en prøvelse på faglighed. Af samme grund har jeg derfor 
undladt at spørge direkte ind til Tønnesvangs teori, hvilket igen forstærker asymmetrien, 
JF Manipulerende dialog(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 51)

Nedenstående interviewguide bygger på Steinar Kvales syv faser af en 
interviewundersøgelse samt Jens Thisteds tanker omkring den kvalitative 
forskningsmetode(Jens Thisted, 2011 kap. 8). De vil i opgaven ikke blive beskrevet, da de 
hovedsageligt er brugt i struktureringen af undersøgelsen, og derfor ikke har relevans for 
opgavens formål.
Interviewet er semistruktureret, der giver mulighed for opfølgende spørgsmål og små 
ændringer undervejs i interviewet. Dette valg er taget for at sikre en højere grad af 
validitet. 
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Interviewguiden er opbygget omkring fire(tre ved Respondent1) forskningsspørgsmål. 
Gennem en række hovedspørgsmål stillet til respondenterne søges svar på 
forskningsspørgsmålene. Til hovedspørgsmålene kan der være tilknyttede opfølgende 
spørgsmål samt stikord, der kan blive relevante under interviewet. Disse kan ses i Bilag 2.

Interviewguide – Respondent2
Forskningsspørgsmål
Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?

Begrundelse
Følgende spørgsmål har til formål at afdække, hvorledes der arbejdes med inklusion og 
hvordan tildelingen af timer foregår på den udvalgte skole. Dermed ønskes det at danne 
et billede af skolens arbejdsformer i forbindelse med inklusion, således at dette kan 
bruges som referenceramme senere i interviewet. Spørgsmålene er ligeledes tilrettelagt 
som en indledning til interviewet, og er derfor af mere konkret art, så at de adspurgte får 
en positiv oplevelse(JF. prøvelse på faglighed)

Interviewspørgsmål
1. Hvor længe har Du været ansat her på skolen?
2. Hvad er din rolle her på skolen i forbindelse med inklusion?
3. Hvilke kriterier vurderes der ud fra, når midlerne til inklusion fordeles?
4. Hvordan samarbejder I omkring inklusion her på skolen?
5. Har i en målsætning I forbindelse med tildelingen af inklusionstimer?

Forskningsspørgsmål
Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?

Begrundelse
Følgende spørgsmål har til formål at afdække, hvorledes de adspurgte opfatter 
begrebet inklusion. Her ønskes det at lægge vægt på, hvorledes den ekskluderende 
faktor tages i betragtning. Spørgsmålene lader de adspurgte formulere deres egen 
forståelse af inklusion.

Interviewspørgsmål
1. Har I et bestemt fokusområde inden for inklusion?
2. Hvorledes arbejder Du hovedsageligt med inklusion?
3. Hvornår er en elev efter din mening inkluderet?
4. Ser Du en sammenhæng mellem faglig og social inklusion?
5. Hvordan lyder en succeshistorie omkring inklusion for dig?

Forskningsspørgsmål
Følgende to forskningsspørgsmål vil i stor udstrækning blive afdækket vha. de samme 
interviewspørgsmål. Desuden stilles alle spørgsmål ikke til lederen, da de specifikt 
omhandler matematikfaget.

Hvordan arbejder ressourcepersonen med de elever, der skal inkluderes især i 
matematikfaget?

Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med inklusion?
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Interviewguiden er opbygget omkring fire(tre ved Respondent1) forskningsspørgsmål. 
Gennem en række hovedspørgsmål stillet til respondenterne søges svar på 
forskningsspørgsmålene. Til hovedspørgsmålene kan der være tilknyttede opfølgende 
spørgsmål samt stikord, der kan blive relevante under interviewet. Disse kan ses i Bilag 2.
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Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?
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hvordan tildelingen af timer foregår på den udvalgte skole. Dermed ønskes det at danne 
et billede af skolens arbejdsformer i forbindelse med inklusion, således at dette kan 
bruges som referenceramme senere i interviewet. Spørgsmålene er ligeledes tilrettelagt 
som en indledning til interviewet, og er derfor af mere konkret art, så at de adspurgte får 
en positiv oplevelse(JF. prøvelse på faglighed)

Interviewspørgsmål
1. Hvor længe har Du været ansat her på skolen?
2. Hvad er din rolle her på skolen i forbindelse med inklusion?
3. Hvilke kriterier vurderes der ud fra, når midlerne til inklusion fordeles?
4. Hvordan samarbejder I omkring inklusion her på skolen?
5. Har i en målsætning I forbindelse med tildelingen af inklusionstimer?

Forskningsspørgsmål
Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?

Begrundelse
Følgende spørgsmål har til formål at afdække, hvorledes de adspurgte opfatter 
begrebet inklusion. Her ønskes det at lægge vægt på, hvorledes den ekskluderende 
faktor tages i betragtning. Spørgsmålene lader de adspurgte formulere deres egen 
forståelse af inklusion.

Interviewspørgsmål
1. Har I et bestemt fokusområde inden for inklusion?
2. Hvorledes arbejder Du hovedsageligt med inklusion?
3. Hvornår er en elev efter din mening inkluderet?
4. Ser Du en sammenhæng mellem faglig og social inklusion?
5. Hvordan lyder en succeshistorie omkring inklusion for dig?

Forskningsspørgsmål
Følgende to forskningsspørgsmål vil i stor udstrækning blive afdækket vha. de samme 
interviewspørgsmål. Desuden stilles alle spørgsmål ikke til lederen, da de specifikt 
omhandler matematikfaget.

Hvordan arbejder ressourcepersonen med de elever, der skal inkluderes især i 
matematikfaget?

Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med inklusion?

Begrundelse
Følgende spørgsmål skal afdække, hvorvidt matematikfaget har særlige fordele/ulemper 
i forhold til inklusion. Samtidig ønskes det undersøgt, hvorvidt ressourcepersonen ser 
nogle fælles kendetegn hos de elever, der har svært ved matematikken.

Begrundelse
Følgende spørgsmål har til formål at undersøge, hvorvidt selvobjektteorien latent 
indtænkes i skolen inklusionsarbejde. Da de adspurgte ikke kender til min interesse i 
dette, stilles der ikke direkte spørgsmål til teorien.

Interviewspørgsmål
1. Er der efter din mening nogle fag, som har fordele/ulemper set i et inkluderende 

perspektiv?
2. Hvordan etableres kontakten til de elever, der skal inkluderes?
3. Hvordan vurdere Du, hvilke tiltag der skal sættes ind overfor eleven?
4. Oplever Du, at bestemte elevtyper har fagligt svært ved 

matematikundervisningen?
5. Hvilke problemer oplever Du, elever har i forbindelse med 

matematikundervisningen?
6. Hvordan arbejders der med elever, der har svært ved faget?
7. I hvilket omfang inddrages aktørperspektivet?
8. Har Du en oplevelse af, at læreren som rollemodel har betydning for elevernes 

motivation?
9. Arbejdes der aktivt med relationerne mellem eleverne i klassen, når elever skal 

inkluderes i fællesskabet?
10. I hvilket omfang forsøges det at tilpasse undervisning til den enkelte elev?

Analyse & fortolkning
Som beskrevet i de indledende afsnit bygger opgaven på den hermeneutiske 
analysemetode. Kort opsummeret indebærer det, at jeg gennem min forforståelse for 
f.eks. inklusion ønsker at analysere, hvilken forståelse respondenterne har af samme 
begreb. Kombinationen af teori- og praksis-forståelsen vil dermed danne grundlag for en 
række handletiltag. For at afdække respondenternes forståelse vil centrale udtalelser i 
interviewene blive behandlet vha. meningskondensering(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
228). Det er en metode, hvor essensen af længere tekststykker udtrækkes i en række 
hovedtemaer
Formålet med meningskondenseringen er at nedbringe den enorme tekstmængde til korte 
præcise formuleringer, der så kan fortolkes. Nedenstående tabel indeholder væsentlige 
uddrag af meningskondenseringen fra begge respondenter. Citater er vedlagt i Bilag 5. 
Den fulde kondensering er vedlagt på CD’en.

Inklusion af elever med matematikvanskeligheder

19/04 2013 · Jonas Kalsgaard Kristensen · LH290151  Side 19

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Meningskondensering
Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?

Respondent1 Respondent2

5.1.1
• Hun står for de overordnede rammer og 

strukturer
• Teams er selvkørende så vidt muligt

5.1.2
• Der er ikke mulighed for 

specialundervisning på samme måde 
som tidligere

5.1.3
• Inklusion siver ind i folkeskolen både 

oppefra og nedefra. Fra ledelsen og fra 
visse lærere.

• Ledelsen skal vise vejen

5.1.4
• Inklusion er ikke kun for én bestemt 

elev. 
• Timerne fordeles på klasser 

5.2.1
• Fordeling af timer sker på baggrund af 

ansøgninger fra lærer

5.1.5
• Ressourcepersonens faglighed er ikke 

relevant for inklusion. Det er et heldigt 
sammentræf, men ressourcepersonerne 
skal ikke ses som en ren faglig indsats

• Der er ikke fokus på bestemte fag

5.2.2
• Ressourcepersonens arbejdsopgaver er 

KUN fagligt funderet
• Ressourcepersonen er udvalgt pga. 

hendes naturfaglige kompetencer

5.1.6
• En stor del af arbejdet med inklusion 

ligger i lærernes opfattelse af, hvad 
deres opgave er

• Lærerne skal ikke føle sig presset over 
svage elever

• Ikke alle elever skal kunne det samme
• Målet er, at hver elev opfylder deres 

læringspotentiale, og samtidig er glad 
for at gå i skole

5.2.3
• Inklusion er også aflastning af læreren

Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?

Respondent1 Respondent2

5.1.7
• Hver elev er unik
• Faglighed er individuel
• Alle elever skal ikke nå de samme mål

5.2.5
• Tilpasset faglig undervisning
• Eksklusion
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Meningskondensering
Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?

Respondent1 Respondent2

5.1.1
• Hun står for de overordnede rammer og 

strukturer
• Teams er selvkørende så vidt muligt

5.1.2
• Der er ikke mulighed for 

specialundervisning på samme måde 
som tidligere

5.1.3
• Inklusion siver ind i folkeskolen både 

oppefra og nedefra. Fra ledelsen og fra 
visse lærere.

• Ledelsen skal vise vejen

5.1.4
• Inklusion er ikke kun for én bestemt 

elev. 
• Timerne fordeles på klasser 

5.2.1
• Fordeling af timer sker på baggrund af 

ansøgninger fra lærer

5.1.5
• Ressourcepersonens faglighed er ikke 

relevant for inklusion. Det er et heldigt 
sammentræf, men ressourcepersonerne 
skal ikke ses som en ren faglig indsats

• Der er ikke fokus på bestemte fag

5.2.2
• Ressourcepersonens arbejdsopgaver er 

KUN fagligt funderet
• Ressourcepersonen er udvalgt pga. 

hendes naturfaglige kompetencer

5.1.6
• En stor del af arbejdet med inklusion 

ligger i lærernes opfattelse af, hvad 
deres opgave er

• Lærerne skal ikke føle sig presset over 
svage elever

• Ikke alle elever skal kunne det samme
• Målet er, at hver elev opfylder deres 

læringspotentiale, og samtidig er glad 
for at gå i skole

5.2.3
• Inklusion er også aflastning af læreren

Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?

Respondent1 Respondent2

5.1.7
• Hver elev er unik
• Faglighed er individuel
• Alle elever skal ikke nå de samme mål

5.2.5
• Tilpasset faglig undervisning
• Eksklusion

5.1.8
• Der er forskel mellem rummelighed of 

inklusion
• Nævner Salamancaerklæringen
• At ekskludere elever ved 

specialundervisning er ikke længere en 
mulighed

5.2.6
• Eksklusion kan være svær at acceptere 

5.1.11
• Der skal arbejdes med 

relationsforståelse i klassefællesskabet

5.2.11
• Sociale problemer sendes videre

5.1.13
• At inkludere forudsætter at alle 

indtænkes
• Inklusion er en dannelsesopgave, hvor 

både elever, lærere og forældre skal 
have en forståelse for at alle er 
velkomne

5.2.8
• Eksklusion er aflastning således, at 

læreren får mulighed for nå rundt til alle

5.1.15
• At være inkluderet er, når alle elever 

bliver set og respekteret som 
mennesker

• Ingen bliver lukket ude, og alle har en 
værdi

5.2.9
• Eleven skal føle lyst til at komme i skole 
• Ikke fokus på faglighed

5.1.17
• Klassen som fællesskab skal være 

inkluderende
• Det skal læreren sikre
• Det er den etik, du som lærer bringer 

ind i rummet, der er afgørende
• Eksklusion fra fællesskabet kan 

forebygges

5.2.10
• Eleven inkluderes fagligt ved spørgsmål 

på lavere niveau
• De andre i klassen skal acceptere, at 

der er forskel

Hvordan arbejder ressourcepersonen med de elever, der skal inkluderes især i 
matematikfaget?
Hvordan arbejder ressourcepersonen med de elever, der skal inkluderes især i 
matematikfaget?

Respondent1 Respondent2

• Lederen bliver ikke bedt om at forholde 
sig specifikt til matematikfaget

5.2.12
• Har ingen teoretisk viden om 

matematikvanskeligheder
• Der er ikke tilstrækkeligt teoretisk 

materiale til rådighed 
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5.2.13
• Oplever elever med angst for faget
• Faget matematik er meget rigtig/forkert 

spørgsmål
• Har selv svært ved pressede situationer

5.2.15
• Eleverne observeres
• Tiltag tilpasses hendes observationer

5.2.16
• Uendelig færdighedstræning hjælper 

ikke eleven
• Eleven skal lære at forstå problemet
• Faglig læsning

Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med 
inklusion?
Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med 
inklusion?

Respondent1 Respondent2

5.1.18
• Relationen mellem lærer og elev er 

vigtig

5.1.19
• Relationerne mellem eleverne er vigtig

5.1.20
• Engagement og læringmotiver er noget 

der skal være internaliseret hos læreren

5.2.17
• Lærerens engagement er essentiel i 

undervisningen

5.1.21
• Se værdien i alle
• Give eleven et læringsfrit rum
• Spejl eleven

5.2.18
• Blive positiv centrum
• Vise ens evner

5.1.22
• Vi påvirker barnet, om vi vil det eller ej

5.1.24
• Metoder er intet værd, hvis læreren er et 

dumt svin

5.2.19
• Undervisningsdifferentiering er en 

naturlig del af arbejdet
• Ikke noget der kun sker ved inklusion

5.1.25
• Eleverne inddrages ikke.

5.1.26
• Læreren er den afgørende faktor for 

klassen

5.2.20
• Det er svært at give kritik til andre lærer
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5.2.13
• Oplever elever med angst for faget
• Faget matematik er meget rigtig/forkert 

spørgsmål
• Har selv svært ved pressede situationer

5.2.15
• Eleverne observeres
• Tiltag tilpasses hendes observationer

5.2.16
• Uendelig færdighedstræning hjælper 

ikke eleven
• Eleven skal lære at forstå problemet
• Faglig læsning

Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med 
inklusion?
Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med 
inklusion?

Respondent1 Respondent2

5.1.18
• Relationen mellem lærer og elev er 

vigtig

5.1.19
• Relationerne mellem eleverne er vigtig

5.1.20
• Engagement og læringmotiver er noget 

der skal være internaliseret hos læreren

5.2.17
• Lærerens engagement er essentiel i 

undervisningen

5.1.21
• Se værdien i alle
• Give eleven et læringsfrit rum
• Spejl eleven

5.2.18
• Blive positiv centrum
• Vise ens evner

5.1.22
• Vi påvirker barnet, om vi vil det eller ej

5.1.24
• Metoder er intet værd, hvis læreren er et 

dumt svin

5.2.19
• Undervisningsdifferentiering er en 

naturlig del af arbejdet
• Ikke noget der kun sker ved inklusion

5.1.25
• Eleverne inddrages ikke.

5.1.26
• Læreren er den afgørende faktor for 

klassen

5.2.20
• Det er svært at give kritik til andre lærer

Fortolkning
Udgangspunktet for undersøgelsen er som tidligere beskrevet at få svar på de fire 
forskningsspørgsmål. I det følgende vil jeg søge svar på disse ved at tolke på 
ovenstående meningskondensering. Jeg er bevidst om, at der allerede er sket en 
fortolkning i udvælgelsen og dernæst meningskondenseringen, og at dette kan påvirke 
validiteten af de følgende konklusioner. 
Forskningsspørgsmålene vil ikke blive behandlet ud fra samme systematik. Begrundelsen 
for dette skal findes i spørgsmålenes karakter. Undervejs henvises der til ovenstående 
meningskondensering.

Hvordan arbejder Sdr. Vang Skole med inklusion?
Skolen arbejder som nævnt med såkaldte FOKUS-teams, hvor inklusionsteamet udgør et 
af disse. Følgende afsnit søger at afdække, hvorledes der arbejdes, og hvilke 
arbejdsopgaver ressourcepersonen og lederen har i forbindelse med inklusion.
 
