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Indledning – inklusionens bør og skal 
Ved ratificeringen af Salamanca erklæringen i 1994 medflugte en forpligtigelse til inklusion i Danmark. En 

forpligtigelse til at skabe et uddannelsessystem for alle (Molbæk, Hedegaard-Sørensen, & Quvang, 2014). 

Hermed blev Danmarks lærere juridisk bundet til inklusionen, og til aktivt at efterkomme erklæringens 

principper om børns rettighed til en individuelt tilpasset undervisning. 

Jævnfør Folkeskolelovens kapitel 1 §18 skal undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med den 

enkelte elevs behov og forudsætninger (Folkeskoleloven, 2016).  Med Salamanca erklæringen og 

Folkeskolelovens § 18 forankres i et ideologisk billede af børns individuelle rettigheder og behov. 

Ved vedtagelsen af Inklusionsloven i 2012, ændredes den hidtidige definition af specialbegrebet. Denne 

ændring medførte, at 49.000 børn gik fra at få specialpædagogisk støtte til at indgå i den almene 

undervisning (Inklusionsloven vedtaget, 2016). Omkring 10.000 af disse børn var placeret i specialskoler, og 

flyttede sammen med inklusionsloven pludseligt ind i folkeskolen (SFI - Det Nationale Forskningscenter for 

Velfærd, 2015). Målsætningen blev, at 96% af alle børn skulle være inkluderede i folkeskolen, og 

omstillingen til den øgede inklusion skulle sikres gennem inklusionsfremmende styringsmodeller og 

kompetenceudvikling hos lærerne (Bag om inklusion, 2016). 

Ledere og lærere er altså nationalt forpligtiget til at føre en inkluderende skole, og juridisk forpligtiget til at 

tilrettelægge undervisning i denne inkluderende skole, som er baseret på den enkelte elevs behov og 

forudsætninger. Heri er det juridiske grundlag for inklusionen støbt.  

Lærere er dog ikke kun juridisk forpligtiget til at inkludere alle børn. Lærere er også fagligt forpligtiget til at 

inkludere alle børn. (Molbæk, Hedegaard-Sørensen, & Quvang, 2014). Af Nationalt Videnscenter for 

Inklusion og Eksklusion (NVIE) defineres inklusion som: 

 

>> … et fagligt målperspektiv for velfærdsprofessionerne i bestræbelserne for at skabe inkluderende 

lærings- og udviklingsmiljøer, hvor alle mennesker har ret til at være aktive deltagere.<< 

(Molbæk, Hedegaard-Sørensen, & Quvang, 2014, s. 19) 

Ovenstående beskriver inklusionen som et ”fagligt målperspektiv”. Her findes belægget for inklusionens 

bør. Dette stadfæstes i rapporten ”Viden om Inklusion” fra 2013 af Dansk Clearinghouse for 

Uddannelsesforskning, der konkluderer, at succesfuld inklusion af elever med særlige behov kan have en 

positiv effekt på den generelle sociale og faglige udvikling i klassen (Dyssegaard & Larsen, 2013). 

Incitamentet for en inkluderende praksis i skolen er dermed ikke bare juridisk - men også faglig, og der kan 

således argumenteres for, at læreren i sin profession både bør og skal forsøge at etablere et inkluderende 

læringsmiljø. 
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Med inklusionen og den gode intention følger et paradoks. SFI-rapporten ”Inkluderende skolemiljøer” fra 

2015, beretter kort om lærerens oplevelse af den øgede inklusion. Det konkluderes qua andre 

undersøgelser, at lærerens oplevelse er, at inklusionen ikke lykkes uden særlig støtte eller efteruddannelse 

(SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2015). 

I min afsluttende praktikperiode stiftede jeg selv bekendtskab med, hvordan en lærer stod magtesløs 

overfor at skabe et sådant inkluderende læringsmiljø. Jeg oplevede en kompetent, passioneret og 

hjertevarm lærer, som ikke så inklusion som en mulighed. Læreren følte det som sin ret, at vurdere 

inklusionen af en elev som værende ikke mulig, og i stedet målrette indsatsen mod eksklusion frem for 

inklusion. Målet blev specialskole, og midlet blev ekskluderende indsatser præsenteret som inkluderende 

tiltag.  

Dette var drøftet med ledelsen og AKT-teamet – og de var enige; eleven kunne ikke inkluderes, og der 

skulle arbejdes på at finde et andet skoletilbud. Jeg var overrasket over, at møde denne brede opbakning 

omkring målrettet at føre en ekskludrende praksis, og undrede mig over hvorledes en inkluderende 

skolekultur, en inkluderende klasseledelse og et inkluderende læringsmiljø i en almen folkeskole ideelt ser 

ud, og hvilke metoder læreren i praksis kan anvende i etableringen af disse. 

Det juridiske og faglige grundlag for inklusionen imod paradokset og lærernes oplevelse af den øgede 

inklusion og min egen praksisoplevelse fra min afsluttende praktik, ledte mig til at stille følgende 

problemformulering: 

 

Hvilke grundlæggende skolekultursforhold er essentielle for succesfuld inklusion af børn i komplicerede 

læringssituationer og hvorledes kan den almene lærer på denne baggrund skabe og fremme et inkluderende 

læringsmiljø? 

 

Empiri 

Problemstillende case 
Peter har gået i 4.b i omkring et år. Peter startede i daværende 3.b, da mor fik et nyt job og familien derfor 

skulle flytte. 

Peter sidder afskærmet bag to opslagstavler bagerst i klassen. Den ene tavle vender ud mod bordet til hans 

venstre side. Den anden tavle står foran hans bord og vender mod tavlen. På hans højre side er en væg.  

Peter bliver taget ud af den almene undervisning, og er på biblioteket med en pædagog flere lektioner 

ugentligt. Peter har også timer med en AKT-medarbejder, hvor han bliver taget ud af den almene 

undervisning.  
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Peter har svært ved at fastholde koncentrationen. Hvis Peter skal læse nogle bestemte sider i en bog, ender 

han ofte med at bladre rundt i bogen, og forsøger ivrigt at vise, hvad han finder på de andre sider til 

klassekammeraterne og læreren. Når noget gennemgås på tavlen flytter Peter sin stol ud i klassen og væk 

fra opslagstavlerne efter aftale med læreren. Peter afbryder ofte undervisningen uden at række hånden op. 

I frikvartererne opstår der ofte konflikter, som Peter er involveret i. Når Peter bliver vred eller ked af det, 

reagerer han voldeligt og aggressivt. 

  

Peter bor alene med sin mor. Samarbejdet mellem klasselæreren og moren er brudt sammen. Al 

kommunikation mellem moren og klasselæreren går gennem ledelsen. 

På et team-møde er dagsordenen sat til at handle om to elever fra 4.b – Peter og Sebastian. Snakken falder 

først på Peter. Det aftales, at Peter skal gå 5 minutter før resten af klassen til og fra faglokaler som en 

metode til at undgå konflikter, når der ikke er lærere til stede. Peter skal også have lov til at holde frikvarter 

i en anden skolegård end den, der hører til årgangen. Det aftales også, at hvis Peter forårsager konflikter i 

et frikvarter, er det en sanktionsmulighed, at han skal holde x-antal frikvarterer alene i et mødelokale 

efterfølgende konflikten. Der er enighed om, at Peter er socialt og fagligt udfordret. Yderligere aftales det, 

at hvis de øvrige lærere har behov for at kontakte Peters mor, skal denne kontakt gå gennem klasselæreren 

og derefter videre til ledelsen. Klasselæreren afslutter samtalen om Peter ved at konstatere, at det er 

>>vildt irriterende, at det altid er ham, som får al tiden. Vi glemmer jo Sebastian.<< 

Temaet fortsætter mødet, og taler om Sebastian. 

Klasselæreren fortæller, at hun dokumenterer alt omkring Peter til PPR med det formål at >>få ham sendt 

på specialskole. Vi kan ikke have ham her.<< 

Klasselæreren giver udtryk for at være frustreret over den mængde tid, der går med at behandle konflikter 

og problematikker omkring Peter. Hun har svært ved at nå den almene forberedelse også.  

 

Observation 
I min observation af Peter har jeg anvendt EDP(elevdeltagelsesprofil)-værktøjet fra bogen ”Inkluderet i 

skolens læringsfællesskab?” fra 2011, der kan anvendes til problemidentifikation og problemløsning og 

bidrage til at klarlægge, hvorvidt en elev indgår i læringsfællesskabet (Tetler, Ferguson, Baltzer, & Boye, 

2011). 

Jeg vil i det følgende opsummere det observerede. Observationsmaterialet er vedlagt som bilagsmateriale.  

