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Det nødvendige 
samarbejde

En flue på væggen

Det var onsdag morgen, og klokken ringede ind til 
dansk for eleverne i 4.b. Jeg havde i min egenskab af inklusionsfor-
sker fået lov at være flue på væggen i dansktimen. Klassen havde 
nemlig nogle problemer med uro og mistrivsel, som lærerne gerne 
ville have hjælp til at løse. 

Denne morgen var de fleste børn i klassen, da 
klasselæreren Lotte kom ind ad døren for at begynde timen. De 25 
børn var en livlig flok med meget på hjerte, som de skulle fortæl-
le hinanden fra morgenstunden. Lotte navigerede i dette støj- og 
bevægelsesfyldte farvand, med hjemmevante rutiner og høj stem-
meføring. Efter et stykke tid faldt der ro over klassen, og Lotte fik 
overblik over, hvem der manglede denne onsdag morgen. 

Det var efterhånden blevet en sædvane, at Karl 
ikke var der, for han havde gennem længere tid været ked af at gå i 
skole. Både i timerne og sammen med kammeraterne i frikvarterer-
ne. Det var blandt andet på grund af Karl, at jeg var blevet bedt om 



8 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

at komme på besøg i klassen. Gennem mange års forskning og ad-
skillige besøg på skoler har jeg nemlig fået viden om og erfaringer 
med børn, der ikke trives i skolen. Men hvorfor kan Karl og mange 
andre børn have det svært i skolen, og hvordan kan de voksne om-
kring børnene samarbejde om at ændre på det? Det handler denne 
her bog om.

Karls fravær er på ingen måde enestående. Der 
er ganske mange børn i folkeskolen, som mistrives. Det bekræfter 
både trivselsundersøgelser og erfaringer fra skoler og Pædagogi-
ske Psykologiske Rådgivninger rundt omkring i landet. Og selvom 
dygtige voksne hver dag arbejder ihærdigt på at give alle børn den 
bedst mulige skolegang, så vil der altid være børn, der har det 
svært i skolen. Og hvert eneste barn i mistrivsel er et barn for me-
get, og noget, vi altid må tage alvorligt.

Mistrivsel har mange og ofte komplekse årsager, 
og Karls mistrivsel var ingen undtagelse. Men en ting er årsagerne, 
en anden ting er det, lærere og pædagoger gør, når de får øje på 
et barn, der ikke har det godt i skolen. I Karls tilfælde blev hans 
mistrivsel forstærket af klassekulturen, af arbejdsgange på skolen 
og manglende samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det gi-
ver derfor god mening at se Karls skolegang som et eksempel på, 
hvordan krav og ønsker om både samarbejde og inklusion udfordrer 
lærere og pædagoger i deres daglige arbejde overalt i landet.

Toppen af isbjerget

Lærerne i 4.b kunne fortælle, at Karl siden 0. klas-
se havde haft gode relationer til kammeraterne og stor appetit på 
skolearbejdet. Det samme var tilfældet i de følgende skoleår. Men i 
løbet af 4. klasse blev Karls forældre mere og mere bekymrede for 
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ham. Det var, som om han oftere og oftere ’faldt fra hinanden’, når 
han kom hjem fra skole. Han fik voldsomme raserianfald og havde 
det dårligt, når familiens vaner og rutiner pludselig blev ændret. 
Han havde svært ved at sove, vågnede med mareridt og ville have 
sin mor hos sig om natten. Oftere og oftere følte han sig dårlig og 
ville ikke i skole. Hvis han kom i skole, blev han ’ringet hjem’ med 
ondt i hovedet, ondt i maven eller ondt i benet i løbet af formid-
dagen. Det er vel næsten unødvendigt at bemærke, at det var en 
enorm belastning for familien, både praktisk og følelsesmæssigt.

I begyndelsen kunne lærerne ikke genkende for-
ældrenes beskrivelser af Karl. I skolen deltog han i timerne, han var 
en vellidt kammerat i frikvartererne og var ofte inviteret hjem på 
legeaftaler. Hverken lærere eller pædagoger delte derfor forældre-
nes bekymring. Der var lidt snak om overdrivelse, sygeliggørelse 
og manglende fasthed i opdragelsen, hvilket gjorde samarbejdet 
mellem Karls forældre og skolen mere og mere anstrengt. Først da 
Karls fravær eskalerede, og han begyndte at tage hjem fra skole 
midt på dagen, erkendte skolen, at der var et problem omkring Karl, 
og PPR blev kontaktet. 

Nogle måneder efter PPR-psykologens første be-
søg fik Karl tilknyttet en pædagog, der i nogle timer om ugen skulle 
hjælpe ham i klassen. Mette var en dygtig pædagog, men hun hav-
de ingen specialpædagogisk uddannelse. Hun havde måske også 
derfor svært ved at finde ud af, hvordan hun bedst kunne arbejde 
sammen med klassens lærere. Som på mange andre skoler savne-
de lærerne klart definerede arbejdsgange, tid til samarbejde, fælles 
forberedelse og evaluering. Derfor valgte Mette ofte at tage Karl 
ud af klassen og med over i den tilstødende pavillonbygning, når 
hun vurderede, at han havde brug for en pause. Alligevel steg Karls 
fravær, og en dag holdt han helt op med at komme i skole. På trods 
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af adskillige møder mellem skole og hjem fik Karl, til sine forældres 
lettelse og sorg, nogle måneder efter en plads på en specialskole. 

Med Karls farvel til klassen blev det tydeligt, at 
han langtfra var det eneste barn, der havde det svært i klassen. 4.b 
var præget af eskalerende mobbe- og eksklusionsmønstre. Flere 
børn var kede af at gå i skole. Problemet blev altså ikke løst af, at 
Karl ikke længere var en del af fællesskabet, tværtimod stod det 
klart, at Karl blot var den første symptombærer på en klasse, der 
generelt var præget af social utryghed og et højt niveau af støj og 
uro.

To sider af samme sag

Siden 2002 har jeg forsket i og arbejdet med 
børn med særlige behov i børnehaver og skoler. Som forsker har 
jeg vejledt talrige lærere, pædagoger, studerende og forældre. I 
denne bog samler jeg refleksioner og erfaringer fra mit eget og 
kollegers arbejde i feltet omkring børn med særlige behov, inklusion 
og samarbejde. 

Det inkluderende arbejde er sprængfyldt med di-
lemmaer, og der vil derfor være langt mellem de ubesværede og 
vellykkede historier i bogen. Det betyder ikke, at de ikke findes, 
eller at det inkluderende arbejde er en umulig opgave. Jeg ser 
mange eksempler på solidt inkluderende arbejde rundt omkring på 
skolerne. Fælles for dem er, at det især er på skoler, hvor der er 
en høj grad af flydende og fleksibelt samarbejde. Derfor er netop 
sammenhængen mellem samarbejde og inklusion noget af det, der 
optager mig allermest, når jeg i dag taler med lærere og ledere om, 
hvordan de kan tilrettelægge deres inkluderende arbejde. 
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De praksisfortællinger, jeg gengiver i denne bog, 
indeholder alle elementer af afmagt, frustration og paradokser. De 
spejler situationer eller dele af situationer, som jeg ved, mange 
lærere, pædagoger, forældre, psykologer og skoleledere vil kunne 
genkende fra deres eget arbejde. Fortællingerne er flettet sammen 
af situationer og børneliv hentet mange forskellige steder fra, og 
de repræsenterer derfor mere end blot det enkelte barn, den enkel-
te klasse eller skole. Vi skal bruge dem til at se på, hvad det er for 
nogle mekanismer, der gemmer sig bag samarbejdet og dilemmaer-
ne omkring det inkluderende arbejde i skolen. 

Alle, der arbejder med at skabe fællesskab og 
trivsel i en klasse, ved, at der ikke findes noget quick fix eller nogen 
fast opskrift. Alligevel vil jeg vove den påstand, at både forebyg-
gelse og inklusion begynder med den måde, hvorpå vi organiserer 
vores samarbejde. 

Det inkluderende arbejde er vanskeligt af både 
strukturelle, tidsmæssige, organisatoriske, kulturelle og videns-
mæssige årsager. Men når vi vil forebygge, at børn falder ud af 
de faglige og sociale fællesskaber, er det inkluderende fokus helt 
afgørende. Forebyggelse og inklusion er to sider af samme sag.