Respondent1 forklarer, at skolens arbejdsmåde med FOKUS-temas er ny. Det er et 
resultat af, at specialundervisning ikke defineres på samme måde som tidligere, 
medmindre eleven har over ti støttetimer(5.1.2). At arbejde inkluderende er dog ikke nyt 
ifølge Respondent1. Det nye er, at skolen som helhed skal være inkluderende, og det 
omfatter alle lærere. Dermed kommer der et pres på nogle af de lærere, som ikke tidligere 
tænkte deres undervisning inkluderende(5.1.3). En stor del af Respondent1´s 
arbejdsopgave er derfor at forklare, hvad lærernes arbejdsopgave er i forhold til den 
øgede mængde svage elever(5.1.6). Denne pointe er interessant. Der er altså behov for 
en holdningsændring i dele af skolesystemet, før målet om inklusion kan opnås.

Målet med inklusionstimerne er ifølge Respondent1, at hver elev opfylder sit 
læringspotentiale og samtidig er glad for at gå i skole(5.1.6). Så en stor del af arbejdet går 
med at:

...give lærerne lov til at være frustrerede over, at deres klasser ikke er dygtige. 
Fordi vi skal have alle de der svage med, men samtidig også sige til dem prøv 
og høre, det er okay, det skal være sådan. Vi skal have plads til dem(5.1.6).

Respondent2 giver tillige udtryk for, at inklusionstimerne kan tildeles som aflastning i 
klasser med mange elever(5.2.3 & 5.2.8). Ved at tage nogle elever, ikke nødvendigvis de 
svage, med ud af klassen, giver det læreren mulighed for at nå rundt til alle. Dermed er 
målet for timerne, at elever udfolder deres læringspotentiale, men midlet er nødvendigvis 
ikke bundet i ressourcepersonens kompetencer. Hun ændrer blot rammevilkårene, således 
at klassens lærer får mere tid til hver enkel elev.
Timerne bliver tildelt klassen som helhed. Ofte kommer der anmærkninger på bestemte 
elever, men ressourcepersonen tildeles klassen, da det lige så vel kan være relationerne 
mellem eleverne, der skal arbejdes med(5.1.4).

Begge respondenter giver udtryk for, at tildelingen af timer sker på grundlag af konkrete 
ansøgninger fra skolens lærere(5.2.1). Hvilket FOKUS-team, der tildeles, bestemmes af 
tovholdere fra hvert team(5.1.1). Respondent1 giver her udtryk for, at hendes opgave i 
forhold til inklusionsteamet er at opstille de overordnede rammer, samarbejde med 
tovholdere og informere resten af skolens ansatte om arbejdsgangen. Hun har derfor ikke 
en klar føling med, hvad hver enkelt ressourceperson inden for inklusion laver. Hun giver 
dog svar på, hvorledes arbejdsopgaven typisk ser ud for Respondent2.
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...hun har egentlig en inklusionsindsats, det er så tilfældigt, at hun også er 
dygtig til matematik ved de store, og ligesom har den lektiecafé. Det er sådan 
en bonus. For man kan sige, at den der inklusionsindsats, er egentlig ikke 
faglige på den måde, det er bare et dejligt lykketræf...(5.1.5).

Her giver Respondent1 et klart billede af, at inklusionsopgaven ikke kun er faglig funderet. 
Denne opfattelse af arbejdet med inklusion stemmer godt overens med Alenkærs pointe 
om, at inklusion ikke kan opdeles i faglig og social inklusion. Det interessante er dog, at 
Respondent2 ikke opfatter arbejdsopgaven på samme måde:

Det var fagligt… Jeg har kun fagligt svage elever

...

Det er der, jeg går ind. Grunden til jeg også vandt er så, at vi mangler nogle til 
at tage sig af naturfagene i overbygningen. Det er simpelthen begrundelsen for 
hvorfor jeg er her(5.2.2).

Ovenstående citater giver altså vidt forskellige beskrivelser af Respondent2´s 
arbejdsopgave. Ledelsen ser inklusionsindsatsen som et bredt begreb, der ikke kan 
afgrænses til specifikke faglige problemer, idet et af FOKUS-teamene allerede tager sig af 
denne opgave. Respondent2 ser kun sit arbejdsområde funderet i det faglige qua hendes 
naturfaglige kompetencer.

Hvad er praksisforståelsen af inklusion?
Det andet forskningsspørgsmål søger at afdække respondenternes forståelse for begrebet 
inklusion. Dette kan bl.a. give indsigt i, hvorvidt diverse tiltag besluttes med 
grundlag(bevidst eller ubevidst) i teoretiske funderinger.

Respondent1
Den første respondent kommer tidligt i interviewet med nogle indikationer på, at hendes 
forståelse af begrebet inklusion stemmer overens med den teoretiske afklaring tidligere 
beskrevet i opgaven. Hun lægger bl.a. vægt på, at hver elev er unik, og at alle elever har 
en værdi, de bringer med ind i fællesskabet(5.1.7). Dette underbygges ved hendes 
bevidsthed om, at der er forskel mellem rummelighedsbegrebet og 
inklusionsbegrebet(5.1.8). Det bliver dog ikke direkte uddybet, hvad der ligger i denne 
forskel, men følgende uddrag giver visse indikationer.

Så der ligger også noget læring i at få vendt relationerne til, at de alle 
sammen(klassen) har et ansvar for at... I ved jo godt, at Emil kan ikke lide det 
på den måde, så i bliver nødt til at fortælle Emil at(5.1.11).

Ovenstående uddrag kan antyder, at hendes opfattelse hælder mere i retning af 
rummelighed eller social integration, idet klassen skal lære at forholde sig til Emil og 
rumme hans adfærd. Der kan dog også argumenteres for, at det respondenten her 
forsøger at pointere er, at skolen som helhed skal være inkluderende. Der skal altså 
arbejdes med relationerne mellem eleverne. Dette underbygges af hende pointe om, at 
der ligger en dannelsesopgave i at få elever og forældre til at tænke inkluderende – 
Inklusion skal komme nedefra(5.1.13).

Respondent1 kommer ligeledes med en interessant pointe i forhold til det at deltage aktivt 
i fællesskabet. Hun beskriver, at fagligheden er individuel, og at der derfor må 
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...hun har egentlig en inklusionsindsats, det er så tilfældigt, at hun også er 
dygtig til matematik ved de store, og ligesom har den lektiecafé. Det er sådan 
en bonus. For man kan sige, at den der inklusionsindsats, er egentlig ikke 
faglige på den måde, det er bare et dejligt lykketræf...(5.1.5).

Her giver Respondent1 et klart billede af, at inklusionsopgaven ikke kun er faglig funderet. 
Denne opfattelse af arbejdet med inklusion stemmer godt overens med Alenkærs pointe 
om, at inklusion ikke kan opdeles i faglig og social inklusion. Det interessante er dog, at 
Respondent2 ikke opfatter arbejdsopgaven på samme måde:

Det var fagligt… Jeg har kun fagligt svage elever

...

Det er der, jeg går ind. Grunden til jeg også vandt er så, at vi mangler nogle til 
at tage sig af naturfagene i overbygningen. Det er simpelthen begrundelsen for 
hvorfor jeg er her(5.2.2).

Ovenstående citater giver altså vidt forskellige beskrivelser af Respondent2´s 
arbejdsopgave. Ledelsen ser inklusionsindsatsen som et bredt begreb, der ikke kan 
afgrænses til specifikke faglige problemer, idet et af FOKUS-teamene allerede tager sig af 
denne opgave. Respondent2 ser kun sit arbejdsområde funderet i det faglige qua hendes 
naturfaglige kompetencer.

Hvad er praksisforståelsen af inklusion?
Det andet forskningsspørgsmål søger at afdække respondenternes forståelse for begrebet 
inklusion. Dette kan bl.a. give indsigt i, hvorvidt diverse tiltag besluttes med 
grundlag(bevidst eller ubevidst) i teoretiske funderinger.

Respondent1
Den første respondent kommer tidligt i interviewet med nogle indikationer på, at hendes 
forståelse af begrebet inklusion stemmer overens med den teoretiske afklaring tidligere 
beskrevet i opgaven. Hun lægger bl.a. vægt på, at hver elev er unik, og at alle elever har 
en værdi, de bringer med ind i fællesskabet(5.1.7). Dette underbygges ved hendes 
bevidsthed om, at der er forskel mellem rummelighedsbegrebet og 
inklusionsbegrebet(5.1.8). Det bliver dog ikke direkte uddybet, hvad der ligger i denne 
forskel, men følgende uddrag giver visse indikationer.

Så der ligger også noget læring i at få vendt relationerne til, at de alle 
sammen(klassen) har et ansvar for at... I ved jo godt, at Emil kan ikke lide det 
på den måde, så i bliver nødt til at fortælle Emil at(5.1.11).

Ovenstående uddrag kan antyder, at hendes opfattelse hælder mere i retning af 
rummelighed eller social integration, idet klassen skal lære at forholde sig til Emil og 
rumme hans adfærd. Der kan dog også argumenteres for, at det respondenten her 
forsøger at pointere er, at skolen som helhed skal være inkluderende. Der skal altså 
arbejdes med relationerne mellem eleverne. Dette underbygges af hende pointe om, at 
der ligger en dannelsesopgave i at få elever og forældre til at tænke inkluderende – 
Inklusion skal komme nedefra(5.1.13).

Respondent1 kommer ligeledes med en interessant pointe i forhold til det at deltage aktivt 
i fællesskabet. Hun beskriver, at fagligheden er individuel, og at der derfor må 

differentieres i læringsmålene. Det at have en forståelse for, at differentiering er 
nødvendig, er essentielt for at kunne inkludere.

I forlængelse af ovenstående kan Respondent1´s forståelse af begrebet inklusion 
kvalificeres yderliggere ved følgende.

Jeg har det faktisk lidt svært med det udtryk, at en elev er inkluderet, fordi altså 
øh når alle bliver set, og når alle bliver respekteret som de mennesker de er 
øh... så har vi ligesom opnået det mål...
At der sådan set ikke finde nogen skraldespand, hvor man kan sende nogle 
hen. Vi er her ligesom alle sammen her på jorden, og vi har en værdi(5.1.15).

Respondenten lægger her hverken vægt på social eller faglig inklusion. Ej heller at 
inklusion bygger på differentiering eller politiske målsætninger. Fokus er i stedet rettet mod 
den enkelte elev. At blive set, respekteret og at eksklusion ikke er en mulighed, er 
visionen. 
For hende er en vigtig pointe, at alle har værdi. Inklusionstimerne er et hjælpemiddel, der 
skal sikre, at alle får lige mulighed for at deltage og opnå læring. Samtidig lægges der ikke 
vægt på enten faglig eller social inklusion gennem hele interviewet. Hvilket klart viser, at 
inklusion for hende er et helhedsbegreb, og dette stemmer godt overens med den 
teoretiske afklaring i opgaven.

Respondent2
Respondent2 giver ikke udtryk for, at hun ser inklusion som et helhedsbegreb. Hun 
opfatter, som beskrevet tidligere, kun sin rolle som fagligt inkluderende. Dette 
underbygges af følgende. Til spørgsmålet om, hvorvidt hun arbejder med sociale 
problemer, svarer hun prompte: Det er AKT’en(5.2.11). 
Dermed kan det hurtigt konkluderes, at Respondent2´s forståelse af inklusion ikke 
stemmer overens med nogle af de opstillede kendetegn for inklusion. Spørgsmålet er dog, 
om hun i disse beskrivelser, blot henviser til det, der efter hendes mening er 
arbejdsopgaven, eller om dette kan tolkes til at være hendes personlige forståelse af 
begrebet inklusion. Følgende citat antyder, at hendes opfattelse af en inkluderet elev ikke 
nødvendigvis er bundet på faglighed.

Helt firkantet så skal det være sådan, at vedkommende ikke er ked af at komme 
i skole ik… Så snakker vi hverken faglig eller noget, men vedkommende skal 
bare ikke have den følelse af, at man ikke har lyst til at gå i skole næste 
dag(5.2.9).

Her er det elevens egne følelser, der er centrale. At være glad for at gå i skole er 
selvfølgelig ikke ens betydning med, at man er inkluderet. Elever der er social integreret, 
kan lige så vel være glade for at gå i skole. Men her bliver der åbnet op for en bredere 
forståelse af inklusion. Dette underbygges ligeledes i 5.2.10, hvor pointen er, at eleverne 
skal acceptere hinandens forskelligheder. Klassen skal som minimum være rummende for 
at dette kan ske.

Et andet aspekt, der er interessant set i forhold til Respondent2´s forståelse af inklusion er, 
at der tænkes differentierende. Dette indikeres flere steder i interviewet. Henviste 5.2.10 er 
et eksempel samt følgende:

Ja så tager man nogle elever ud. Der tilrettelægger man så sådan noget 
kursusforløb for nogle elever(5.2.5).
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Undervisningen tilpasses altså til den enkelte gennem niveaudifferentiering, men også 
gennem metodedifferentiering(5.2.15). Hendes arbejdsmetoder viser en forståelse for, at 
inklusion ikke kan opnås vha. en formel. Hver elev er unik, og undervisningen skal møde 
eleverne, der hvor de er.
Problematikken i ovenstående citat opstår dog ved, at eleven tages ud af klassen. Dermed 
ekskluderes de fra det faglige og dele af det sociale fællesskab. Dette er en pointe, der 
gang på gang bliver bekræftet.

Respondent2´s forståelse af begrebet inklusion er altså ikke fuldt i overensstemmelse med 
hverken Respondent1´s eller den teoretiske afklarings.

Inklusion & matematik
Det følgende afsnit vil omhandle Respondent2´s arbejde med inklusion i faget matematik. 
Formålet med forskningsspørgsmålet er at undersøge, om respondenten kender til særlige 
kendetegn ved de svage elever i matematik. Samtidig ønskes der at få en forståelse for, 
om matematik som fag rummer nogle særlige fordele og ulemper.

Respondent2 kender ikke til begrebet elever med matematikvanskeligheder. Dette komme 
til udtryk i 5.2.12. Hun er af den opfattelse, at der ikke findes tilstrækkelig forskning inden 
for de naturfaglige fag set i forhold til elevernes vanskeligheder.
Dermed ikke sagt, at hun ikke kender til elever med matematikvanskeligheder, hun er blot 
ikke bevidst om den teoretiske afklaring af begrebet. Hun kender f.eks. til elever med 
angst for faget, der netop er et af kendetegnene ved matematikvanskeligheder(5.2.13). 
Her giver hun udtryk for, at succesoplevelser er vigtige for at ændre elevens tilgang til 
faget. Der bliver dog ikke igennem interviewet givet udtryk for andre kendetegn i forhold til 
elever med matematikvanskeligheder.

Formålet med forskningsspørgsmålet er ligeledes at undersøge, om respondenten ser 
bestemte fordele og ulemper ved matematik i forhold til inklusion. Der ligger dog en særlig 
udfordring i dette. Under interviewet får jeg en opfattelse af, at respondenten definerer 
matematik fundamentalt anderledes, end det jeg læser ud af fællesmål. Der er altså en 
uoverensstemmelse mellem respondentens og min forståelseshorisont. Dette er en faktor, 
jeg ikke har indtænkt i undersøgelsen.
Til uddybelse af ovenstående er følgende citat det mest dækkende for respondentens 
opfattelse af faget matematik.

Det tror jeg har noget at gøre med faget, for den der matematik er næsten 
enten ja eller nej spørgsmål(5.2.13)

Dette indikerer en opfattelse af, at matematik som fag ikke indeholder den dybde, de otte 
kompetencer f.eks. beskriver.
Spørgsmålet er dog, om ovenstående antagelse af respondentens forståelse for 
matematikfaget bygger på et validt grundlag. For trods udtalelsen indikerer hun senere i 
interviewet, at faget har mere dybde end først beskrevet. I uddrag 5.2.16 beskriver hun, at 
faget ikke handler om at lave gangestykker i det uendelig. Det er den matematiske 
tankegang, der er afgørende for, om en elev kan afkode og sidenhen løse en given 
opgave. Her giver hun altså udtryk for, at matematik ikke kun rummer færdigheder, men 
også forståelse og fortrolighed8(Fællesmål 2009, s. 48) . Om hun med dette henviser til 
dele af de førnævnte otte kompetencer vides ikke. Der bliver nemlig ikke stillet nogle 
opfølgende spørgsmål i interviewet. Ej heller bliver respondenten bedt om at forholde sig 

8 Tre af de fire f’er, der er en beskrivelse af et taksonomisk niveau i matematik
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Undervisningen tilpasses altså til den enkelte gennem niveaudifferentiering, men også 
gennem metodedifferentiering(5.2.15). Hendes arbejdsmetoder viser en forståelse for, at 
inklusion ikke kan opnås vha. en formel. Hver elev er unik, og undervisningen skal møde 
eleverne, der hvor de er.
Problematikken i ovenstående citat opstår dog ved, at eleven tages ud af klassen. Dermed 
ekskluderes de fra det faglige og dele af det sociale fællesskab. Dette er en pointe, der 
gang på gang bliver bekræftet.

