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”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” – (Pippi Langstrømpe) 

Indledning: 

Citatet af Pippi Langstrømpe understreger hvordan et stærkt selvværd kan smitte af på livsindstilling og 

livsmod. Hvordan et stærkt selvværd kan have betydning for hvordan vi håndterer nye situationer og 

betydning for vores drømme om fremtiden.  De historier vi fortæller om os selv og de historier andre fortæller 

om os, har betydning for den måde vi opfatter os selv på. Men det kan være svært at få øje på gode sider af 

sig selv, hvis de fleste fortællinger om én er negative og fastholder en i roller man efterhånden adopterer, 

som en del af sin identitet og sit selvbillede. Det kan være svært at få øje på noget man er god til og man kan 

miste troen på, at man kan ændre noget eller gøre noget anderledes. Hvis fortællingerne efterhånden lyder 

”en der forstyrrer”, ”uopdragen”, ”dårlig til gruppearbejde”, bliver rollerne pludselig en del af identiteten. 

(white,2006;15) 

Elever i socio-emotionelle vanskeligheder kan have ekstra svært ved at se de goder sider af sig selv, da der 

ofte er en del fortællinger med i bagagen, måske endda fra flere skoler eller institutioner. Det kan have 

påvirket selvværdet og eleven halter måske bagud fagligt eller inkluderes ikke socialt i sin klasse.  Efter min 

praktik i 2015, specielt timerne jeg var med i familieklassen, blev min nysgerrighed for arbejdet med den 

narrative tilgang vakt. Jeg fik lyst til, at undersøge nærmere hvordan denne tilgang kan have indflydelse på 

elevens selvværd og selvbillede, og om arbejdet i familieklassen med den narrative tilgang, endda kan være 

med til at styrke elevens faglige og/eller sociale inklusionen i klassen.  

Inklusion er et vigtigt emne. Elever i socio-emotionelle vanskeligheder, skal inkluderes i klasser rundt på alle 

landets folkeskoler, specielt efter den nye skolereform. Arbejdet med den narrative tilgang i familieklasser, 

arbejder med at øge elevens selvværd og ændre elevens selvbillede. Dette har betydning for inklusionen. 

Elever der har fået påklistret forskellige roller eller mærkater, kan pludselig selv være med til at skabe nye.  

Det fører mig til følgende problemformulering. 

Problemformulering:  

Kan familieklasser, der arbejder med den narrative tilgang, styrke inklusion i klasserne for elever i socio-

emotionelle vanskeligheder? 

Yderligere underspørgsmål vil blive besvaret:  

 Hvorfor oprette familieklasser, som værktøj til inklusion i skolen?  
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 Hvorfor giver det mening at arbejde med den narrative tilgang, i arbejdet med elever i socio-

emotionelle vanskeligheder?  

 Styrkes inklusionen, selvom eleven tages ud af sin normale undervisning og derfor synligt skiller sig 

ud fra sine klassekammerater? Set fra et lærerfagligt synspunkt?  

 

Opgavens fokus: Jeg er interesseret i at undersøge hvordan forsøget med en familieklasse og den narrative 

tilgang, kan bruges som værktøj til inklusion, set fra det lærerfaglige synspunkt.  

State of art 

Fokus på inklusion  

Vi har i den danske folkeskole et krav on inklusion både fagligt og socialt. Vi har et krav om, at alle elever skal 

forlade folkeskolen med færdigheder, kompetencer og kundskaber. (Formålsparagraffen 2006). I 2012 satte 

regeringen som mål, at 96 % af alle skolebørn i 2015 skulle modtage almindelig undervisning. (DR, 2012). Det 

stemmer overens med Salamanca Erklæringen fra 1994, hvor der blandt andet står: 

”De, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til 

almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at 

anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn” 

     (Salamanca, 1994) 

Uanset læringsstil, niveau, intelligens eller faglige eller sociale udfordringer skal alle elever kunne indgå i 

skolens fællesskab. Alle skal kunne lære noget og udnytte sine evner, så man senere kan tage en uddannelse 

og bidrage til det der bliver kaldt ”videnssamfundet” eller ”konkurrencesamfundet”. (Pedersen, 2016). Det 

ligger den nye folkeskolereform også op til. Et af dens tre mål lyder ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så 

de bliver så dygtige, de kan”. (Folkeskolereformen 2014). Alle elever skal udfordres hvor de er. Efter den nye 

folkeskolereform, er der kommet ekstra meget debat om inklusion. Elever med det der kaldes ”særlige 

behov” skal nu følge normal undervisning. Der er med den nye reform kommet ekstra fokus på at folkeskolen 

skal være for alle.  

Opskriften på inklusion findes dog ikke som en ”standardpakke”-løsning, som skolerne kan hive frem og 

bruge. Derfor må skolerne afprøve forskellige tiltag, som de mener rigtige eks. familieklasser. Hver enkelt 

lærer må gøre sig sine overvejelser for inklusionen af eleverne i sin undervisning. (Stanek, 2016). Hvad der 

fungerer i den ene klasse, fungerer måske ikke i den anden. Derfor findes der ingen endegyldig løsning på 

inklusion. 
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I publikationen ”Viden om inklusion” fra Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, præsenteres den 

nuværende viden om hvilke strategier, der har positiv virkning for inklusion i grundskolen. Formålet er netop 

at formidle forskningen til praktikere, heriblandt lærere, da der somme tider kan være langt fra forskningens 

resultater til praksis på skolerne. Dette kan skyldes, at der er stor forskel på ressourcerne rundt omkring på 

skolerne, og generelt i forskellige lærerteams, men også fordi at den nuværende forskning stadig ikke er i en 

form, der er tilgængelig for lærere. (Dyssegaard & Larsen, 2013;8). Publikationen fokuserer på, at der nu 

mere end nogensinde, er stor efterspørgsel på evidensbaseret forskning og strategier, som lærere har adgang 

og kendskab til, og som de kan bruge som udgangspunkt i deres undervisningspraksis. Undersøgelsen i 

publikationen inddrager studier fra forskellige lande og fokuserer på, at der stadig er behov for yderligere 

forskning indenfor inklusion.  På nuværende tidspunkt er der dog nogen viden om hvilke 

undervisningsstrategier der fremmer en inkluderende praksis. (Dyssegaard & Larsen, 2013;8). Spørgsmålet 

er så hvad der bruges ressourcer på, og hvad der virker hvor. 

Opgavens design 

Kernen i min undersøgelse omhandler inklusion, og hvorledes den narrative tilgang i familieklassen hjælper 

til dette, så eleverne føler de har værdi i klassen og en del af folkeskolen. For at forstå begrebet inklusion, og 

hvornår der er tale om inklusion, vil jeg benytte mig af det transdiciplinære perspektiv og IC3-modellen, af 

Rasmus Alenkær, samt publikationen af Dansk Clearinghouses forskning og teori ”Viden om inklusion”, af 

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. 

Derefter vil jeg inddrage teorien og tankerne bag familieklassen, her beskrevet ud fra Tommy Hjordt og 

Henriette Wilsons definition, da de beskriver familieklasser ud fra Marlborough modellen, og det også er den 

tankegang der ligger bag familieklassen på min praktikskole. Den narrative og systemiske tilgang, der har 

rødder i den socialkonstruktivistiske litteratur, har jeg valgt at beskrive og definerer ud fra Michael Whites 

og Jørgen Ribers definition. Disse tilgange blev brugt på praktikskolen. 

Jeg har valgt at bruge Berit Bae og Michel Foucault, til at beskrive en anderkendende tilgang, der også 

benyttes i familieklassen, og så har jeg valgt Anne Knudsens definition af socio-emotionelle vanskeligheder, 

da det stemmer overnes med min egen forståelse af begrebet, samt beskrivelsen af de elever jeg mødte i 

familieklassen. 

I min undersøgelse vil jeg også komme ind på identitetsdannelse, samt selvværd og selvtillid. Her har jeg 

inddraget Ingelise Nordenhof og Karen Wistoft, til at beskrive og definerer disse begreber. Jeg finder dette 

relevant, når vi undersøger familieklasser og systemisk tankegang. Jeg vil i min undersøgelse gøre brug af en 

opbygget case, samt observationer og spørgeskema-svar, for at belyse familieklassens narrative og 
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systemiske arbejde bedst muligt, med udgangspunkt i en enkel elev. Jeg får igennem min undersøgelse 

inddraget Salamanca erklæringen og folkeskolens formålsparagraf.  

Opgavens teoretiske fundament & begreber 

Kvalitativ inklusion og iC3 -modellen  

Jeg har valgt at inddrage det transdiciplinære perspektiv af Rasmus Alenkær. Den lægger op til, at man 

udelukker simple og lineære årsagsforklaringer, men interesserer sig for mødet mellem individet og 

konteksten, samtidig med at man ikke kun indtager et perspektiv, men at man arbejder indenfor en 

teoriramme, der trækker på viden fra både det sociologiske, psykologiske og neurologiske. (Alenkær, 

2012;35). Jeg vil inddrage ”IC3”-modellen, af Rasmus Alenkær, som repræsenterer et kvalitativt bud på 

inklusion. ”IC3”-modellen fokuserer på kvaliteten af inklusionen, og på elevens egen oplevelse af inklusionen, 

og Ramus Alenkær lægger desuden vægt på, at modellen ikke kun er for elever med specielle behov, men for 

alle elever. (Alenkær, 2012; 69) 

”IC3” står for I= inklusion, C= cirkler, 3= illustrerer de tre fundamentale forhold: fysisk inklusion, social 

inklusion, akademisk inklusion. Fysisk inklusion forstås som at, eleven får søvn, sund mad, og at rammerne i 

skolen er trygge, behagelige og tilpasset eleven. Social inklusion forstås som at, eleven følger sine 

jævnaldrene i skemaplan og deltager aktivt i samarbejdsopgaver. Samtidig at eleven har værdi i fællesskabet 

og at elevens forældre er involveret i skolens aktiviteter.  Akademisk inklusion forstås som at opgaverne er 

tilpasset elevens niveau, samt at eleven kan bidrage aktivt, værdifuldt og opnå succes.  Modellen er et bud 

på hvordan en elev først føler og oplever sig selv fuldt og kvalitativt inkluderet, når alle tre forhold er opfyldt. 