Når vi samtidig ønsker at forstå, hvad samarbej-
de egentlig betyder, så er der én ting, der står helt klart. Det bety-
der ikke det samme for mig, som det gør for dig eller for dem, du 
skal arbejde sammen med. Det kan beskrives og forklares på alle 
mulige måder. Pædagogisk. Kulturelt. Didaktisk. Psykologisk. For 
blot at nævne nogle tilgange. Konsulenter, vejledere og forskere 
taler om tværfagligt og flerfagligt samarbejde og om eksterne og 
interne samarbejdsflader, men ude på skolerne i en travl hverdag 
flyder definitioner og begreber sammen, alt imens alle gør det så 
godt som muligt. Men forståelsen af, hvad ordene betyder i den 
pædagogiske praksis, kan, håber jeg, faktisk gøre en forskel.
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Det står allerede klart, at jeg her gør mig til tals-
kvinde for ’det nødvendige samarbejde’. Det er nødvendigt, at for-
ældre, politikere, pædagoger, lærere og forskere arbejder sammen 
om at skabe en inkluderende folkeskole. Til gengæld peger jeg ikke 
på én bestemt samarbejdsform, der er bedre end andre. Forskelli-
ge situationer kalder på forskellige løsninger, og det er vigtigt, at 
vi ved, hvilke muligheder vi har, når det er børn og inkluderende 
fællesskaber, vi samarbejder om. Jeg vil derfor bestræbe mig på at 
beskrive forskellige forståelser af, hvad det vil sige at samarbejde, 
og jeg tillader mig at plukke fra teorier og præsentationer af sam-
arbejdsformer og perspektiver, som kan være med til at kaste lys 
over de fortællinger og oplevelser, vi kender fra klasseværelset. 

Paradoksernes tid

Alle lærere og pædagoger ved, at det inkluderen-
de arbejde handler om at håndtere paradokser. Mange af os andre 
ved det også. Og skulle vi blive i tvivl, kan vi bare se på mediernes 
fremstilling. Aldrig har vi talt så meget om deltagelse i inkluderende 
fællesskaber, som vi gør i dag, og aldrig har det været vanskeligere 
at deltage. På den ene side er vi voksne mere opmærksomme på 
børn og deres – muligvis særlige – behov end nogensinde tidligere, 
på den anden side kan vi få det indtryk, at børn ikke tidligere i sam-
me omfang har haft brug for hjælp. Eller har haft adgang til hjælp. 
Eller er blevet taget alvorligt i deres behov for hjælp. Det kan være 
svært at afgøre, hvad der er den egentlige grund.

Under alle omstændigheder lever vi i en kompleks 
og vanskeligt gennemskuelig reel og virtuel virkelighed, som mange 
børn og unge må arbejde hårdt for at kunne finde rundt i og ikke 
mindst høre til i. Det stiller store krav til de voksne omkring dem. 



De skal opbygge fællesskaber, inkludere og involvere på en måde, 
så alle børn både trives og lærer. Og det er vanskeligt uden samar-
bejde. Hvis en lærer eller en pædagog alene skal bære ansvaret for 
det inkluderende arbejde i klassen, så bliver det hurtigt en stort set 
umulig opgave. Derfor handler det i høj grad om, at skoler, lærere og 
pædagoger bliver dygtige til at skabe netværk, samarbejdsflader 
og organisatoriske strukturer, som gør det muligt at hjælpe, under-
støtte og udvide hinandens arbejde og handlemuligheder. 

Hverken inkluderende fællesskaber eller samar-
bejde er naturligvis noget nyt. Men det er en ny ambition, at det 
danske samfund insisterer på, at så mange børn som muligt ikke 
blot skal bestå folkeskolens afgangsprøve, men også skal have en 
ungdomsuddannelse. Som noget helt særegent for vores tid, skal 
vores børn og unge også have det godt, mens de uddanner sig. Og 
i livet generelt. 

Vi forventer i dag ikke blot, at vores børn ’kommer 
godt i vej’ og får et ’godt’ arbejde, men også at vores børn og unge 
opnår det, som den engelske inklusionsforsker Peter Farrell kalder 
positiv selvudvikling. Vi ønsker for dem, at de har gode venner, og 
forventer, at de ikke bliver udsat for mobning og eksklusion. En 
skolegang uden mobberi anser vi i dag ikke blot som noget ønsk-
værdigt, men som en helt grundlæggende rettighed. Vores fokus 
på trivsel, udvikling og oplevelse af meningsfuldhed i tilværelsen 
er forholdsvist nyt i vores moderne samfund. Det er blandt andet i 
det lys, vi skal se kravene og ønskerne om at arbejde forebyggen-
de og inkluderende i skolen i dag, og et lille historisk tilbageblik er 
derfor et godt udgangspunkt for at forstå, hvorfor det forholder 
sig sådan.
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Individ og  
fællesskab

Hvad er det, vi taler om? 

Lad os opholde os lidt ved selve ordet inklusion. 
Siden lærere, pædagoger, forskere og politikere fra omkring 1994 
begyndte at tale om inklusion, har definitionen af begrebet og den 
praksis, det beskriver, flyttet sig. Ordet inklusion er nemlig en så-
kaldt ”flydende betegner”, og begrebet skifter betydning over tid, 
udvikler sig løbende og betyder noget forskelligt i forskellige sam-
menhænge. Man kan derfor spørge – og det er der også mange, 
der gør – hvorfor vi overhovedet skal bruge det, når vi ikke kan 
regne med, hvad det betyder. For mig er det alligevel meningsfuldt 
at holde fast i.

Inklusion forstås forskelligt fra kommune til kom-
mune, fra skole til skole og fra medarbejder til medarbejder. Faktisk 
er min erfaring, at koblingen mellem ordvalg og konkrete handlinger 
i praksis kan være meget forskellig, selvom ordet inklusion beskri-
ves af mange medarbejdere med de samme ord og ud fra den sam-
me forståelse. Der er langtfra altid en direkte ’oversættelse’ fra 
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teoretiske formuleringer til konkrete handlinger i praksis. Måske er 
det én af grundene til, at ordet inklusion er blevet ganske belastet 
over tid. 

I nogle kommuner opfatter politikere og pædago-
giske konsulenter ordet som et slidt og upræcist ord, der i en pæ-
dagogisk kontekst allerede er forældet eller helt utilsigtet er blevet 
synonymt med den integrationstankegang, som det oprindeligt var 
et opgør med. Det ser vi nærmere på om lidt. Andre opfatter or-
det som et politisk ord, der skal dække over en række besparelser 
på dagtilbuds- og skoleområdet. I nogle pædagogiske fagmiljøer, 
på nogle skoler og ikke mindst blandt forældre florerer udtrykket 
’økonomisk inklusion’, der antyder, at både børn og voksne til tider 
kan opleve, at hele inklusionsindsatsen handler mere om at spare 
penge end om børnenes trivsel.

Set i det lys er der opstået et behov for at bruge 
nogle andre ord om det, vi gør, når vi arbejder inkluderende. På en 
række skoler – og i nogle kommuner – er ordet inklusion blevet 
erstattet med ord som fællesskaber og deltagelse, fællesskabende 
pædagogik og fællesskabende didaktik. Det kan for så vidt give 
god mening.

Der er imidlertid nogle faldgruber ved at anvende 
så brede betegnelser som fællesskab og deltagelse. Når vi arbejder 
inkluderende, er det nemlig helt afgørende, at vi er i stand til at få 
øje på og arbejde med både fællesskaber og individer. 

Vi må være i stand til at erkende, at individer 
træder ind i fællesskaber med forskellige udgangspunkter, og at 
nogle børn har så anderledes et udgangspunkt, at de har brug for 
særlige faglige eller sociale former for støtte, opmærksomhed og 
hensyntagen. Samtidig må vi have blik for, at fællesskabet danner 
den ramme, som barnet kan udfolde sig inden for, og hvis denne 
ramme ikke fremmer trivsel, udvikling og læring, så må vi skrue på 
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rammen – ikke på barnet. Det er denne dobbelthed, som inklusi-
onsbegrebet fanger. Det er derfor, jeg har fastholdt det både som 
begreb og i bogens titel.

Når vi bruger ord som fællesskab og deltagelse, 
er der risiko for, at vi får defineret begge dele på flertallets præ-
misser. Når det er majoriteten, der definerer fællesskabet, bliver 
det lettere at udpege dem, der falder udenfor som ”de anderledes”. 

Hvis vi derimod lykkes med at tænke i mangfol-
dige og mange forskellige slags fællesskaber, vil der stort set altid 
være mindst ét fællesskab, et barn passer ind i – eller hvor det er 
legitimt at deltage, selvom barnet måske på nogle måder adskiller 
sig fra flertallet. 

Det er desuden en central pointe, at det inklude-
rende arbejde ikke kun handler om nogle bestemte, udsatte eller 
sårbare børn. Det handler også om helt almindelige børn, der er fan-
get i eksklusions- eller mobbeproblematikker eller på anden vis er 
i færd med at blive lukket helt eller delvist ude af fællesskaberne. 

Det inkluderende arbejde hænger derfor uløseligt 
sammen med trivsels- og antimobbearbejdet, fordi det handler om, 
at alle børn skal have ret til at indgå i værdige fællesskaber. Når 
børn udelukker andre børn fra fællesskaberne, er det ikke, fordi der 
er tale om ’sære’, ’skæve’ eller ’underlige’ børn, det er snarere, fordi 
deres fællesskab er defineret igennem eksklusionen af ’de andre’. 