Respondent2´s forståelse af begrebet inklusion er altså ikke fuldt i overensstemmelse med 
hverken Respondent1´s eller den teoretiske afklarings.

Inklusion & matematik
Det følgende afsnit vil omhandle Respondent2´s arbejde med inklusion i faget matematik. 
Formålet med forskningsspørgsmålet er at undersøge, om respondenten kender til særlige 
kendetegn ved de svage elever i matematik. Samtidig ønskes der at få en forståelse for, 
om matematik som fag rummer nogle særlige fordele og ulemper.

Respondent2 kender ikke til begrebet elever med matematikvanskeligheder. Dette komme 
til udtryk i 5.2.12. Hun er af den opfattelse, at der ikke findes tilstrækkelig forskning inden 
for de naturfaglige fag set i forhold til elevernes vanskeligheder.
Dermed ikke sagt, at hun ikke kender til elever med matematikvanskeligheder, hun er blot 
ikke bevidst om den teoretiske afklaring af begrebet. Hun kender f.eks. til elever med 
angst for faget, der netop er et af kendetegnene ved matematikvanskeligheder(5.2.13). 
Her giver hun udtryk for, at succesoplevelser er vigtige for at ændre elevens tilgang til 
faget. Der bliver dog ikke igennem interviewet givet udtryk for andre kendetegn i forhold til 
elever med matematikvanskeligheder.

Formålet med forskningsspørgsmålet er ligeledes at undersøge, om respondenten ser 
bestemte fordele og ulemper ved matematik i forhold til inklusion. Der ligger dog en særlig 
udfordring i dette. Under interviewet får jeg en opfattelse af, at respondenten definerer 
matematik fundamentalt anderledes, end det jeg læser ud af fællesmål. Der er altså en 
uoverensstemmelse mellem respondentens og min forståelseshorisont. Dette er en faktor, 
jeg ikke har indtænkt i undersøgelsen.
Til uddybelse af ovenstående er følgende citat det mest dækkende for respondentens 
opfattelse af faget matematik.

Det tror jeg har noget at gøre med faget, for den der matematik er næsten 
enten ja eller nej spørgsmål(5.2.13)

Dette indikerer en opfattelse af, at matematik som fag ikke indeholder den dybde, de otte 
kompetencer f.eks. beskriver.
Spørgsmålet er dog, om ovenstående antagelse af respondentens forståelse for 
matematikfaget bygger på et validt grundlag. For trods udtalelsen indikerer hun senere i 
interviewet, at faget har mere dybde end først beskrevet. I uddrag 5.2.16 beskriver hun, at 
faget ikke handler om at lave gangestykker i det uendelig. Det er den matematiske 
tankegang, der er afgørende for, om en elev kan afkode og sidenhen løse en given 
opgave. Her giver hun altså udtryk for, at matematik ikke kun rummer færdigheder, men 
også forståelse og fortrolighed8(Fællesmål 2009, s. 48) . Om hun med dette henviser til 
dele af de førnævnte otte kompetencer vides ikke. Der bliver nemlig ikke stillet nogle 
opfølgende spørgsmål i interviewet. Ej heller bliver respondenten bedt om at forholde sig 

8 Tre af de fire f’er, der er en beskrivelse af et taksonomisk niveau i matematik

til det divergerende i hendes udtalelser. Dermed finder jeg det problematisk at drage nogle 
konklusioner omkring fordele og ulemper ved inklusion i matematik.

Indtænkes selvobjektteorien i respondenternes arbejde?
Den sidste del af interviewene fokuserer på, hvorvidt respondenterne indtænker dele af 
selvobjektteorien latent i arbejdet med inklusion. Jeg vil her tage udgangspunkt i de fire 
beskrevne grunddynamikker.

Respondent1

Lærere er nødt til at påtage sig det ansvar, at de rent faktisk kan forandre nogle 
ting. Det kan vi. Vi kan rent faktisk forandre nogle ting...(5.1.22)

Denne udtalelse er interessant set i forhold til Tønnesvangs beskrivelse af, at man er 
påvirkende deltager i elevens dannelsesproces. Respondent1 giver her udtryk for, at 
lærerne skal gøre sig bevidste om, at de faktisk kan forandre ting hos eleverne. Dermed 
ikke sagt, at der henvises til selvobjektteorien, men det giver alligevel indblik i, hvorledes 
respondenten forstår forholdet mellem lærer og elev.

Respondent1 beskriver i 5.1.15, at inklusion er at blive set og respekteret som menneske. 
Samtidig benævnes det, at relationerne mellem underviser og elev, samt elev og 
klassekammerater er vigtige(5.1.18 & 5.1.19). At blive set og respekteret er en essentiel 
del af det spejlende selvobjekt.
Teorien benævner også, at læreren skal kunne sætte sig i elevens sted og få en forståelse 
af, hvorfor eleven f.eks. er frustreret, eller hvilke problemer eleven har. Denne del arbejder 
Respondent1 ikke med(5.1.25). Trods dette kan følgende uddrag indikere, at hun er 
bevidst om, hvordan mangel på spejling kan påvirke elever.

Og hvis du hele tiden hakker på de børn, fordi de kommer i skole, og ikke har 
deres ting i orden. Når de i virkeligheden har startet dagen med, at skulle lave 
havregryn til deres mindre søskende og alt muligt… Så har du fandeme skabt 
endnu en taber ik’os… Der er du nød til at tænke, hvad har det her barn med? 
Hvad kan jeg give det barn for, at det bliver den bedste udgave af sig selv?
(5.1.21).

Til spørgsmålet “Har Du en oplevelse af, at læreren som rollemodel har betydning for 
elevernes motivation” giver respondenten et meget kontakt svar.

Metoder stik det skråt op. Det er læreren, der er den afgørende faktor for, om 
metoden virker(5.1.26).

Kombineret med 5.1.20, 5.1.24 og 5.1.17 giver det et billede af, at respondenten ser 
lærerens motivation, engagement og etik som centrale dele for, at undervisning generelt 
kan lykkes. Dette stemmer godt overens med det betydningsbærende selvobjekt, hvor 
læreren påvirker elevernes læringsmotiver.

At få en forståelse for respondentens tanker omkring det udfordrende selvobjekt på 
baggrund af interviewet finder jeg problematisk. Respondenten beskriver godt nok, at 
målsætningerne skal være individuelle og dermed differentieres fra elev til elev, men 
hvordan dette skal praktiseres uddybes ikke(5.1.7).
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At være sammenhørighedsskabende selvobjekt ligger latent i Respondent1´s arbejde. 
Gennem hele interviewet indikeres det, at relationsarbejdet mellem eleverne er vigtigt for 
at skabe fællesskaber. Et eksempel herpå kan findes i tidligere citerede 5.1.11. En 
interessant pointe er, at lærerens etik skal sikre dette. Her er læreren altså igen 
betydningsbærende selvobjekt, men denne gang i et socialt perspektiv.

Respondent2

Der hvor jeg oplever det værst, hvor jeg oplever det tydeligst. Det er hvis 
lærerne ikke virker engagerede i at undervise. Så mister du også eleven. Det 
tror jeg

...

Hvis du viser en glæde ved det fag, du underviser i. Det er ikke sådan noget, 
hejsa nu skal vi ind og sådan noget. Men hvis du virkelig. Hvis eleverne kan 
mærke, at du føler for det her fag, tror jeg. Mere skal der egentlig ikke til. For så 
kommer det andet af sig selv(5.2.17).

Ovenstående er en stærk indikation på, at Respondent2 arbejder med dele af det 
betydningsbærende selvobjekt. Hun ser lærerens udstråling og motivation som essentiel 
for at udvikle elevernes læringsmotiver.

Det antydes ligeledes, at Respondent2 har en opfattelse af, at alle elever skal føle sig set 
og vise, at de har noget at byde ind med(5.2.18). Her beskrives det, hvordan en fagligt 
svag elev bliver centrum for klasses opmærksomhed, efter hun i samarbejde med 
respondenten har bagt pandekager. Her er det altså ikke fagligheden respondenten, 
fokuserer på, men det at en svag elev bliver positivt centrum for klassens fællesskab. 
Dette kan sidestilles med læreren som spejlende selvobjekt.

Set i forhold til det udfordrende selvobjekt kan 5.2.19 og 5.2.20 illustrere, at dette aspekt af 
teorien indtænkes i Respondent2´s arbejde. Her bliver undervisningen tilpasset eleven, 
ved at arbejde med faglig læsning og erstatte hovedregning med lommeregner. Det er dog 
svært at konkludere noget entydig, idet Respondent2 ikke kommer med mange konkrete 
beskrivelser af, hvorledes inklusion foregår helt lavpraktisk.

Sammenfatning
I det følgende afsnit vil de væsentligste pointer fra ovenstående analyse og tolkning blive 
fremhævet.

At arbejde med inklusion som et lovgivningsmæssigt pres er ifølge Respondent1 nyt for 
skolen. En stor del af hendes arbejdsopgave består i at vejlede frustrerede lærere, der 
ikke forstår hvordan og måske hvorfor, de skal arbejde inkluderende. Dette stemmer godt 
overens med undersøgelsen fra Folkeskolen, hvor to tredjedele af lærerne svarer, at de 
ikke føler sig uddannelsesmæssigt rustet. Respondenten beskriver et paradigmeskifte i 
lærernes tankegang. Førhen kunne elever sendes væk, denne mulighed har de ikke 
længere.
Undersøgelsen gav ikke nogle konkrete svar på, hvorledes der arbejdes med inklusion set 
på et praktisk plan. Det varierer meget. Elever tages ud af klassen, der relationsarbejdes 
med hele klassen, inklusionslæreren fungerer som strukturel støtte ol. Nogle af tiltagene 
stemmer umiddelbart ikke overens med tankerne omkring inklusion tidligere beskrevet i 
opgaven. Som Respondent2 forklarer, så bruges inklusionstimerne til tider som aflastning 
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At være sammenhørighedsskabende selvobjekt ligger latent i Respondent1´s arbejde. 
Gennem hele interviewet indikeres det, at relationsarbejdet mellem eleverne er vigtigt for 
at skabe fællesskaber. Et eksempel herpå kan findes i tidligere citerede 5.1.11. En 
interessant pointe er, at lærerens etik skal sikre dette. Her er læreren altså igen 
betydningsbærende selvobjekt, men denne gang i et socialt perspektiv.

Respondent2

Der hvor jeg oplever det værst, hvor jeg oplever det tydeligst. Det er hvis 
lærerne ikke virker engagerede i at undervise. Så mister du også eleven. Det 
tror jeg

...

Hvis du viser en glæde ved det fag, du underviser i. Det er ikke sådan noget, 
hejsa nu skal vi ind og sådan noget. Men hvis du virkelig. Hvis eleverne kan 
mærke, at du føler for det her fag, tror jeg. Mere skal der egentlig ikke til. For så 
kommer det andet af sig selv(5.2.17).

Ovenstående er en stærk indikation på, at Respondent2 arbejder med dele af det 
betydningsbærende selvobjekt. Hun ser lærerens udstråling og motivation som essentiel 
for at udvikle elevernes læringsmotiver.

Det antydes ligeledes, at Respondent2 har en opfattelse af, at alle elever skal føle sig set 
og vise, at de har noget at byde ind med(5.2.18). Her beskrives det, hvordan en fagligt 
svag elev bliver centrum for klasses opmærksomhed, efter hun i samarbejde med 
respondenten har bagt pandekager. Her er det altså ikke fagligheden respondenten, 
fokuserer på, men det at en svag elev bliver positivt centrum for klassens fællesskab. 
Dette kan sidestilles med læreren som spejlende selvobjekt.

Set i forhold til det udfordrende selvobjekt kan 5.2.19 og 5.2.20 illustrere, at dette aspekt af 
teorien indtænkes i Respondent2´s arbejde. Her bliver undervisningen tilpasset eleven, 
ved at arbejde med faglig læsning og erstatte hovedregning med lommeregner. Det er dog 
svært at konkludere noget entydig, idet Respondent2 ikke kommer med mange konkrete 
beskrivelser af, hvorledes inklusion foregår helt lavpraktisk.

Sammenfatning
I det følgende afsnit vil de væsentligste pointer fra ovenstående analyse og tolkning blive 
fremhævet.

At arbejde med inklusion som et lovgivningsmæssigt pres er ifølge Respondent1 nyt for 
skolen. En stor del af hendes arbejdsopgave består i at vejlede frustrerede lærere, der 
ikke forstår hvordan og måske hvorfor, de skal arbejde inkluderende. Dette stemmer godt 
overens med undersøgelsen fra Folkeskolen, hvor to tredjedele af lærerne svarer, at de 
ikke føler sig uddannelsesmæssigt rustet. Respondenten beskriver et paradigmeskifte i 
lærernes tankegang. Førhen kunne elever sendes væk, denne mulighed har de ikke 
længere.
Undersøgelsen gav ikke nogle konkrete svar på, hvorledes der arbejdes med inklusion set 
på et praktisk plan. Det varierer meget. Elever tages ud af klassen, der relationsarbejdes 
med hele klassen, inklusionslæreren fungerer som strukturel støtte ol. Nogle af tiltagene 
stemmer umiddelbart ikke overens med tankerne omkring inklusion tidligere beskrevet i 
opgaven. Som Respondent2 forklarer, så bruges inklusionstimerne til tider som aflastning 

ved at tage 5-6 elever ud af klasse. Pointen her er, at det ikke nødvendigvis er de fagligt 
svage elever, der ekskluderes. Her er det blot for at sænke klassekvotienten, således at 
læreren får mulighed for at nå alle elever. De svage, de urolige, men også de stille elever, 
der hurtigt kan falde i baggrunden i en klasse med 28 elever.

Ressourcepersonens arbejdsopgave er respondenterne ikke enige om. Respondent2 ser 
arbejdsopgaver i et fagligt perspektiv qua hendes naturfaglige kompetencer. Respondent1 
ser dog blot fagligheden som en bonus, mens ressourcepersonens primære 
arbejdsopgave er at inkludere elever i fællesskabet.
Denne divergerende opfattelse afspejler sig i deres forståelse af begrebet inklusion. 
Respondent2 fokus er gennem det meste af interviewet centreret omkring faglighed. Hun 
giver dog indikationer på, at hendes forståelse af begrebet strækker sig ud over den 
faglige dimension. Hendes forståelse af inklusion stemmer altså ikke entydigt overens med 
den teoretiske afklaring. 
Det gør sig ikke gældende ved Respondent1. For hende er klassefællesskabet og 
relationerne mellem parterne essentiel. Hun skelner ikke mellem faglighed og social 
inklusion. Hver enkelt elev er i centrum, og generelt giver hun udtryk for, at inklusion 
tænkes som et helhedsbegreb.

Lederens beskrivelser gennem interviewet er omfattende, idet hun belyser inklusion fra 
flere perspektiver. Hvorimod ressourcepersonen beskrivelser er meget ensidige og bundet 
i hendes arbejdsperspektiv. Det tyder på, at der er en uoverensstemmelse mellem to 
centrale aktørers forståelse af arbejdsopgaver og selve begrebet inklusion. På den 
baggrund er det forståeligt, at menige lærere, uden nogle specifikke faglige kompetencer 
indenfor inklusion, har svært ved at skabe mening i den inkluderende debat.

I forhold til matematik, beskriver Respondent2 ét af Lundes kendetegn – elever med angst 
for faget. Hendes udtalelser undervejs i interviewet er divergerende set i forhold til hendes 
syn på faget matematik. Hun giver først udtryk for, at matematik er meget statisk og 
baseret på ja/nej spørgsmål. Dermed virker hendes tilgang meget bundet i et fakta- 
færdigheds perspektiv. Senere indikeres det dog, at hendes opfattelse rummer større 
dybde. Det er dermed problematisk at konkludere noget entydigt omkring matematikfaget, 
da selve interviewspørgsmålene ikke afdækker væsentlige dele af respondentens 
forståelse.

Det sidste forskningsspørgsmål søger at afdække respondenternes latente arbejde med 
selvobjektteorien.
Det, at begge respondenter beskriver dele af lærerens som spejlende selvobjekt, er 
interessant set i et inkluderende perspektiv. Her er det et socialt perspektiv, der beskrives, 
hvor relationerne mellem lærer-elev og elev-elev bliver fremhævet.
En pointe, begge respondenter gør meget klar, er at læreren gennem sit engagement 
påvirker elevernes motivation. Her er det igen ikke et fagligt perspektiv, der ifølge 
respondenterne påvirker undervisningens kvalitet. 
Dermed indikerer begge respondenter, at fagligheden, set i forhold til udviklingen af 
elevens læringsmotiver, kommer i anden række. Det sociale aspekt er i centrum. 
Aktørerne er eleven selv, læreren og klassekammeraterne. 
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Metodekritik
I det følgende afsnit vil væsentlige problematikker i forhold til undersøgelsesdesignet blive 
beskrevet, således at validiteten af ovenstående hovedpointer belyses.