(Alenkær, 2012; 70). For hver af de tre cirkler, findes 10 tjek-spørgsmål. Disse tjek-spørgsmål skal ikke 

opfattes som en tjekliste for inklusion, men som et udgangspunkt for at samarbejde med eleven via dialog 

om inklusionens kvalitet. (Alenkær, 2012; 71). (Se bilag 1). 

IC3-Modellen indeholder flere faktorer, der er interessante at kigge på, i forhold til eleverne i familieklassen 

på praktikskolen.  Den er valgt, da jeg finder den fyldestgørende i sin definition af begrebet inklusion.  

IC3-modellens definition af begrebet inklusion, bakkes op af Dyssegaard & Larsen, i publikationen ”Viden om 

inklusion” fra 2013. De skriver, at inklusion ifølge forskningen afhænger af flere forskellige faktorer, som 

rammer, undervisningssituationer, samt hvilke forudsætninger lærerne/eleverne har. (Dyssegaard & Larsen, 

2013; 40).  

Eksklusion  

Begrebet eksklusion defineres i denne undersøgelse som udelukkelse. Ofte bruges også ordet segregering, 

når folkeskoler tilbyder undervisningstilbud til elever og forældre. Begge begreber henviser til, at man 
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udelukker nogen, fra det der betegnes som den fælles aktivitet eller flertallets aktivitet, i skolesammenhæng 

og i denne undersøgelse også betegnet som normalundervisning. (Alenkær, 2012;44). 

Familieklassen 

Familieklassen er et specialpædagogisk tilbud, der bygger på idéen om at skabe et tæt skole-hjem-

samarbejde. Den er skabt med det formål, at få børn til at trives i skolen, hvor forældrene i højere grad kan 

blive aktive medspillere. Familieklassen inddrager både eleven selv, forældrene, samt elevens lærere, så der 

foregår et tæt samarbejde mellem elevens tætteste relationer. Intention er altså bedre trivsel og inklusion i 

skolen, for de elever der udviser ”problemadfærd” eksempelvis udad reagerende børn, stille børn, børn der 

mobbes, triste børn osv. (Hjordt & Wilson, 2010;7). Det som også betegnes som børn i socio-emotionelle 

vanskeligheder. 

Socio-emotionelle vanskeligheder 

Jeg vil benytte mig af Anne Knudsens definition af Socio-emotionelle vanskeligheder, da den stemmer overens 

med de børn jeg mødte på praktikskolen. Ifølge Anne Knudsen, har børn i socio-emotionelle vanskeligheder 

ofte en uhensigtsmæssig adfærd, som bunder i en skrøbelig selvværdsfølelse. Denne skrøbelige 

selvværdsfølelse, har tidligt i barnets liv, forstyrret barnets lyst til at udfordre sig selv og sin omverden, og 

har dermed forhindret barnet i at udvikle sig i overensstemmelse med sit behov og muligheder. ”Menneskets 

oplevelse og forståelse af sig selv udvikles og udspiller sig i samspil med omgivelserne…” (Knudsen, 2001;187). 

Barnets indre konflikter bliver lagt ud i omgivelserne, som dermed bliver en del af konfliktfeltet. Det er altså 

svært for barnet, at indgå i sociale relationer og svært for andre at være sammen med barnet. Da det er i 

omgivelserne, barnets indre konflikter kæmpes. (Knudsen, 2001;209).  

Marlboroug modellen 

Familieklassen på praktikskolen følger en model der kaldes ”Marlborough-modellen”, som blev udarbejdet 

af Neil Dawson og Brenda Mc Hugh i London. Den er funderet på den systemiske tænkning, i tæt tilknytning 

til den narrative teori. (Hjordt & Wilson, 2010;10). Modellen består af en række grundregler, der betegner 

det arbejder der foregår, når man arbejder efter denne model.  

”Marlboroug-modellen lægger først og fremmest vægt på konteksten. Familier 

lever i forskellige kontekster; lokalsamfund, nabolag, venskabsnetværk, 

arbejdssammenhænge, skoler, børnehaver, religiøse og kulturelle institutioner 

m.m. Alle sammen er forskellige systemer og subsystemer, der griber ind i 

familiers liv.” (Hjordt & Wilson, 2010;20). 
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Marlboroug modellen skal opfattes som en arbejdsmodel. Den sigter på at inddrage flest mulige af alle disse 

systemer, som barnet og familien indgår i og udgør en del af, for at forstå familien og dens mønstre. (Hjordt 

& Wilson, 2010;20).  

Systemisk tænkning  

Familieklassen på praktikskolen arbejder ud fra den systemiske tænkning og den narrative tilgang. ”Den 

systemiske menneskesyn fokuserer på relationer mellem individer frem for på egenskaber i individer.” (Hjordt 

& Wilson, 2010;47). Den systemiske tilgang har rødder i socialkonstruktivismens metoder og forståelser. Den 

systemiske tænkning fokuserer på hvordan et system, i dette tilfælde en familie og en klasse, indbyrdes 

handler, relaterer, samarbejder og agerer med og i forhold til hinanden. ”Et individ får sin betydning i en 

sammenhæng – en kontekst. Konteksten definerer betydningen.” (Hjordt & Wilson, 2010;47). Begrebet 

kontekst, skal forstås som en sammenhæng, som er med til at tillægge en handling eller adfærd betydning.   

’Systemet’ kan ikke brydes ned i enkeltdele og analyseres hver for sig, da der ligesom i 

socialkonstruktivismen, er fokus på hvordan mennesker agerer sammen. I systemisk tænkning er der specielt 

fokus på bevidstheden for sproget og hvordan det påvirker både modtager, situation, familie, klasse og 

dermed resultatet. Sproget kan være med til at påvirke en persons selvforståelse og virkelighedsopfattelse. 

(Hjordt & Wilson, 2010;48). 

Begrebet virkeligheder, skal forstås som i socialkonstruktivismen, hvor virkeligheden er en social konstruktion 

skabt af mennesker, der er kommunikeret via sproget. (Hjordt & Wilson, 2010;51). 

Den narrative tilgang og identitet 

Grundtanken for den narrative tilgang er, at den eller de historier vi fortæller om os selv, er med til at forme 

os, og at vi med tiden adapterer disse historier, som en del af vores identitet. Historierne vi fokuserer på og 

de historier der fortælles, er identitetsskabende. De er dermed også afgørende for vores handlemuligheder. 

En elev der over flere år har hørt at hun er ”en der forstyrrer”, vil begynde at opfatte sig selv som sådan. Det 

vil blive en historie, en rolle, hun identificere sig selv med i klasselokalet. Hvis historien ændres, så der 

fokuseres på noget nyt, noget som eleven er god til, vil hun få mulighed for at se sig selv i nyt lys. Hun har 

derved mulighed for at handle anderledes. ”Vi forstår vores liv som historier, hvor vi selv spiller hovedrollen, 

og at man ved at genskabe historien på nye måder, kan åbne for nye måder at handle på”. (Nordenhof, 

2008;129). Den narrative tilgang sigter på, at styrke selvværdet via fortællingerne og dialogen og derved 

ændre familiers og elevens selvbillede. Elevens selvbillede defineres her, som den måde eleven opfatter sine 

egne evner og identitet på. 
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Selvværd & Selvtillid 

For at forstå begrebet selvværd, vil jeg benytte mig af Karens Wistoft definition. Selvværd og selvtillid er ofte 

begreber der blandes sammen eller misforstås. Der er imidlertid stor forskel på de to begreber, da selvværd 

handler om at føle værdi som den man er, og selvtillid handler om værdien af at kunne noget (Wistoft 

2012:45). Eleverne i familieklassen har ofte fået fortalt mange gange hvad de ikke kan eller kun kan, og et 

skrøbeligt selvværd vil føre til et kritisk eller negativt selvbillede, og ingen forventninger om at blive 

accepteret af andre, mens et stærkt selvværd vil give mod, overskud og lyst til at ændre på adfærd og 

fastlåste mønstre. (Wistoft, 2012;43).  

Bevidning 

Bevidning er et vigtigt element i den narrative tilgang. Det er det der sker, når flere familier i familieklassen 

hører hinandens historier. Det giver familierne og eleverne en følelse af at blive set og hørt, og kan være med 

til at styrke en ny historie. Når andre familier er med til at bevidne en elevs ændrede adfærd, er det som en 

genfortælling, der styrker nye forståelser og styrker nye foretrukne historier. ”Et menneskes nye historie får 

først magt, når de bevidnes af andre” (Hjordt & Wilson, 2010;86).  