 

Klokken er 9.50, og engelsktimen starter efter et frikvarter. Der går 5 minutter før alle er kommet tilbage 

fra pausen, og har fundet sin plads. Her er Peters aktivitetsniveau på lige fod med sine klassekammeraters.  
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Læreren introducerer timens forløb og i gangsætter en læseaktivitet. Eleverne skal læse en tekst sammen 

på klassen, og der noteres ti gloseord fra teksten undervejs. Målet er, at alle eleverne kan ordene ved 

lektionens udgang. Det er tydeligt at strukturen er velkendt for klassen. Peter forsøger at komme i snak 

med Mads, da Mads henter sin bog i sin skuffe.  

Peter læser aktivt sammen med resten af klassen i omkring de første 5 minutter af aktiviteten. Derefter 

begynder han at bladre i sin bog, og sukker højlydt flere gange. Han noterer tre af de ti gloseord. Han sidder 

uroligt på sin stol. Læreren henvender sig til Peter og siger, at han skal forlade klasseværelset, hvis ikke han 

kan følge med. Eleverne skal nu udarbejde spørgsmål til gloseordene individuelt. Spørgsmålene skal bruges 

til en ’walk and talk’-aktivitet. Peter bliver ivrig, og vil gerne have alle de ti gloseord. Læreren giver ham 

gloseordene og hjælper Peter i gang med spørgsmålene. Han taler højt med sig selv om aktiviteten, og 

griner flere gange. Peter laver 4 spørgsmål, og ytrer at han gerne vil i gang med ’walk and talk’. Han får at 

vide, at han skal vente til alle er færdige. Peter går hurtigt rundt i klassen, og stiller sine spørgsmål. Peter 

fortæller flere klassekammerater om en film, han har set. Læreren siger til Peter, at han skal sætte sig på 

sin plads, hvis ikke han kan finde ud af aktiviteten.  

Til slut skal eleverne mime gloseordene ved tavlen. Én kommer op og mimer, en anden gætter - og denne 

kommer nu op. Dette mønster gentages. Peter hopper siddende på sin stol, vifter med sin arm og siger 

lyde. Aktiviteten varer i fem minutter. Peter bliver ikke valgt. Timen afsluttes. 

National og international forskning 
I projektet anvender jeg et udvalg af national og international forskning. De centrale pointer vil blive 

præsenteret undervejs i analysen, efterhånden som de anvendes. I særlig grad anvender jeg dog 2015-

rapporten ”Inkluderende skolemiljøer – elevernes roller” fra SFI og den reviderede og udvidede 2011-

udgave af rapporten ’Index for Inclusion’(på dansk: Inkluderingshåndbogen) af Tony Booth og Mel Ainscow. 

Disse redegør jeg kort for nedenfor. 

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd publicerede i 2015 en rapport ”Inkluderende skolemiljøer 

– elevernes roller”. Denne rapport har til formål at afdække forskellige former for inkluderende, 

pædagogiske indsatser samt udvikle fremmende pædagogiske metoder for elevers læring og trivsel i det 

inkluderende skolemiljø (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2015). 

Rapporten arbejder både kvalitativt og kvantitativt. Jeg vil i dette projekt overvejende fokusere på den 

kvantitative del af rapporten.  

De statistisk signifikante resultater fra rapporten peger på, at den gode, inkluderende pædagogiske metode 

er afhængig af, hvad der søges opnået (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2015). 

Konklusionen bliver hermed, at god inklusionspraksis er kontekstafhængig. Resultaterne fra rapporten kan 

ikke betragtes som værende kausale, og der kan derfor ikke foretages en direkte effektmåling. I stedet 
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behandler rapporten inklusionspraksis i et systemisk perspektiv.  

Dog kan det konkluderes, at etableringen af kooperative undervisningsformer med fokus på interaktion, 

der bidrager til øget socialt samspil, virker fremmende for et inkluderende læringsmiljø (SFI - Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd, 2015). 

 

Inkluderingshåndbogen undersøger tre dimensioner af inklusion; kulturer, strategier og praksis. Der gives et 

værdisæt til implementering i skolen, som led i at skabe et solidt fundament for inklusion. Disse værdier vil 

blive det empiriske afsæt i dette projekt og det overvejende led i anvendelsen af denne empiri i analysen, 

for som det konkluderes:  

>> Inklusion ses bedst som det at omsætte inkluderende værdier til handling.<<  

(Booth & Ainscow, 2011, s. 21) 

Særligt fremhæves fem værdier som værende bærende for inkluderende, pædagogisk praksis; lighed, 

deltagelse, fællesskab, respekt for forskellighed og bæredygtighed (Booth & Ainscow, 2011, s. 21). Det er 

disse værdier, der anvendes specifikt i dette projekt. Udviklingen af disse værdier er gennemgående i 

rapporten og et konstant element de inkluderende handlinger. Jeg vil kort redegøre for, hvorledes 

rapporten definerer disse begreber, og dermed i hvilken henseende de anvendes inkluderende.  

Lighed handler om at reducere uligheder, og essensen i denne værdi er ikke en absolut ligestilling, men en 

overbevisning om at alle er lige meget værd (Booth & Ainscow, 2011). 

Med deltagelse menes det aktive engagement i læring og det inkluderende samarbejde. Iboende denne 

værdi er demokrati og dialog, og elevens mulighed for at styrke sin egen identitet i afspejlingen af 

fællesskabet (Booth & Ainscow, 2011). 

Dette fællesskab er en erkendelse af vigtigheden af relationen til andre. Fællesskabet skal i denne 

sammenhæng betragtes som et fælles ansvar for samhørighed i klassen og en forståelse af kollegialitet og 

solidaritet blandt kollegaer (Booth & Ainscow, 2011).  

Bæredygtigheden centrerer sig om bæredygtige fællesskaber. Inklusionen skal fremme alles læring og 

deltagelse, og opstille barrierer for diskrimination og eksklusion. Yderligere tales om økologisk kyndighed, 

som en del af at udvikle forandrede identiteter gennem en miljømæssig opmærksomhed og et 

miljømæssigt hensyn (Booth & Ainscow, 2011).  

Respekt for forskellighed forankres i anerkendelsen af, at alle bidrager til et fællesskab gennem deres 

individualitet (Booth & Ainscow, 2011).  

Disse værdier fungerer som indikatorer, hvorved en skoles grad af inkluderende virksomhed kan måles 

(Booth & Ainscow, 2011). 
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Læsevejledning med problemafgrænsning 
Projektet behandler udelukkende skolekulturen og læringsmiljøet, hvori Peter og læreren samvirker. Der er 

hermed ikke taget højde for andre essentielle elementer som eksempelvis det psykologiske eller det 

relationelle aspekt. Denne afgrænsning bevirker, at projektet kun kan tilbyde en ensidig analysevinkel, hvor 

skolekultur og læringsmiljø er de dominerende elementer, der er behandlet og belyst. Der vil unægteligt 

være mange andre relevante faktorer at medtage i en fuldstændig behandling af området. 

Når skolekultur behandles i dette projekt, er det overordnet i en kontekst, der fokuserer på den ideelle 

skolekultur som ramme for et inkluderende læringsmiljø. Hermed karakteriseres skolekultur ikke via andre 

forståelser, og en eventuel kritik vil være fremsat i lyset af et inkluderende læringsmiljøs fordring. 

Læsevejledningen vil blive præsenteret løbende i projektets afsnit.  

 

Metode 

Metodevalg 

Min egen indsamlede empiri, i form af en problemstillende case og en observation, fastholder et kvalitativt 

fokus på problemstillingen. Projektet vil via dette grundlag være lokalt-empirisk funderet. Den lokalt-

empiriske metode anvender teori i et mindre empirisk felt, og konkluderer og analyserer inden for 

empiriens rammer, dog med perspektiver til en universel og teoretisk hypotese (Høyen, 2010). Dette giver 

mig mulighed for at arbejde indholdsanalystisk med konkret stof fra egen praksiserfaring. Jeg arbejder 

normativt og induktivt med mit empiriske materiale. Den normative teoretiske metode vil belyse den 

ideelle praksishandling, og det induktive udgangspunkt fæstnes i det empiriske udgangspunkt som 

undersøgelsesområde (Høyen, 2010). Mit projekt baserer sig på verifikationsprincippet, fremfor det 

falsificerende, da empiri og teori skal bekræfte og understøtte hinanden (Høyen, 2010). 

Metodetriangulering, og en dermed validering af projektet, forsøges opnået via empiridiversitet og en 

metodekombination af kvalitativ og kvantitativ afdækning af problemstillingen. Casen belyser en helhed 

omkring problemstillingen, og observationen giver et systematisk, struktureret og dokumenteret 

nærbillede. Den egenindsamlende empiri udgør det kvalitative element, mens den anvendte nationale og 

internationale forskning bidrager med et kvantitativt fokus.  