En vigtig pointe i udformningen af de to interviewguides var at opstille spørgsmål, der ikke 
blev en prøvelse på faglighed. Efter gennemførelsen af interviewene kan der stilles 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt det lykkedes. De to interviewguides er bygget op omkring de 
samme spørgsmål, med kun små afvigelser.
I det første interview møder jeg Respondent1, der meget passioneret og med stor 
sikkerhed svarer på alle spørgsmålene uden tøven. Hendes fortællelyst er stor, alle svar 
uddybes og hun foregriber flere gange senere spørgsmål. Der er her en risiko for, at de 
stillede spørgsmål ikke gav respondenten mulighed for at udfolde sin forståelse. Det ville 
f.eks. have været muligt at stille meget mere specifikke spørgsmål omkring forskellen 
mellem rummelighed og inklusion. Dette kunne have højnet validiteten af undersøgelsen, 
samtidig med at forståelsen for genstandsfeltet kunne være blevet udvidet.
I det andet interview er det lige omvendt. Respondent2 var gennem hele interviewet 
usikker og havde svært ved at afkode spørgsmålene. Dette fik også indflydelse på den 
spørgeteknik, jeg som interviewer benyttede. Følgende kan eksemplificere dette.

Spørgsmål fra interviewguide
I hvilket omfang forsøges det at tilpasse undervisning til den enkelte elev?

Samme spørgsmål fra interviewet
Når I så snakker meget om, hvad der skal laves. Snakker I så meget om, at 
undervisningen skal tilpasses til de elever, der har svært ved det? Eller hvordan 
gør man. Enten med en bestemt metode eller et bestemt niveau eller brug for at 
komme ud og lave lidt udenfor

Respondent2´s svar
Ja det synes jeg næsten altid

Intentionen bag spørgsmålet var at lade respondenten svare på et forholdsvis åbent 
spørgsmål, således at dennes forståelse for tilpasset undervisning blev belyst. Dette får 
respondenten dog ikke mulighed for, idet spørgsmålet omformuleres og bliver meget 
lukket. Dette gentager sig flere gange gennem interviewet.

Ovenstående beskrivelse bygger på subjektive observationer, hvorved validiteten af disse 
udsagn kan diskuteres. Min pointe er blot, at magtforholdet i interviewene kan have 
påvirket mig som interviewer samt respondenternes svar. Set i et hermeneutisk perspektiv 
bygger forforståelsen før interviewene kun på teori. En dybere introduktionssamtale med 
respondenterne før interviewene kunne have styrket denne.

Et andet kritikpunkt er manglen på spørgsmål, der kan afdække Respondent1´s forståelse 
af matematik som fag. Spørgsmålene angående elever med matematikvanskeligheden 
bygger på en udefineret forståelse. Netop forforståelsen var essensen i de andre 
forskningsspørgsmål. Dermed blev det problematisk at behandle respondentens svar.

Generelt afdækker undersøgelsen dog respondenternes forståelse for 
forskningsspørgsmålene i en tilfredsstillende grad. Hovedpointerne kan i samspil med den 
teoretiske afklaring danne et samlet billede af, hvorledes inklusion kan tænkes i 
sammenspil med selvobjektteorien. Der er dog steder, hvor uddybende spørgsmål kunne 
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Metodekritik
I det følgende afsnit vil væsentlige problematikker i forhold til undersøgelsesdesignet blive 
beskrevet, således at validiteten af ovenstående hovedpointer belyses.

En vigtig pointe i udformningen af de to interviewguides var at opstille spørgsmål, der ikke 
blev en prøvelse på faglighed. Efter gennemførelsen af interviewene kan der stilles 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt det lykkedes. De to interviewguides er bygget op omkring de 
samme spørgsmål, med kun små afvigelser.
I det første interview møder jeg Respondent1, der meget passioneret og med stor 
sikkerhed svarer på alle spørgsmålene uden tøven. Hendes fortællelyst er stor, alle svar 
uddybes og hun foregriber flere gange senere spørgsmål. Der er her en risiko for, at de 
stillede spørgsmål ikke gav respondenten mulighed for at udfolde sin forståelse. Det ville 
f.eks. have været muligt at stille meget mere specifikke spørgsmål omkring forskellen 
mellem rummelighed og inklusion. Dette kunne have højnet validiteten af undersøgelsen, 
samtidig med at forståelsen for genstandsfeltet kunne være blevet udvidet.
I det andet interview er det lige omvendt. Respondent2 var gennem hele interviewet 
usikker og havde svært ved at afkode spørgsmålene. Dette fik også indflydelse på den 
spørgeteknik, jeg som interviewer benyttede. Følgende kan eksemplificere dette.

Spørgsmål fra interviewguide
I hvilket omfang forsøges det at tilpasse undervisning til den enkelte elev?

Samme spørgsmål fra interviewet
Når I så snakker meget om, hvad der skal laves. Snakker I så meget om, at 
undervisningen skal tilpasses til de elever, der har svært ved det? Eller hvordan 
gør man. Enten med en bestemt metode eller et bestemt niveau eller brug for at 
komme ud og lave lidt udenfor

Respondent2´s svar
Ja det synes jeg næsten altid

Intentionen bag spørgsmålet var at lade respondenten svare på et forholdsvis åbent 
spørgsmål, således at dennes forståelse for tilpasset undervisning blev belyst. Dette får 
respondenten dog ikke mulighed for, idet spørgsmålet omformuleres og bliver meget 
lukket. Dette gentager sig flere gange gennem interviewet.

Ovenstående beskrivelse bygger på subjektive observationer, hvorved validiteten af disse 
udsagn kan diskuteres. Min pointe er blot, at magtforholdet i interviewene kan have 
påvirket mig som interviewer samt respondenternes svar. Set i et hermeneutisk perspektiv 
bygger forforståelsen før interviewene kun på teori. En dybere introduktionssamtale med 
respondenterne før interviewene kunne have styrket denne.

Et andet kritikpunkt er manglen på spørgsmål, der kan afdække Respondent1´s forståelse 
af matematik som fag. Spørgsmålene angående elever med matematikvanskeligheden 
bygger på en udefineret forståelse. Netop forforståelsen var essensen i de andre 
forskningsspørgsmål. Dermed blev det problematisk at behandle respondentens svar.

Generelt afdækker undersøgelsen dog respondenternes forståelse for 
forskningsspørgsmålene i en tilfredsstillende grad. Hovedpointerne kan i samspil med den 
teoretiske afklaring danne et samlet billede af, hvorledes inklusion kan tænkes i 
sammenspil med selvobjektteorien. Der er dog steder, hvor uddybende spørgsmål kunne 

have kvalificeret respondenternes svar yderligere. Manglen på dette kan i høj grad 
tilskrives mig som interviewer. At bryde ud af rammerne for interviewguiden og følge en 
interessant bemærkning fra respondenterne skete i et meget begrænset omfang.

Datagrundlaget for at drage konklusioner omkring praksisforståelsen i interviewene er 
snævert. Der er undersøgt én skole. Spørgsmålet, er om undersøgelsen sikrer reliabilitet? 
Som udgangspunkt sikrer undersøgelsen ikke dette. Der er kun udført én undersøgelse. 
Men ser man på denne undersøgelse, er der valgt to aktører med forskellige 
arbejdsopgaver inden for genstandsfeltet. Dette sikrer at undersøgelsen i et snævert 
perspektiv kvalificeres. At der er en uoverensstemmelse mellem de to respondenter, 
understreger også opgavens indledning, inklusion i praksis er et relativt begreb. Så nej 
opgavens undersøgelse kan ikke danne grundlag for en beskrivelse af hele den danske 
folkeskole, men den peger på centrale elementer, der med stor sandsynlighed udspiller sig 
på mange andre skoler.

Handletiltag
Det følgende afsnit vil på baggrund af den teoretiske afklaring og opgavens undersøgelse 
søge at besvare opgavens problemformulering. Dette sker ved at lade konkrete 
handletiltag blive belyst. Hvert tiltag vil søge at kvalificere selvobjektteorien, set i forhold til 
at inkludere elever med matematikvanskeligheder. Ofte har elever med 
matematikvanskeligheder en kombination af Lundes beskrevne kendetegn. Nedenstående 
tiltag vil derfor søge at ramme bredt, grundet den brede målgruppe.
Dette afsnit vil gennem forforståelsen for de tre hovedbegreber skabe en forståelse for, 
hvordan de i sammenspil kan konkretiseres til praksistiltag. Her vil forforståelsen danne 
grundlag for en løbende vurdering af, i hvilket omfang selvobjektteori kan støtte læreren.

Afsnittet tager udgangspunkt i en af de centrale pointer fra undersøgelsen. Begge 
respondenter beskriver, at lærerens engagement og motivation påvirker elevernes 
læringsmotiver. Samtidig beskriver Lunde, at 75 % af elever med 
matematikvanskeligheder har mistet motivationen for faget. Eleverne mangler troen på, at 
arbejdet fører til noget. Set i et inkluderende perspektiv kan eleverne som minimum være 
ekskluderet fra det faglige fællesskab. De kan ligeledes være ekskluderet fra dele af det 
sociale fællesskab, da de grundet den manglende motivation ikke er attraktive 
samarbejdspartnere.
Bevidstheden om, at man som lærer er betydningsbærende selvobjekt, danner grundlag 
for arbejdsprocessen med denne elevtype. Hvis læreren gennem sit engagement kan 
udvikle elevens læringsmotiver, kan det være en fordel at planlægge forløb, der indeholder 
elementer, eleven kan forholde sig til. Herved bliver undervisningen vedkommende for 
eleven, og der vil kunne henvises til hans/hendes hverdagsforståelse. Dermed kombineres 
den faglige begrebsverden med elevens begrebsverden. Således at der ikke sker 
parallellæring. Eleven skal føle, at undervisningen er vedkommende, samtidig med at man 
som lærer sikrer, at indholdet kan kvalificeres i forhold til faget. Denne beskrivelse 
stemmer godt overens med Mariane Hedegaards tanker om dobbeltbevægelse i 
undervisningen, samt Wolfgang Klafki´s beskrivelser af kategorial dannelse. Formålet er at 
øge elevens motivation ved at åbne faget for eleven.

Hvis elever f.eks. ikke har tilstrækkelige færdigheder( jf. Lunde, nedsats funktionsevne) til 
at kunne deltage på lige fod med resten af i klassen, er det problematisk set i et 
inkluderende perspektiv. Hvis eleven har svært ved basisregning eller det matematiske 
sprog, kan læreren med det udfordrende selvobjekt i tankerne, støtte udviklingen af f.eks. 
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hjælpemiddelskompetencen. Dermed kan eleven ved at bruge lommeregner, CD-ord, 
diverse apps ol., udnytte den digitale verden til at deltage uden at blive hæmmet i samme 
grad af de manglende regnefærdigheder. 
Elevens læringsproces skal stilladseres, således at eleven oplever fremskridt og ikke går 
fra timen frustreret. Lærerens opgave er, i samarbejde med eleven, at finde løsninger, der 
kan åbne faget og styrke elevens kompetencer.

Følgende beskrivelse tager udgangspunkt i en elev, der har haft gentagne dårlige 
oplevelser, og på baggrund af dette har udviklet angst for faget. Respondent2 benævner 
at succesoplevelser kan hjælpe elever med angst. Fokus i denne beskrivelse vil tage 
afsæt i lærings og udviklingsplaner for herigennem at sikre succesoplevelser(Tetler, 2005). 
Det kan virke som et aparte valg, da det som udgangspunkt ikke har noget med elevens 
dårlige oplevelser at gøre. Tønnesvang beskriver dog, hvordan læreren gennem sin 
autoritet og strukturering skal stilladsere elevens læringsprocesser, så eleven ikke føler sig 
utilstrækkelig. Dette kan en lærings-og udviklingsplan hjælpe med til.
En sådan plan kan bruges som et differentieringsværktøj f.eks. set i forhold til de mål, der 
opstilles. Der er dog vigtige elementer, der skal medtænkes i brug og udvikling. 
Samarbejde er her nøgleordet. Eleven og forældre inddrages, og i samarbejde med 
læreren opstilles mål, løsningsforslag og handlingstiltag. Som lærer er det derfor vigtigt at 
møde forældrene i en ligeværdig dialog. De skal få en forståelse for de problematikker, der 
ligger, og blive aktive (med)spillere i løsningsprocessen.
Hele essensen er, at lærer og forældre skal spejle eleven. Det er elevens oplevelser, der 
er omdrejningspunktet, og ikke det læreren og forældrene tror, der er problemet.

Men er ovenstående tiltag overhovedet inkluderende? Det er jo fagligheden, der er i fokus. 
Pointen er, at begrebet inklusion ikke er adskilt. Ved at forbedre elevens oplevelser i faget 
giver det mulighed for at være en aktiv deltager i gruppearbejde ol. Dette vil så igen kunne 
bevirke en øget motivation. Selvobjektteorien skelner heller ikke mellem det faglige og 
sociale. Der er konstant en afsmittende effekt mellem disse.

Et kritisk punkt i forhold til selvobjektteorien er, at læreren som samhørighedsskabende 
selvobjekt skal skabe forståelse for, at eleverne er lidelsesfæller. Dette er dog 
problematisk, når elever med matematikvanskeligheder skal inkluderes. For de skiller sig 
ud fra mængden. De er enten fagligt svage, dårligt motiveret, bange for at fejle eller 
urolige. Hvordan skal de kunne føle sig som lidelsesfæller?
Svaret skal måske findes i Respondent1´s beskrivelse af, at relationerne mellem eleverne 
er vigtige. Hvis eleverne har en forståelse for hinandens udfordringer, kan elever på 
forskellige niveauer hjælpe hinanden og selv blive udfordrende selvobjekter. Det kræver 
dog, at klassen har et godt fællesskab. Der kan derfor argumenteres for, at løsningen 
ligger i inklusionstankegangen. Før en klasse er samhørighedsskabende, skal klassens 
sociale fællesskab bygge på et inkluderende ideal. Her skal læreren være særlig 
opmærksom. Det er i mødet med den inkluderende lærere, at eleverne dannes. De skal 
lære at tage medansvar for klassen som fællesskab. Læreren er her betydningsbærende 
selvobjekt i et dannelsesmæssigt perspektiv. Som lærer er det derfor vigtigt at åbne 
klassen. Således at der skabes rammer for et inkluderende fællesskab, hvor forskellighed 
accepteres og forhåbentlig ses som en kompetence. Det er en opgave, læreren må tage 
ansvar for, og f.eks. vha. klasseledelse sikre en klassekultur, der fremmer inklusion.

Strukturering af undervisningen er essentiel set i forhold til at operationalisere 
selvobjektteorien. Det er igennem strukturering, at undervisningen tilpasses til elevernes 
individuelle behov. Undervisningsdifferentiering er her nøgleordet. Metode-, niveau-, 
interesse-, samarbejdsparter-differentiering. osv. 
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hjælpemiddelskompetencen. Dermed kan eleven ved at bruge lommeregner, CD-ord, 
diverse apps ol., udnytte den digitale verden til at deltage uden at blive hæmmet i samme 
grad af de manglende regnefærdigheder. 
Elevens læringsproces skal stilladseres, således at eleven oplever fremskridt og ikke går 
fra timen frustreret. Lærerens opgave er, i samarbejde med eleven, at finde løsninger, der 
kan åbne faget og styrke elevens kompetencer.

Følgende beskrivelse tager udgangspunkt i en elev, der har haft gentagne dårlige 
oplevelser, og på baggrund af dette har udviklet angst for faget. Respondent2 benævner 
at succesoplevelser kan hjælpe elever med angst. Fokus i denne beskrivelse vil tage 
afsæt i lærings og udviklingsplaner for herigennem at sikre succesoplevelser(Tetler, 2005). 
Det kan virke som et aparte valg, da det som udgangspunkt ikke har noget med elevens 
dårlige oplevelser at gøre. Tønnesvang beskriver dog, hvordan læreren gennem sin 
autoritet og strukturering skal stilladsere elevens læringsprocesser, så eleven ikke føler sig 
utilstrækkelig. Dette kan en lærings-og udviklingsplan hjælpe med til.
En sådan plan kan bruges som et differentieringsværktøj f.eks. set i forhold til de mål, der 
opstilles. Der er dog vigtige elementer, der skal medtænkes i brug og udvikling. 
Samarbejde er her nøgleordet. Eleven og forældre inddrages, og i samarbejde med 
læreren opstilles mål, løsningsforslag og handlingstiltag. Som lærer er det derfor vigtigt at 
møde forældrene i en ligeværdig dialog. De skal få en forståelse for de problematikker, der 
ligger, og blive aktive (med)spillere i løsningsprocessen.
Hele essensen er, at lærer og forældre skal spejle eleven. Det er elevens oplevelser, der 
er omdrejningspunktet, og ikke det læreren og forældrene tror, der er problemet.