Der er ofte børn i en klasse, som har brug for nog-
le særlige pædagogiske indsatser, men ved for eksempel at omtale 
dem som ’inklusionsbørn’ har vi allerede defineret dem som nogle, 
der er anderledes end resten af børnegruppen. Og så taler vi ikke 
længere om inklusion. En del af arbejdet med – og samtalen om – 
inklusion består derfor i at holde tungen lige i munden og have fo-
kus på individ og fællesskab på én og samme tid. Derfor anvender 
jeg primært betegnelsen ’inkluderende arbejde’ eller ’inkluderende 
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fællesskaber’ for at understrege, at det er det pædagogiske arbej-
de og de fællesskaber, vi er med til at skabe, som kan være mere 
eller mindre inkluderende. Ordet ’inklusionsbarn’ derimod mener jeg 
helt bør udryddes fra samtalerne på skoler, blandt forældre og i 
pressen.

Børn er børn

Ganske ofte har jeg interviewet lærere, psykolo-
ger og ledere om deres vellykkede inkluderende praksis, og mange 
gange har de benyttet ordene inklusion og integration i flæng. Det 
kan være en formulering om, at det er ”svært at integrere en elev 
i klassen”, nogle gange med en rettelse, ”undskyld, jeg mener selv-
følgelig inkludere”, men tit uden at de interviewede selv bemærker 
det. Derfor skal vi lige omkring lidt mere begrebsafklaring. 

Historisk repræsenterer inklusionsbegrebet nem-
lig et brud med integrationsbegrebet. Når vi taler om at integrere 
et barn i en klasse, er udgangspunktet, at der allerede er et fælles-
skab, som barnet kan være en del af, hvis det passer ind og ’gør sig 
rigtig’. Det vil for eksempel sige at overholde regler, deltage på den 
rigtige måde i lege og undervisning, gøre som læreren siger eller 
løse opgaver på den måde, de andre børn og voksne forventer. Det 
er altså det enkelte barn, der skal tilpasse sig fællesskabet og den 
kultur, der er i klassen – ikke fællesskabet, der skal formes efter 
de børn, der er. Karl er med andre ord yderst velkommen i 4.b, når 
blot han kan tilpasse sig de præmisser, som alle de andre børn har. 
Ellers må han gå med pædagogen over i pavillonen. 

I en integrerende skolepraksis må Karl for eksem-
pel også gerne deltage i skolens teaterprojekt sammen med år-
gangens 75 andre børn, hvis han kan deltage på lige fod med dem. 
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Skolen har nemlig en lang tradition for at lave teater og har derfor 
opbygget en solid ’plejer-kultur’ omkring teaterprojektet. Karl kan 
være med, hvis han kan deltage inden for de rammer, der allerede 
eksisterer. 

I den inkluderende forståelse derimod må lærere 
og pædagoger arbejde med at skabe rammer og fællesskaber, der 
passer til de børn, der skal deltage i dem. Her er der særligt fokus 
på, hvordan pædagogikken, organiseringen og de fysiske betingel-
ser – altså rum, indretning, materialevalg osv. – skaber deltagelses-
muligheder for alle børn. Uanset hvilke forudsætninger de har. I en 
inklusionstankegang er børn nemlig børn på alle mulige forskellige 
måder. Derfor er vi – lidt populært sagt – nogle gange nødt til at 
behandle dem forskelligt for at give dem lige muligheder.

På Karls skole kan lærerne og pædagogerne ek-
sempelvis skrue en lille smule på ’plejer’, hvis der på netop denne 
årgang er børn, der har brug for at deltage i teaterprojektet på an-
dre måder, end der hidtil har været tradition for. Karl kan være med 
til at male kulisser på maleværkstedet, han kan være med til at 
bygge scenen eller styre lyden, og han har måske særligt brug for 
at blive godt forberedt på, hvad dagene præcis vil bringe, når den 
sædvanlige struktur opløses. Eventuelt med hjælp fra forældrene. 

At tilpasse rammerne til de børn, der er i klas-
sen eller på årgangen, betyder naturligvis ikke, at skolen skal blive 
grænseløs og uendeligt tilpasningsdygtig i forhold til 75 forskellige 
børns individuelle behov. Men det betyder, at den løbende refleksi-
on over deltagelsesmuligheder og differentierede fællesskaber må 
være en del af skolens etablerede praksis.

For at Karl kan deltage med succes i teaterpro-
jektet, er det ikke nok at tale om fællesskab og deltagelse. Det er 
helt afgørende, at hans lærere og pædagoger mestrer det dobbelte 
blik på individ og forskellige typer af fællesskaber. Det er en forud-
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sætning for, at de kan skabe de rammer og det indhold, som både 
Karl og alle de andre børn kan deltage i. Inklusion kræver rum, tid 
og kompetencer til at skabe menings- og værdifuld deltagelse for 
alle børn. 

Ikke nogle, men alle

Indtil begyndelsen af 1990’erne blev ordet inklu-
sion mest brugt, når forskere skulle studere eller diskutere kulturel 
og etnisk inklusion i uddannelsessystemet. 

Danmark var på mange måder i forreste række i 
forhold til at udvide begrebet til også at handle om almindelig sko-
legang. Både forskere, politikere og lærere var nemlig begyndt at få 
øjnene op for de konsekvenser, det kunne få for børnenes fremtid, 
når de havde været afskåret fra at indgå i almene fællesskaber. Af 
den grund blev man uddannelsespolitisk både optaget af at disku-
tere begreber, som handlede om elevernes personlige udvikling og 
af at indskrive ligestilling og ligeværd i folkeskoleloven. De politiske 
partier var langtfra enige om, hvor vægten på disse begreber skulle 
lægges, men besluttede at indskrive begrebet ’ligeværd’ i den revi-
derede folkeskolelov. 

Et andet centralt begreb blev undervisningsdif-
ferentiering, der skulle erstatte den elevdifferentiering, der hidtil 
havde været en del af skolens organisering. I stedet for at ind-
dele eleverne i grundkursus og udvidet kursus skulle lærerne nu 
differentiere undervisningen. Dette skete som en del af den nye 
enhedsskole, der i højere grad kunne opfylde den reviderede folke-
skolelovs ambition om at give børn lige muligheder i skolen. Loven 
betød, at skolerne ikke længere kunne inddele eleverne i perma-
nente niveauer ud fra deres faglige kunnen. Lærerne blev i stedet 
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forpligtede på at differentiere undervisningen, så alle elever kunne 
deltage i den samme undervisning, men på forskellige måder. 

Da daværende undervisningsminister Ole Vig 
Jensen i 1993 endelig kunne sætte sin underskrift på den nye fol-
keskolelov, var den et udtryk for det, vi i dag kalder en ’skole for 
alle’. Grundstenen for den inkluderende tankegang var nedfældet 
i loven, samtidig med at der var givet særlige regler for specialun-
dervisning.

Næste skridt i bevægelsen mod en mere inklude-
rende skole var, da Danmark i 1994 deltog i en verdenskonference i 
byen Salamanca i Spanien. Her underskrev de 92 deltagende lande 
en erklæring, der sigtede mod at give alle børn lige ret til uddannel-
se, uanset art og grader af særlige forudsætninger. 

Inklusion på skolerne i dag er derfor ikke i ud-
gangspunktet et valg, men en forpligtelse, og spørgsmålet er ikke, 
om vi skal arbejde inkluderende, men hvordan vi gør det. Med inklu-
sionsloven fra 2013 og folkeskolereformen fra 2014 er det spørgs-
mål mere aktuelt end nogensinde. For hvordan skal vi balancere 
hensyn, rettigheder, krav og ligeværd i et uddannelsessystem, som 
på nogle områder i stigende grad vægter faglighed og målbare re-
sultater? Det var allerede i 1990’erne spørgsmålet og er det stadig 
i dag. 

Særligt Manchester-skolen med de to pædago-
giske forskere Mel Ainscrow og Peter Farrell i spidsen har haft 
stor betydning for alle andre forskere, der har beskæftiget sig 
med inklusion. Farrell og Ainscrow var begge optagede af at ud-
vikle uddannelsessystemet og skabe forbindelse mellem inklusion, 
kompetenceudvikling af lærere og skoleudvikling. Peter Farrell be-
skrev i flere af sine undersøgelser, hvordan inklusionsindsatsen i 
1990’erne især var optaget af, at kvaliteten af den undervisning, 
som børn med særlige behov fik i de almene skoler, skulle forbed-



res. Det ændrede sig omkring år 2000, hvor der ifølge Farrell ind-
traf et markant skifte i måden at drive skole på. 

I dag er den vigtigste bestræbelse ikke i sig selv 
at forbedre skoletilbuddene for børn med særlige behov. Men der-
imod i langt højere grad at fjerne barrierer for uddannelse af høj 
kvalitet for alle børn og sikre, at alle børn kan deltage i de almene 
fællesskaber. 