Jeg arbejder overordnet systemteoretisk. Dette valg gør jeg i kraft af min positionering som 

relationsorienteret lærer. På baggrund af dette vil jeg i projektet arbejde med teoretikere, der 

grundlæggende anskuer problematikker gennem multikausalitet i kontekstuelle og relationelle 
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sammenhænge. Disse teoretikere præsenterer og begrunder jeg i afsnittet ”Teori”. 

Jeg anvender begrebet ”barn” i stedet for ”elev”, da det systemiske perspektiv og den konstekstuelle 

forståelse herigennem udvides til at fordre en opfattelse af barnet som helhed, og ikke bare eleven i 

skolesammehæng. 

Jeg anvender terminologien ”børn i komplicerede læringssituationer” fremfor ”eleven med specialbehov”, 

”inklusionseleven” m.m., da jeg som lærer har ståsted i det inkluderende perspektiv på specialpædagogik, 

og vil forsøge at tage afstand fra det patologiske syn på børn.  

 

Metodekritik 

Casen og observationen tilbyder et helikopterperspektiv samt et nærbillede af den samme situation. Dette 

bidrager med empiridiversitet. Dog opnås en fuldstændig metodetriangulering ikke, da begge empiriformer 

er af observativ art. Her kunne projektet være valideret i højere grad med supplerende interview, 

spørgeskema eller anden metode. Yderligere er både casen og den strukturerede observation observeret 

og nedskrevet af samme observatør. Dette gør, at jeg er aktør i egen forskning og dermed medskaber af 

egen forskning, altså et forskende subjekt (Jacobsen, Hillersdal, & Walker, 2010, s. 68). Min positionering 

som relationsorienteret lærer, kan også være et styrende element i observationen. Dette faglige fokus kan 

bevirke, at jeg i observationen ubevidst tillægger nogle faktorer større værdi og betydning qva mit 

professionelle udgangspunkt. Dette medfører, at der i observationen vil forekomme til- og fravalg, der er 

styret af min psykiske tilstand. Observatørens psykiske tilstand kan beskrives som dét, at 

opmærksomheden rettes imod bestemte dele af omgivelserne, og at opmærksomheden reguleres af og 

centreres omkring fokusområder i observationen (Gjøsund & Huseby, 2010). Denne fokusering grundet den 

psykiske tilstand kan medføre selvopfyldende profetier. De selvopfyldende profetier eller rosenthaleffekten 

beskrives som en opfyldelse af de forventninger, der eksisterer, alene grundet forventningen om et særligt 

resultat. Disse forventninger vil opstå i kraft af mit professionelle fokus og min lærerpositionering, og have 

en effekt på min neutralitet som observatør. Idet jeg vægter områder af kompetencer i lærerprofessionen 

højere end andre, vil det bevirke at disse fremstår vigtigere – og derfor mere iøjefaldende – for mig som 

professionel. Dette vil styre min observation og min opmærksomhed ubevidst mod netop de områder, som 

jeg finder særligt værdifulde i lærergerningen. Dette har indvirkning på projektets reliabilitet, der influeres 

af min dominerende rolle som aktør i empirien. Dog mener jeg stadig, at den kvalitative observationsempiri 

er et rigtigt valg i arbejdet med systemteorien og med tanke på projektets omfang. 
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Teori 
I det følgende afsnit vil jeg redegøre for de grundlæggende teoretiske udgangspunkter, hvorpå projektet 

beror. Begrebet ’inklusion’ i relation til dette projekt defineres med henblik på at skabe klarhed over, 

hvorledes inklusion anskues i denne kontekst. Desuden belyses adskillige udfordringer på makro- og 

mikroniveau, der er nødvendige at være bevidst om i arbejdet med inklusion. 

Efterfølgende redegøres der for dele af begreber fra Basil Bernsteins pædagogiske diskurs, i forsøget på at 

opbygge en forståelsesramme omkring begrebet ’skolekultur’. Disse anvendes i analysen. 

Yderligere rammesættes en teoretisk forståelse af ’det inkluderende læringsmiljø’.  

For at skabe grundlag for indsigt i inklusionens baggrund fra et relationelt udgangspunkt, belyses inklusion 

til sidst i en historisk kontekst. Herved skabes et udgangspunkt for forståelse for den nutidige ramme set i 

lyset af fortidens sammenhæng og indvirkning.  

Inklusion – udfordringer, krydspresset og den paradoksale narrativ 
Susan Tetler, professor i specialpædagogik, siger at én af udfordringerne i arbejdet med inklusion er, at yde 

de inkluderende indsatser uden at stigmatisere eller marginalisere det enkelte barn (Tetler, 2008). I dette 

skal man som lærer være opmærksom på, hvorledes man forstår denne forskellighed. Fremstår 

anderledeshed som en modsætning, eller bliver det et redskab for refleksion og en åbning for nye 

perspektiver? Netop denne bevidsthed om tilgangen til børn i komplicerede læringssituationer er 

afgørende. Inklusion er ikke at være blind for diversitet og kompliceringer i læringssituationer, men 

derimod at tilbyde inklusionen i et design, der behandler alle som ligeværdige, aktive og fuldgyldige 

medlemmer (Tetler, 2008). 

UNESCO’s 2005 ’Guidelines for Inclusion: Ensuring Access for Education for all’ er en samling af 

retningslinjer, der har til formål at systematisere inkluderende tiltag, og skal fungere som en vejledning for 

skoler i udviklingen af inkluderende praksis. UNESCO definerer inklusion således:  

>> … a dynamic approach of responding positively to pupil diversity and of seeing individual differences 

not as problems, but as opportunities for enriching learning. << (UNESCO, 2005, s. 12) 

Her anses inklusion for at være en dynamisk og positiv tilgang til elevdiversitet, og understøtter Susan 

Tetlers udsagn om, at elevdiversitet skal anerkendes positivt for at undgå de stigmatiserende og 

marginaliserende miljøer. Med afsæt i dette syn på inklusion og Annie Røns ord: >>Inklusion er et 

menneskesyn<< (Undervisningsministeriet, Inklusion er et menneskesyn, 2016) forankrer jeg mit teoretiske 

udgangspunkt for definitionen af inklusion. Når der i dette projekt forsøges at finde svar på, hvad den 

inkluderende skolekultur, klasseledelse og det inkluderende læringsmiljø er, er det med anker i inklusionen 

som en dialektisk proces og en opfattelse af elevdiversitet som en ressource. 
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Ovenfor er inklusionens udfordringer beskrevet ideologisk og praktisk.  

For at forstå hvilke udfordringer inklusionen beskrives med, er det nødvendigt at kende til inklusionens 

krydspres og de forskellige diskurser, der er i spil, når der tales om inklusion. Inklusionsbegrebet befinder 

sig i et spændingsfelt mellem fire diskurser; den politiske, den etiske, den økonomiske og den pragmatiske 

(Tetler & Langager, 2009). Der hører sig forskellige fokuseringer til i hver diskurs. Når de forskellige 

argumenter bevæger sig væk fra sin oprindelige diskurspositionering, vil der opstå en afsporet debat, hvor 

argumenter og position ikke længere er i balance (Tetler & Langager, 2009). For at undgå dette er jeg 

bevidst om og tydelig i min positionering. I projektet her skrives der med base i den pragmatiske diskurs. 

Den pragmatiske diskurs koncentrerer sig om at udvikle og undersøge inkluderende strategier, metoder og 

procedurer (Tetler & Langager, 2009). Jeg tager derfor i dette projekt ikke højde for krydspresset og de 

andre diskurser, men opererer og analyserer min empiri i lyset af den pragmatiske diskurs om inklusion.  

Når der tales om inklusion som målrettet den enkelte, vil der opstå et paradoks i narrativen om inklusion. 

Inklusion er netop, som tidligere nævnt, en rettighed der gælder alle og ikke en individfokusering. 

Hvorledes kan skolekultur og læringsmiljø forstås? 
For at skabe et grundlag for forståelsen af den inkluderende skolekultur, vil jeg starte med kort at redegøre 

for Basil Bernsteins begreber klassifikation, singulære diskurser, vidensregionalisering, 

rekontekstualiseringsprincippet og rammesætning – i simplificeret form - for at etablere en grundlæggende 

forståelse for pædagogiske koder og diskurser. Dette er begreber, der kan anvendes i analysen af 

skolemiljøer og –kulturer og pædagogiske koder. Jeg redegør kort for begreberne på makroniveau, og vil 

derefter konkretisere begreberne ved at bruge dem i skolesammenhæng i analysen. 

Klassifikationsprincippet anvendes i undersøgelsen af relationer mellem kategorier. Kategoriers identitet 

skabes ikke i kraft af deres afgrænsninger, men i relationen til andre kategorier (Bernstein, 2001). 