Men er ovenstående tiltag overhovedet inkluderende? Det er jo fagligheden, der er i fokus. 
Pointen er, at begrebet inklusion ikke er adskilt. Ved at forbedre elevens oplevelser i faget 
giver det mulighed for at være en aktiv deltager i gruppearbejde ol. Dette vil så igen kunne 
bevirke en øget motivation. Selvobjektteorien skelner heller ikke mellem det faglige og 
sociale. Der er konstant en afsmittende effekt mellem disse.

Et kritisk punkt i forhold til selvobjektteorien er, at læreren som samhørighedsskabende 
selvobjekt skal skabe forståelse for, at eleverne er lidelsesfæller. Dette er dog 
problematisk, når elever med matematikvanskeligheder skal inkluderes. For de skiller sig 
ud fra mængden. De er enten fagligt svage, dårligt motiveret, bange for at fejle eller 
urolige. Hvordan skal de kunne føle sig som lidelsesfæller?
Svaret skal måske findes i Respondent1´s beskrivelse af, at relationerne mellem eleverne 
er vigtige. Hvis eleverne har en forståelse for hinandens udfordringer, kan elever på 
forskellige niveauer hjælpe hinanden og selv blive udfordrende selvobjekter. Det kræver 
dog, at klassen har et godt fællesskab. Der kan derfor argumenteres for, at løsningen 
ligger i inklusionstankegangen. Før en klasse er samhørighedsskabende, skal klassens 
sociale fællesskab bygge på et inkluderende ideal. Her skal læreren være særlig 
opmærksom. Det er i mødet med den inkluderende lærere, at eleverne dannes. De skal 
lære at tage medansvar for klassen som fællesskab. Læreren er her betydningsbærende 
selvobjekt i et dannelsesmæssigt perspektiv. Som lærer er det derfor vigtigt at åbne 
klassen. Således at der skabes rammer for et inkluderende fællesskab, hvor forskellighed 
accepteres og forhåbentlig ses som en kompetence. Det er en opgave, læreren må tage 
ansvar for, og f.eks. vha. klasseledelse sikre en klassekultur, der fremmer inklusion.

Strukturering af undervisningen er essentiel set i forhold til at operationalisere 
selvobjektteorien. Det er igennem strukturering, at undervisningen tilpasses til elevernes 
individuelle behov. Undervisningsdifferentiering er her nøgleordet. Metode-, niveau-, 
interesse-, samarbejdsparter-differentiering. osv. 

Matematikfaget giver her uendelige muligheder. Kompetencetankegangen åbner faget, og 
giver læreren mulighed for at bevæge sig væk fra traditionel klasseundervisning. Set i 
forhold til elever med matematikvanskeligheder er det dog vigtigt, at de støttes gennem 
læringsprocessen. Klar strukturering af timerne er derfor vigtig. Eleverne skal føle sig 
trygge og kende forventningerne. Læreren skal sikre en rød tråd i undervisningen, som er 
synlig for eleverne. Dette stemmer godt overens med dele af Hilbert Meyers ti kriterier for 
god undervisning.

Ovenstående beskrivelser er en række eksempler på, hvorledes læreren med baggrund i 
selvobjektteorien kan tilpasse undervisningen, således at elever med 
matematikvanskeligheder bliver inkluderet. Det er vigtigt at pointere, at teorien i sig selv 
ikke giver nogle konkrete forslag til, hvordan man praktiserer de fire grunddynamikker. 
Teorien er tegningerne til huset, lærerens pædagogiske og didaktiske kompetencer er 
værktøjerne der bygger huset, mens eleverne er materialerne. Dermed er spørgsmålet, 
om det reelt er selvobjektteorien eller de didaktiske/pædagogiske redskaber, der støtter 
læreren. Ud fra ovenstående må det konstateres, at det er de didaktiske redskaber, der er 
inkluderende, men disse redskaber bliver kvalificeret på baggrund af teorien. Den måde, 
teorien tænker dannelse på, bevirker, at den bliver inkluderende. 
Læreren skal i sit arbejde være bevidst om både faglige og sociale aspekter. Samtidig 
indeholder teorien en vigtig pointe, idet relationerne til resten af klassen er essentiel. 
Eleverne skal være en del af et fællesskab, som læreren skal rammesætte. Dermed bliver 
en forståelse af hvert enkelt elev og lærerens egen person grundpillerne.
Med baggrund i den beskrevne teori og tiltag kan det konkluderes at selvobjektteorien 
stemmer godt overens med inklusionsidealet. Selvobjektteorien tager udgangspunkt i den 
enkelte elev, men indtænker samtidig fællesskabet. Der er altså ikke et bestemt fokus på 
faglige eller sociale aspekter. Det er sammenspillet mellem faglige udfordringer og sociale 
relationer, der er udgangspunktet for elevens lærings og dannelsesprocesser. 
Selvobjektteorien skaber en bevidsthed om, hvordan læreren som aktør er medspiller i 
elevernes lærings og dannelsesproces. Denne bevidsthed skal læreren vha. didaktiske og 
pædagogiske værktøjer bruge til at skabe inkluderende fællesskaber. For at kunne 
inkludere elever med matematikvanskeligheder kræver det dog et indgående kendskab til 
eleven, således at undervisningen kan tilpasses til eleven. 

Diskussion
Det kan konstateres, at selvobjektteorien kan støtte læreren i det inkluderende arbejde. I 
hvert fald på et teoretisk plan. For hvis det skal lykkes at skabe den inkluderende skole, er 
det, som ovenstående tiltag understreger, nødvendigt at flere aktører deltager aktivt. 
Spørgsmålet er dog, om disse aktører set i et samfundsmæssigt perspektiv er klar til at 
skabe inkluderende fællesskaber.
I følgende afsnit vil jeg diskutere, hvilke samfundsmæssige forhold der kan påvirke 
lærerens muligheder for at inkludere. 
Som tidligere beskrevet bevæger inklusionsbegrebet sig i et spændingsfelt. Afsnittet vil 
tage afsæt i de forskellige diskurser Susan Tetler beskriver i Model 1.

Det paradoksale i begrebet inklusion er, at inklusion skal skabe rammer for, at alle kan 
være aktive deltagere i fællesskabet(kollektiv), samtidig med at undervisningen skal 
tilpasses den enkelte elev(individ). Dette er en indbygget modsætning i begrebet, hvor 
lærerens opgave er at løse dette, så begge perspektiver bliver tilgodeset. De forskellige 
diskurser påvirker dog lærerens muligheder for dette.
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I et politisk perspektiv er idealet at skabe en skole i verdensklasse. Som der står i 
regeringsgrundlaget, skal folkeskolen give alle børn mulighed for at lære så meget som 
muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen(STM, 2013). En vision der 
umiddelbart ikke virker urimelig. Problemet er dog, at debatten omkring folkeskolen over 
de seneste år i stor udstrækning kun har omhandlet faglighed og dermed elevernes 
individuelle kompetencer. Dette risikerer at skævvride folkeskolen. Samtidig giver det 
informaliserede samfund, vi lever i i dag, børnene uendelige muligheder for at skabe deres 
egen identitet. Dette betyder at de i mindre grad end tidligere kan spejle sig i normaliteten, 
og i højere grad skal skabe resultater på egen hånd.
Men er dette ikke ved at ændre sig? Inklusionstanken i bred forstand har først taget fart 
inden for de seneste år. Det betyder, at en større procentdel af eleverne er tilstede i 
folkeskolen, hvilket må styrke den kollektive dimension. Men at sende flere elever over i 
folkeskolen betyder jo ikke, at den bliver mere inkluderende. Snarere mere differentieret.

Inklusion er af mange blevet fremstillet som et politisk synonym for besparelser. 
Spørgsmålet er dog, om det ikke, set i et dannelsesmæssigt perspektiv, er det folkeskolen 
mangler? Risikoen ved den øgende individualisering er, at der bliver dannet skolemiljøer, 
hvor elever ikke er i stand til at lytte, give konstruktive kritik og håndtere konflikter(JF. 
Mange måder at lære på).
I et samfundsmæssigt synspunkt er evnen til at kunne kommunikere og samarbejde med 
forskellige mennesker en vigtig kompetence i den globaliserede verden. Elever, der har 
tolerance overfor forskellighed og kan deltage i et demokratisk fællesskab, vil dermed 
være klar til at indgå i arbejdsmarkedet. Derfor kan inklusion ses som et element til at 
vende den udvikling. Læreren skal gennem konstruktiv debat og klasseledelse sikre, at 
eleverne tager medansvar for det skrantende fællesskab. Men er eleverne klar til at 
inkludere?

Med udgangspunkt i Ziehes beskrivelse af subjektiverede unge, kan det blive 
problematisk. For at være inkluderende vil sige, at man kan spejle de andre elever og 
dermed sætte sig i andres sted. Eleverne skal kunne sætte dele af fællesskabet før dem 
selv. I en næsten Kant´s vending kan de gamle slagord, behandl andre som du gerne selv 
vil behandles, beskrive elevernes opgave. De skal være fornuftstyrede, ikke lyststyrede. 
Det er altså elevernes personlige etik, der bliver afgørende for, om klassen kan blive et 
inkluderende fællesskab.
En interessant tanke er her, om den øgede tilpasning af undervisningen påvirker 
dannelsesaspektet i folkeskolen. Eleverne skal nemlig deltage i et samfund, der ikke 
tilpasser sig til dem. Eleverne skal også lære at blive frustreret og lave ting “der er 
kedelige”. Og ifølge Per Schultz Jørgensen sker det i hvert fald ikke i hjemmet, da forældre 
i den sparsomme tid de har med børnene, ønsker at give dem gode oplevelse. Eleverne er 
derfor blevet dårligere til at håndtere og bearbejde modgang samt frustration i 
dagligdagen. Spørgsmålet er, om læreren for at inkludere bliver nødt til at disciplinere og 
moralisere eleverne, således at de får forståelse for begreber som ansvar, 
medbestemmelse og solidaritet.
Her kan bevidstheden fra selvobjektteorien støtte læreren. Elevens læringsproces skal 
tilpasses, så eleven bliver udfordret og møder frustration. Dette er ikke nødvendigvis faglig 
udfordring. Læreren kan udfordre eleven ved at skulle arbejde sammen med andre og 
dermed udvikle etiske og relationelle kompetencer, således at fællesskabet styrkes 
gennem individet.

Inklusion kan derfor tænkes i sidste ende at øge elevernes kompetencer. Det er dog ikke 
et perspektiv, der fremhæves i debatten – tværtimod. Konkurrence mellem skoler er 
pludselig en realitet, hvor eliteskoler med specielle fokuser bryder frem. Midt i alt dette står 
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I et politisk perspektiv er idealet at skabe en skole i verdensklasse. Som der står i 
regeringsgrundlaget, skal folkeskolen give alle børn mulighed for at lære så meget som 
muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen(STM, 2013). En vision der 
umiddelbart ikke virker urimelig. Problemet er dog, at debatten omkring folkeskolen over 
de seneste år i stor udstrækning kun har omhandlet faglighed og dermed elevernes 
individuelle kompetencer. Dette risikerer at skævvride folkeskolen. Samtidig giver det 
informaliserede samfund, vi lever i i dag, børnene uendelige muligheder for at skabe deres 
egen identitet. Dette betyder at de i mindre grad end tidligere kan spejle sig i normaliteten, 
og i højere grad skal skabe resultater på egen hånd.
Men er dette ikke ved at ændre sig? Inklusionstanken i bred forstand har først taget fart 
inden for de seneste år. Det betyder, at en større procentdel af eleverne er tilstede i 
folkeskolen, hvilket må styrke den kollektive dimension. Men at sende flere elever over i 
folkeskolen betyder jo ikke, at den bliver mere inkluderende. Snarere mere differentieret.

Inklusion er af mange blevet fremstillet som et politisk synonym for besparelser. 
Spørgsmålet er dog, om det ikke, set i et dannelsesmæssigt perspektiv, er det folkeskolen 
mangler? Risikoen ved den øgende individualisering er, at der bliver dannet skolemiljøer, 
hvor elever ikke er i stand til at lytte, give konstruktive kritik og håndtere konflikter(JF. 
Mange måder at lære på).
I et samfundsmæssigt synspunkt er evnen til at kunne kommunikere og samarbejde med 
forskellige mennesker en vigtig kompetence i den globaliserede verden. Elever, der har 
tolerance overfor forskellighed og kan deltage i et demokratisk fællesskab, vil dermed 
være klar til at indgå i arbejdsmarkedet. Derfor kan inklusion ses som et element til at 
vende den udvikling. Læreren skal gennem konstruktiv debat og klasseledelse sikre, at 
eleverne tager medansvar for det skrantende fællesskab. Men er eleverne klar til at 
inkludere?

Med udgangspunkt i Ziehes beskrivelse af subjektiverede unge, kan det blive 
problematisk. For at være inkluderende vil sige, at man kan spejle de andre elever og 
dermed sætte sig i andres sted. Eleverne skal kunne sætte dele af fællesskabet før dem 
selv. I en næsten Kant´s vending kan de gamle slagord, behandl andre som du gerne selv 
vil behandles, beskrive elevernes opgave. De skal være fornuftstyrede, ikke lyststyrede. 
Det er altså elevernes personlige etik, der bliver afgørende for, om klassen kan blive et 
inkluderende fællesskab.
En interessant tanke er her, om den øgede tilpasning af undervisningen påvirker 
dannelsesaspektet i folkeskolen. Eleverne skal nemlig deltage i et samfund, der ikke 
tilpasser sig til dem. Eleverne skal også lære at blive frustreret og lave ting “der er 
kedelige”. Og ifølge Per Schultz Jørgensen sker det i hvert fald ikke i hjemmet, da forældre 
i den sparsomme tid de har med børnene, ønsker at give dem gode oplevelse. Eleverne er 
derfor blevet dårligere til at håndtere og bearbejde modgang samt frustration i 
dagligdagen. Spørgsmålet er, om læreren for at inkludere bliver nødt til at disciplinere og 
moralisere eleverne, således at de får forståelse for begreber som ansvar, 
medbestemmelse og solidaritet.
Her kan bevidstheden fra selvobjektteorien støtte læreren. Elevens læringsproces skal 
tilpasses, så eleven bliver udfordret og møder frustration. Dette er ikke nødvendigvis faglig 
udfordring. Læreren kan udfordre eleven ved at skulle arbejde sammen med andre og 
dermed udvikle etiske og relationelle kompetencer, således at fællesskabet styrkes 
gennem individet.

Inklusion kan derfor tænkes i sidste ende at øge elevernes kompetencer. Det er dog ikke 
et perspektiv, der fremhæves i debatten – tværtimod. Konkurrence mellem skoler er 
pludselig en realitet, hvor eliteskoler med specielle fokuser bryder frem. Midt i alt dette står 

folkeskolen, som stadig betegnes som en enhedsskole, der rummer alle trods 
forskelligheder. Ikke desto mindre er det et faktum, at flere og flere elever flytter ud af 
folkeskolen. Hvorvidt dette skyldes faglighed, tradition, den øgede inklusion eller noget 
helt andet, er ikke til at vide. Faktum er dog, at det i høj grad er de ressourcestærke 
forældre, der flytter deres elever væk. Dermed risikeres det, at grundlaget for 
enhedsskolen langsomt forsvinder. Lærerens opgave bliver dermed også at sikre at de 
“almindelige” elever bliver tilgodeset i undervisningen, således at alle inkluderes og 
udfordres.

Der er altså samfundsmæssige perspektiver, der komplicerer udførelsen af førnævnte 
tiltag. Læreren skal navigere i et krydspres mellem visioner, reelle rammer, forældre og i 
særlig grad eleverne. I dette lys er det ikke nok blot at have en bevidsthed og en god 
værktøjskasse. Læreren skal også være i stand til at tilpasse undervisningen trods det, at 
den ikke altid stemmer overens med den samfundsmæssige diskurs. Målet er jo at 
fællesskabet og det enkelte individ tilgodeses i en proces, hvor læreren er centrum i et 
samarbejde mellem elev og forældre. Her er begreber som demokratisk dannelse, etik og 
moral essentielle for, at læreren kan navigere i dette krydspres.

Konklusion
Det følgende afsnit vil kort opsummere hovedpointerne fra opgaven, for slutteligt at 
konkludere, i hvilket omfang selvobjektteorien kan støtte læreren. 

Alenkærs beskrivelse af, at der i inklusiondebatten mangler en begrebsafklaring er 
interessant. For som undersøgelsen viser, kan der selv mellem to centrale aktører i et 
inklusionsprojekt, være en uoverensstemmelse mellem deres forståelse af begrebet 
inklusion. Banalt som det er, må udgangspunktet for inklusion af elever med 
matematikvanskeligheder derfor være en forståelse for begrebet inklusion.