Det handler altså om, at lærere og pædagoger og 
hele skolesystemet skal blive dygtigere til at arbejde med – og ikke 
mindst værdsætte – børns forskelligheder og undgå, at nogle børn 
bliver udelukket fra fællesskabet. Det er en stor opgave, der hele 
tiden udfordrer vores forforståelser, organisering af opgaverne og 
måder at samarbejde på. Mine mange besøg på danske skoler har 
overbevist mig om, at det ikke er så let endda. 

Når lærere og pædagoger arbejder inkluderende, 
må de hele tiden spørge sig selv og hinanden om, hvorvidt nogle af 
deres elever er på vej til at falde ud af fællesskabet? Hvilket barn 
sidder mon ’yderst på bænken’, og hvad skal der til for, at de andre 
børn rykker sammen og skaber plads fremfor at skubbe deres kam-
merat ud over kanten? De voksne omkring børnene må undersøge, 
om de ved at ændre på rammerne eller skrue en lille smule på ’ple-
jer’ kan forhindre, at eleven falder ud. Og brugbare svar på den type 
af spørgsmål finder de ofte sammen med deres kolleger.



 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Arbejder vi  
sammen?

På kryds og tværs

Det er ikke altid nemt at samarbejde, og vi kan 
alle sammen løbe ind i udfordringer og konflikter, når vi skal forsøge 
at blive enige med andre og derefter i vores handlinger leve op til 
de aftaler, vi er blevet enige om. Det er der gode grunde til. En af 
dem kan være, at vi mener noget forskelligt, når vi taler om samar-
bejde. Hvor mange af os ved egentlig, hvilken form for samarbejde 
vores kolleger forventer af os, og har vi nogensinde talt om, hvilke 
forventninger vi har til hinanden? 

I dagligdagen anvender vi oftest begreberne 
tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde, men der er langtfra 
altid enighed om, hvad det indebærer. Vi skal derfor se nærmere 
på nogle af de begreber, som lektor Andy Højholt fra Professions-
højskolen Metropol har udfoldet i sit arbejde med tværfagligt og 
tværprofessionelt samarbejde i skolen.

 Hvis vi skal oversætte Højholts definiti-
on af tværfagligt samarbejde til praksis, så opstår fænomenet 

23



24 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

for eksempel, når 9.a’s historielærer og klassens dansklærer i 
fællesskab planlægger et undervisningsforløb om de historiske og 
samfundsmæssige forudsætninger for Leif Panduros skildring af 
storbylivet og de psykologiske vilkår for personerne i novellen ”Uro 
i forstæderne” fra 1962. Den historiske vinkel gør det nemmere for 
eleverne at forstå den utryghed, som personerne i novellen oplever, 
da der kommer en fremmed til byen. Den litterære analyse giver 
dem desuden et psykologisk indblik i, hvordan periodens udvikling 
påvirker menneskers psyke og livsvilkår, som en rent historisk præ-
sentation ville have vanskeligere ved at anskueliggøre. 

 Tværfagligt samarbejde foregår altså på sko-
len mellem de to lærere, der arbejder sammen om en bestemt de-
fineret problemstilling eller et fælles mål. Det kræver, at de enkelte 
fagligheder overskrides på en måde, som giver eleverne en anden 
viden om, forståelse af og tilgang til opgaven end den, de ville få, 
hvis de i dansk var blevet undervist i Panduros forfatterskab uden 
at inddrage den historiske og samfundsmæssige vinkel.

Det tværfaglige samarbejde kan samtidig skabe 
fundamentet for en inkluderende praksis. I 7.a og 7.b skal eleverne 
for eksempel i gang med at arbejde med forskellige faglitterære 
genrer i dansk. Samtidig skal de i biologi lære om naturens kreds-
løb. Lærerne aftaler derfor et samarbejde om dette emne. De indde-
ler eleverne i grupper, der gælder i både dansk og biologi. Samtidig 
har lærerne mulighed for at lave længere timeforløb, da dansk- og 
biologitimerne ligger op ad hinanden på skemaet. De bryder således 
klasserne op, sætter dem i grupper på tværs og arbejder med grup-
perne i længere forløb. Dansklæreren udnytter danskperspektivet 
til at arbejde med genre, præsentationsteknik og kildekritik, mens 
biologilæreren udnytter biologiperspektivet til at arbejde med ind-
hold omkring naturens kredsløb. Eleverne skal præsentere indhold 
om naturens kredsløb for hinanden via plancher, faglige artikler, 
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noveller, korte videoer og podcasts og bruger altså elementer fra 
begge fag, samtidig med at lærerne har skabt inkluderende rammer 
for deres gruppearbejde. 

I inddelingen af grupper og i de faglige opgaver 
tager lærerne nemlig højde for elevernes ressourcer og arbejdsfor-
mer og får på den måde det tværfaglige samarbejde til at bidrage 
til et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever på årgangen kan 
bidrage på værdige måder. 

 Min beskrivelse af samarbejdet her lyder na-
turligvis alt for unuanceret, og helt så simpel er virkeligheden jo 
sjældent. Når der er uro blandt børnene i en klasse, eller et eller 
flere børn ikke trives i skolen, kan lærere og pædagoger ofte have 
brug for hjælp og inspiration udefra. Det kan være fra de nærme-
ste kolleger i teamet, fra klassepædagogen, inklusionsvejlederen 
eller måske fra en skolepsykolog eller en sagsbehandler – og nogle 
gange fra dem alle sammen på samme tid. Så taler vi om tværpro-
fessionelt samarbejde. 

Alle lærere samarbejder både med kolleger på 
skolen, der har en anden uddannelse, og med undervisere, vejle-
dere og alle mulige andre uden for skolen. Og de gør det på mange 
forskellige måder. Når lærere og pædagoger bliver opmærksomme 
på, at et barn er på vej til at falde ud af fællesskabet, når Karl for 
eksempel ikke trives, sådan som både hans forældre og lærerne 
ønsker, så er det vigtigt at tale med alle voksne rundt om barnet 
om, hvilke former for samarbejde, der kan bremse eller vende den 
uheldige udvikling. Tit og ofte er det i samarbejdet, der er hjælp at 
hente. 

Karls lærere og pædagogen Mette indgik hverken 
i et tværfagligt eller tværprofessionelt samarbejde omkring klas-
sens miljø eller Karls deltagelsesmuligheder og trivsel i klassen. 
Havde de gjort det, kunne de have besluttet at arbejde målrettet 
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på at reducere støj, uro og social mistrivsel i klassen. De ville have 
defineret problemstillingen i fællesskab og fastsat et fælles mål. 
På den måde ville de også have haft muligheden for at blive nogen-
lunde enige om fælles strategier for at håndtere de udfordringer, 
der var i klassen.

Samarbejdsformer

Vi har imidlertid brug for flere begreber end tvær-
fagligt og -professionelt samarbejde, hvis vi skal komme tættere 
på at få et fælles sprog om det, vi gør, når vi samarbejder. Her kan 
vi med fordel hente inspiration fra forskere med speciale i sund-
hedsvæsenet.

Der er naturligvis masser af forskelle mellem 
sundhedsvæsenet og skolen, for eksempel i forhold til opbygning, 
formål, arbejdsvilkår, faggrupper og organisering af samarbejdet, 
men der er også mange ligheder. Begge er offentlige institutioner 
med fokus på velfærdsydelser, begge arbejder med ’brugere’; ele-
ver og forældre i skolen, patienter og pårørende på hospitalet. Beg-
ge steder kan det være brugere med og uden vanskeligheder af 
forskellig slags. I sundhedsvæsenet mest med vanskeligheder, lige 
med undtagelse af gravide, og i skolen mest uden. Både i skolen 
og i sundhedsvæsenet indgår forskellige faggrupper i gensidigt for-
pligtende samarbejdskonstruktioner, og begge steder gælder det, 
at jo vanskeligere problemet er, jo mere komplekst bliver samarbej-
det om at løse det. 

I løbet af 2014-15 undersøgte lektor i sundheds-
pædagogik, Sine Lehn-Christiansen en række samarbejdsformer på 
sygehuse i Danmark. Her var det tydeligt, at der ikke blot var en, 
men mange varianter af samarbejde, og at alle formerne gav de 
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professionelle forskellige muligheder – og udfordringer. Hun opda-
gede, at hun ved at tale med personalet om deres samarbejdsfor-
mer kunne udrydde nogle misforståelser og skabe klarere rammer 
om og forventninger til det tværfaglige og tværprofessionelle sam-
arbejde. Lad os derfor se lidt på nogle af de forskellige tværprofes-
sionelle måder at samarbejde på – her oversat til en skolehverdag. 