Denne relation kan defineres som isolation, men ikke desto mindre kan der kun være tale om en isoleret 

kategori, fordi kategorien er isoleret i forhold til en anden kategori. Dermed opstår kategorien kun i kraft af 

relationen til en anden. Kategoriens isolationsgrader forstås igennem afgrænsningen mellem kategorien i 

relation til andre kategorier (Bernstein, 2001). Således kan der også skelnes mellem stærke og svage 

klassifikationer. Stærke klassifikationer er kendetegnet ved stærke afgrænsninger og en høi grad af 

isolation og svage klassifikationer er kendetegnet ved en lav grad af isolation og svage afgrænsninger 

(Bernstein, 2001). 

Den singulære diskurs karakteriseres ved, at centralisere sig om sig selv. Ydre referencer i den singulære 

diskurs er få, og diskursen omhandler et klart afgrænset felt, og beskæftiger sig kun med sig selv inden for 

disse rammer. Vidensregionalisering opstår idet en singulær diskurs rekontekstualiseres. Dette betyder, at 

når den singulære diskurs undergår en forandring fra en stærk klassifikation til en svag klassifikation, 
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rekontekstualiseres den, og bliver i stedet til en region. Denne vidensregionalisering er præget af svagere 

klassifikation og mange implikationer, hvilket åbner den for kontekster (Bernstein, 2001). 

Begrebet rammesætning bruges i identifikationen og analysen af legitim kommunikation i pædagogisk 

praksis. Rammesætning kan defineres, som omhandlende kontrollen over kommunikation i pædagogiske 

sammenhænge (Bernstein, 2001). Denne kontrol vil være at finde i relationen mellem modtager og 

afsender, og rammesætningsbegrebet kan her anvendes til at belyse hvilken af parterne, der har mest 

kontrol i kommunikationen. Således vil rammesætning både kunne være af stærk og svag karakter. Dette 

kaldes rammeværdierne. I svage rammer har modtageren er højere grad af kontrol over kommunikationen, 

og i stærke rammer har afsenderen stor kontrol over kommunikationen. 

Overordnet kan det siges, at i stærke rammer findes en eksplicit, synlig pædagogisk praksis, og i svage 

rammer findes en underforstået pædagogisk praksis, der ofte er ukendt for modtageren (Bernstein, 2001). 

Ovenstående afsnit skal fungere som fundament for at synliggøre og forstå et udvalg af faktorer i en 

inkluderende skolekultur og et inkluderende læringsmiljø, som jeg vil undersøge og begrunde i min analyse 

ved hjælp af min empiri.  

 

Læreren og det inkluderende læringsmiljø 
Jeg vil i dette afsnit belyse det inkluderende læringsmiljø teoretisk med særligt fokus på lærerens rolle og 

sammenholde denne teori med empirien i analysen. 

Mel Ainscow mener, at læreren er nøglen i etableringen af det inkluderende læringsmiljø. De skaber den 

praktiske kontekst, hvori læringen finder sted, og det er dermed afgørende hvorledes læreren anskuer 

elevdiversitet (Ainscow, 2008). Det inkluderende læringsmiljø kendetegnes ligeledes ved lærerens praksis 

omkring samtaler med kolleger og ressourcepersoner omhandlende elever. Der et behov for at samtalen 

flytter sig fra at være automatiseret og intuitiv, til at basere sig på et fælles fagligt sprog i den professionelle 

omtale af elever (Ainscow, 2008).  

Netop denne italesættelse af eleven og udvikling af et fælles sprog belyser Ole Løw i sin bog 

’Klasseledelse’(2009). Her belyses den ’definerende skolekultur og den ’analyserende skolekultur’. 

Den definerende skolekultur funderes i totaliserende kategorier, hvori man finder at eleven ’er’. Der findes 

få variable i denne forklaring, og man betragter derfor eleven via en mono-kausal forklaringsteknik. 

Overordnet præges sproget af et mangelsyn, hvor elevens mangler bliver det dominerende (Jensen & Løw, 

2009). I den analyserende skolekultur findes intentionen som et centralt element i beskrivelsen af elever. 

Her tales der om, at eleven ’gør’. Der søges relationelle og multikausale forklaringer – altså et klart fokus på 

kontekstualitet og mange variable i omtalen af eleven. Mulighedssprog vil være styrende, når eleven 

omtales (Jensen & Løw, 2009). I opgøret med den definerende skolekultur og målet om en analyserende 
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skolekultur, taler Ole Løw om ’det narrative perspektiv’. 

Det narrative perspektiv er en forståelse af, at alle fortællinger er foreløbige sandheder (Jensen & Løw, 

2009). Der er tale om en åbenhed, hvori narrativer kan gen- og omfortælles via nye vinkler og nye 

fortællere. 

Elevbeskrivelser fortalt ud fra en narrativ tilgang, vil dermed være præget af undersøgelser og inkludering 

af mange faktorer i forsøget på at finde ud af, hvorledes der kan skabes muligheder i stedet for 

begrænsninger for eleven (Jensen & Løw, 2009). 

I undersøgelsen af hvorvidt en lærer evner den narrative tilgang og samtidig en eventuel udvikling af 

denne, taler Ole Løw om tre værktøjer; kontrast, metakognition og eksternaliserende spørgsmål. 

Kontrasten findes i evnen til at lytte og forstå forskellige fortællinger om samme oplevede situation. 

Metakognition findes, når læreren aktivt kan forholde sig til egen tænkning, og dermed være opmærksom 

på egen rolle som medskaber af virkeligheden. Eksternaliserende spørgsmål bygger på Michael Whites idé 

om, at problemet er problemet – og ikke personen (Jensen & Løw, 2009). Eksternaliserende spørgsmål 

søger at belyse en udfordrings effekt og indflydelse på en elev. Herved bliver handlemuligheder det 

centrale svar på de eksternaliserende spørgsmål (Jensen & Løw, 2009). 

Dette fordrer en systemisk, kontekstuel og relationel forståelse af børn i inkluderende fællesskaber, som 

fastslået gennem flere teoretiske vinkler i dette projekt. Netop dette er en grundsten i inkluderende 

praksis. For at skabe en forståelse for dette spirende systemiske perspektiv, vil jeg i det følgende afsnit kort 

beskrive den historiske vej, der er blevet brolagt i arbejdet med børn i komplicerede læringssituationer.   

 

Fra et patologisk til et organisatorisk paradigme – og nu på vej mod inklusion 
David Skidmore karakteriserer det psykomedicinske paradigme som en individualisering af mangler (Tetler 

& Langager, 2009). Det patologiske eller det psykomedicinske paradigme var i høj grad præget af eksklusion 

og diagnosticeringer. Problemet var iboende barnet, og dette problem skulle løses ved hjælp af 

kompensatoriske strategier, kategoriseringer og behandlingsprogrammer skræddersyet til barnets 

problem. Denne tilgang var i høj grad præget af positivistisk videnskabstænkning, og mente at kunne løse 

barnets iboende problem via en monokausalitetstænkning (Østergaard & Kjær, 2013).  

Senere i specialpædagogikkens historie blev det organisatoriske paradigme, det dominerende i grundlaget 

for den pædagogiske praksis. Det organisatoriske paradigme var et opgør med den psykomedicinske 

betragtning af børn, og var karakteriseret ved at ville skabe en rummelig skole. Denne rummelige skole 

skulle være i stand til at favne ’specialundervisningens børn’, som det hed. Dette søgtes opnået via diverse 

pædagogiske teknikker - og ord som ’læringsstile’ og ’classroom management’ fandt vej ind i skolens 

praksis (Østergaard & Kjær, 2013). Når disse ord, som følge af paradigmeskiftet, blev en del af at løse 
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udfordringen mellem den rummelige skole og ’specialundervisningens børn’, var det fordi, at løsningen 

skulle findes i en universel, pædagogisk metodik. Man byggede ikke længere løsningen på en ’årsag-

virkning’tænkning, men åbnede heller ikke for didaktiske og pædagogiske refleksioner i arbejdet med det 

enkelte barn eller den enkelte klasse (Østergaard & Kjær, 2013). Grundlæggende for det ’gamle’ 

organisatoriske paradigme var altså, at standardisere læring via adopterede teknikker og det affødte 

dermed en forventning om, at børnene måtte tilpasse sig skolens organisering og ikke omvendt (Tetler & 

Langager, 2009). Dog er også det organisatoriske paradigme i bevægelse, og der er tale om at skolen flytter 

sig fra at være en bureaukratisk skole til en adhokratisk skole. Den adhokratiske skole vægter i højere grad 

læring og elevdeltagelse fremfor et fast curriculum, som det er realiteten i den bureaukratiske skole (Tetler 

& Langager, 2009). 

I dag fordrer inklusionen et nyt syn på børn. Børn kan være i komplicerede læringssituationer, men skal ikke 

betragtes som værende indehavere af et ’problem’ eller ’særlige behov’. Disse komplicerede 

læringssituationer behøver komplekse, systemiske didaktiske og pædagogiske refleksioner i forsøget på at 

etablere et inkluderende fællesskab i skolen (Østergaard & Kjær, 2013). 