Anderkendende relationer & magt 

En anerkendende tilgang er også en del af den narrative tilgang. Med anerkendende tilgang menes i den 

narrative tilgang og i denne undersøgelse, en tilgang hvor alle parter er ligeværdige og hvor alle kan bidrage 

og er medskabere af nye mønstre. Familieklasselæreren skal skabe rammerne for dialoger, og spørge 

nysgerrigt og åbent ind til familierne. Der er fokus på, at sproget ikke bliver undertrykkende. Med 

undertrykkende menes videnskabelige udtryk, vendinger eller diagnoser, da dette kan skabe afstand til 

familierne og familieklasselæreren kan virke for autoritær. 

Jeg har valgt at inddrage Foucault i denne sammenhæng, da han også interesserer sig for sproget, og de 

udtryk og begreber vi bruger til at udtrykke os. Han skriver, som flere indenfor poststrukturalismen, at 

”Sproget skaber verden”. (White, 2006;13). Foucault skriver om magt og uskrevne regler, og at der i alle 

relationer er et magtforhold. Det er ikke nødvendigvis negativt, men det er noget vi skal være bevidste om, 

da det er med til at bestemme og definerer hvad der er normalt, og hvad der er normen. 

Forsker, Berit Bae, skriver også om definitionsmagt. Voksne er i en ”overmagt” i forhold til børn, og i det at 

børnene spejler sig i reaktioner fra deres omsorgspersoner og vigtige relationer, har det stor betydning 

hvordan kommunikationen er mellem både forældre og barn, og mellem lærer/pædagog og barn. Denne 

magtposition kan være med til at bygge barnets selvstændighed og tro på sig selv op, men også misbruges 

og derved være med til at underminere barnets selvstændighed (Bae, 1996;7). Derfor er det vigtigt at vi er 
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klar over denne definitionsmagt. ”Det der er kendetegnene ved relationen skaber forudsætninger for hvad 

barnet lærer, både om fagstof og om sig selv.” (Bae, 1996;7). Forventninger fra andre, kan derfor spille en 

stor rolle i elevens præstationer og adfærd, men også i hvordan eleven opfatter og har tillid til egne evner. 

Anerkendelse ligger ikke kun i den måde vi snakker på, men i hele den måde vi er og kommunikere på, altså 

både vores sprog, toneleje, kropssprog, vores handlinger og tanker, da det alt sammen er med til at påvirke 

relationerne og strukturerne omkring os.  Der bliver kommunikeret en masse i det eleven siger, både verbalt 

og non-verbalt, og når man arbejder anerkendende stiller man sig nysgerrig på, hvad eleven oplever som sin 

virkelighed. Det samme som i den narrative tilgang. 

Metode og undersøgelsesdesign  

Indsamling af empiri 

Min undersøgelse tager afsæt i observationer, samt en case omhandlende eleven, jeg har valgt at kalde 

Josefine. Casen er bygget på observationer, dialoger og uformelle samtaler med forældre, elever, klasselærer 

og familieklasselærer samt inklusionspædagog, fra en praktikperiode på en almindelig dansk folkeskole, der 

havde oprettet en familieklasse. Josefine er en fiktiv figur, der personificerer de elever jeg mødte i 

familieklassen. Observationerne er af rigtige hændelser i familieklassen.  Casen er bygget op som en narrativ 

case, som en lille fortælling om en almindelig dag i Josefines liv. (Brekke & Tiller, 2014; 207). Casen beskriver 

problemstillinger, som jeg har oplevet i alle mine praktikperioder. Den omhandler en elev, der falder uden 

for ”normalspektret” og som risikerer at blive, eller allerede er, ekskluderet af både lærere og 

klassekammerater. Dermed mener jeg, at casen beskriver et generelt fænomen og kunne derfor omhandle 

en hvilken som helst elev fra familieklassen. (Brekke & Tiller, 2014; 195). Casen illustrerer mange forskellige 

udfordringer i den beskrevne lektion - udfordringer i klassedynamikken, individuelle elevvanskeligheder både 

faglige og sociale, samt udfordringer indenfor klasseledelse, men jeg vil i det efterfølgende analysere casen 

med fokus på Josefines fortællinger evt. om hende selv og fra andre. Jeg vil fokusere på de strukturer og 

kontekster Josefine befinder sig i, samt hvordan det kan påvirke hendes selvbillede, identitetsdannelse og 

adfærd. Derigennem hvordan det kan påvirke hendes eksklusion og inklusion i klassen.  

 

Min empiri og observationer af case eleven, Josefine, bærer i høj grad præg af at være ustrukturerede. 

Dermed har jeg ikke på forhånd afgjort, hvad jeg ville fokusere på, eller haft nogle bestemte kategorier. Dog 

var fokus i observationerne alligevel præget af arbejdet i familieklassen og den narrative tilgang. Her var det 

naturligt sproget og de fortællinger eleverne i familieklassen brugte, samt relationerne mellem forældre-elev 

og elev-skole/elev-klassekammerater/elev-lærer, der blev observeret. Mine observationer vil aldrig være et 

perfekt billede på det virkelige, da mine forståelse af det jeg ser, hører, mærker, er baseret på noget jeg ved 
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fra tidligere. Jeg vil altså naturligt fortolke alt den information jeg indsamler og derfor kan observationer 

aldrig være en neutral måde at indsamle informationer på. (Brekke & Tiller, 2014;121). 

  

Jeg observerede både som den deltagende og ikke-deltagende, og var dermed delvist en del af det sociale 

system, altså til tider aktør og andre tider tilskuer, både i klasseværelset og i familieklassen. (Brekke & Tiller, 

2014;131).  Dermed må jeg også medtage at min tilstedeværelse, reaktioner, sprogbrug og intentioner har 

påvirket de sociale struturer og miljøer, som jeg har observeret. Vi var i de fleste tilfælde dog både en lærer, 

eller en klasselærer og inklusionspædagog, som observerede mange af de samme situationer og dette kan 

være med til at give mine observationer en større værdi. På samme tid, kan vi også i de efterfølgende 

diskussioner have bekræftet hinanden i vores idéer, vores observationer og antagelser. Vi kan have påvirket 

hinandens oplevelser og fortolkninger af det observerede, som vi så i de efterfølgende samtaler og 

diskussioner påvirkes af. Det kan derved forhindre os i at se nye situationer, eller forhindre os i at bemærke 

nye mønstre, og vi kan ende med at komme med ens udlægninger af situationerne. Det kan dermed også 

ende i det som Rasmus Alenkær kalder ”ekskluderende samtaler” (Alenkær, 2014). Altså samtaler hvor en 

negativ fortælling får lov til at fylde for meget, så den vokser sig for stor i forhold til det der faktisk skete, og 

det vi så observerer og fortolker elevens adfærd ud fra. 

 

Fordelen ved at mine observationer har været ustrukturerede og dialogerne uformelle er, at jeg nu har en 

nuanceret vinkel, og ikke har set mig blind på et enkelt problem. Jeg har forholdt mig åben overfor elevens 

adfærd. Det kan dog samtidig betyde, at jeg overvældes af informationer. 

Mine ustrukturerede observationer vil være styret af min egen interesse og nysgerrighed. Dermed kan der 

være vigtige situationer jeg overser. Når jeg observerer ustruktureret, vil jeg have en tendens til at opfatte 

og observere det der passer ind i min forståelseshorisont og mine fordomme, som eksempelvis at eleven er 

socialt ekskluderet fordi hun går i familieklasse. Det er derfor vigtigt, at jeg i min videre analyse er 

opmærksom på mine egne holdninger og fordomme, så jeg kan analysere casen ud fra forskellige 

perspektiver og forholde mig så virkelighedsnært som muligt (Holm, 2011;91). 

    

Spørgeskema 

For at få et større indblik i arbejdet med den systemiske og narrative tilgang og nogle konkrete overvejelser 

og erfaringer med familieklassen på praktikskolen, valgte jeg at udforme et spørgeskema. Dette sendte jeg 

til familieklasselæreren og inklusionspædagogen efter endt praktik.  Respondenterne skal ved et 

spørgeskemaet selv udfylde skemaet og det kan der være både fordele og ulemper ved. Når respondenterne 

skal svare på spørgsmål skriftligt, kan det føles tidskrævende og for nogle også uoverskueligt. Det kan måske 
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afspejles i svarene og derfor skal spørgsmålene i et spørgeskema udformes så åbent, men også så konkret 

som muligt, så man får svar på det man ønsker at vide.  (Brekke & Tiller, 2014; 162). Respondenterne kan 

svare så uddybende de ønsker, og det kan være smart for dem der har det bedst med at udtrykke sig skriftligt, 

dog ligeledes hæmme dem, der hellere udtrykker sig via interview eller dialog. Der er ikke på samme måde 

mulighed for at bede respondenterne uddybe deres svar, når man har modtaget skemaet retur og det kan 

føles mere formelt med et spørgeskema end et interview.  

I denne undersøgelse oplevede jeg dog spørgeskemaet som brugbart, og som et godt supplement til mine 

observationer og de uformelle samtaler jeg havde haft med elever, forældre og lærere.  

 

Præsentation af Empiri 

Familieklassen på praktikskolen afholdes fire lektioner hver mandag i et forløb på 12 uger, hvor eleverne 

tages ud af deres normale skema. I disse fire lektioner, arbejdes der med familiens og elevens adfærd, sprog, 

følelser og faglige evner. Det forsøges at styrke elevens selvbillede, ved at italesætte de socio-emotionelle 

vanskeligheder eleven er i, og sættes mål for hvad der vil arbejdes med. I familieklassen er både klasselærer, 

forældre, eleven, inklusionspædagog og familieklasselærer involveret. Der arbejdes med flere familier/elever 

af gangen, ud fra den idé at familierne kan rådgive og hjælpe hinanden, samt at det hjælper eleverne at føle, 

at de har nogle jævnaldrene i samme eller lignende situation som dem selv. Forældrene og eleverne skal 

fortælle om de konflikter de oplever og fortælle om deres ønsker for fremtiden. Familierne kender derfor 

hinanden efterhånden, og kan derved bedre rådgive hinanden og følge med i hinandens forandringer.  