I hverdagen på en skole kan det være ganske 
svært at skelne mellem sameksistens og samarbejde. Begrebet 
sameksistens dækker over, at kolleger på samme arbejdsplads 
ikke nødvendigvis arbejder med de samme målgrupper eller opga-
ver. Det kan for eksempel gælde pædagoger i SFO’en og lærere i 
indskolingen eller lærere på forskellige klassetrin. Karls lærere og 
pædagogen arbejdede på samme tid i 4.b – og nogle gange også i 
det samme lokale. Men ganske ofte tog Mette Karl med over i pa-
villonen. Hendes opgave var at støtte Karl, så han kunne deltage i 
undervisningen og at hjælpe lærerne, så de kunne bruge deres tid 
på at undervise de andre børn. Deres opgaver var derfor forskelli-
ge, og målet med deres arbejde heller ikke fælles. De to fagligheder 
sameksisterede i klassen, men de udnyttede ikke mulighederne for 
et egentligt tværprofessionelt samarbejde.

Det samme gælder forvekslingen af informations- 
og vidensdeling med samarbejde. Klasselæreren fortæller måske 
pædagogen i SFO’en om konflikten mellem drengene i frikvarteret 
eller om den manglende oprydning i klasseværelset efter sidste 
time dagen før. Klassepædagogen fortæller matematiklæreren, at 
Anna er gået hjem med ondt i hovedet. Men bortset fra det har de 
to faggrupper ikke så meget med hinandens arbejde at gøre. De 
giver stafetten videre til en kollega uden at tage del i hinandens 
løsning af opgaven. Det ser vi også i overleveringssamtaler mellem 
børnehaver og skoler, hvor børnehavepædagogerne giver stafetten 
videre i form af information om de nye skolebørn, men et egentligt 



28 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

samarbejde, hvor de planlægger overgangen fra børnehave til skole 
i fællesskab, er der ikke tale om.

Samme karakter har en stor del af det teamsam-
arbejde, som finder sted på mange skoler – og med god grund. Det 
er vigtigt at koordinere arbejdet og aftale, hvem der gør hvad, når 
der skal planlægges lejrtur eller lægges program for fagdage eller 
fordybelsesuger. Det kan vi kalde for det koordinerende samarbej-
de. Det er naturligvis en vigtig del af det samlede træk, som skal 
få skolen til at fungere, men det er langtfra tilstrækkeligt i den 
inkluderende skole. Her er et begreb om sam-handlen til gengæld 
brugbart.

Ny, fælles praksis

Samhandlen er en anden forståelse af samarbej-
det, der indebærer, at vi også udfører arbejdet sammen. Det er for 
eksempel den form for samarbejde, der er målet med to-lærertimer 
eller co-teaching. Det kunne være i 0. klasse, hvor der på mange 
skoler er to undervisere i hver klasse, og det kan være i den del af 
den understøttende undervisning, der er omlagt til to-voksentimer 
eller det kan være i tilfælde med ekstra støtte i timerne. Det kræ-
ver en særlig tilgang og særlige færdigheder for at få den type af 
samarbejde til at fungere. Til gengæld har det vist sig i studier af 
inkluderende indsatser, at netop co-teaching kan være én af vejene 
til bedre inklusion. 

For Karls vedkommende ville det have været en 
anden type hjælp, han havde fået, hvis Mette og hans lærere hav-
de haft mulighed for at samhandle fremfor at sameksistere. I de 
rigtige samarbejdsrammer kunne de have diskuteret problemstil-
linger og fælles mål for deres indsats, og de ville fremfor alt have 



kunnet arbejdet tæt sammen om at løse de udfordringer, både Karl 
og klassen havde.

Når vi samhandler sker det indimellem, at vi sam-
tidig udvikler ny praksis på baggrund af de faglige drøftelser og 
fælles beslutninger, der opstår undervejs. Der kan være tale om 
udvikling i den pædagogiske og didaktiske praksis, og der kan være 
tale om udvikling i klassen eller hos det enkelte barn. Som samar-
bejdsform betyder praksisudvikling, at vi både drøfter muligheder, 
forløb og interventioner, og at vi afprøver dem i praksis – både når 
vi underviser alene, og når vi underviser sammen. 

Som vi har set, kan der altså gemme sig et væld 
af forskellige kollegiale berøringsflader og forståelser bag ved or-
det samarbejde. Vi benytter os sandsynligvis alle i vekslende grad 
af de fleste af dem i forskellige situationer. Pointen er, at nogle pas-
ser til nogle lejligheder, og andre til andre. Og vi må være bevidste 
om, hvilke former der passer hvornår. 

Når du som lærer eller pædagog støder på ud-
fordringer med en klasse eller nogle børn, så vil det derfor næsten 
altid være en god ide først at kigge lidt på dine og dine kollegers 
samarbejdsformer og undersøge, om I mon har samme forståelse 
af opgaven, og om I har haft lejlighed til både at have faglige drøf-
telser og træffe fælles beslutninger. På nogle skoler fastlægger 
ledelsen for eksempel møder, hvor psykologer, lærere, sagsbehand-
lere og muligvis pædagoger og forældre sidder med om bordet. For 
specialskoler og skoler med specialklasserækker vil det ofte være 
helt almindelig praksis – som kan inspirere til udvikling af den al-
menpædagogiske praksis også.
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Gordiske knuder 
og linedans

Frem og tilbage for Emilie

På et af mine skolebesøg mødte jeg pigen Emilie. 
Lederen på hendes skole havde henvendt sig til mig, fordi lærerne 
og pædagogerne i Emilies klasse ønskede hjælp til at finde ud af, 
hvordan Emilie kunne komme til at trives i skolen. Hun gik på det 
tidspunkt i 6. klasse. 

Emilie begyndte sit skoleliv på en specialskole, 
hvor hun ikke var glad for at være. Hun oplevede, at de andre børn 
havde større vanskeligheder end hende, og at det var svært at få 
venner. Derfor var hun flyttet til en almen klasse med 27 elever på 
en folkeskole, hvor hun samtidig var tilknyttet en af skolens spe-
cialklasser. I stamklassen gik hendes to bedste veninder, som hun 
havde kendt siden børnehaven. Emilie havde fået en ordning, hvor 
hun kunne gå over i specialklassen, når hun følte, hun havde brug 
for det. Det gjorde hun ofte i kristendoms- og matematiktimerne, 
som hun oplevede som kaotiske og ustrukturerede.
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Ordningen var lavet for at imødekomme Emilies 
særlige behov for ro, struktur, forudsigelighed og overblik. Men når 
jeg fulgte Emilie frem og tilbage mellem de to klasser, blev det 
meget tydeligt, at det også var lige her, hendes skoledag blev fyldt 
med dilemmaer. Når hun gik fra almenklassen, fik klassekammera-
terne lektier for, som hun skulle lave, fordi hun fulgte den almene 
klasses pensum. Men hun deltog ikke i den undervisning, der hør-
te sammen med lektierne. Lærerne i specialklassen samarbejdede 
ikke med klassens lærer om at koordinere faglighed og undervis-
ningsindhold, fordi de rent organisatorisk tilhørte en anden enhed 
end lærerne i den almene del af skolen. Når hun bevægede sig den 
anden vej, fra specialklassen til den almene klasse, var de andre 
børn ofte i gang med aktiviteter, som hun så skulle træde ind i, 
uden at lærerne havde tilstrækkeligt med tid og overskud til at 
inddrage hende i dem. Emillie følte sig dog som en værdifuld del 
af almenklassen – i hvert fald når hun arbejdede eller var sammen 
med sine to gode veninder. Til gengæld følte hun ikke, at hun havde 
et fællesskab i specialklassen, men hun satte stor pris på den ro, 
det gav hende at være der i nogle timer.

Hvorfor lykkes det ikke?

På mange skoler med en specialklasserække går 
der børn som Emilie, og mange læsere vil givetvis genkende nogle 
af de udfordringer, der opstår, når elever skal undervises og høre til 
i to klasser. I Emilies tilfælde er der særligt to forhold, der springer 
i øjnene. For det første kunne det se ud som om, lærerne og pæda-
gogerne omkring Emilie ikke havde defineret en fælles inklusions-
forståelse, og for det andet at lærerne i almen- og specialklassen 
ikke havde afstemt deres forventninger til samarbejdet. 
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Emilies specialtilbud var tilrettelagt på en måde, 
hvor der måske i højere grad var tale om integration end om in-
klusion. Eller hvor skolens inklusionsforståelse stadig svarede til 
1990’ernes. Skolens tilbud handlede nemlig i højere grad om at 
sikre, at Emilie kunne få undervisning af høj kvalitet, end om at 
fjerne de barrierer, der stod i vejen for, at hun kunne være en del 
af det almene fællesskab. Emilie måtte fjerne sig fra fællesskabet, 
så undervisningen i almenklassen kunne fortsætte uændret – uden 
særlige indsatser for at skabe forudsigelighed for Emilie og andre 
børn i klassen og uden, at der blev arbejdet med at dæmpe den støj 
og uro, som særligt plagede kristendoms- og matematiktimerne. 