 

Analyse 
I projektets analysedel vil jeg sammenkoble den præsenterede teori og empiri med den egenindsamlede, 

observerede empiri og derved belyse casen og observationen teoretisk og empirisk. Dette giver mulighed 

for at afklare hvilke elementer, der har været bidragende til at inklusion ikke lykkedes, og hvorledes det 

inkluderende læringsmiljø og den inkluderende skolekultur kunne have været etableret i denne kontekst. 

Dog tillader projektets omfang ikke en grundig gennemgang af alle casens og observationens aspekter. De 

valgte situationer som behandles i analysen er repræsentative for de gennemgående problematikker, og 

kan derfor virke generaliserende for hvorledes teorien kan belyse empirien analytisk. 

Jeg henviser løbende og kontinuerligt til Peter, og jeg henviser her udelukkende til information, der er 

fastslået i casen eller observationen via en parentes og informationskilden – eksempelvis (jf. casen). 

Jeg vil henvise til teoriafsnittene til begrebsafklaring angående anvendt terminologi og begreber i 

analyseafsnittet. Disse anvendes i analysen i overensstemmelse med den tidligere præsenterede definition. 

Introduceres nye begreber, vil disse blive henvist til og forklaret løbende. 

 

’Øjet, der ser – hvad påvirker lærerens vurdering af eleven’ af Jesper Holst 
Dette afsnit centraliserer sig særligt om lærerens vurdering af Peter. Jeg vil undersøge hvad denne 

vurdering baserer sig på, og forsøge at forklare grundlaget. Analysen her vil særligt tage udgangspunkt i en 
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situation, hvor lærerens selvstændige og umiddelbare vurdering af Peter er eksemplificeret og dermed 

oplagt som undersøgelsesfelt. 

Peter udviser tegn på besvær med at fastholde koncentrationen (jf. observationen). Denne udfordring er 

forsøgt løst via en fysisk ramme, der skal fungere som blokade for forstyrrende indtryk (jf. casen). Denne 

vurdering af Peter og den valgte løsning indikerer en elevfokuseret vurdering. Her er målet, at bestemme 

barnets funktionshæmning (Tetler & Langager, 2009). Det kan her antages, at det er vurderet, at Peters 

funktionshæmning består i hans forsøg på at interagere med klassekammerater, som hermed ligeledes må 

være vurderet til at være en uhensigtsmæssig interaktion. Denne vurdering og dette elevfokus vidner om 

en høj grad af rammesætning. Læreren, eller afsenderen, fører i denne situation en meget eksplicit 

pædagogisk praksis, hvor Peter, eller modtageren, ikke er givet betydningsfuld kontrol eller indflydelse. 

Dette understøttes yderligere i den observerede lektion, hvor Peter udviser tydelige tegn på at opleve 

udfordringer i mødet med den stillede arbejdsform og aktivitet. Peter sidder uroligt, og Peter indstiller efter 

kort tid arbejdet med opgaven (jf. observationen). Denne udvikling hos Peter forsøger læreren at stoppe, 

ved at bede Peter forlade klasselokalet hvis ikke adfærden ændres, og fokus flyttes tilbage til aktiviteten (jf. 

observationen). Her fæstnes læreren ved et fagligt fokus i vurderingen af Peter – det vurderes, at Peter ikke 

løser opgaven tilfredsstillende, og dette fokus udgør basis for lærerens løsningsforslag; at forlade 

klasselokalet. Hermed funderes løsningsforslaget i en antagelse af at problematikken er faglig, da Peters 

fravær ville flytte ham fra problematikken – altså den opgave, han blev bedt om at løse. Denne faglige 

fokusering vidner om et læringsmiljø præget af kollektionskode. Et læringsmiljø præget af kollektionskoden 

er ofte præget af en stærk grad af klassifikation og rammesætning (Tetler & Langager, 2009). Lærerens 

vurdering af Peter vil hermed tage afsæt i den singulære diskurs, som ramme for forståelse af Peter. Denne 

singulære diskurs bliver lærerens udgangspunkt, fordi hun er en del af en skole, som er præget af 

kollektionskoden og stærk klassifikation og rammesætning, hvilket også er karakteristisk for den singulære 

diskurs. Når læreren forstår Peter via en singulær diskurs, vil det bevirke, at hun indtænker løsninger på 

baggrund af en monokausalitetsvurderinger. Denne monokausale forklaringsteknik er yderligere 

kendetegnende i Ole Løws afklaring af begrebet ’den definerende skolekultur’. Læreren vil løse situationen, 

ved at bede Peter forlade klasseværelset. Dette vidner om, lærerens antagelse af få variable i 

problematikken. Problematikken – og dermed også løsningen -  kan siges at simplificeres grundet lærerens 

professionelle udfoldelse i en definerende skolekultur og en faglig anskuelse, der forankres i den singulære 

diskurs og dermed den høje klassifikation og rammesætning. 

Det kan derfor antages, at læreren egentligt forsøger at hjælpe Peter, men beror denne hjælp på en 

pædagogisk kode, der ikke grundlæggende er inkluderende, vil lærerens hjælp muligvis aldrig opnå 
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inkluderende effekt. Det er derfor yderst relevant at se på hvilke skolekulturelle rammer, læreren udfolder 

sin profession i.  

En inkluderende skolekultur 
I forsøget på at afdække de skolekulturelle forhold fra casen og observationen, vil jeg analysere teammødet 

omkring Peter. Analysen bygger overordnet på Ole Løws ’det narrative perspektiv’, som inddeles i tre 

elementer; kontrast, metakognition og de eksternaliserende spørgsmål. Dette er præsenteret og redegjort 

for i teoriafsnittet. 

Der er bred enighed i teamet om Peters sociale og faglige situation (jf. casen). Der eksisterer ikke 

alternative eller modsættende fortællinger om Peter, og der opstår derfor ikke kontrast i narrativen om 

Peter. Dette bevirker at teamet bekræfter hinanden indbyrdes i den etablerede opfattelse af Peter, og 

derfor styrkes forståelsen af, at Peter passer ind i den totaliserende kategori, som han placeres i. Netop 

dette fænomen beskrives som ’den institutionelle dømmekraft’. Den institutionelle dømmekraft bevirker, 

at fagfolk, der er en del af samme professionelle miljø, ofte har en tendens til enstemmigt at vægte nogle 

omstændigheder tungere end andre (Tetler & Langager, 2009). Med den institutionelle dømmekraft går 

kontrasten tabt, og dette er karakteristisk for netop dette teammøde. 

Den brede enighed og den ensidige fortælling fordrer ikke et metakognitivt element i narrativen om Peter. 

Når lærerne møder ligestillede faglige synspunkter i harmoni med deres eget, motiveres de ikke til at 

forholde sig metakognitivt til deres egen vurdering af og fortælling om Peter. 

Denne mangel på metakognition kan forklares i fraværet af de eksternaliserende spørgsmål. Når Peter 

gentagne gange ender i konflikter på vej til og fra faglokaler (jf. casen), kunne det synes relevant at 

reflektere over, på hvilken baggrund konflikterne opstår og hvilke effekter netop denne, næsten vanlige, 

udfordring har på Peter. Dog ville denne refleksion forudsætte et eksternaliserende spørgsmål som åbning. 

I stedet indtænkes problematikken i en monokausalitetstænkning, hvor løsningen bliver, at Peter skal gå 

alene til og fra faglokaler (jf. casen). Et andet eksempel der tydeliggør fraværet af det narrative perspektiv 

og dermed manglen på kontrast, metakognition og de eksternaliserende spørgsmål, er teamets behandling 

af frikvartersproblematikker omkring Peter. De hyppige konflikter og Peters udadreagerende adfærd bliver 

fundament for løsningen; at Peter holder frikvarter i en anden skolegård end den tilhørerende 4. 

klassesårgangen. 

Denne monokausalitetstænkning var karakteristisk i den observerede lektion, og forefindes også tydeligt i 

teammødets bearbejdning af Peters situation. Her understøttes yderligere belægget for at konkludere, at 

læreren arbejder i en definerende skolekultur, og udvikler derfor sin profession i en skolekultur præget af 

den stærke klassifikation og den stærke rammesætning. Som tidligere nævnt, kan der trækkes paralleller 

mellem Ole Løws ide om monokausalitetstænkning som del af den definerende skolekultur og Basil 
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Bernsteins begreb ’singulær diskurs’ som del af en pædagogisk kode præget af høj klassifikation og 

rammesætning. Om teammødet kan det derfor siges, at i fraværet af den narrative tilgang og i 

tilstedeværelsen af den definerende skolekultur findes den singulære diskurs. Når denne singulære diskurs 

eksisterer i en definerende skolekultur, vil den ikke opnå rekontekstualisering, da dette forudsættes af en 

lavere grad af klassifikation og rammesætning. Praktisk kunne teamet opnå denne rekontekstualisering – 

og dermed bevæge sig fra den singulære diskurs til vidensregionalisering – via det narrative perspektiv. 