 

Case  

Pigen Josefine1, går i familieklassen på praktikskolen. I familieklassen er det oftest Josefines mor der deltager 

sammen med Josefine, en gang imellem far. Forældrene bor sammen og Josefine siger i familieklassen, at 

hun godt kan lide at være der. Hun går i 4. klasse og har gået på praktikskolen i et halvt år. Josefine snakker 

med enkelte piger i klassen, er fagligt udfordret i flere fag, er ofte involveret i konflikter med 

klassekammeraterne og lærerne i klassen. Josefine bruger bandeord, skældsord og vendinger i hendes sprog. 

Ifølge forældrene er sproget ikke hørt hjemme, men bruges meget der. I løbet af én enkelt lektion i klassen 

observerer jeg, at Josefine kommer op og diskutere tre gange med tre forskellige piger, at Josefine afbryder 

undervisningen flere gange, med højlydte verbale kommentarer og ytringer om undervisningen. Josefine 

bliver bedt om at gå med klasselæreren ud af klassen, hvor læreren taler med Josefine. Josefine forklarer 

læreren ”at hun er uopdragen”, da læreren spørger til hendes adfærd i klassen. Lektionen slutter og der er 

frikvarter. Da frikvarteret slutter, kommer Josefine fem minutter efter klokken ringer. To piger rækker 

                                                           
1 Hvilket ikke er pigens rigtige navn 
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hånden op, og forklarer at Josefine har kaldt dem øgenavne i frikvarteret. Da læreren vil sætte eleverne 

sammen i grupper, observerer jeg, at flere af eleverne ikke ønsker at være i gruppe med Josefine, da eleverne 

højlydt melder dette ud. To piger ytrer sig dog modsat, og beder om gruppearbejde med Josefine.  Disse piger 

var sammen med Josefine i frikvarteret.  

Analyse og diskussion 

Inklusion & eksklusion 

Hvorfor oprette familieklasser, som værktøj til inklusion i skolen? Styrkes inklusionen, selvom eleven tages 

ud af sin normale undervisning og derfor synligt skiller sig ud fra sine klassekammerater? 

Familieklassen på praktikskolen er oprettet, for at styrke elever som Josefine i deres inklusion og trivsel i 

skolen. Josefine flyttes fra sin normale undervisning fire lektioner om ugen, og flyttes dermed fra det almene 

læringsmiljø. Det kan virke modstridende, at flytte elever for at skabe inklusion og IC3-modellens definition 

af social inklusion lyder også.  

 ”Eleven følger sine jævnaldrene i skolens rutine og skemaplan, herunder særligt i de store (fælles) 

frikvarterer”. (Alenkær, 2012;72). (se bilag 1, social inklusion).  

Familieklassen strider altså lidt imod IC3-modellen, på dette punkt.  I publikationen ”Viden om Inklusion” 

(2013), defineres inklusion således:  

”Aktiv deltagelse med optimalt udbytte af alle elever i læringsfællesskabet. Det 

vil sige, at elever befinder sig sammen med og deltager aktivt i samme 

undervisning og fællesskab som deres klassekammerater. I begrebet inklusion 

indgår tillige dette, at elever får optimalt udbytte af og udvikler positive 

selvbilleder på baggrund af deltagelse i læringsfællesskabet.”  

(Dyssegaard & Larsen, 2013; 9) 

Dyssegaard & Larsen skriver i publikationen, at inklusionen af en elev i socio-emotionelle vanskeligheder i 

normalundervisningen, kræver en række tiltag før der er evidens for at inklusionen lykkes. (Dyssegaard & 

Larsen, 2013; 40). (Disse tiltag er defineret i skemaet på bilag 2.) Dyssegaard & Larsen fokuserer i 

publikationen kun på den evidensbaserede forskning. Det er ikke klart, hvilken forskning IC3-modellen er 

udarbejdet ud fra, men modellen tager udgangspunkt i det transdiciplinære perspektiv, der dermed 

medtager faktorer der spiller ind både i skolen og i hjemmet. 

 Eks. ”Eleven møder veludhvilet, hver dag og til tiden”.  (Alenkær, 2012; 72). (Bilag 1, Fysisk inklusion).  
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Dermed kommer der fokus på et samarbejde mellem hjemmet og skolen, samt at der er en sammenhæng 

mellem trivsel og inklusion i skolen, og trivslen i hjemmet. IC3-modellens definition af inklusion, kan således 

stadig bruges når vi diskutere familieklassen.  IC3-modellen har fokus på samarbejdet mellem hjemmet og 

skolen flere steder i modellen: 

 ”Elevens forældre er involveret i skolens aktiviteter” (IC3-modellen, bilag 1, Social inklusion)  

 ”Skolens lærere og pædagoger arbejder aktivt på at skabe en respektfuld, anerkendende og venlig 

relation til eleven”. (IC3-modellen, bilag 1, Social inklusion).  

Både IC3 modellen og publikationen ”Viden om inklusion” (2013) af Camilla Dyssegaard og Michael Larsen, 

fokuserer på at eleven skal have værdi for fællesskabet og Dyssegaard & Larsen nævner ”udvikling af positive 

selvbilleder på baggrund af deltagelse i læringsfællesskabet.” (Dyssegaard & Larsen, 2013; 9). 

Ud fra min case og observationer, tolker jeg det som, at Josefine ikke føler, at hun har en værdi i 

læringsfællesskabet i klassen. Hun afbryder undervisningen, involveres ikke positivt i gruppedannelserne og 

dermed ekskluderes hun fra fællesskabet. Det kan enten være på grund af faglige udfordringer eller sociale, 

måske endda begge i Josefines tilfælde. Der må nogle tiltag til, for at Josefine inkluderes bedre. På 

praktikskolen har man valgt at oprette et såkaldt ”pusterum” på skolen. Her kan elever, der af forskellige 

årsager ikke kan følge undervisningen i deres normale klasser, sidde og arbejde med en lærer eller pædagog. 

Men hvis eleven ekskluderes og er i konflikter oftere end hun deltager i normal undervisningen, kan de på 

praktikskolen tilbyde et forløb i familieklassen.  

Familieklasselæreren skriver:   (Spørgeskema, 9. maj, 2016) 

”I langt de fleste tilfælde er barnet i en eller anden form ekskluderet. Tilbuddet i familieklassen skal 

derfor skabe mulighed for øget inklusion i klassen og på skolen... Dette er også en måde at forebygge 

og være en hjælpende hånd, så man måske kan ændre noget i livet, så det ikke munder ud i en 

underretning eller en ærgerlig skolegang i den danske folkeskole.” 

Josefine ekskluderes fra læringsfællesskabet i klassen, da grupperne skal laves til gruppearbejdet. Flere af 

eleverne ytrer, at de ikke ønsker at være i gruppe med Josefine. Det kan der være mange grunde til, - Josefine 

kan af klassekammeraterne opleves som en faglig svag elev, der ikke kan gennemføre arbejdet, men det kan 

også have noget med Josefines sociale rolle i klassen at gøre. Josefine ytrer selv til læreren at ”hun er 

uopdragen” og denne fortælling, kan klassekammeraterne have taget til sig. Ofte ønsker elever med et 

skrøbeligt selvværd at søge væk fra steder og situationer, hvor den negative rolle, som eks. ”en der forstyrrer” 
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eller ”en der er uopdragen”, forventes, da eleven ikke ønsker at opfylde denne adfærd, men ikke kan se andre 

muligheder. (Imsen, 2015;323). Det kan også forklare, hvorfor Josefine holder af familieklassen. 

Få elever ytrer sig med et ønske om gruppearbejde med Josefine. Det kan tolkes som, at Josefines sprog og 

adfærd, af nogle opfattes som modigt, da det er med at forstyrre læreren i undervisningen. 

Klassedynamikken og klassekammeraternes forventninger til Josefine, kan være med til at styrke Josefines 

adfærd. Josefine kan have adapteret en rolle, som klassekammeraterne ubevidst har været med til at tildele 

hende.  

Familieklassen kan være med til at gøre Josefine bevidst om sit selvbillede og sin adfærd, samtidig med at 

der skabes et større samarbejde mellem hjemmet og skolen. Både den narrative og systemiske tilgang, samt 

forskningen viser, at der er en sammenhæng mellem en forbedring af adfærd og faglig udvikling. (Dyssegaard 

& Larsen, 2013; 38).  ”Der er en indbyrdes afhængighed, hvorfor det er væsentligt at arbejde målrettet med 

faglige og social-emotionelle udfordringer samtidigt.” (Dyssegaard & Larsen, 2013;39). 

Adfærden er ikke kun noget der skal arbejdes med i skolen, men også hjemme. Det er klart, at hvis Josefine 

trives i hjemmet og i skolen, er der mere overskud til at fordybe sig fagligt. Det er vigtigt at skole og hjem har 

et godt samarbejde, og at der ikke er mistillid til hinanden, da det vil smitte af på Josefines forhold til skolen. 

Forskningen viser, at yngre elever har størst glæde af tiltag som familieklasser, formentlig fordi at de har haft 

færre negative oplevelser med skolen og derfor er mere positive overfor skolen end de ældre elever. 