Når vi hører historien om Emilie, bliver vi stillet 
over for en række af de dilemmaer og tvivlsspørgsmål, som melder 
sig, når vi gerne vil støtte alle børns trivsel og udvikling i skolen. 
For hvad er et gyldigt og værdifuldt fællesskab? Og hvornår er et 
barn egentlig inkluderet? Det er ikke så let at svare entydigt på. 
Hverken for forskere, lærere og pædagoger eller for forældre og de 
børn, det handler om.

Er Emilie en rigtig del af fællesskabet, når hun 
ikke laver det samme som sine klassekammerater hele dagen? Er 
det helt okay, at hun kun deltager i den undervisning, der giver 
mening for hende? Og hvordan bliver overgange og skift mellem 
de store og de små fællesskaber bedst mulige for hende? Kan hun 
høre til begge steder? 

Den danske psykolog Rasmus Alenkær arbejder 
ud fra den præmis, at det ikke er afgørende, hvor et barn er in-
kluderet, så længe hun selv føler, at hun hører til i et fællesskab. 
Andre forskere som Peter Farrell og til dels den danske professor 
Lars Qvortrup mener, at tilstedeværelse i almene fællesskaber er 
en forudsætning for, at vi overhovedet kan tale om inklusion. Jeg 
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ser i praksis mange eksempler som Emilies, hvor det ikke er et en-
ten-eller, men snarere et både-og. 

Mange skoler tilbyder særligt tilrettelagte forløb 
for børn, der i perioder har det vanskeligt enten fagligt eller socialt i 
klassen. Nogle skoler har for eksempel valgt at oprette særlige mid-
lertidige tilbud, som ikke er egentlige specialklasser, men mindre 
enheder, hvor børn kan komme og gå efter behov og aftale. Disse 
tilbud går ofte under betegnelser som ’pusterummet’, ’pitten’, ’hjør-
net’ eller ’oasen’. Alle sammen metaforer, der skal beskrive skoler-
nes intention om at skabe et rum, hvor børn kan lade op, finde ro og 
forberede sig på igen at skulle være en del af et større fællesskab.

 Jeg hører ofte specialklasser som Emilies om-
talt som ressourceklasser, vækstklasser, z-klasser eller et andet 
højt bogstav i alfabetet, eller ligefrem inklusionsklasser. Det sidste 
er naturligvis et paradoks, fordi ordningen bygger på en ’fixer-teori’, 
hvor tankegangen er, at læreren kan sende eleven ud af klassen, 
så andre kan ’fixe’ det, der er galt, for bagefter at kunne genplacere 
eleven i klassen, samtidig med at man kalder det inklusion. 

Paradokset illustrerer meget godt, hvor vanske-
ligt det er at nå til enighed om, hvad inklusion rent faktisk betyder, 
hvad det indebærer, og om man i det hele taget skal arbejde med 
inklusion, integration eller eksklusion. På flere af de skoler, som har 
’inklusionsklasser’ benævner man dem i daglig tale som i-klasser. 
Når jeg spørger lærerne, er det slet ikke alle, der ved, hvad i’et står 
for. Spørger jeg derimod eleverne, er svaret ofte, at det betyder 
’idiot-klasser’. Det er vel nærmest unødvendigt at udfolde nærme-
re, hvor stigmatiserende det kan være for et barn at gå i sådan en 
klasse.

Specialklasser er i sig selv et dilemma. På den 
ene side er der en fare for, at specialklassens børn bliver stigmati-
serede, ikke blot af skolens øvrige elever, men også af lærerne og 
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ikke mindst i deres egen selvopfattelse. På den anden side kan vi 
ved at afvise behovet for specialklasser og lignende tilbud komme 
til at understøtte en form for fællesskabsdiktatur, hvor opfattelsen 
er, at et barn kun er rigtig inkluderet, når det er sammen med 25 
andre børn og voksne hele dagen. Det er der ganske mange børn 
– og voksne –, der har vanskeligt ved at klare. Vi må derfor stille 
spørgsmål til, hvorvidt fællesskaber, som er mindre, også er gyldige 
fællesskaber? 

Emillie følte sig ikke inkluderet i specialklassen, 
fordi hun havde sine veninder i almenklassen. Men andre børn kan 
netop føle sig bedst inkluderet i et lille miljø. For nogle børn kan det 
være en lettelse at komme ind i læseklassen, fordi de her finder et 
fællesskab med børn, der har det ligesom dem selv, og hvor de får 
præcis den specialiserede faglige støtte, der sætter dem i stand 
til at lære at læse. 

Samarbejdsvejen

Historierne om Karl og Emilie er to eksempler på 
et af inklusionens største dilemmaer: På den ene side er der bar-
nets behov for at høre til i stamklassen og for ikke at føle sig 
anderledes end kammeraterne, på den anden side er der barnets 
behov for at indgå i mindre grupperinger, med tydelige rammer og 
strukturer og med knap så mange stimuli i form af larm og uforud-
sigelige hændelser, som det nogle gange er tilfældet i en klasse 
med omkring 25 børn. 

Situationen minder om en gordisk knude. Det er 
overordentligt vanskeligt at se, hvordan vi kan løse den. Men Emili-
es dilemmaer kan muligvis mindskes, omend de ikke helt kan afvær-
ges, og her handler det igen om samarbejde.



I mine samtaler med Emilies lærere viste det sig, 
at lærerne fra specialklassen ikke mente, at de samarbejdede med 
stamklassens lærere. De oplevede, at de kunne få spredte, men 
tilfældige informationer om, at Emilie havde haft en svær dag, eller 
at hun virkede træt i dag. Den type af informationer omtalte de 
indimellem og lidt tøvende som samarbejde. På den anden side tal-
te lærerne i almenklassen direkte om deres tætte samarbejde med 
specialklassens lærere. Det var vanskeligt at få et præcist indtryk 
af, hvad de mente med tæt samarbejde, men de gav udtryk for, at 
de var meget glade for, at Emilie kunne komme i specialklassen, når 
deres egne elever skulle på en lang tur, eller hvis hun havde det 
svært med et gruppearbejde.

Et par gange om året mødtes lærerne fra de to 
afdelinger for at diskutere deres fælles elever og for at tage be-
slutninger om elevernes videre forløb. Disse møder havde karakter 
af faglige drøftelser og var det nærmeste, lærerne i de to klasser 
kom på et egentligt samarbejde. I perioderne mellem møderne var 
der i højere grad tale om sameksistens, og det var tydeligt for mig, 
at det var der, vi skulle sætte ind, hvis Emilie skulle få det bedre i 
sin skole.

Jeg kunne altså notere mig en række forskellige 
forståelser af ordet samarbejde på Emilies skole: informations- og 
vidensdeling, sameksistens, faglige drøftelser og fælles beslutnin-
ger. Og naturligvis lapper forståelserne ind over hinanden, men 
det er disse overlap, som også giver anledning til misforståelser. 
Derfor er det af afgørende betydning, at lærere og pædagoger ta-
ler om, hvordan de forstår begreberne og opgaven – er sameksi-
stens tilstrækkeligt til at løse opgaven i en given situation, eller 
skal samarbejdet udvides, så det bliver til praksisudvikling og reel 
samhandlen? 
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Grænsekrydsende 
brobygning 

Snitflader og samarbejdsrum

Organisatorisk er de fleste skoler opdelt i forskel-
lige snit. For eksempel mellem lærere og pædagoger, ledelse og 
administrative eller praktiske medarbejdere. Funktionerne og opga-
verne er forskellige, men målet er det samme for alle: at skabe de 
bedste rammer for undervisningen og for børnenes trivsel i skolen. 
Men for at løfte den fælles opgave er det nødvendigt, at skolens 
ansatte overskrider snittene, krydser grænserne mellem deres job-
funktioner og skaber rum for samarbejde og fælles problemløsnin-
ger. Det gør lærere og pædagoger mange gange dagligt.

 Men det organiserede samarbejdsrum er ikke 
noget, der opstår af sig selv. Spørger vi organisationsforskerne 
Morten Fogsgaard og Claus Elmholdt fra Aalborg Universitet, skal 
det velfungerende samarbejde mellem faggrupper udvikles gennem 
det, de kalder ’grænsekrydsende brobygning’. 

Det er ikke kun lærere, pædagoger, undervis-
ningsassistenter og pædagogmedhjælpere, der skal krydse samar-
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bejdsgrænser. Skolens ledere må også bevæge sig ud af deres fag-
lige komfortzone. Det gælder især på de skoler, der organisatorisk 
er opdelt i forskellige ’siloer’. Her er der både en ledelse for skolen, 
en ledelse for SFO og eventuelt som på Emilies skole en ledelse for 
specialklasserækken. 

Når vi organiserer faggrupper og samarbejde i 
siloer, bliver organiseringen af samarbejdet ofte kendetegnet ved, 
at ledelsen og måske medarbejderne udarbejder tydelige – nogle 
gange nedskrevne – snitflader for kompetence- og ansvarsområder 
i konkrete situationer og tilfælde. Formålet er at få overblik over, 
hvem der har ansvaret i hvilke situationer, og sikre, at alle kender 
deres egen opgave.