Dette ville medføre en vidensregionalisering, idet den singulære diskurs ville åbnes for kontekster.  

 

Peter, læreren og det inkluderende læringsmiljø 
I denne del af analysen vil jeg forholde mig mere praktisk og handlingsorienteret. Handlingsforslag vil være 

forankrede i den indsigt og forståelse, der er opnået via den teoretiske behandling af empirien. Yderligere 

vil handlingsforslagene være funderet i og understøttet af den udvalgte nationale og internationale 

forskning omhandlende inklusion, som er redegjort for i empiriafsnittet. I overensstemmelse med den 

induktive undersøgelsesmetode, vil handlingsforslagene være forankret i at belyse den ideelle praksis.  

2015-rapporten ”Inkluderende skolemiljøer” fra SFI, forsøger at kortlægge hvilke pædagogiske metoder – 

såsom cooperative learning, KRAP – der understøtter elevers trivsel og læring, og det inkluderende 

læringsmiljø. Om disse pædagogiske metoder har en effekt, er afhængigt af, hvad der søges opnået.  

Lærerens mål i arbejdet med Peter er at samle dokumentation, der kan påpege nødvendigheden af et 

specialtilbud (jf. casen). Dermed skaber læreren en selektiv organisering af pædagogiske metoder, der helst 

skal beskrives som værende mislykket. Dermed betinger denne kontekst, at de pædagogiske metoder ikke 

fremmer et inkluderende læringsmiljø, da dette ikke er deres grundlæggende formål.  

SFI-rapporten anbefaler, at den enkelte skole skal definere disse inkluderende mål, hvori konteksten 

skabes. Dette kunne være første skridt i målet mod en inkluderende skolekultur på Peters skole. Der skulle 

etableres tydelige mål, der havde til formål at skabe rammer for udvikling af inkluderende læringsmiljøer. 

Hermed ville læreren heller ikke opnå faglig enighed fra ledelses side omkring en målrettet ekskludering, 

som det er tilfældet i casen. Muligvis ville de tydelige, inkluderende og centraliserede mål medføre, at 

læreren slet ikke tænkte i ekskluderende praksisser og metoder, da det jo ikke ville være en praktisk 

mulighed. Disse mål kunne funderes i værdisættet fra 2011-udgaven af Inkluderingshåndbogen af Booth og 

Ainscow. Anvendes dette værdisæt til at måle skolens inkluderende praksis med afsæt i casen og 

observationen, vil lighed, deltagelse, fællesskab, respekt for forskellighed og bæredygtighed være svage 

faktorer. Peter er fysisk ekskluderet via opslagstavlerne, og får ikke mulighed for at deltage aktivt i det 

fællesskab, han burde være en del af. Dette eksemplificeres ved teamets vedtagelse om, at Peter skal 

afholde frikvarter i en anden gård, end den der tilhører hans årgang (jf. casen). Denne barriere forhindrer 
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Peter i at opleve sig selv som bidragyder til harmonisk samspil mellem individualitet og fællesskab. Netop 

denne barriere fordrer eksklusion, og udvikler derfor ikke bæredygtighed i læringsmiljøet.  

SFI-rapporten beskriver konkrete tiltag, der kan implementeres i udviklingen af inkluderende skolemiljøer, 

som her ville være relevante. Dog skal det påpeges, at tiltagenes inkluderende effekt er betinget af 

konteksten og formålet for at implementere disse pædagogiske indsatser (SFI - Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd, 2015).  

Rapporten peger på eleven som indehaver af en aktiv rolle i og indehaver af ansvar for et inkluderende 

læringsmiljø (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2015). Her skal Peter altså betragtes som en 

aktiv medskaber af og ansvarshaver for et inkluderende læringsmiljø – ikke som en barriere for det præcis 

samme. Læreren kunne her eksplicit medtage Peters betragtninger og overvejelser for, hvordan der kan 

skabes et læringsmiljø med plads til alle. Således vil Peter få mulighed for at opnå en følelse af 

medbestemmelse og ejerskab, og kunne i højere grad være tilbøjelig til at efterleve egne idéer og 

opfattelser af, hvorledes der kan opnås trivsel i klasseværelset. Disse ville dermed ikke føles fremmede og 

som udefrakommende krav, hvis han selv deltager i formuleringen af dem.  

Yderligere kan der etableres lege- og læringsmakkere til fordel for det inkluderende læringsmiljø. Skulle 

læreren danne makkerpar, der har til formål at støtte hinanden lege- og læringsmæssigt, kunne dette skabe 

en forståelse for individet i forståelsen af den enkeltes rolle i gruppedynamikker (SFI - Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd, 2015). Dette kan også vurderes hensigtsmæssigt i Peters konkrete situation. 

Peter udviser stor interesse i at indgå i sociale relationer (jf. casen og observationen). Dette ses ved, at 

Peter gentagne gange forsøger at komme i snak med klassekammerater i timen og i hans iver, for at blive 

valgt i mime-aktiviteten. Etablerede læreren disse relationer ville det ideelt betyde, at Peter ville opleve at 

være i en betydningsfuld relation, hvor han måtte opleve en følelse af at bidrage til fællesskabet - og 

modtage og tilbyde værdifuld støtte. Dette skaber forudsætninger for at styrke de inkluderende værdier, da 

der således konstrueres en ligeværdig relation mellem Peter og en klassekammerat, der hjælper til at 

deltage i fællesskabet, som dermed fremmer bæredygtigheden, og belyser en aktiv og fungerende respekt 

for forskellighed. 

Etablerede skolen disse tydelige rammer og målsætninger for inklusionsfremmende praksis, ville dette 

være at signalere til skolens øvrige personale, at den inkluderende praksis ikke kan und- eller fraviges. 

Dette ville være grundlag for at skabe en forandret skolekultur, hvor eksempelvis det narrative perspektiv 

kunne være en metode for at føre en faglig og professionel dialog om børn i komplicerede 

læringssituationer. Her skulle bevægelsen komme fra ledelsesniveau, og influere personalet til at efterleve 

principperne. En sådan bevægelse ville kræve svage grænser mellem kategorier, altså en lav grad af 

klassifikation og rammesætning. Dette ville betyde, at skolen skulle bevæge sig fra grundlæggende at 
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basere sig på definerende skolekultur og mod den analyserende skolekultur. Dette udgør dog et 

overvejende teoretisk fundament for begrundelsen. Sammenholdes den præsenterede nationale og 

internationale empiri, vil det ses at disse kan understøtte hinanden i overensstemmelse med teoriens og 

empiriens resultater. Det ekskluderende læringsmiljø som Peter befinder sig i, er præget af en definerende 

skolekultur. Dette ses i interaktionen mellem Peter og læreren i undervisningen og i dialogen om Peter på 

teammødet. Det kan her vidne om, at den definerende skolekultur – skolen præget af kollektionskode og 

høj klassifikation og rammesætning – vil skabe ekskluderende miljøer, uanset omfanget af inkluderende 

indsatser. I SFI-rapporten påpeges vigtigheden af den kontekstuelle forståelse af inkluderende indsatser 

(SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2015), og Inkluderingshåndbogen understreger 

vigtigheden af et fælles værdisæt, som omsættes til inkluderende handlinger (Booth & Ainscow, 2011). 

Sammenholdes disse forskningsresultater med min empiri, vil dette kunne virke bekræftende og 

validerende netop i kraft af modsætningen. Læringsmiljøet omgivende Peter mangler det fælles værdisæt, 

den analyserende tilgang og den svage rammesætning – der ideelt ville føre til balance i kommunikationen 

mellem både kolleger indbyrdes og mellem Peter og lærerne – som medfører det ekskluderende miljø. Det 

kan altså her tænkes, at netop fraværet af disse evidente inkluderende indsatser, skaber det ekskluderende 

miljø, hvilket - i dette projekt – kan bekræfte dem som værende evidente.  

Diskussion 

Der findes utallige elementer, der er værd at diskutere, når der tales om skolekultur og det inkluderende 

læringsmiljø. Jeg vil i det følgende forsøge at belyse centrale og forskellige forklaringer på, hvorfor skolen 

og læreren ikke føler inklusionen som en forpligtigelse, eller vurderer den mulig. Jeg vil centrere 

diskussionen om flere forklaringsmuligheder overordnet belyst via metaperspektiver. Disse 

metaperspektiver tager udgangspunkt i et helikopterperspektiv på nogle af problematikkerne omgivende 

skolen og læreren omkring Peter. Diskussionen vil dermed ikke behandle skolen, Peter og læreren konkret, 

men forsøge at forklare nogle af problematikkerne i mere generel forstand.  