(Dyssegaard & Larsen, 2013; 39). Samtidig er der hos de yngre elever, ikke udviklet så mange negative 

”fortællinger” endnu. Dermed er der bedre mulighed for, at være med til at skabe sig nye handlemuligheder. 

Oplever I en ændret adfærd, et større selvværd, ændret selvbillede eller anderledes tilgang til 

skolen/klassen/skolearbejdet/klassekammeraterne hos de elever der har gået eller går i 

familieklassen?  

Familieklasselærer & Inklusionspædagog:  ”Ja, især et bedre samspil med forældrene, så skole og hjem 

ikke bliver hinandens modpoler. For mange elever ændrer dette selvbillede sig i takt med de går i 

familieklasse. Den nære relation både de selv samt forældre får til skolen, bliver også meget stærkere.”

    (Spørgeskema, 9. maj, 2016) 

Josefine mødes i familieklassen, med andre jævnaldrene elever med lignende vanskeligheder enten socialt 

eller fagligt og det er med til at styrke det faglige selvbillede. (Dyssegaard & Larsen, 2013; 40). Josefine har 

nogle at sammenligne sig med, og føler sig ikke mindre dygtig end resten af holdet, som hun måske ellers er 

vant til i klassen.   
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IC3-modellen pointerer dog den risiko der er for stigmatisering af eleven, når eleven modtager direkte støtte, 

eller ekskluderes fra sin normale klasse.  

 ”Særlige pædagogiske strategier og IT er en almindelig og integreret del af elevens hverdag”. (IC3-

modellen, akademisk inklusion).  

Josefines behov for hjælp eller særlige behov, bliver tydeligt når hun fire lektioner om ugen ikke er i klassen, 

og det kan i sig selv være med til at ekskludere hende fra klassekammeraterne. Derfor må det tilstræbes at 

integrere den særlige støtte så naturligt, at det ikke opfattes som en forhindring for Josefine.  

Som skrevet tidligere, er elever som Josefine dog typisk allerede ekskluderet i en eller anden form, og har 

måske netop behov for at komme væk fra klassen, for at kunne bryde mønsteret.  

 

Observation af Josefine i familieklassen uge 5:  

Josefine og familieklassens andre elever samles om bordet. Familieklasselæreren informere om, at den 

efterfølgende uges familieklasse er aflyst. Josefine siger ”Ej. Det mener du ikke. Kan vi ikke komme en 

anden dag så? Det er meget bedre end at være i klassen. Jeg kommer alligevel.”.   

 

Familieklassen betyder en hel del for Josefine. Dette antager jeg på baggrund af de observationer jeg har 

foretaget og Josefines ytring. Hun opfatter tydeligvis familieklassen som rar at være i, på trods af, at det er 

her hun bliver konfronteret med de vanskeligheder eller selvbilleder der forstyrrer eller fastholder hende i 

hendes adfærd. Dette kunne hænge sammen med de relationer og den nye kontekst i familieklassen. I 

familieklassen er der fokus på at være sammen og arbejde sammen. Her oplever Josefine, at samvær i skolen 

også kan være hyggeligt, og at konflikter og vanskeligheder kan manøvreres ud af sammen. Josefine oplever, 

at hun og mor/far kan tale sammen på en anden måde end hjemme, samt at der forventes noget andet, 

måske noget nyt, af hende. Samtidig med, at hun ikke skal leve op til klassekammeraters forventninger om 

en bestemt adfærd eller rolle i sin normale klasse.  

Delkonklusion 

Generelt med inklusion, må man som lærer, forældre og skole, arbejde sammen og gå i dialog om hvad der 

er bedst for barnet og hvad der er ressourcer til både hjemme og på skolen. Først og fremmest må der være 

en anerkendelse og en lyst til at samarbejde om elevens trivsel både fra lærere og forældres side. Hvis eleven 
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allerede er ekskluderet fra læringsfællesskabet, må det overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at flytte eleven 

fysisk fra undervisningen, evt. et par lektioner om ugen. Eksklusionen fra normal undervisningen afhænger 

af hvilke ressourcer skolen kan tilbyde, og hvordan der kan arbejdes med konflikterne og de vanskeligheder 

eleven er i. I Josefines tilfælde tolker jeg familieklassen, som en ny chance for hende. En slags pause. Josefine 

har i familieklassen ro og mulighed for at blive mere bevidst om sig selv og hendes adfærd. Arbejdet med 

Josefines selvbillede og selvværd, vil jeg netop komme ind på i den følgende analyse.  

Familieklassen 
Hvorfor giver det mening at arbejde med den narrative tilgang, i arbejdet med elever i socio-emotionelle 

vanskeligheder?  

Tanken i familieklassen er ikke at reparere på Josefine, men at arbejde sammen om at ændre de 

uhensigtsmæssige mønstre i Josefines adfærd.  ”… en forudsætning for, at børn kan forandre sig, er, at andre 

i familien forandre sig med dem, og de voksnes forandring er en nødvendig, tilknyttet gevinst.” (Hjordt & 

Wilson, 2010;5). 

Familieklasselæreren er i familieklassen den der sætter rammen og styrer processen. Det skal gøres, så 

familierne med egne ressourcer kan hjælpe sig selv og hinanden og blive eksperter på sig selv. Derfor handler 

meget af arbejdet i familieklassen om relationelle sammenhænge. En af grundtankerne i familieklassen er, 

at barnet først må lære at høre hvad forældrene siger, da de er største autoritet i barnets liv, hvis de skal 

lære at høre efter læreren i skolen. 

Josefines forældre har ytret at Josefine bruger mange skældsord og bandeord hjemme, og jeg vurderer også 

at Josefine kan have gavn af dette arbejde med autoritet, da hun netop ikke virker til at acceptere 

klasselærerens autoritet i klassen, eller ringetiderne. Josefine afbryder læreren midt i undervisningen flere 

gange og ytrer sig flere gange om undervisningen. Den relation der først og fremmest må styrkes er derfor 

relationen mellem barn og forældre, så Josefine forstår hvem der sætter rammerne og reglerne hjemme, 

dernæst i skolen.  

I familieklassen skal der skabes rammer for at naturlige situationer kan opstå, dermed også konflikter. 

Familieklasselæreren skal altså trække sig lidt, da opgaven er at hjælpe familien til at blive mere bevidste om 

deres egne mønstre. Familierne skal selv erfare hvad der virker for dem, før de kan vælge at gå en ny vej. Det 

giver familien en forståelse for hvad deres relationer betyder for deres mønstre og deres liv. Idéen er at give 

forældrene en indsigt i de udfordringer, deres børn møder i de forskellige kontekster, samtidig med at 

inddrage forældrene, så de er medskabere i deres barn udvikling og trivsel i skolen. (Hjordt & Wilson, 

2010;23).  
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Observation af Josefine og hendes mor i familieklassen uge 6 

Familieklasselæreren har bedt Josefine tage sine matematik bøger frem. Josefine råber ”Ej! Ikke 

matematik! Må vi ikke lave dansk i stedet for?”. Familieklasselæreren giver besked om at der skal laves 

matematik. Josefines mor siger ”Jeg skal nok hjælpe dig, hvis jeg kan Josefine. Det er jo heller ikke lige mit 

yndlingsfag, men vi kan kigge på det sammen”. Derefter vender Josefines mor sig mod 

familieklasselæreren ”Ja jeg har altså ofte svært ved at finde ud af de matematikopgaver de har for. Det 

har jeg aldrig rigtig været god til”.  Josefine tager bøgerne frem, men efter fem minutter, råber Josefine 

”Nej mor! Du forstår det ikke!”. Josefines mor svarer ”Nej, men det nytter ikke noget at blive sur. Så gider 

jeg slet ikke hjælpe”. Josefine lukker matematikbogen, og får ikke lavet mere matematik.  

 

Ud fra denne observation og Josefines mors ytringer over matematikopgaverne tolker jeg, at det ikke er 

første gang Josefine og hendes mor oplever denne konflikt om matematikopgaverne. De er kommet ind i en 

konflikt der gentager sig, og en adfærd og en fortælling der bekræfter hinanden i, at matematikopgaverne er 

svære og at Josefines mor ikke kan hjælpe. Familieklasselærerens og inklusionspædagogens opgave er så, at 

hjælpe familien til at se dette mønster.  

Det er vigtigt der er ligeværd mellem familielæreren/inklusionspædagogen og familien. Familiens erfaringer 

tillægges værdi og familien kan bidrage med sin viden – sine erfaringer – og det fremmer ligeværdig 

kommunikation og dialog, mellem skolen og familien. Selvbestemmelse er i denne proces med til at skabe 

ligeværd og værdighed. (Hjordt & Wilson, 2010;24).  

Systemisk tænkning 

Arbejdet i familieklassen ligger i, at lægge mærke til hvordan Josefine og hendes familie taler til hinanden og 

om sig selv. Via samtale eller interviews kan familieklasselæreren og inklusionspædagogen forstyrre eller 

udfordre familiens fortællinger, familiens virkeligheder, og dermed ændre mønstrene og påvirke 

selvbillederne i en positiv retning. Sproget og dialogen har en helt særlig betydning for arbejdet i 

familieklassen. Samtalen er et redskab for at kunne kommunikere og reflektere, og kan altså ses som 

værende en proces, hvor lytning og afklaring er to vigtige nøgleord. (Hjordt & Wilson, 2010;55). 