Undersøgelsen formår ikke at afdækkede fordele og ulemper ved inklusion i matematik. 
Respondenten beskriver dog ét af Lundes kendetegn – elever med angst for faget. 
Dermed bygger opgavens tiltag hovedsageligt på den teoretiske afklaring. Her er der taget 
udgangspunkt i Lundes beskrivelse af, at elever ofte har en kombination af de beskrevne 
kendetegn. Det bevirker, at det bliver en meget differentieret målgruppe. Tiltagende bygger 
derfor i høj grad på at tilpasse undervisningen til eleven. En af forudsætningerne for at 
kunne inkludere elever med matematikvanskeligheder er dermed et indgående kendskab 
til eleven. 
Her kan bevidstheden fra selvobjektteorien støtte læreren. Som beskrevet kan læreren få 
et bedre kendskab til eleven gennem det spejlende selvobjekt. Begge respondenter 
beskriver ligeledes, hvordan lærerens person er essentiel for elevernes motivation og 
engagement. Bevidstheden, om at man er betydningsbærende selvobjekt, kan læreren 
udnytte når elever med matematikvanskeligheder skal inkluderes. Her kan læreren åbne 
faget for eleven og forhåbentlig give eleven fornyet motivation og tro på egne evner.

Undervisningsdifferentiering er en naturlig del af arbejdet med inklusion. Som beskrevet 
kan bevidstheden fra det udfordrende selvobjekt, støtte læreren i tilpasningen af 
undervisningen. Elevens læringsproces skal stilladseres, således at eleven ikke føler sig 
utilstrækkelig, men stadig bliver udfordret. 
Undervisningsdifferentiering betyder som beskrevet tidligere, at læreren skal have et 
kendskab til eleven. Dette kan i et skoleperspektiv blive problematisk i klasser med 28 
elever.
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Respondent1 fokuserer på relationerne mellem eleverne. Dette perspektiv er vigtig, ikke 
blot i forhold til selvobjektteorien, men i forhold til hele inklusionsbegrebet. Eleverne skal 
lære at indgå i inkluderende fællesskaber. Læreren står her overfor en stor opgave. For 
som Ziehe og Schultz Jørgensen beskriver, er eleverne muligvis ikke rustet til at indgå i 
sådanne fællesskaber. De kan ofte ikke se ud over deres egne behov, er lyststyrede og 
møder meget lidt modgang i hjemmet. Da hele udgangspunktet for inklusion er, at eleven 
skal blive en del af fællesskabet, påvirker dette aspekt lærerens arbejde med klassen. 
Som udgangspunkt giver selvobjektteorien ikke nogle svar på hvorledes dette sikres. Men 
læreren kan muligvis gennem sin egen etik og moral være betydningsbærende selvobjekt 
for disse værdier. Der lægger altså en stor dannelsesopgave hos læreren, hvis elever skal 
indgå i inkluderende fællesskaber, hvor forskellighed er en kompetence.

Slutteligt kan det dermed konkluderes, at selvobjektteorien kan støtte læreren i arbejdet 
med inklusion af elever med matematikvanskeligheder. Det er dog vigtigt at pointere at 
selvobjektteorien bevæger sig på et overordnet plan. Det er bevidstheden om, hvordan 
man som lærer er påvirkende deltager i elevens lærings og dannelsesproces, der er 
essentiel. Denne bevidsthed skal praktiseres vha. diverse pædagogiske og didaktiske 
værktøjer. Der er dog nogle samfundsmæssige perspektiver, der komplicerer lærerens 
arbejde. Her er elevernes evne til at danne inkluderende fællesskaber, sammen med 
samfundets generelle fokus på faglighed, noget læreren skal forholde sig til. Lærerens 
opgave bliver således, at tilpasse en undervisning, der udvikler elevernes kompetencer 
både på et fagligt og social plan.
En helt central del af arbejdet med inklusion af elever med matematikvanskeligheder er et 
indgående kendskab til eleven. Det kan dog blive en udfordring for læreren i en klasse 
med 28 elever. Lærerne kan ikke bare bruge sidste års forberedelse. Forløbene skal 
tilpasses klassen og ikke omvendt. Spørgsmålet er dog, om der er politisk vilje, til at give 
lærerne mulighed for at tilrettelægge en undervisning, således at den inkluderende skolen 
i verdensklasse ikke forbliver en vision?
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Respondent1 fokuserer på relationerne mellem eleverne. Dette perspektiv er vigtig, ikke 
blot i forhold til selvobjektteorien, men i forhold til hele inklusionsbegrebet. Eleverne skal 
lære at indgå i inkluderende fællesskaber. Læreren står her overfor en stor opgave. For 
som Ziehe og Schultz Jørgensen beskriver, er eleverne muligvis ikke rustet til at indgå i 
sådanne fællesskaber. De kan ofte ikke se ud over deres egne behov, er lyststyrede og 
møder meget lidt modgang i hjemmet. Da hele udgangspunktet for inklusion er, at eleven 
skal blive en del af fællesskabet, påvirker dette aspekt lærerens arbejde med klassen. 
Som udgangspunkt giver selvobjektteorien ikke nogle svar på hvorledes dette sikres. Men 
læreren kan muligvis gennem sin egen etik og moral være betydningsbærende selvobjekt 
for disse værdier. Der lægger altså en stor dannelsesopgave hos læreren, hvis elever skal 
indgå i inkluderende fællesskaber, hvor forskellighed er en kompetence.

Slutteligt kan det dermed konkluderes, at selvobjektteorien kan støtte læreren i arbejdet 
med inklusion af elever med matematikvanskeligheder. Det er dog vigtigt at pointere at 
selvobjektteorien bevæger sig på et overordnet plan. Det er bevidstheden om, hvordan 
man som lærer er påvirkende deltager i elevens lærings og dannelsesproces, der er 
essentiel. Denne bevidsthed skal praktiseres vha. diverse pædagogiske og didaktiske 
værktøjer. Der er dog nogle samfundsmæssige perspektiver, der komplicerer lærerens 
arbejde. Her er elevernes evne til at danne inkluderende fællesskaber, sammen med 
samfundets generelle fokus på faglighed, noget læreren skal forholde sig til. Lærerens 
opgave bliver således, at tilpasse en undervisning, der udvikler elevernes kompetencer 
både på et fagligt og social plan.
En helt central del af arbejdet med inklusion af elever med matematikvanskeligheder er et 
indgående kendskab til eleven. Det kan dog blive en udfordring for læreren i en klasse 
med 28 elever. Lærerne kan ikke bare bruge sidste års forberedelse. Forløbene skal 
tilpasses klassen og ikke omvendt. Spørgsmålet er dog, om der er politisk vilje, til at give 
lærerne mulighed for at tilrettelægge en undervisning, således at den inkluderende skolen 
i verdensklasse ikke forbliver en vision?
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Bilag 1 – Kendetegn ved matematikvanskeligheder 
Nedenstående er konkrete kendetegn, der går igen hos elever med 
matematikvanskeligheder(Lunde, 2002, s. 15.). Kendetegnene kan samles i de i opgaven 
fire beskrevne hovedgrupper
• Talopfattelse er dårlig
• Sprogforståelse og problemløsning er svag
• De fungerer stort set under gennemsnit rent evnemæssigt
• De fortsætter med at lave de samme fejl, på trods af, at de får at vide, at de laver fejl, og 

hvori fejlen består
• Kort opmærksomhed og dårlig korttidshukommelse. De “følger ikke med” og ved ikke, 

hvilket emne de er i gang med
• De er lette at aflede, de er impulsive. Bliver let forstyrret af lyde, specielle ord, knytter 

associationer til helt andre ting end opgavens problemstilling. De bliver hurtigt trætte
• Dårlig motorik, dårlig kropsopfattelse
• De har vanskeligheder med at læse og skrive
• De præges af præstationsangst i matematik – mere end i andre fag
• Svag rumopfattelse, har svært ved linjer, positioner, størrelser, rækkefølger, 

klassificering, optælling af genstande, at orientere sig i nabolaget
• Vanskeligheder med at opfatte retninger og tid. De er ofte påfaldende dårligt orienterede 

om deres nærmiljø: Telefonnumre, alder, adresse, søskende, fødselsdag, dage og 
måneder, afstande, priser, tid
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Bilag 2 – Interviewguide med opfølgende spørgsmål 
og stikord til Respondent2
Interviewguide for Respondent1 er vedlagt på CD’en som Bilag 7
Forskningsspørgsmål
Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?

Interviewspørgsmål
1. Hvor længe har Du været ansat her på skolen?

• Hvornår og i hvilken sammenhæng hørte du første gang om begrebet inklusion 
2. Hvad er din rolle her på skolen i forbindelse med inklusion?

• Hvorfor arbejder i med ressourcepersoner?
• Hvordan bliver man ressourcepersoner, kræver det bestemte faglige 

kompetencer?
• Hvordan vil Du beskrive ressourcepersonens arbejdsopgave?

3. Hvilke kriterier vurderes der ud fra når midlerne til inklusion fordeles?
• Er det lærerens/underviserens skøn, diagnoser, forældre?
• Er det bestemte elever eller hele klasser?

4. Hvordan samarbejder i omkring inklusion her på skolen?
• Underviser Du de øvrige lærere på skolen? 
• Lærer-elev relation og generel trivsel?

5. Har i en målsætning i forbindelse med tildelingen af inklusionstimer?
• Bedre vilkår for underviseren
• Bedre vilkår for resten af klassen
• Støtte elever med særlige behov

Forskningsspørgsmål
Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?

Interviewspørgsmål
1. Har I et bestemt fokusområde inden for inklusion?

• Tosprogede
• Fagligt svage/stærke
• Social interaktion
• Problemfamilier/socialudsatte familier

2. Hvorledes arbejder Du hovedsageligt med inklusion? 
• Arbejdes der hovedsageligt 

• i klasserne med enkelte elever?
• uden for klassen med enkelte elever?
• med samme stof som resten af klassen?

• Inddrages resten af klassen?
3. Hvornår er en elev efter Din mening inkluderet?

• Når eleven arbejder i klassen
• Når eleven arbejder sammen med andre
• Når eleven har noget at tilbyde fællesskabet såvel fagligt som socialt

4. Ser Du en sammenhæng mellem faglig og social inklusion?
• Eller arbejder i meget med én faktorer?

5. Hvordan lyder en succeshistorie omkring inklusion for dig?
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Bilag 2 – Interviewguide med opfølgende spørgsmål 
og stikord til Respondent2
Interviewguide for Respondent1 er vedlagt på CD’en som Bilag 7
Forskningsspørgsmål
Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?

Interviewspørgsmål
1. Hvor længe har Du været ansat her på skolen?

• Hvornår og i hvilken sammenhæng hørte du første gang om begrebet inklusion 
2. Hvad er din rolle her på skolen i forbindelse med inklusion?

• Hvorfor arbejder i med ressourcepersoner?
• Hvordan bliver man ressourcepersoner, kræver det bestemte faglige 

kompetencer?
• Hvordan vil Du beskrive ressourcepersonens arbejdsopgave?

3. Hvilke kriterier vurderes der ud fra når midlerne til inklusion fordeles?
• Er det lærerens/underviserens skøn, diagnoser, forældre?
• Er det bestemte elever eller hele klasser?

4. Hvordan samarbejder i omkring inklusion her på skolen?
• Underviser Du de øvrige lærere på skolen? 
• Lærer-elev relation og generel trivsel?

5. Har i en målsætning i forbindelse med tildelingen af inklusionstimer?
• Bedre vilkår for underviseren
• Bedre vilkår for resten af klassen
• Støtte elever med særlige behov

Forskningsspørgsmål
Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?

Interviewspørgsmål
1. Har I et bestemt fokusområde inden for inklusion?

• Tosprogede
• Fagligt svage/stærke
• Social interaktion
• Problemfamilier/socialudsatte familier

2. Hvorledes arbejder Du hovedsageligt med inklusion? 
• Arbejdes der hovedsageligt 

• i klasserne med enkelte elever?
• uden for klassen med enkelte elever?
• med samme stof som resten af klassen?

• Inddrages resten af klassen?
3. Hvornår er en elev efter Din mening inkluderet?

• Når eleven arbejder i klassen
• Når eleven arbejder sammen med andre
• Når eleven har noget at tilbyde fællesskabet såvel fagligt som socialt

4. Ser Du en sammenhæng mellem faglig og social inklusion?
• Eller arbejder i meget med én faktorer?

5. Hvordan lyder en succeshistorie omkring inklusion for dig?

Forskningsspørgsmål
Hvordan arbejder ressourcepersonen med de elever, der skal inkluderes især i 
matematikfaget?

Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med inklusion?

Interviewspørgsmål
1. Er der efter Din mening nogle fag som har fordele/ulemper set i et inkluderende 

perspektiv?
2. Hvordan etableres kontakten til de elever der skal inkluderes? 

• Tages de ud af klassen?
• Arbejder i med anerkendelse?
• Ligges der handlingsplaner? 
• Hvordan integreres eleverne i klassen igen?
• Er der forskel fra fag til fag?

3. Hvordan vurdere Du hvilke tiltagende der skal sættes ind overfor eleven?
• Observere du eleven?
• Observere du elevens relationer til klassen?

4. Oplever Du at bestemte elevtyper har fagligt svært ved matematikundervisningen?
• Hvad kendetegner dem?

5. Hvilke problemer oplever du elever har i forbindelse med 
matematikundervisningen?
• Angst for faget
• Manglende selvtillid 
• Undervisnings metoder/formen
• Sproglige forståelse

6. Hvordan arbejders der med elever der har svært ved faget?
• Hvilket materiale arbejder eleverne med?
• Fokusere i specielt på færdigheder eller forståelse

7. I hvilket omfang inddrages aktør perspektivet? her menes
• For eleven mulighed for at fortælle sin historie?
• Sætte sig ind i elevens sted
• Lader eleven forklare problemstillingen
• Lytter i til elevens opfattelse?
• Spørge ind til eleven eller tolkers der bare?

8. Har Du en oplevelse af, at læreren som rollemodel har betydning for elevernes 
motivation
• Hvad gør I hvis i oplever, at en del af problemet ligger ved lærerens 

engagement/ lærerens som rollemodel?
9. Arbejdes der aktivt med relationerne mellem eleverne i klassen når elever skal 

inkluderes i fællesskabet?
• Føler du at elever tør spørge om hjælp
• Hvordan tror du at man kan sikre et læringsmiljø hvor elever tør erkende at de 

ikke kan forstå eller finde ud af en opgave?
• Er det noget der arbejdes med på skolen?

10. I hvilket omfang forsøges det at tilpasse undervisning til den enkelte elev?
• Laver i specielle læseplaner for nogle elever
• Niveaudiff., metodediff. osv.
• Organisationsform
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Bilag 3 – Uddrag af transskription fra interview med Respondent1

Interviewer! Men har du en fornemmelse af, at når der bliver tildelt en lærer til 
klassen, hvordan arbejder i hovedsageligt? Sidder man inde ved 
eleven, eller tager i nogle elever med ud for at arbejde med dem?

Respondent! Det er helt vidt forskelligt. Det afhænger af behovet, og hvad for 
nogle timer. Der er jo forskel på at have en natur/teknik time, hvor 
alting roder, og hvis du så har nogle af dem der, som skal have det 
meget forklaret, er det meget praktisk, at man ligesom sørger for at 
skærme den gruppe og være meget konkret omkring, hvad de skal. 
Og andre som bare har svært ved at læse, hvor det bare… Der kan 
være nogle som er meget øhm. Der kan være nogle, der har det der 
med at de har svært ved at komme i gang altså de for simpelthen 
ikke hørt det der, der bliver sagt, så er det også bare et spørgsmål 
om, at der lige sidder pædagogen, der lige siger prøv at hører fik du 
fat i hvad du skal nu, du skal begynde på de der regnestykker. Okay 
så går de i gang, det er sådan meget spredt. Også vil der også være 
nogle dage der er dårlige dage, hvor man kommer ind og ham der i 
går der kunne forstå det hele og var sød og rar, og i dag flejner han 
rundt over det hele og smider med møblerne. Der bliver man nød til 
at tage ham med ud, og få ham til at falde ned også måske snakke 
med ham.

Interviewer! ! Men hvornår vil du så… Hvis du skulle sige efter din mening hvornår 
er en elev så inkluderet?

Respondent! ! Jamen det er de altså… jeg har det faktisk lidt svært med det udtrykt 
at en elev er inkluderet fordi altså… øh når alle bliver set, og når alle 
bliver respekteret som de mennesker de er øh… så har vi ligesom 
opnået det mål. Dvs. så fungere inklusion kan man sige og det øhh… 
det er en ongoing proces, fordi du vil hele tiden have trangen. Det er 
sådan en menneskelig reaktion måde, du vil hele tiden have trangen 
til at dele folk op i nogle kasser, det er den måde vi opererer på det 
gør vi jo også inden for fagene. Der er hele tiden sådan en ongoing 
proces der siger hvad er det, der gør jeg tænker sådan om den elev, 
hvad er det der gør at jeg tænker sådan omkring den klasse. Så når 
man når der til, at man kan sige at man arbejder professionelt med 
hele tiden at udfordre sig selv øhh... Altså nu tænker jeg også skolen 
med at udfordre sig selv, på inklusion så er man nået rigtig langt, for 
så arbejder man med at øh… at der sådan set ikke finde nogen 
skraldespand hvor man kan sende nogle hen. Vi er her ligesom alle 
sammen her på joden og vi har en værdi

Interviewer! ! Altså er en del af både skolefællesskabet kan man sige

Respondent! ! Ja ja, altså den indstilling skal man selv have inden i sig selv. Det er 
ikke nok bare at have den som en eller anden ydre ting, der er en 
regel. Man bliver nød til at have den internaliseret og bruge den 
aktivt.
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Bilag 3 – Uddrag af transskription fra interview med Respondent1

Interviewer! Men har du en fornemmelse af, at når der bliver tildelt en lærer til 
klassen, hvordan arbejder i hovedsageligt? Sidder man inde ved 
eleven, eller tager i nogle elever med ud for at arbejde med dem?