Det viser sig, at ’tilbageførte elever’ som de benævnes, generelt placeres i de svagere klasser. Disse svagere 

klasser er præget af lavere gennemsnitlig score i dansk og matematik i de nationale test, flere støttetimer 

til ikke-tilbageførte elever og hjem med færre ressourcer (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 

2015). Her ses altså en tendens, der vidner om, at skolerne bevidst vælger at sætte disse børn i 

komplicerede læringssituationer ind i klasser, der overordnet er dårligere stillet i forhold til eksempelvis 

andre klasser på årgangen. Hvad dette mønster bunder i, tilbyder SFI-rapporten ikke nogen forklaring på.  

Ses mønstret i et skolehistorisk lys, vil en mulig forklaring præsentere sig. Som redegjort for i teori-afsnittet 

af dette projekt, ligger der en tradition i den danske folkeskolen for en særlig opfattelse af børn i 
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komplicerede læringssituationer. Det psyko-medicinske perspektiv, der karakteriserer eventuelle 

problemer som iboende barnet, har været dominerende historisk set. Behandlingen var kompenserende 

specialpædagogik og tanken var, at barnet kunne ’repareres’ (Østergaard & Kjær, 2013). Denne tankegang 

var stærkt præget af en årsag-virkning-opfattelse – altså blev problematikken forstået via mono-kausale 

forklaringer.  

Når det viser sig, at børn i komplicerede læringssituationer overordnet placeres i klasser, der er dårligere 

stillet fagligt og socialt, kan det her diskuteres, om skolerne stadig præges af dette psyko-medicinske blik på 

børn i komplicerede læringssituationer. Dette eksisterende mønster i placeringen af de tilbageførte elever, 

lægger op til en kritisk undersøgelse af, hvilket motiv der lægger til grundlag for disse tilsyneladende 

systematiske placeringer. Med rod i skolehistorien, kan det diskuteres, om skolerne vurderer disse elever 

som potentielle ”ødelæggere” af klasser, og dermed placerer dem i de klasser, der på forhånd vurderes til 

at være svagere stillet. Er dette tilfældet, ville det betyde, at skolerne opererer i en form for ’damage 

control’-tænkning, når tilbageførte elever skal placeres. Dette strider imod tanken om at ’forskellighed er 

en styrke’, som understreges som et grundprincip i forståelsen og etableringen af inkluderende praksis 

(UNESCO, 2005). Hvis forskellighed ikke opfattes som en styrke, vil fundamentet for god inklusionspraksis 

være svækket fra start. Her er det naturligt at diskutere, hvad der kunne ligge til hindring i adoptionen af 

denne inkluderende tankegang på skolerne. Jeg vil i det følgende forsøge at belyse en mulig forklaring. 

>>I undervisningen kan blandt andet anvendes undervisningsdifferentiering, holddannelse, 

tolærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som 

helhed.<< (Undervisningsministeriet, Regler for specialundervisning, 2016) 

I ovenstående citat fra Undervisningsministeriet benævnes blandet andet undervisningsdifferentiering, som 

en mulig for støtte, der kan gives i arbejdet med børn, der har brug for mindre end ni støttetimer ugentligt. 

Denne mulige støtte vurderes til, at kunne være til gavn for både den enkelte elev og hele klassen.  

I Folkeskolelovens §18 forpligtes lærere dog til undervisningsdifferentiering: 

>>Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, 

undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt 

emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger.<< (Folkeskoleloven, 2016) 

Der opstår altså en formel forvirring fra Undervisningsministeriets side, når undervisningsdifferentiering 

dels benævnes som et muligt og valgfrit støtteredskab i arbejdet med elever, der modtager 

specialundervisning i folkeskolen, men samtidigt understreges som værende et forpligtende princip for 

almen undervisning. Utydeligheden består blandt andet i, at der i den almene undervisning for de almene 

elever er et krav om undervisningsdifferentiering som grundprincip for udformning af undervisningen. 
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Samtidig placeres børn i komplicerede læringssituationer i en kategori, hvor denne rettighed – der 

uomtvisteligt og indiskutabelt også omfatter dem – nu benævnes som en mulighed i stedet. Hermed gives 

et indtryk fra centralt hold, at børn i komplicerede læringssituationer, der modtager støtte i mindre end ni 

timer ugentligt, ikke har den samme grundlæggende rettighed for undervisningsdifferentiering, som elever 

der ikke modtager specialpædagogisk bistand. Dette kan lede til en kategorisering, hvor disse børn fremstår 

som værende en slags undergruppe i forhold til den almene elevgruppe.  

Når der opstår et sådant skel fra centralt hold mellem børn der modtager specialundervisning og børn der 

ikke gør, er det nærliggende at belyse på hvilken baggrund skellet opstår, og hvilke konsekvenser det kan 

have for at skabe et inkluderende læringsmiljø. 

Skelnen mellem én elevgruppe og en anden opstår idet der tænkes i kategorier. Disse kategorier kan siges 

at dannes på baggrund af et normalitetsbegreb. Når der fra Undervisningsministeriets side rådgives om 

støtte til børn, der modtager specialundervisning, hvor støtten karakteriseres som rettet mod eleven via 

eksempelvis undervisningsdifferentiering, vidner dette om et normalitetsbegreb dannet på baggrund af en 

psyko-medicinsk forståelse af barnet. Når den uhensigtsmæssige adfærd søges forklaret via en årsag 

iboende barnet, og søges løst gennem et primært fokus på barnet, vil det være en psykomedicinsk 

normalitetsforståelse, der dominerer (Quvang, 2016). 

Der er altså tale om et formelt grundlag, der kan siges at operere på baggrund af et psyko-medicinsk 

normalitetsbegreb. Som slået fast flere gange i dette projekt, kræver inkluderende miljøer kontektstuelle 

forståelser. Når der eksisterer et misforhold mellem en målsætning om inklusion og en forståelse af børn 

via et psyko-medicinsk normalitetsbegreb, kan der stilles spørgsmålstegn ved om inklusion bliver en utopi. 

Spørgsmålet om hvorvidt inklusion overhovedet er en praktisk mulighed i et system, der kategoriserer 

elevgrupper på baggrund af et psyko-medicinsk perspektiv, er værd at stille.  

Yderligere kan dette problematisere forventningen til lærere om, at være den udøvende og kompetente 

hånd, der leder inklusionen i folkeskolen. Det er blevet illustreret, at lærere – på nogle områder - arbejder 

på et tvetydigt formelt grundlag, der anskuer problematikker via en monokausalitetstænkning. Derudover 

er det velkendt, at skolen i Danmark i lang tid har håndteret børn i komplicerede læringssituationer 

gennem en patologisk forståelse. Alligevel kan det siges, at lærere nu forventes at agere i modsætning til 

den kultur, der har præget – og i et vist omfang muligvis stadig gør det – tænkningen i skolen. Samtidig 

forventes det også, at lærere agerer modsat den tænkning, der kan siges at være den grundlæggende for 

lovgivningen og vejledningen på området. Nærliggende er det at overveje, hvorvidt det er rimeligt og 

realistisk at forvente at denne omstilling skal spire hos lærerne - og yderligere kan det diskuteres om det 

reelt er muligt. 

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Anne Rintza Baldersbæk – LE120077 
Burde vi tale lidt om skolekultur? 
UCSyd Esbjerg 

21 
 

Konklusion 

Projektet her opnår ikke en generaliserbar konklusion eller sandhed. Dog kan det anvendes kontekstuelt og 

systemisk i forsøget på at opnå en forståelse af, hvorledes inklusion er kompliceret i forhold til skolekultur 

og etablering af et inkluderende læringsmiljø. Disse kompliceringer er beskrevet i en case-kontekst og vil 

derfor være beskrevet kontekstuelt og systemisk. Der kan derfor ikke præsenteres et endegyldigt svar på 

min problemformulering. I stedet må konklusionen være, at et sådant spørgsmål ikke skal eller kan 

besvares endegyldigt.  

Denne mangel på generaliserbarhed, der karakteriserer dette projekt, er dog også kendetegnede for et 

centralt emne herfra. Inklusion. 

Inklusion kan ikke generaliseres, men kræver en helt basal forståelse af situationer som værende 

kontekstafhængige. Denne systemiske forståelse skal i et inkluderende læringsmiljø være central på flere 

niveauer – i skolekulturen, i kollegialt samarbejde, i læringsmiljøerne, i relationen mellem barn og lærer og i 

forståelsen af barnets komplicerede læringssituation. 