Sådan en ansvarsfordeling kan komme til at be-
tyde, at lærere og pædagoger bliver meget påpasselige med at 
krydse grænser og bevæge sig ind på hinandens områder. Emilies 
klasselærer var for eksempel varsom med at give Emilie lektier, som 
hun kunne lave i specialklassen, og lærerne i specialklassen lagde 
vægt på, at deres opgave var at skærme Emilie, så hun kunne få 
ro og ikke skulle presses til at læse lektier. I de to forskellige miljø-
er – eller ’settings’ – var der altså forskellige værdisæt, forskellige 
forståelser af inklusionsbegrebet og forskellige forståelser af et 
barn i vanskeligheder og ikke mindst af de pædagogiske handle-
muligheder. 

Lad os dykke lidt længere ned i begreberne og 
også se på, hvilke forskelle der er på snitfladeorganisering og på 
det, som vi med de to forskere fra Aalborgs ord kan kalde ’organise-
ring i samarbejdsrum’. Ofte bruger vi begge former i vores mange 
måder at samarbejde på, men det er interessant at undersøge, om 
skolen organisatorisk primært understøtter snitflader eller samar-
bejdsrum – og også hvilken forskel de to former gør for det inklu-
derende arbejde i skolen. Lad os sammen med Karl og Emilie se 



39 ← Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

på, hvordan den organisatoriske betoning af enten snitflader eller 
samarbejdsrum har betydning for deres historier.

Fanget i rammer

Der kan være gode grunde til at inddele en skole 
i rene snitflader. Det tydeliggør den enkelte afdelings og den enkel-
te medarbejders ansvarsområder, og jo større skolen er, jo større 
oplever medarbejderne behovet for tydelige rammer. Men prisen for 
denne tydelighed kan være, at afdelinger, medarbejdere, faggrup-
per og kompetencer adskilles i et ’dem’ og et ’os’. Tænk blot på, 
hvor mange steder ordet ’lærerværelse’ lever i bedste velgående, 
uagtet at det også er pædagogernes og andre medarbejderes pau-
serum. Adskillelserne betyder ikke kun noget for de ord, vi vælger, 
men også for børnene. Der kan nemlig let opstå nogle sprækker 
mellem snitfladerne, som de kan falde ned i. 

Og netop sådan var virkeligheden på Emilies sko-
le. De voksne omkring Emilie løste deres opgave hver for sig frem-
for gennem fælles, grænsekrydsende brobygning. For Emilie betød 
det, at hun faldt ned i et snitflade-hul, fordi hun kom i klemme 
mellem to siloer på skolen, som ikke kommunikerede tilstrækkeligt. 
Hendes dagligdag blev belastet af uhensigtsmæssige organisato-
riske strukturer, klart beskrevne grænser for ansvar og manglende 
kommunikation, som skabte forhindringer for hende fremfor at fjer-
ne barriererne for, at hun kunne deltage i den almindelige skoledag. 
Emilies specialklasselærer havde større viden og erfaring med at 
understøtte Emilies behov for forudsigelighed og tydelighed, og 
omvendt havde Emilies klasselærer erfaring med at rette under-
visningen mod så mange børn som muligt. Sådan vil det som regel 
være.
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I de mange tilfælde, hvor det inkluderende sam-
arbejde fungerer rigtig godt, skal der stadig træffes beslutninger, 
hvor nogle af samarbejdspartnerne besidder større vidensandele 
på specifikke områder end andre. Ikke sjældent vil medarbejdere 
med forskellig faglig viden og erfaring foreslå forskellige løsninger 
og indsatser i praksis, og der kan være gode faglige argumenter for 
mange forskellige løsninger. 

På andre skoler end Emillies er ledelse og lærere 
optaget af at skabe samarbejdsrum ved at lægge vægt kommuni-
kation, tillid, viden og fælles mål for arbejdet. Vejen fra at arbejde 
snitfladebetonet til at arbejde med betoning af samarbejdsrum er 
ikke nogen let disciplin, og den kræver, at ledelsen skaber rammer-
ne for det. Her er organiseringen af skoledagen og medarbejdernes 
opgaver særlig vigtig, for eksempel i form af at prioritere tid til 
samarbejde, samle forberedelsestiden og arbejde med indholdet i 
forberedelsen, så det ikke udelukkende bliver praktisk koordinering. 
Forventningsafstemning, professionelle læringsfællesskaber, ledel-
se ’tæt på’ og refleksionssamtaler kunne være eksempler på lokale 
tiltag, der kan fremme samarbejdet.

I det hele taget er kommunikation et helt cen-
tralt element i alle typer af samarbejdsstrukturer. På de skoler og 
hos ledelser, der arbejder med vægt på samarbejdsrum, er kom-
munikationen ofte mundtlig fremfor skriftlig. Den foregår såvel i 
spontane situationer som i strukturerede og rammesatte fora med 
tid til dialog og erfaringsudviklinger. Kommunikationen er hyppig – 
men ikke så hyppig, at den forstyrrer det egentlige arbejde – og 
alle medarbejdere vil være bevidste om, at viden skal deles på det 
rigtige tidspunkt og til de relevante kolleger, forældre eller andre 
samarbejdspartnere. 

Rettidig kommunikation til de rigtige mennesker 
kan være en kunst i sig selv. Også her er det vigtigt at være op-
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mærksom på fordele og ulemper. Det ser vi for eksempel i forhold 
til tidlig forebyggende indsats. Hvis et barn er i vanskeligheder, 
hvornår skal en lærer eller pædagog så informere om sine obser-
vationer, og hvem skal have informationen? Karl ville for eksempel 
ikke have, at nogen af hans lærere, og da slet ikke hans kammera-
ter, skulle vide, at han havde det vanskeligt. Han kæmpede hårdt 
for ikke at skille sig ud fra sine kammerater. Karls forældre var i 
et stort dilemma. De ville gerne hjælpe deres søn ved at inddrage 
skolen, men det var svært for dem at gå imod deres søns ønske 
om, at ingen måtte vide noget. 

For Karls forældre krævede det stor tillid til læ-
rernes og pædagogernes professionelle dømmekraft og tillid til, at 
de oplysninger, de gav om Karl, ville blive brugt på en omsorgs-
fuld måde, der ikke satte ham i bås eller stemplede ham som en 
besværlig dreng. Da relationen mellem Karls forældre og skolen 
efterhånden blev mere og mere belastet, blev tilliden naturligvis 
også mere og mere skrøbelig, og hverken forældre eller lærere fik 
de informationer, der var nødvendige for, at de kunne hjælpe Karl 
bedst muligt. 

I alle tilfælde, hvor børn mistrives, må både lææ-
rere, pædagoger og forældre overveje, om de risikerer at skabe 
lave forventninger og forudindtagede holdninger til barnet ved at 
informere tidligt, eller om det tværtimod er vigtigt at informere 
hurtigt, så barnet kan få den rigtige hjælp. Det er en overvejelse, 
der er nødvendig at gøre, hver eneste gang der er tvivl om et barns 
trivsel i skolen. 
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Fælles mål

For alle Emilies lærere var opgaven at give hende 
en god skolegang med gode venner og faglig og personlig udvikling. 
Alligevel havde de meget forskellige opfattelser af, hvad der skulle 
til for at løse den opgave. Fogsgaard og Elmholdt fremhæver net-
op fælles mål som den sidste parameter i det grænsekrydsende 
samarbejde. 

På skoler hvor snitfladeorganiseringen er mest 
udbredt, ser jeg ofte, at medarbejdere kan have forskellige mål og 
værdier, selvom de skal løse den samme opgave. Forestillingen om, 
hvordan Emilie kunne få den hjælp, hun havde brug for, var for ek-
sempel helt forskellig i specialklassen og almenklassen. Det samme 
var lærernes mål med hendes deltagelse og de værdier, de lagde til 
grund for deres beslutninger. 

I Emilies specialklasse arbejdede lærere og pæda-
goger ud fra klassiske specialpædagogiske forståelser og værdier, 
som handlede om at skærme børnene, mindske stress og belast-
ning og kompensere for langsomt udviklede færdigheder. Lærerne i 
almenklassen arbejdede derimod ud fra den tanke, at Emilie skulle 
kunne deltage i undervisningen med så få særlige hensyn som mu-
ligt for at undgå, at hun skulle blive opfattet som anderledes eller 
’speciel’ af de andre børn, og fordi hun skulle ’vænne sig til’, at 
sådan gør ’man’ i en almindelig skoleklasse. 