Familieklasselæreren skal ikke agere den vidende, belærende og rådgivende i samtalen, men stille sig 

nysgerrig og møde familierne, der hvor de er. Samtalen skal bære på princippet om den cirkulære tænkning 

i systemteorien, og skal ikke forsøge at placere skyld, men gøre det tydeligt at alle er del af et større mønster 
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eller system. Alle er medansvarlige. Opmærksomheden går på mønstret af relationer, tanker og handlinger 

og effekten af dette. (Hjordt & Wilson, 2010;52).  

Josefine og hendes mor har behov for en ny fortælling om matematikopgaverne. De har allerede stemplet 

Josefines mor som værende ude af stand til at hjælpe, og Josefine har ikke tiltro til, at hendes mor kan vejlede 

hende igennem, når hun oplever at noget er svært. Det kan være svært at sige om dette mønster kan 

overføres til andre situationen, og om Josefines tillid til hendes mor mangler generelt i situationer, hvor hun 

støder på konflikter, men det er værd at have med i sine overvejelser.  

Delkonklusion  

Ved hjælp af dialogen og flerfamilieterapien, kan Josefine og hendes mor blive i stand til at ændre deres 

adfærd og sprog, når det kommer til lektielæsningen. Josefine og hendes mor er i observationen ikke klar 

over, hvilken rolle deres negative omtale af matematikopgaverne har, eller at de nærmest allerede har givet 

op, før opgaverne er fundet frem. Matematikopgaverne er et typisk eksempel på en konflikt mellem Josefine 

og hendes mor, og viser at der findes en mistillid. En mistillid til om de kan klare at løse opgaverne, men også 

til matematik generelt. Josefines mors dårlige erfaringer med matematik, og hendes omtale af dette, kan 

have smittet af på Josefines tilgang til matematik. Nye fortællinger og oplevelser i familieklassen om 

lektielæsningen, kan hjælpe Josefine til en ny måde at håndtere svære matematikopgaver.    

Den narrative tilgang og identitet 

I den narrative tilgang tales der om identitet, som noget der skifter alt afhængig af hvilken sammenhæng og 

relationer, mennesket er sammen med. ”Den narrative terapi opfatter identitet som noget, der er socialt 

konstrueret. Identitet skabes gennem respons fra andre, gennem bevidning” (Nordenhof, 2008,133). Igennem 

den narrative tilgang, kan familien og Josefine skabe nye historier: ”Det er her, meningen opstår: I de historier, 

vi fortæller om os selv, i vores narrativer. Disse narrativer fortæller om og bliver vores levede erfaringer.” 

(Hjordt & Wilson, 2010;84). I familieklassen bliver eleven mere bevidst om de historier de naturligt har 

adopteret som værende deres, samtidig med at får fokus på fortællinger de gerne vil gøre til deres. Arbejdet 

fokuserer altså på at styrke elevens selvværd, ved at fokusere på nye positive historier fra elevens liv.  

Elever i familieklasser har ofte oplevet nederlag enten eller både fagligt og socialt, og ved at hjælpe eleven 

til at se nye sider af sig selv, kan eleven få øje på nye handlemuligheder. 
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Observation af Josefine og hendes mor i familieklassen uge 7 

Inklusionspædagogen beder Josefine nævne én dårlig ting der er sket i løbet af ugen, og én god ting der er 

sket. Josefine rækker ivrigt hånden op og siger ”Den dårlige ting var at min mor og far tog min mobiltelefon 

i weekenden, fordi jeg ikke snakkede pænt og opførte mig dårligt. Den gode ting, er at jeg hele søndagen 

og hele morgenen i dag, har snakket pænt til mor og redt min seng, og cyklede til skole da hun sagde det”.  

Josefines mor ryster let på hovedet, men stopper sig selv.  

Josefine fortæller at hun ”opfører” sig dårligt. Det kan både betyde, at Josefine godt er klar over hun ikke gør 

som mor eller far fortæller, men det kan også betyde, at det er blevet en fortælling, som hun føler passer til 

hende. Det kan være en adfærd hun forbinder med sin identitet og derfor overraskes hun selv og er ivrig 

efter at fortælle sin ændrede opførsel fra om søndagen, i familieklassen.   

Ved at sætte fokus på fortællingerne, én god og én dårlig, skabes der bevidsthed om hvad der indebære en 

god og en dårlig fortælling. Ved at lade Josefine selv fortælle dem, bliver oplevelsen og fortællingen fortalt 

ud fra Josefines virkelighed, på trods af at mor og far måske har oplevet noget andet end hende. Rammerne 

i familieklassen skal tydeligt og fra begyndelsen, bære præg af respekt og ligeværd for alle der er til stede. Jo 

mere bevidste lærer og forældre er om den magt som Foucault skriver om, og det Berit Bae beskriver som 

definitionsmagt, jo mere udvikling kan der ske. De oplevelser og historier Josefine fortæller om sig selv, 

spejler hendes virkelighed og spejler de definitioner hun har mødt fra sine relationer og sit miljø, både 

tidligere og nuværende. 

Spejling & Forventninger 

Trivsel er essentielt for elevens lyst og mulighed for at lære og deltage i undervisningen. Elevens sociale og 

følelsesmæssige tilstand er afgørende for hvor høj en grad af nysgerrighed og engagement, eleven kan 

rumme. (Knudsen, 2001;190). En elev med skrøbelig selvværdsfølelse vil søge situationer der ikke udfordrer, 

men bekræfter det samme mønster, som eleven kender. Fordi nye situationer kan virke skræmmende og 

være en risiko for at opleve nye nederlag. Eleven med et skrøbeligt selvværd, vil have tendens til at orienterer 

sig efter hvad andre forventer af hende, og dermed kan det blive en svær cirkel at bryde. Det kan blive svært 

for eleven at udvikle sig. Arbejdet i familieklassen tilstræber, at give eleven en tro på sine egne muligheder 

og nye handlemuligheder. (Knudsen, 2001;209). 
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Observation af Josefine i normal undervisningen, uge 9 

Klassen skal lave Co-operative Learning øvelsen, Walk and Talk. Klasselæreren sætter eleverne sammen I 

par. Josefine og Rasmus2 sættes sammen og bliver sendt ud på gangen, sammen med andre par, for at gå 

rundt og snakke om svar og spørgsmål til opgaven. Rasmus og Josefine kommer ind da de er færdige. 

Josefine siger til klasselæreren ”Vi er færdige! Vi har gennemgået alle opgaverne. Jeg kunne godt finde ud 

af dem, undtagen to, men dem hjalp Rasmus mig med. Jeg hjalp ham med opgave fire, for den havde han 

ikke lavet. Skal vi gøre det igen?”  

Josefine har haft en succesoplevelse i klassen med både en faglig, men også social oplevelse. Jeg tolker det 

som, at hun har følt sig som en del af læringsfællesskabet og, at hun følte værdi for gruppearbejdet. Josefine 

har ikke haft hele klassens øjne på sig, dermed en masse forventninger. Hun haft mulighed for at deltage i 

det faglige, og oplevet at kunne hjælpe Rasmus. Det styrker hendes lyst og nysgerrighed på det faglige, da 

hun pludselig har oplevet en ny side af gruppearbejde.  

Delkonklusion:  

Josefine spejler sig i sine relationer, og deres reaktioner bliver en del af det selvbillede hun får, og en del af 

hendes identitet. Det bliver som en ond cirkel, hvor Josefine oplever at folk ikke vil arbejde i gruppe med 

hende, fordi de mener hun ikke kan, og hun ønsker så heller ikke selv gruppearbejdet. Måske fordi hun tvivler 

på hendes egne evner, eller for at slippe for klassekammeraternes forventninger. Ved hjælp af en ny 

fortælling, som i walk and talk øvelsen, kan Josefine pludselig se sig selv deltage i gruppe/par arbejde og er 

ivrig efter at gøre det igen. Øvelsen kan være med til at vende Josefines negative fortælling om, at hun ikke 

kan deltage i gruppearbejde. 

Bevidning 

I familieklassen på praktikskolen skal eleverne med deres familier, udover at nævne en dårlig og en god 

oplevelse fra ugen, udfylde personlige målskemaer for hver uge. Målene omhandler adfærd som de eller 

familien ønsker at forandre. De får så point eller smileyer for hvert mål, både hjemme og i skolen. Disse 

skemaers resultater, bliver hver uge fortalt foran de andre familier og elevernes ændringer i adfærd, bliver 

dermed bevidnet af andre. Det bliver dermed bekræftet eller forstærket, at der er ved at ske en ændring i 

elevens adfærd og en ændring af familiens mønstre. Det kan være en stærk oplevelse, at andre lægger mærke 

                                                           
2 Hvilket ikke er elevens rigtige navn 
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til denne forandring, og det kan være med til at styrke nye mønstre i en familie. Som en ny identitet der bliver 

opdaget med nye handlemuligheder. (Nordenhof, 2008; 143).   

Josefine skal opleve at hendes forandring ikke kun sker i familieklassen, men at der også sker forandringer 

hjemme og i hendes normale klasse, samt at der er nogle der lægger mærke til det. I familieklassen besluttede 

de, at Josefines målskema skulle ligge på hendes bord foran hende i alle lektioner.  

Observation af Josefine i normalklassen, uge 10 

Dansktimen begynder og klasselæreren kommer ind af døren. Efter en 45 min spørger hun hvor Josefines 

skema er henne. Josefine svarer ikke først. Klasselæreren spørger igen. Josefine siger hun har glemt det. 

Klasselæreren beder Josefine kigge i sin taske og siger ”For resten skulle skemaet jo ligge oppe i katederet, 

kan du ikke huske vi aftalte det i sidste uge”.   