Den gode inkluderende praksis vil derfor være kontekstafhængig. Dog belyser dette projekt overordnet 

nogle præmisser, der kan være nødvendige for etableringen af det inkluderende læringsmiljø. Der stilles 

blandt andet spørgsmålstegn ved, om den definerende skolekultur overhovedet kan fungere som ramme 

for egentlig inkluderende praksis. I overbevisningen om at inklusion skal anskues og operationaliseres 

kontekstuelt, belyses den definerende skolekultur som værende et problematisk udgangspunkt for 

etableringen af netop dette. Yderligere problematiseres et muligt historisk levn, der bevirker at børn i 

komplicerede læringssituationer, måske stadig opfattes via en psyko-medicinsk forståelsesramme. Om 

disse faktorer endegyldigt er skyld i at inklusionen mislykkes, kan ikke stadfæstes. Dog tilbyder projektet 

belæg for at problematisere disse, som værende udgangspunkt for inkluderende praksis. 

Som nævnt, vil inklusion være et spørgsmål om kontekst. Jeg vil dog tilbyde mit bud på hvorledes, der kan 

skabes fundament for et inkluderende læringsmiljø i denne kontekst. Et muligt bud på hvorledes inklusion 

kunne opnås i netop den kontekst, der præsenteres i projektet, kunne være følgende: 

Den inkluderende praksis udvikles i et felt mellem; at udfolde sit professionelle virke i en skolekultur præget 

af centralt stillede inkluderende værdier, at anerkende og bruge forskelligheden i elevgruppen som 

ressource samt at forholde sig metakognitivt til egne praksisser og forståelser.  

Således findes der ikke en opskrift på inklusion, men det er dog essentielt at turde definere det i 

kontekstsammenhæng. 

Perspektivering 

I forbindelse med dette projekt og en opnået forståelse af at, der ikke findes en opskrift på inklusion, kunne 
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det være interessant at undersøge om der eksisterer – og i så fald hvilke - faktorer, der kan gøre det 

umuligt at etablere et inkluderende læringsmiljø. 

Meget forskning undersøger hvornår og hvor inklusion lykkes. Dog oplever lærerne generelt, at inklusionen 

ikke lykkes og de føler sig ikke kompetente til at varetage opgaven (SFI - Det Nationale Forskningscenter for 

Velfærd, 2015). I denne sammenhæng kunne det være interessant at undersøge – om muligt - hvilke 

barrierer, der eksisterer i det inkluderende læringsmiljø. Herved ville inklusionen ikke blot være belyst via 

beskrivelsen af den ideelle praksis og de gode inklusionsindsatser, men lærerne kunne således også 

forholde sig til, hvad der direkte kunne hæmme inkluderende praksis. Et sådant grundlag, kunne være 

fundament for et nuanceret billede af inklusionsfremmende praksis, da dette ville tilbyde et nyt perspektiv i 

arbejdet med inklusion. Netop dette perspektiv mener jeg kunne være interessant at belyse, da jeg selv 

oplevede en passioneret lærer, der udviste reel og dybfølt interesse i klassens trivsel, men ikke håndterede 

det inkluderende læringsmiljø hensigtsmæssigt. Jeg er derfor ikke overbevist om, at denne lærer var klar 

over den ekskluderende effekt, hendes handlinger omkring Peter muligvis medførte. Der kunne således 

eventuelt etableres en endnu tydeligere ramme for læreren, til at belyse det inkluderende læringsmiljø, 

hvis denne ramme også indeholdt elementer af ekskluderende praksis. Dermed ville gængse misforståelser 

af inkluderende praksis, som det ses med eksempelvis – efter min mening - opslagstavler brugt som 

isolation mellem barn og resterende klasse, muligvis kunne blive manet til jorden. 

I min problemafgrænsning beskriver jeg blandt andet, hvordan det relationelle element ikke er medtaget i 

projektet. I kraft af min overbevisning af relationens vigtighed og særlige betydning, kunne det være 

interessant at undersøge relationer mellem lærer og børn i inkluderende læringsmiljøer – og ekskluderende 

læringsmiljøer. Det ville være nærliggende at undersøge, hvorvidt der eksisterer repræsentative 

relationelle mønstre i disse miljøer. Skulle relationen vise sig at være afgørende i det inkluderende 

læringsmiljø, ville det være oplagt at overveje hvilke konsekvenser og dilemmaer, der følger et sådant 

faktum. Hvis inklusion er relationelt betinget, kan det måske siges at inklusion samtidig er personafhængigt 

– og hvordan kan dette i så fald håndteres?  

Et tredje dilemma, jeg er blevet opmærksom på i arbejdet med projektet, centrerer sig om 

inklusionsdiskursen. Når inklusion skal opfattes og forstås kontekstuelt og i mere eller mindre flydende 

rammer, hvorledes kan der da alligevel dannes en definition på inklusion? Uden definitionen kan en reel 

forståelse måske være svær at opnå, da kategoriseringer, mønstre og rammer forudsætter mange af de 

forståelser, vi bevæger os i. Når inklusion så ikke kan kategoriseres, hvorledes kan den så videreformidles 

og italesættes? Dette dilemma opstår i kraft af inklusion som et fænomen, der kræver et systemisk og 

kontekstuelt perspektiv – men som samtidig skal forklares og defineres i et forsøg på at gøre det 

håndterbart i skolen. 
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Utallige spørgsmål melder sig i arbejdet med og undersøgelsen af det inkluderende læringsmiljø. Én ting er 

dog sikkert; inklusion er børnenes rettighed og ikke lærerens valg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Anne Rintza Baldersbæk – LE120077 
Burde vi tale lidt om skolekultur? 
UCSyd Esbjerg 

24 
 

Bibliografi 
Ainscow, M. (2008). Udvikling af inkluderende praksis og kultur. I R. Alenkær, Den inkluderende skole - en 

grundbog (s. 139-159). København: Frydenlund. 

Bag om inklusion. (6. maj 2016). Hentet fra Undervisningsministeriet: 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Inklusion/Bagom-

inklusion 

Bernstein, B. (2001). Pædagogik, diskurs og magt. Viborg: Akademisk Forlag. 

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Index for Inclusion (på dansk: Inkluderingshåndbogen). Bristol, UK: Centre 

for Studies on Inclusive Education. 

Dyssegaard, C. B., & Larsen, M. S. (2013). Viden om inklusion. København: Dansk Clearinghouse for 

Uddannelsesforskning. 

Folkeskoleloven. (17. marts 2016). Hentet fra Retsinformation: 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176327 

Gjøsund, P., & Huseby, R. (2010). Observationsarbejde i skolen. København: Gyldendal. 

Høyen, M. (2010). Teori i undersøgelser. I B. Nielsen, N. G. Nielsen, & N. Mølgaard, Professionsbachelor (s. 

96-112). København: UCC. 

Inklusionsloven vedtaget. (5. maj 2016). Hentet fra Folkeskolen: 

https://www.folkeskolen.dk/511352/inklusionsloven-vedtaget-specialbegrebet-aendres-radikalt 

Jacobsen, B., Hillersdal, L., & Walker, H. K. (2010). Forskningsmetoder: Observation, interview og 

spørgeskema. I B. Nielsen, N. G. Nielsen, & N. Mølgaard, Professionsbachelor (s. 65-95). København: 

UCC. 

Jensen, E., & Løw, O. (red). (2009). Klasseledelse. København: Akademisk Forlag. 

Molbæk, M., Hedegaard-Sørensen, L., & Quvang, C. (2014). Deltagelse og forskellighed - en grundbog om 

inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis. Aarhus: ViaSystime. 

Quvang, C. (red). (2016). Specialpædagogik - en introduktion. Livonia: Hans Reitzels Forlag. 

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. (2015). Inkluderende skolemiljøer - elevernes roller. 

København: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S. 

Tetler, S. (2008). Historien bag begrebet 'den inkluderende skole'. I R. (. Alenkær, Den inkluderende skole - 

en grundbog (s. 31-46). København: Frydenlund. 

Tetler, S., & Langager, S. (red). (2009). Specialpædagogik i skolen. København: Gyldendal. 

Tetler, S., Ferguson, D. L., Baltzer, K., & Boye, C. (2011). Inkluderet i skolens læringsfællesskab? En 

fortløbende problemidentifikations- og løsningsstrategi. Frederikshavn: Dafolo. 

Undervisningsministeriet. (07. maj 2016). Inklusion er et menneskesyn. Hentet fra Undervisningsministeriet: 

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/inklusion/Content/News/2013/130625-Stafetten-Er-

daginstitutioner-bare-underholdning 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Anne Rintza Baldersbæk – LE120077 
Burde vi tale lidt om skolekultur? 
UCSyd Esbjerg 

25 
 

Undervisningsministeriet. (27. maj 2016). Regler for specialundervisning. Hentet fra 

Undervisningsministeriet: https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-

laeringsmiljoe/Specialundervisning/Regler-for-specialundervisning 

UNESCO. (2005). Guidelines for Inclusion: Ensuring Access for Education for All. Paris: United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization. 

Østergaard, A., & Kjær, G. (2013). Inklusionens didaktik. Frederikshavn: Dafolo. 

 

 

 
 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016