Respondent! Det er helt vidt forskelligt. Det afhænger af behovet, og hvad for 
nogle timer. Der er jo forskel på at have en natur/teknik time, hvor 
alting roder, og hvis du så har nogle af dem der, som skal have det 
meget forklaret, er det meget praktisk, at man ligesom sørger for at 
skærme den gruppe og være meget konkret omkring, hvad de skal. 
Og andre som bare har svært ved at læse, hvor det bare… Der kan 
være nogle som er meget øhm. Der kan være nogle, der har det der 
med at de har svært ved at komme i gang altså de for simpelthen 
ikke hørt det der, der bliver sagt, så er det også bare et spørgsmål 
om, at der lige sidder pædagogen, der lige siger prøv at hører fik du 
fat i hvad du skal nu, du skal begynde på de der regnestykker. Okay 
så går de i gang, det er sådan meget spredt. Også vil der også være 
nogle dage der er dårlige dage, hvor man kommer ind og ham der i 
går der kunne forstå det hele og var sød og rar, og i dag flejner han 
rundt over det hele og smider med møblerne. Der bliver man nød til 
at tage ham med ud, og få ham til at falde ned også måske snakke 
med ham.

Interviewer! ! Men hvornår vil du så… Hvis du skulle sige efter din mening hvornår 
er en elev så inkluderet?

Respondent! ! Jamen det er de altså… jeg har det faktisk lidt svært med det udtrykt 
at en elev er inkluderet fordi altså… øh når alle bliver set, og når alle 
bliver respekteret som de mennesker de er øh… så har vi ligesom 
opnået det mål. Dvs. så fungere inklusion kan man sige og det øhh… 
det er en ongoing proces, fordi du vil hele tiden have trangen. Det er 
sådan en menneskelig reaktion måde, du vil hele tiden have trangen 
til at dele folk op i nogle kasser, det er den måde vi opererer på det 
gør vi jo også inden for fagene. Der er hele tiden sådan en ongoing 
proces der siger hvad er det, der gør jeg tænker sådan om den elev, 
hvad er det der gør at jeg tænker sådan omkring den klasse. Så når 
man når der til, at man kan sige at man arbejder professionelt med 
hele tiden at udfordre sig selv øhh... Altså nu tænker jeg også skolen 
med at udfordre sig selv, på inklusion så er man nået rigtig langt, for 
så arbejder man med at øh… at der sådan set ikke finde nogen 
skraldespand hvor man kan sende nogle hen. Vi er her ligesom alle 
sammen her på joden og vi har en værdi

Interviewer! ! Altså er en del af både skolefællesskabet kan man sige

Respondent! ! Ja ja, altså den indstilling skal man selv have inden i sig selv. Det er 
ikke nok bare at have den som en eller anden ydre ting, der er en 
regel. Man bliver nød til at have den internaliseret og bruge den 
aktivt.

Bilag 4 – Uddrag af transskription fra interview med Respondent2

Interviewer! Har i et bestemt fokus når i går ud? Det er ikke sådan at i 
fokusere på tosprogede, du sagde at du fokuserede på fagligt 
svaghed.

Respondent! Det gør jeg. Også er der nogle af de andre, det kan være 
læsevanskeligheder, eller der er også nogle i matematik. Eller der 
bliver lavet sådan et matematik kursus som en af de andre 
inklusion går ind og laver. Lige såvel som der er sådan nogle 
læsehold, så bliver det sådan et læsekursus igennem x antal 
uger. 

Interviewer! Så tager i nogle ud af klassen?

Respondent! Ja enten tager man nogle ud ellers arbejder man med hele 
klassen. Ja så tager man nogle elever ud. Der tilrettelægger man 
så sådan noget kursus forløb for nogle elever. 

Interviewer! Så det bliver meget tilrettelagt efter de enkelte behov rundt 
omkring

Respondent! Ja det er i hvert fald det, som er tanken her, tror jeg

Interviewer! Men hvad så hvis der f.eks. er sociale problemer det er ikke noget 
du går ind og kigger så meget på?

Respondent! Det er AKT’en. Men hvis jeg observere noget så går jeg 
selvfølgelig hen og snakker med den ikke også(igås). Men det er 
ikke mit primære

Interviewer! Så sender man meget tingene videre sådan så det er de rette folk 
der kommer til og…

Respondent! Ja

Interviewer! Men hvordan arbejder du så hovedsageligt når du arbejder med 
inklusion? Gør i det meget i klassen, tager du meget eleverne ud 
af klassen eller?

Respondent! Det er meget skiftene. Det kommer både an på den lærer du er 
inde ved, hvordan vedkommende helst vil have det. Og det 
kommer også an på hvad er problemet. For hvis det er et 
spørgsmål om, at eleven egentlig bare skal lære at side stille inde 
i klassen, så kan jeg jo godt side og være i nærheden, også er det 
bare min opgave lige at tage vedkommende med ud og gå en tur, 
hvis det er, at der er et eller andet. Men hvis det er faglige 
problemer, kan det godt virke forstyrrende, hvis jeg f.eks. skal side 
og hjælpe en mens læreren står oppe ved tavlen og gennemgår 
noget. Altså så virker det meget mere forstyrrende og måske også 
mere forstyrrende for eleven nogle gange
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Bilag 5.1 – Uddrag fra interview med Respondent1
Reference henviser til meningskondensering.
Tidspunkt henviser til lydfilerne. De kan findes på vedlagt CD. 
Grundet tekniske uheld er interviewet opdelt i to lydfiler. 1-01.03  henviser til lydfil 1, 1 
minut og 3 sekunder.
Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !    Tidspunkt

5.1.1! ! ! ! ! !     1-01.03
Der bliver struktureret nogle teams, der samarbejder omkring inklusion, og der er så 
en tovholder på de teams som jeg samarbejder med. Egentlig er struktureringen lagt 
hos inklusionslærerne i forhold til timeantal, det ordner de helt selv. Min opgave i det 
er at være til rådighed, hvis der er noget der ikke kan lykkes, og at hvis der er noget 
der lykkes rigtig godt, at jeg så også hører det. 

5.1.2! ! ! ! ! !        1-04.15
Også kom der jo i august måned i år eller altså i det her skoleår. Øh en lovgivning om 
at der ikke fandtes specialundervisning medmindre man har flere end ti timer ík. Så 
specialundervisning findes simpelthen ikke, også var vi nød til at kalde det noget 
andet

5.1.3! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !         1-04.50
Så hele den der måde at se på børnene på med positiv psykologi og anerkendende 
tilgang, den er sådan set sivet ned i systemet oppefra, også er den jo igen der er også 
nogle lærere her på stedet der altid har praktiseret det. Så deres måde at gøre 
tingene på er også blevet højnet i forhold til dem der ikke samarbejder i forhold til dem 
der ikke ømh… er interesseret i at få flest mulige ballademagere som de kalder dem 
sorteret fra ikke også(igås). Så det er noget med hvad man belønner også som 
ledelse

5.1.4! ! ! ! ! !        1-08.45
...altså efterhånden, der kan jo godt være tre i den der klasse der har brug for 
inklusion, men vi ser jo det som sådan, at det er klassen der for en inklusionsindsats. 
Dvs. at det kan godt være det enkelte barn ligesom er den der popper op, men det er 
jo relationerne imellem dem alle sammen.

5.1.5! ! ! ! ! !        1-09.55
Hun hun hun har egentlig en inklusionsindsats, det er så tilfældigt at hun også er 
dygtig til matematik ved de store og ligesom har den lektie Café. Det er sådan en 
bonus. For man kan sige at den der inklusions indsats er egentlig ikke faglige på den 
måde, det er bare et dejligt lykketræf også skal vi selvfølgelig udnytte det.
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Bilag 5.1 – Uddrag fra interview med Respondent1
Reference henviser til meningskondensering.
Tidspunkt henviser til lydfilerne. De kan findes på vedlagt CD. 
Grundet tekniske uheld er interviewet opdelt i to lydfiler. 1-01.03  henviser til lydfil 1, 1 
minut og 3 sekunder.
Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !    Tidspunkt

5.1.1! ! ! ! ! !     1-01.03
Der bliver struktureret nogle teams, der samarbejder omkring inklusion, og der er så 
en tovholder på de teams som jeg samarbejder med. Egentlig er struktureringen lagt 
hos inklusionslærerne i forhold til timeantal, det ordner de helt selv. Min opgave i det 
er at være til rådighed, hvis der er noget der ikke kan lykkes, og at hvis der er noget 
der lykkes rigtig godt, at jeg så også hører det. 

5.1.2! ! ! ! ! !        1-04.15
Også kom der jo i august måned i år eller altså i det her skoleår. Øh en lovgivning om 
at der ikke fandtes specialundervisning medmindre man har flere end ti timer ík. Så 
specialundervisning findes simpelthen ikke, også var vi nød til at kalde det noget 
andet

5.1.3! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !         1-04.50
Så hele den der måde at se på børnene på med positiv psykologi og anerkendende 
tilgang, den er sådan set sivet ned i systemet oppefra, også er den jo igen der er også 
nogle lærere her på stedet der altid har praktiseret det. Så deres måde at gøre 
tingene på er også blevet højnet i forhold til dem der ikke samarbejder i forhold til dem 
der ikke ømh… er interesseret i at få flest mulige ballademagere som de kalder dem 
sorteret fra ikke også(igås). Så det er noget med hvad man belønner også som 
ledelse

5.1.4! ! ! ! ! !        1-08.45
...altså efterhånden, der kan jo godt være tre i den der klasse der har brug for 
inklusion, men vi ser jo det som sådan, at det er klassen der for en inklusionsindsats. 
Dvs. at det kan godt være det enkelte barn ligesom er den der popper op, men det er 
jo relationerne imellem dem alle sammen.

5.1.5! ! ! ! ! !        1-09.55
Hun hun hun har egentlig en inklusionsindsats, det er så tilfældigt at hun også er 
dygtig til matematik ved de store og ligesom har den lektie Café. Det er sådan en 
bonus. For man kan sige at den der inklusions indsats er egentlig ikke faglige på den 
måde, det er bare et dejligt lykketræf også skal vi selvfølgelig udnytte det.

5.1.6! ! ! ! ! !        2-01.25
Altså der er jo lovgivningsmæssigt et krav og det skal vi bare så det er den ene ting. 
Den anden ting er jo at lykkes på en måde så man ikke bare sender det der enorme 
pres videre til læreren uden af de for hjælp. Det betyder jo bl.a.  det der med at gå ud 
og sige at altså… give lærerne lov til at være frustrerede over at deres klasser ikke er 
dygtige fordi vi skal have alle de der svage med, men samtidig også sige til dem prøv 
og høre det er okay det skal være sådan. Vi skal have plads til dem.

Interviewer
Så være lidt sparring kan man sige?

Ja det er meget det. Så er vi altså sat i verden og vi for borgeren penge for at børnene 
skal lære så meget som muligt og de skal have det godt.

Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !    Tidspunkt

5.1.7! ! ! ! ! !        1-02.24
...og ligesom hele tiden slå den der ned med at vi ikke kan sende dem et sted hen, 
men at de skal være her, og øm det der med at en lærer har en… opfattelse af at man 
skal flytte eleverne fra A til B og det er klassen, klassen skal have et bestemt mål. Det 
må man opgive, altså hver elev skal flyttes fra A til B...

5.1.8! ! ! ! ! !        1-03.30
MEN der er jo forskel på det rummelighedsbegreb der var før også den 
inklusionsindsats der kom her i forbindelse med... Så man kan sige altså 
Salamancaerklæringen og regeringens mål om ligesom at beslutte at 
specialundervisning skal ophører. Det var jo sådan det endelige dødsstød til den 
gamle tankegang.

5.1.11! ! ! ! ! !        1-08.55
Så der lægger også noget læring i at få vendt relationerne til at de alle 
sammen(klassen) har et ansvar for at… I ved jo godt at Emil kan ikke lide det på den 
måde, så i bliver nød til at fortælle Emil at.

5.1.13! ! ! ! ! !        2-02.45
Ja det er det, det er opgaven i samfundet ikke også(igås), det er den vægtning man 
har valgt ikke at have et samfund hvor man laver sådan nogle funktionsopdelte 
enheder hvor der sidder sådan nogle specialmennesker der og nogle almindelige 
mennesker der alle skal kunne rumme alle så der er en dannelsesopgave i at… både 
for de voksne, børnene og forældrene at håndtere at alle har en plads også selvom de 
er fuldstændig mærkelige. 
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5.1.15! ! ! ! ! !        2-04.40
Jamen det er de altså… jeg har det faktisk lidt svært med det udtrykt at en elev er 
inkluderet fordi altså… øh når alle bliver set og når alle bliver respekteret som de 
mennesker de er øh… så har vi ligesom opnået det mål...
Så når man når der til at man kan sige at man arbejder professionelt med hele tiden at 
udfordre sig selv øhh altså nu tænker jeg også skolen med at udfordre sig selv, på 
inklusion så er man nået rigtig langt, for så arbejder man med at øh… at der sådan 
set ikke finde nogen skraldespand hvor man kan sende nogle hen. Vi er her ligesom 
alle sammen her på jorden og vi har en værdi.

5.1.17! ! ! ! ! !        2-22.00
Hvis der er en der slår en anden en i hovedet fordi at vedkommende ikke kan finde ud 
af det, så siger du noget til ham. Så siger du ”ved du hvad… Alle kan faktisk have 
svært ved at finde ud af noget. Nu har hun her bare lige svært ved det her, hvordan vil 
du have det” osv… Det bliver ikke løst den dag, og det bliver heller ikke løst næste 
dag, men når du har gjort det rigtig mange gange så ved de bare at når du går ind i 
klassen så er der styr på det. Der er ikke nogen der for lov til at hakke på de andre. 
Så den tid du investere og den etik du har, den er med til at lave et helt særligt magisk 
rum som er dig sammen med den gruppe af elever

Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med 
inklusion?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !    Tidspunkt

5.2.18! ! ! ! ! !        1-07.43
Så sætter man den indsats i gang også finder man jo ud af at den bestemte pædagog 
har en rigtig god relation eller så er det det man får

5.2.19! ! ! ! ! !        1-08.45
Dvs. at det kan godt være det enkelte barn ligesom er den der popper op men det er 
jo relationerne imellem dem alle sammen. Så der lægger også noget læring i at få 
vendt relationerne til at de alle sammen har et ansvar for at…

5.2.20! ! ! ! ! !        2-06.18
Ja ja, altså den indstilling skal man selv have inden i sig selv. Det er ikke nok bare at 
have den som en eller anden ydre ting der er en regel. Man bliver nød til at have den 
internaliseret og bruge den aktivt

5.2.21! ! ! ! ! !        2-08.38
Og hvis du hele tiden hakker på de børn fordi de kommer i skole og ikke har deres 
ting i orden, når de i virkeligheden har startet dagen med at skulle lave havregryn til 
deres mindre søskende og alt muligt… så har du fanme skabt endnu en taber igås… 
Der er du nød til at tænke, hvad har det her barn med hvad kan jeg give der barn for 
at det bliver den bedste udgave af sig selv
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5.1.15! ! ! ! ! !        2-04.40
Jamen det er de altså… jeg har det faktisk lidt svært med det udtrykt at en elev er 
inkluderet fordi altså… øh når alle bliver set og når alle bliver respekteret som de 
mennesker de er øh… så har vi ligesom opnået det mål...
Så når man når der til at man kan sige at man arbejder professionelt med hele tiden at 
udfordre sig selv øhh altså nu tænker jeg også skolen med at udfordre sig selv, på 
inklusion så er man nået rigtig langt, for så arbejder man med at øh… at der sådan 
set ikke finde nogen skraldespand hvor man kan sende nogle hen. Vi er her ligesom 
alle sammen her på jorden og vi har en værdi.