Ud fra observationen tolker jeg det, at Josefine ikke bryder sig om at have skemaerne med målene liggende 

fremme. Det kan tolkes som, at hun føler sig udstillet eller speciel i klassen og det er måske med til at Josefine 

ekskluderes yderligere, eller føler det sådan. Ifølge IC3-modellens bud på akademisk inklusion, står der:  

 ”Særlige pædagogiske strategier og IT er en almindelig og integreret del af elevens hverdag”. (IC3-

modellen, akademisk inklusion). 

Ud fra observationen virker det dog ikke som om at Josefine føler skemaerne integreret, selvom de er ment 

sådan. Dette kan have noget at gøre med længden af forløbet i familieklassen. Eventuelle pædagogiske 

hjælpemidler, når måske ikke at blive en integreret og en naturlig del af klassemiljøet i disse uger, og kan 

nærmere være med til at udstille Josefines særlige behov.  

I Clearinghouse undersøgelsen skriver de om et positivt tiltag indenfor inklusion af elever med specielle 

behov, som de kalder ”Egen-monitorering”. (Dyssegaard & Larsen, 2013;38).  Egen-monitorering består af 

selvvurdering og selvregistrering. De skemaer Josefine har, udfylder lærere og forældre med tal og smileys, 

men målene er sat sammen med Josefine. Hun vil gerne have gode tal og glade smileys. ”Egen-monitorering 

er særlig effektiv, når adfærdsmodificeringen eller resultaterne har særlig værdi for eleven… Det har en positiv 

effekt på koncentrationen og arbejdsindsatsen, at eleverne lærer at arbejde med deres egne vanskeligheder.” 

(Dyssegaard & Larsen, 2013;38). Josefine lærer at være opmærksom på hendes adfærd og de mål hun 

arbejder hen imod, og det at de ligger fremme kan altså være et positivt tiltag. Ud fra observationen, tolker 

jeg det dog ikke sådan i Josefines tilfælde. Der er tvivl om hvor disse skemaer skal befinde sig, og først efter 

45 min, påpeger klasselæreren, at skemaerne bør ligge i katederet. Josefine er ikke sikker på, at de ligger i 
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tasken og generelt er der tvivl om hvor skemaerne er, og skal være. Fra samtaler med Josefines lærere og 

familieklasselæreren, ved jeg at skemaerne ofte bliver glemt i lektionerne i normalklassen.  

Delkonklusion 

Ifølge den narrative og systemiske tilgang hjælper bevidning i processen mod forandring i adfærd og mønstre. 

I Josefines tilfælde virker det til dels. I familieklassen vil Josefine gerne fortælle om sine oplevelser og læser 

gerne skemaerne op. Det virker som noget hun ser frem til og bliver stolt af at fortælle om dem, når der er 

gode tal eller glade smileys, mens de i klassen gemmes væk eller glemmes. Målskemaerne kan altså i 

Josefines tilfælde både være en medvirkende faktor til at ændre hendes adfærd, men samtidig også til en 

følelse af yderligere eksklusion.  

Følger forandringerne med?  

Familieklassen gør meget ud af at Josefine og hendes familie bliver bevidste om deres mønstre, så de kan 

skabe nye. Det kan dog være svært at gennemføre disse ændringer i den normale klasse, da 

klassekammeraterne ikke inddrages i arbejdet om de nye fortællinger. Forventningerne fra 

klassekammeraterne og måske også andre lærere, kan sætte Josefine i en svær situation. Hun skal have mod 

og tillid nok til sig selv, så hun tør handle anderledes end hvad de andre forventer. Ifølge IC3-modellen om 

social inklusion står:  

 ”Der tales åbent og informativt om elevens eventuelle handicap og/eller særlige behov” (Bilag 1, 

social inklusion) 

Det er tydeligt for klassekammeraterne, at Josefine er væk fire lektioner hver uge, og Josefine taler også selv 

åbent om sin deltagelse i familieklassen. Det kunne dog overvejes, om Josefines skemaer og målsætninger 

skulle fortælles om i klassen også, så klassekammeraterne bliver bekendt med den proces der er i gang. Det 

vil kræve Josefine tør, at dele sine personlige mål, uden at det skal efterlade hende med en følelse af, at være 

ekstra sårbar.  

Har familieklassen hjulpet, eller indfriet de forventninger eller forhåbninger I har haft med forløbene? 

Familieklasselærer & pædagog: Vi har haft ca. 10 elever gennem familieklassen og vi kan konkludere, 

at imens eleverne går i familieklasse er der gode resultater. Omkring halvdelen af eleverne har sidenhen 

holdt en god linje. Andre elever og familier er faldet tilbage i gamle vaner.  

    (Spørgeskema, 9. maj, 2016) 
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I Clearinghouse undersøgelsen, i publikationen ”Viden om inklusion” (2013), er en af pointerne, at elever 

med specielle behov, sammenligner og spejler sig i deres klassekammerater. En af forudsætningerne for, at 

inklusionen i normal undervisningen fungerer, er derfor at opgaverne/aktiviteterne tilpasses elevens behov 

og niveau. Der skal udarbejdes en elevplan, med klare strukturerede mål eller tilbydes anden speciel støtte, 

som kan støtte eleven i inklusionsprocessen. (Dyssegaard & Larsen, 2013; 40).  

Klare strukturerede mål er altså en hjælp, men ikke eneste forudsætning for at inklusionen går godt i klassen. 

Hvis klassekammeraterne blev klar over Josefines mål, ville det kunne støtte Josefine yderligere i hendes nye 

narrativer, da klassekammeraternes forventninger og reaktioner på Josefines adfærd så også ville ændres. 

Josefine ville have ”rum” til at handle anderledes i sin normal klasse også. Det kræver dog også at Josefine 

har tillid til sig selv. Netop tilliden til og modet til at handle anderledes står i folkeskolens formålsparagraf:  

” Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 

fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 

egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”  

(Emu.dk, folkeskolens formålsparagraf, 2006) 

Arbejdet i familieklassen stræber netop efter at give eleverne ”tillid til egne muligheder og baggrund for at 

tage stilling og handle” (formålsparagraffen, 2006). For det er det der kan være svært for en elev som 

Josefine, hvor selvværdet er svækket, og hvor hun måske har flere negative fortællinger end positive. Josefine 

skal have styrket selvværdet og selvbilledet, så hun kan få tillid til sig selv og sine egne muligheder. Dermed 

vil hun også føle at hun har værdi i de fællesskaber, kontekster og relationer som hun indgår i og have modet 

og overskuddet til forandring.  

Arbejdet i familieklassen skal styrkes af Josefines øvrige lærere også. Det er vigtigt, at der følges op og 

evalueres på forløbet, som Josefine følger i familieklassen. 

Hvordan evalueres der når forløbet i familieklassen er slut, både med eleven, forældre og blandt jer 

og elevens lærere?  

Familieklasselærer & pædagog:  Målene følges der løbende op på undervejs. Derudover er der en 

midtvejssamtale, hvor klasselæreren også er med samt en slutevaluering. Et stykke tid efter forløbet i 

familieklassen er det kun elevens egne lærere, der tager målene op til skole/hjem-samtaler.  

                                 (Spørgeskema, 9. maj, 2016) 
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Problematikken i, at det kun er ca. halvdelen af eleverne der formår at holde ved ændringerne, på 

praktikskolen, kan tolkes som at samarbejdet mellem specialtilbuddet og normalundervisningen har behov 

for at blive styrket. Jeg tolker svarene fra familieklasselæreren og inklusionspædagogen som, at det kan være 

hårdt for eleverne at stoppe i familieklassen. Det kan der være forskellige årsager til. Forløbets længde kan 

spille ind, samt samarbejdet mellem lærerne kan have betydning, og som nævnt før, kan det også have en 

hel del at gøre med de forventninger som de møder fra relationerne, i de forskellige kontekster.  

Hvordan er jeres arbejde med elevernes øvrige lærere?  

Familieklasselærer & pædagog: Vi har en ærgerlig modstander, der hedder tid. Vi har simpelthen ikke 

tiden til at følge op og evaluere ret meget med elevens lærere. Meget af snakken foregår i en pause!!! 

     (Spørgeskema, 9. maj, 2016) 

Der mangler tid og forberedelse til at følge op på eleverne med de øvrige lærere. Familielæreren og 

inklusionspædagogen på praktikskolen udtrykker frustration over denne manglende sparring og 

evaluering med lærerne, og jeg forstår det som at overgangen fra special-tilbud til normalundervisning 

kan være svær for eleverne. Tilbuddene og ressourcerne hænger i høj grad sammen med økonomi rundt 

omkring i kommunerne, og det kan påvirke trivslen for de elever, der har behov for ekstra støtte.  

Har I ændret tilgangen til forløbene i familieklassen siden I oprettede det som tilbud på skolen? Hvis 

I har, hvorfor?  

Familieklasselærer & pædagog:  Vi er netop i PLC i gang med at lægge strategien for næste skoleårs 

inklusionsarbejde. Vi prøver at samarbejde mere mellem de forskellige tiltag, såsom pusterum og 

familieklasse, så vi bliver en samlet enhed, og vores ressourcer og timer skal lægges der, hvor det giver 

mening, så det bliver taget op til revision. Dette betyder nok også, at vi på sigt ”kun” skal have 

familieklasse, når der er elever nok til det…    (Spørgeskema, 9. maj, 2016)  

Konklusion  

Familieklassen kan give mulighed for at finde og fortælle nye sider af sig selv. Den kan være med til at opdage 

nye handlemuligheder og skabe bevidsthed om dårlige fortællinger. Familieklassen kan være med til at finde 

modet til at lave ændringer og turde sætte sig nye mål, samtidig med at man pludselig finder en vej ud af de 

konflikter og vanskeligheder, der har fulgt en i årevis. Det kan derfor give mening at have tid væk fra sin 

klasse, for senere bedre at kunne deltage i klassen. Familieklassen er med til at eleverne skaber et nyt 

selvbillede, får en ny chance, og dermed et værktøj, som de kan bruge i klassen. Fire lektioner i 12 uger, kan 
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ikke skabe inklusion i alle henseender. Men fire lektioner, hver uge, i 12 uger, kan skabe opmærksomhed på 

de fortællinger og drømme som eleven og familien har. De kan kaste lys over de fastlåste mønstre, der 

forstyrrer og spænder ben i hverdagene og skabe mulighed for ændringer.  

Jeg mener personligt ikke kun man kan kigge på fortællingerne om eller fra en elev. Omend jeg mener at 

sproget og den måde vi udtrykker os på er central, så er det kun én del af helheden. Svaret og løsningen på 

inklusion er ikke enkel, men er en dynamisk sammensætning, der påvirker hinanden. For at kunne hjælpe 

elever til inklusion, må vi derfor først forstå hvorfor eksklusionen er opstået og hvad der eventuelt fastholder 

den. I min undersøgelse kom jeg også frem til, at der viser sig et dilemma, når forandringer skal overføres til 

andre kontekster og andre relationer.   

I casen om Josefine har jeg forsøgt at belyse hvordan negative mønstre, adfærd og negative narrative 

fortællinger, kan bunde i et skrøbeligt selvværd og hvordan relationer og forventninger kan påvirke vores 

selvbillede og identitetsdannelse. Derudover har jeg forsøgt at belyse hvordan magtforhold og forskellige 

strukturer og forventninger, kan påvirke vores handlemuligheder. Jeg har forsøgt at belyse dilemmaet med 

at trække elever som Josefine ud af klassen, og hvordan den narrative og systemiske tilgang kan være en 

hjælp til inklusion i klassen.  

Perspektivering  

Der er mange faktorer, der spiller ind, når et socialt og fagligt inkluderende læringsmiljø skabes. En stor 

opbakning fra forældre vil hjælpe både lærere og elever til at fastholde rammer, ændre rammer og støtte op 

om regler og undervisning. Det vil bidrage til elevens trivsel i skolen, når skole og hjem ikke ses som hinandens 

modpoler. Familieklassen er et godt eksempel på et tiltag der skaber et stærkt samarbejde mellem skole og 

hjem i inklusionsprocessen. Det er vigtigt at alle omkring barnet er involveret i processen, men der er for lidt 

tid til at alle omkring klassen/eleven kan dele deres viden og sparre med hinanden. (Westerberg, 2016). 

Længden af et familieklasseforløb må også nøje overvejes, så de nye ændringer og forandringer kan nå at 

blive nye vaner.   

Der findes meget viden om inklusion. Problemet virker til, at der økonomisk og tidsmæssigt ikke er afsat 

den nødvendige mængde ressourcer, for at skabe roen til at få denne viden omsat til praksis og 

implementeret på skolen. Så det derved kan blive en naturlig del af elevernes hverdag. Det er 

tankevækkende, at så mange lærere, ifølge artiklen ”Lærere om inklusion: Alle skal udvikle sig – ikke kun 96 

procent” fra maj 2016, går rundt og er frustrerede, fordi de ikke føler de har kompetencerne til at inkludere 

de elever der har specielle behov. Det er også tankevækkende hvordan der kunne ses bedring generelt for 

de elever i familieklassen på praktikskolen, mens de gik i familieklassen, men at halvdelen røg tilbage i 
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gamle mønstre når forløbet sluttede. Det var trods alt kun fire lektioner om ugen, der alligevel gjorde en 

forskel.   

Det kræver forberedelsestid og ro for lærerne at sætte sig ind i nye tiltag, og omsætte viden til praksis og 

hver elev er forskellig. ”Arbejdet med inkluderende læringsmiljøer bør prioriteres lige så højt som arbejdet 

med elevernes faglige udvikling” (Folkeskolen, 2016). Trivsel og dermed også social inklusion er mindst 

ligeså vigtigt som faglig inklusion.  
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Bilag: 

Bilag 1: IC3-modellens udsagn 

 

 

 

De 3 x 10 udsagn ser ud som følger:  

Fysiske betingelser  

1. Eleven møder veludhvilet, hver dag og til tiden  

2. Eleven har en fysisk base i et alders afstemt miljø  

3. Eleven har en personlig skuffe eller et skab, hvor personlige genstande kan opbevares  

4. Eleven oplever skolens lokaler som fysisk behagelige (temperatur, størrelse, lys og støj m.m.)  

5. Skolens møbler er afstemt med elevens fysiologiske behov  

6. Eleven har mulighed for at lære flere forskellige steder, afhængigt af opgave, læringsstil og samarbejds 
behov  

7. Eleven oplever skolen er et roligt sted, hvor man kan fordybe sig i undervisning og læring 

8. Eleven bruger pauserne til restitution, herunder både bevægelse og hvile  

9. Eleven får sund mad og drikke i løbet af hele skoledagen  

10. Hvis eleven anvender fysiske hjælpemidler, er disse tilpas diskrete og ikke stigmatiserende  

Social deltagelse  

1. Eleven følger sine jævnaldrende i skolens rutine og skemaplan, herunder særligt i de store (fælles) 
frikvarterer  

2. Eleven deltager aktivt sammen med sine jævnaldrende i frikvartersaktiviteter og fælles samlinger  

3. Eleven deltager sammen med sine jævnaldrende i ”ekstraordinære” aktiviteter (udflugter, fester og 
sportsarrangementer m.m.)  

4. Eleven deltager aktivt i samarbejdsopgaver, både i fritid og i undervisning  
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5. Eleven har værdi i fællesskabet  

6. Der tales åbent og informativt om elevens eventuelle handicap og/eller særlige behov  

7. Der arbejdes proaktivt med elevens trivsel i det sociale fællesskab  

8. Eventuelle AKT-problematikker håndteres metodisk, målrettet og koordineret  

9. Elevens forældre er involveret i skolens aktiviteter  

10. Skolens lærere og pædagoger arbejder aktivt på at skabe en respektfuld, anerkendende og venlig relation 
til eleven  

Opgaveløsning: Akademisk inklusion  

1. De opgaver, eleven stilles, er niveaumæssigt afstemt i forhold til elevens forudsætninger 

2. Det faglige arbejde er organiseret således, at eleven kan bidrage aktivt, værdifuldt og få succes  

3. Det faglige indhold giver mening for eleven  

4. Eleven får konkret feedback og evt. karakterer  

5. Eleven er i stand til at stille spørgsmål og begå fejl, uden at dette stigmatiserer eller giver anledning til 
drillerier fra jævnaldrende  

6. Eleven har mulighed for at lære på den måde, der bedst passer til elevens læringsstil  

7. Instruktioner og beskeder er tilpasset elevens behov og forudsætninger  

8. Elevens skoledag er præget af gennemgående forudsigelighed og struktur  

9. Særlige pædagogiske strategier og IT er en almindelig og integreret del af elevens hverdag 

10. Evt. særlig støtte gives målrettet, koordineret og på en sådan måde, at den ikke forhindrer elevens 
deltagelse i fælles aktiviteter 
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Bilag 2) ”Viden om inklusion” Af Dyssegaard & Larsen, 2013  

Inklusionstiltag rettet mod elever med ADHD/ADHD-lignende adfærd og social-emotionelle vanskeligheder 
har en positiv effekt i forhold til at inkludere denne elevgruppe i almenundervisningen, når: 

 der gives positiv adfærdsstøtte 

 læreren har kendskab til evidensbaserede undervisningsmetoder, der gavner elever med ADHD 

 der er tæt kontakt mellem eleverne og lærerne 

 der er kendskab til evidensbaserede råd 

 eleverne lærer at benytte selvregistreringsinterventioner 

 interventioner implementeres af lærere og elever i fællesskab, og når det har en positiv effekt på 
klasserumsklimaet 

 der er præcise målsætninger for eleverne 

 der er et struktureret teamsamarbejde mellem lærere og ressourcepersoner 

 der interveneres på yngre elever 

 AKT-lærere og speciallærere er til stede i klassen 

 pensum/opgaver er tilpasset den enkelte elev. 

(Dyssegaard & Larsen, 2013; 40) 

Omvendt er der ingen evidens for at inklusionen i normalundervisningen fungerer eller bidrager til trivsel hos 
eleven hvis:  

Inklusionstiltag rettet mod elever med ADHD/ADHD-lignende adfærd/social-emotionelle vanskeligheder 

har en negativ/ingen effekt i forhold til at inkludere denne elevgruppe i almenundervisningen, når: 

 interventioner ikke er evidensbaserede og ikke har til formål at fremme elevernes faglige udvikling 

 lærere mangler kendskab til strategier og metoder, der har en direkte effekt i forhold til elevadfærd 
og faglig udvikling 

 indsatsen gives sent, så eleven er stigmatiseret fagligt og socialt 

 eleverne udpeges som værende vanskelige 

 lærerne ikke er instrueret/efteruddannet i den valgte intervention inden implementering 

 eleven ikke får støtte både fagligt og socialt samtidigt 

 eleven ikke får kontinuerlig støtte og handleplaner for undervisningen i løbet af hele skoleåret 

 pensum/opgaver ikke er tilpasset eleven. 
 

(Dyssegaard & Larsen, 2013; 41) 

 

 

 

 