5.1.17! ! ! ! ! !        2-22.00
Hvis der er en der slår en anden en i hovedet fordi at vedkommende ikke kan finde ud 
af det, så siger du noget til ham. Så siger du ”ved du hvad… Alle kan faktisk have 
svært ved at finde ud af noget. Nu har hun her bare lige svært ved det her, hvordan vil 
du have det” osv… Det bliver ikke løst den dag, og det bliver heller ikke løst næste 
dag, men når du har gjort det rigtig mange gange så ved de bare at når du går ind i 
klassen så er der styr på det. Der er ikke nogen der for lov til at hakke på de andre. 
Så den tid du investere og den etik du har, den er med til at lave et helt særligt magisk 
rum som er dig sammen med den gruppe af elever

Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med 
inklusion?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !    Tidspunkt

5.2.18! ! ! ! ! !        1-07.43
Så sætter man den indsats i gang også finder man jo ud af at den bestemte pædagog 
har en rigtig god relation eller så er det det man får

5.2.19! ! ! ! ! !        1-08.45
Dvs. at det kan godt være det enkelte barn ligesom er den der popper op men det er 
jo relationerne imellem dem alle sammen. Så der lægger også noget læring i at få 
vendt relationerne til at de alle sammen har et ansvar for at…

5.2.20! ! ! ! ! !        2-06.18
Ja ja, altså den indstilling skal man selv have inden i sig selv. Det er ikke nok bare at 
have den som en eller anden ydre ting der er en regel. Man bliver nød til at have den 
internaliseret og bruge den aktivt

5.2.21! ! ! ! ! !        2-08.38
Og hvis du hele tiden hakker på de børn fordi de kommer i skole og ikke har deres 
ting i orden, når de i virkeligheden har startet dagen med at skulle lave havregryn til 
deres mindre søskende og alt muligt… så har du fanme skabt endnu en taber igås… 
Der er du nød til at tænke, hvad har det her barn med hvad kan jeg give der barn for 
at det bliver den bedste udgave af sig selv

5.2.22! ! ! ! ! !        2-09.15
Interviewer
Så du mener også der er en stor dannelsesopgave hos læreren?

Ja ja.. kæmpe. Lærere er nød til at påtage sig det ansvar at de rent faktisk kan 
forandre nogle ting. Det kan vi, vi kan rent faktisk forandre nogle ting...

5.2.24! ! ! ! ! !        2-22.31
Derfor er det så ufatteligt svært for folk udefra at forstå at det er læreren der er den 
afgørende faktor. De der metoder, dem kan du ikke bruge til noget hvis ikke du har 
etikken med dig. Hvis du bare bruger metoderne og er et dumt svin eller et en 
konfliktsky bastard, så for du ødelagt det der med det samme

5.2.25! ! ! ! ! !        2-13.05
Ikke en skid, det er vi skide dårlige til. Det bliver så det næste. Altså, men der er vi 
overhovedet ikke nået til

5.2.26! ! ! ! ! !        2-17.33
Ja læreren er de… Altså metoderne de er, det tager vi lige som et citat: Metoder stik 
det skråt op det er læreren der er den afgørende faktor for om metoden virker. Røv til 
bænk virker hvis det er den rigtige lærer. Øh eleverne bestemmer selv hvis det er den 
rigtige lærer hvis det er den forkerte lærer går det af helvede til. Alle undersøgelser 
internationalt, nationalt viser læreren er den afgørende faktor

19/04 2013 · Jonas Kalsgaard Kristensen · LH290151  Side 47

Inklusion af elever med matematikvanskeligheder – Bilag

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Bilag 5.2 – Uddrag fra interview med Respondent2
Reference henviser til meningskondensering.
Tidspunkt henviser til lydfilerne. De kan findes på vedlagt CD. 
Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !   Tidspunkt

5.2.1! ! ! ! ! !           02.40
Ja altså lærerne skriver bare et ansøgningsskema, og det er et skema som den der 
FOKUS-gruppe som man kalder det, altså alle de der specialundervisning... Der kan 
man så gå ind og søge faglig hjælp eller om det er adfærd der skal hjælpes på. Også 
ud fra det sidder der en gruppe og simpelthen deler os lærere ud

5.2.2! ! ! ! ! !           01.15
Det var fagligt… Jeg har kun fagligt svage elever 

Interviewer
Du har kun faglige problemer, okay

Det er der jeg går ind... (spørgsmål fra interviewer afbrydes) Grunden til jeg også 
vandt er så at vi mangler nogle til at tage sig af naturfagene i overbygningen. Det er 
simpelthen begrundelsen for hvorfor jeg er her. 

5.2.3! ! ! ! ! !           05.50
Og det går jo også lærerne på, så det her inklusion er jo også aflastning for lærerne. 

Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !   Tidspunkt

5.2.5! ! ! ! ! !           06.45
Ja enten tager man nogle ud ellers arbejder man med hele klassen. Ja så tager man 
nogle elever ud. Der tilrettelægger man så sådan noget kursus forløb for nogle elever. 

5.2.6! ! ! ! ! !           11.40
Han vil gerne hen i lektie caféen for der er fred og ro. Men for dem har det taget lang 
tid og acceptere at de skulle ud af klassen, fordi de syntes det er flovt. Det er meget 
kulturen, for det er en anden kultur, det ikke at kunne klare sig i skolen er et nederlag. 
Og hvor forældrene også har haft svært ved at forstå at deres barn ikke klare sig så 
godt som de troede.

5.2.8! ! ! ! ! !           05.35
Nogle gange, hvis jeg har inklusion hvor T kommer ind i min matematiktime i femte 
klasse, så er det da nogle gange hvor man kan gå ind og sige nu tager du simpelthen 
5-6 elever, for så har jeg simpelthen tid og overskud til at tage mig af de andre. Det 
kunne nemt have været det første 5 i klassebogen. Simpelthen bare for at få en 
følelse af at man når rundt til dem. Det er meget forskelligt.
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Bilag 5.2 – Uddrag fra interview med Respondent2
Reference henviser til meningskondensering.
Tidspunkt henviser til lydfilerne. De kan findes på vedlagt CD. 
Hvordan arbejdes der med inklusion på Sdr. Vang Skole?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !   Tidspunkt

5.2.1! ! ! ! ! !           02.40
Ja altså lærerne skriver bare et ansøgningsskema, og det er et skema som den der 
FOKUS-gruppe som man kalder det, altså alle de der specialundervisning... Der kan 
man så gå ind og søge faglig hjælp eller om det er adfærd der skal hjælpes på. Også 
ud fra det sidder der en gruppe og simpelthen deler os lærere ud

5.2.2! ! ! ! ! !           01.15
Det var fagligt… Jeg har kun fagligt svage elever 

Interviewer
Du har kun faglige problemer, okay

Det er der jeg går ind... (spørgsmål fra interviewer afbrydes) Grunden til jeg også 
vandt er så at vi mangler nogle til at tage sig af naturfagene i overbygningen. Det er 
simpelthen begrundelsen for hvorfor jeg er her. 

5.2.3! ! ! ! ! !           05.50
Og det går jo også lærerne på, så det her inklusion er jo også aflastning for lærerne. 

Hvorledes defineres begrebet inklusion på Sdr. Vang Skole?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !   Tidspunkt

5.2.5! ! ! ! ! !           06.45
Ja enten tager man nogle ud ellers arbejder man med hele klassen. Ja så tager man 
nogle elever ud. Der tilrettelægger man så sådan noget kursus forløb for nogle elever. 

5.2.6! ! ! ! ! !           11.40
Han vil gerne hen i lektie caféen for der er fred og ro. Men for dem har det taget lang 
tid og acceptere at de skulle ud af klassen, fordi de syntes det er flovt. Det er meget 
kulturen, for det er en anden kultur, det ikke at kunne klare sig i skolen er et nederlag. 
Og hvor forældrene også har haft svært ved at forstå at deres barn ikke klare sig så 
godt som de troede.

5.2.8! ! ! ! ! !           05.35
Nogle gange, hvis jeg har inklusion hvor T kommer ind i min matematiktime i femte 
klasse, så er det da nogle gange hvor man kan gå ind og sige nu tager du simpelthen 
5-6 elever, for så har jeg simpelthen tid og overskud til at tage mig af de andre. Det 
kunne nemt have været det første 5 i klassebogen. Simpelthen bare for at få en 
følelse af at man når rundt til dem. Det er meget forskelligt.

5.2.9! ! ! ! ! !           08.55
Helt firkantet så skal det være sådan at vedkommende ikke er ked af at komme i 
skole ik… så snakker vi hverken faglig eller noget, men vedkommende skal bare ikke 
have den følelse af at man ikke har lyst til at gå i skole næste dag

Interviewer!
Altså  at man ikke er sat udenfor fagligt eller socialt?

Ja der skal være et eller andet der gør man har lyst til at komme herop

5.2.10! ! ! ! ! !           15.50     
Ja elles giver man dem nogle spørgsmål… det gør jeg jo også oppe i en klasse, jeg 
ved hvilke elever der kan det og det. Så ved jeg jo om jeg stiller et let eller svært 
spørgsmål ikke også og om hun eller han kan svare på det. Og hvis der var nogle af 
de andre der begynder at pippe om at det var et let spørgsmål så for de jo skæld ud 
fordi det skal de jo ikke bestemme

5.2.11! ! ! ! ! !           07.00
Interviewer
Men hvad så hvis der f.eks. er sociale problemer, det er ikke noget du går ind og 
kigger så meget på?

Det er AKT’en. Men hvis jeg observere noget så går jeg selvfølgelig hen og snakker 
med den ikke også(igås). Men det er ikke mit primære

Hvordan arbejder ressourcepersonen med de elever der skal inkluderes især i 
matematikfaget?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !   Tidspunkt

5.2.12! ! ! ! ! !           12.47
Interviewer
Ser du nogle bestemte fordele/ulemper ved matematik i forhold til inklusion?
...
...
Ja, nu er vi derinde hvor… jeg har ikke nogen viden om hvorfor elever ikke kan finde 
ud af matematikken, hvis det er det? Men altså tit der er det fordi elever… lige så vel 
som hvis nogle er ordblinde og ikke kan finde ud af det der med at læse. Om det så 
er talblindhed, men der har jeg simpelthen ikke den viden og den forskning der ligger 
til baggrund for at gå ud og analysere på de der naturfag. Det syntes jeg egentlig er 
lidt et problem.
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5.2.13! ! ! ! ! !           14.26
Interviewer
Hvad så med sådan noget med angst for faget, oplever man nogle gange det? Altså 
at man har en dårlig selvtillid i forhold til faget matematik?

Ja det kan der godt. Det der med at man næsten ikke tør sige noget fordi man er 
bange for at sige noget

...

Det tror jeg har noget at gøre med faget, for den der matematik er næsten enten ja 
eller nej spørgsmål. Jeg har det selv som voksen, hvis jeg lige pludselig bliver stillet 
et spørgsmål du skal regne et stykke i matematik så er det lige før jeg siger jeg skal 
hjem og handle eller et eller andet. Fordi jeg skal ikke ud og svare på det der. Det kan 
blive tåget for øjnene. Og det er jo den der skræk for lige her og at fejle. Den tror jeg 
ikke man gør i de der humanistiske fag.

5.2.15 ! ! ! ! ! !           12.20
Ja jeg sidder også og kigger på dem inden i klasserne, og prøver at holde øje med 
hvornår virker det som om de forstår det, i hvilke situationer og lurer en lille smule af 
hvad er det for noget der virker. Prøve at finde ud af om du skal tegne tingene for 
dem f.eks. i matematik. 

5.2.16 ! ! ! ! ! !           19.44
Hvis de gerne vil lærer at lave gangestykker i en uendelighed, så tager jeg og viser 
dem at der er et gangestykke og ellers skal du bruge en lommeregner. Dit problem er 
ikke så meget om du kan lave et gangestykke i folkeskolens afgangsprøve. Der er 
kun en opgave med det, så den tæller uendelig lidt i forhold til den tid vi skal bruge. 
Så går jeg ind og snakker med dem så er det bedre du slipper papiret og bruger 
lommeregneren. Fordi det er vigtigt at du forstår problemet i en opgave. Så 
simpelthen gå i gang med noget fagligt læsning. Men det er der mange eleverne der 
har svært ved.

Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med 
inklusion?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !   Tidspunkt

5.2.17! ! ! ! ! !           22.30
Der hvor jeg oplever det værst, hvor jeg oplever det tydeligst det er hvis lærerne ikke 
virker engagerede i at undervise. Så mister du også eleven. Det tror jeg

...

Hvis du viser en glæde ved det fag du underviser i. Det er ikke sådan noget hejsa nu 
skal vi ind og sådan noget. Men hvis du virkelig. Hvis eleverne kan mærke at du føler 
for det her fag, tror jeg. Mere skal der egentlig ikke til. For så kommer det andet af dig 
selv
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5.2.13! ! ! ! ! !           14.26
Interviewer
Hvad så med sådan noget med angst for faget, oplever man nogle gange det? Altså 
at man har en dårlig selvtillid i forhold til faget matematik?

Ja det kan der godt. Det der med at man næsten ikke tør sige noget fordi man er 
bange for at sige noget

...

Det tror jeg har noget at gøre med faget, for den der matematik er næsten enten ja 
eller nej spørgsmål. Jeg har det selv som voksen, hvis jeg lige pludselig bliver stillet 
et spørgsmål du skal regne et stykke i matematik så er det lige før jeg siger jeg skal 
hjem og handle eller et eller andet. Fordi jeg skal ikke ud og svare på det der. Det kan 
blive tåget for øjnene. Og det er jo den der skræk for lige her og at fejle. Den tror jeg 
ikke man gør i de der humanistiske fag.

5.2.15 ! ! ! ! ! !           12.20
Ja jeg sidder også og kigger på dem inden i klasserne, og prøver at holde øje med 
hvornår virker det som om de forstår det, i hvilke situationer og lurer en lille smule af 
hvad er det for noget der virker. Prøve at finde ud af om du skal tegne tingene for 
dem f.eks. i matematik. 

5.2.16 ! ! ! ! ! !           19.44
Hvis de gerne vil lærer at lave gangestykker i en uendelighed, så tager jeg og viser 
dem at der er et gangestykke og ellers skal du bruge en lommeregner. Dit problem er 
ikke så meget om du kan lave et gangestykke i folkeskolens afgangsprøve. Der er 
kun en opgave med det, så den tæller uendelig lidt i forhold til den tid vi skal bruge. 
Så går jeg ind og snakker med dem så er det bedre du slipper papiret og bruger 
lommeregneren. Fordi det er vigtigt at du forstår problemet i en opgave. Så 
simpelthen gå i gang med noget fagligt læsning. Men det er der mange eleverne der 
har svært ved.

Hvorvidt indtænkes dele af Tønnesvangs teori latent i skolens arbejde med 
inklusion?

Reference ! ! ! !      ! ! ! ! ! !   Tidspunkt

5.2.17! ! ! ! ! !           22.30
Der hvor jeg oplever det værst, hvor jeg oplever det tydeligst det er hvis lærerne ikke 
virker engagerede i at undervise. Så mister du også eleven. Det tror jeg

...

Hvis du viser en glæde ved det fag du underviser i. Det er ikke sådan noget hejsa nu 
skal vi ind og sådan noget. Men hvis du virkelig. Hvis eleverne kan mærke at du føler 
for det her fag, tror jeg. Mere skal der egentlig ikke til. For så kommer det andet af dig 
selv

5.2.18! ! ! ! ! !           25.19
Altså jeg har haft en, en pige sidste år som er kommet ned på en specialskole med… 
hvor intelligensen ikke var så høj. Der har vi, der var vi ude og prøve på at finde ud af 
hvordan man skulle bage nogle pandekager sådan nogle amerikanske pandekager. 
Der har vi jo så skulle igennem hele vejen med at købe ind og lave de der 
pandekager og var henne og servere dem for klasse. Så inviterede vi klassen på 
pandekager som hun så havde været i gang med at lave. Hun kunne få lov til at stå 
og fortælle hvordan hun havde lavet dem.

5.2.19! ! ! ! ! !           27.25
Interviewer
Når i så snakker meget om hvad der skal laves. Snakker i så meget om at 
undervisningen skal tilpasses til de elever der har svært ved det? Eller hvordan gør 
man. Enten med en bestemt metode eller et bestem niveau eller brug for at komme 
ud og lave lidt udenfor

Respondent!
Ja det syntes jeg næsten altid

Interviewer
Det ligger meget naturligt i den måde i arbejder på?

Respondent
Ja ja.. ikke kun som inklusion men i det hele taget som lærer

5.2.20! ! ! ! ! !           21.45
Det er meget svært. Det tror jeg er det sværeste som sådan en inklusionslærer. Fordi 
der går du meget på vippen. Det er et knivsæg. Og så også fordi jeg har været her i 
femogtyve år og har en eller anden pondus med mig i kraft af at jeg har den erfaring. 
Men også en form for status har man også fået sig efterhånden. Dvs. hvis jeg gik ind 
til dig f.eks. og kom og sagde ahh og sådan. Så skal jeg passe på fordi en ting er 
hvad jeg syntes der er godt, så skal jeg også kunne sætte mig ind i hvordan virker det 
med dig i forhold til de andre elever/eleven.
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cd – vedlaGT

Indeholder:
•	Opgaven digitalt
•	Komplette bilag
•	Transkriptioner
•	Lydoptagelser
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