Det er en vanskelig linedans at få de to mål, vær-
dier og forståelser til at mødes. Psykolog og inklusionsforsker Ca-
milla Dyssegaard fra Aarhus Universitet har i sit ph.d.-projekt om 
inklusion i praksis vist, at én af parametrene for vellykket inklusion 
er, at der på skolen lever et fælles værdisæt. Det er en god idé at 
ledelse, lærere og pædagoger har nogenlunde ens forestillinger om, 
hvordan de arbejder med inklusion, og hvorfor de gør det. 
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Hvis det fælles mål for Emilies skolegang er, at 
hun på et tidspunkt skal kunne indgå i alle almenklassens timer, 
må begge lærergrupper sammen drøfte både den konkrete opgave-
løsning og deres forståelser af, hvad det vil sige at arbejde inklude-
rende. En fælles forståelse af inklusionsbegrebet, som jeg beskrev 
det i første del af denne bog, ville derfor skulle på dagsordenen.

Det er min erfaring, at medarbejdere på skoler, 
der lægger vægt på at skabe samarbejdsrum, er mere villige til at 
finde frem til et fælles mål, til at gå på kompromis med egne priori-
teringer og til at forpligte sig på at nå de fælles mål. Der er nemlig 
afgørende forskelle mellem de skoler, hvor der er en udstrakt grad 
af grænsekrydsende samarbejde, en stor fællesmængde af viden 
og villighed til at dele og efterspørge viden og skoler, hvor lærerne 
arbejder i lukkede faglige rum uden at opsøge hinandens særlige 
kompetencer. En af forskellene handler om den måde, hvorpå med-
arbejderne taler om ressourcer.

Langt de fleste – og i hvert fald med stor sand-
synlighed alle lærere – oplever, at skolerne mangler ressourcer i 
form af tid, viden, bestemte fagpersoner, faglige kompetencer og 
ikke mindst økonomi. Alligevel er det min erfaring, at oplevelsen af 
at mangle ressourcer er størst på de skoler, der er opdelt i snitfla-
der, og som lever med siloopdeling af viden og ekspertise. 

Det betyder naturligvis ikke, at alting løser sig 
ved blot at samarbejde – eller tale om at samarbejde. Men det er 
tankevækkende, at vidensdeling ser ud til at mindske de følelser 
af afmagt og belastning, som både lærere, pædagoger og forældre 
kan have, når inklusionsarbejdet er vanskeligt. Det er naturligvis 
aldrig nok bare at tale om mål og midler på en bestemt måde, men 
meget forskning peger på, at det kan lette presset på lærere og 
pædagoger. Med andre ord føler de i langt mindre grad, at de står 
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alene med ansvaret for elevernes trivsel, hvis de får mulighed for 
at dele deres viden og tale om deres forskellige udfordringer.

Dem og os

I efteråret 2015 besøgte jeg en 6. klasse på en 
østjysk skole, hvor Magnus var ny elev i klassen. Magnus havde 
i sin skoletid haft flere skoleskift og kom nu til 6.b fra en af sko-
lens ressourceklasser, hvor han havde gået de sidste to år. Mag-
nus skulle – som Emilie – følge klassen i nogle bestemte fag, men 
samtidig være tilknyttet ressourceklassen. Overleveringen af viden 
fra ressourceklassen til den nye klasse manglede imidlertid, og det 
gav lærerne en række udfordringer på et forældremøde i klassen.

På trods af de manglende informationer fra res-
sourceklassens lærere havde lærerne i 6.b kun gode erfaringer med 
Magnus i timerne. Det samme havde de øvrige elever i klassen, som 
fortalte mig, at de oplevede ham som en sød, initiativrig og imøde-
kommende ny kammerat. De fremhævede særligt, at han var god 
at arbejde sammen med i gruppearbejde, og at han ikke var genert. 

På forældremødet ville en far gerne vide, hvor-
dan det kunne lade sig gøre, at Magnus skulle deltage i klassen 
uden særlig støtte. Faren talte om, at det var synd for Magnus 
og belastende for de øvrige børn i klassen, at der ikke blev sendt 
ressourcer med ham, så lærerne kunne forebygge problemer. Trods 
lærernes forsøg på at understrege, at det gik rigtig godt med Mag-
nus og de andre børn i klassen, begyndte andre forældre at blive 
bekymrede, og nogle af dem problematiserede, at Magnus også 
deltog i frikvartererne, uden at lærerne var til stede. 

Fra såvel mobbeforskning som inklusionsforsk-
ning ser vi ofte, at stigmatisering og mistanke om antisocial ad-
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færd kommer til at ’klistre’ til bestemte børn. Særligt de børn, der 
bliver flyttet fra et særligt tilbud til en almen skolesammenhæng. 
Som i Magnus’ tilfælde kan der blandt klassens forældre opstå en 
frygt for, at en elevs uheldige adfærd spreder sig, og resultatet kan 
blive, at barnet bliver stigmatiseret i en grad, så det mister mulig-
heden for en frisk start i en ny klasse.

På forældremødet i Magnus’ klasse mente flere 
forældre desuden, at de andre børn i klassen burde have været 
forberedt på de typer af vanskeligheder, Magnus muligvis kunne 
være i, så de kunne undgå at hoppe med på eventuel upassende 
adfærd. Diskussionen kom bag på lærerne, der forsøgte at stoppe 
den. De forsikrede forældrene om, at der ikke aktuelt var nogen 
tegn på problemer, men det lykkedes dem ikke på dette møde at 
komme forældrenes utryghed til livs. 

Et par dage senere overhørte jeg en samtale mel-
lem to af eleverne i klassen. Den ene fortalte den anden, at hans 
forældre var bekymrede for, at Magnus var sammen med dem i 
frikvartererne. Hertil svarede kammeraten: ”Jamen, hvor skulle han 
ellers være?”.

På forældremødet kom lærerne i et voldsomt 
kryds pres: Dels skulle de være loyale mod Magnus og hans foræl-
dre, som ikke deltog i mødet. Dels skulle de imødekomme de an-
dre forældres bekymringer, og endelig skulle de forsvare Magnus’ 
ankomst i klassen og udvise tillid til deres kollegers vurdering og 
skoleledelsens beslutning. Det sidste var svært, da de ikke havde 
haft møde med lærerne fra ressourceklassen og derfor ikke kendte 
til deres overvejelser i forbindelse med den glidende overgang til 
almenklassen. 

Lærerne blev fanget i dette krydspres, fordi der 
ikke var etableret et samarbejdsrum mellem dem og lærerne fra 
specialklassen. De havde ingen viden om beslutningsprocessen i 



forhold til at flytte Magnus over til almenklassen og havde der-
for heller ikke noget ejerskab til den. De manglede ganske enkelt 
den baggrundsviden, som var nødvendig for at kunne stå sikkert i 
diskussionen på forældremødet og undgå den stigmatisering, som 
forældrenes bekymringer medførte. 

Dette forældremøde er blot ét af flere, jeg har ob-
serveret, hvor lærerne kom i vanskelige situationer og fik svært ved 
at legitimere beslutninger truffet andre steder på skolen. I sådanne 
situationer kan det være overordentligt udfordrende at opretholde 
det fælles professionelle ’os’ om alle kolleger og skolens ledelse. 

Samtidig italesatte forældrene i 6.b her et ’vo-
res børn’ og ’ham’, som adskilte Magnus fra resten af klassen, og 
da lærerne i forvejen havde besvær med at forklare og legitimere 
beslutningen om, at Magnus skulle deltage i klassen, fik de vanske-
ligt ved at ophæve denne adskillelse og i stedet tale om et fælles 
’elever i 6.b’.
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Dem, det  
handler om

Forhindringer på vejen

Lad os igen vende tilbage til Karls historie og se 
på, hvordan samarbejdet var organiseret på hans skole. Jeg havde 
min gang på Karls skole jævnligt over en periode på seks måneder, 
og på intet tidspunkt hørte jeg lærere eller pædagoger tale om 
faggrænser, klare aftaler, referere til skriftlige regler eller mang-
lende tillid mellem kolleger. Men på den anden side var der heller 
ingen af dem, der lagde vægt på at afklare, hvilke konkrete mål de 
havde med indsatsen for Karl. De talte ikke om deres forskellige rol-
ler i undervisningen, deres samarbejdsformer eller om, hvordan de 
bedst kunne dele viden og holdninger til forskellige pædagogiske 
og didaktiske strategier. Der var ingen hjælp at hente hos skolele-
delsen, der ikke havde rammesat samarbejdet mellem lærerne og 
pædagogen Mette på en måde, der gjorde det muligt for dem at 
dele deres overvejelser og udvikle deres fælles praksis sammen. 
Den manglende brobygning på Karls skole genfinder jeg i mange 
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andre klasseværelser. Særligt der, hvor lærere og pædagoger føler 
sig udfordrede af det inkluderende arbejde.

Inkluderende arbejde kræver, at vi har blik for de 
fysiske rammer, de pædagogiske betingelser og de organisatoriske 
strukturer. For Karl, Emilie og Magnus var der problemer på alle tre 
områder, og i alle tre eksempler vanskeliggjorde det, at de tre børn 
kunne trives i skolen. 

Både i Karls og Emilies tilfælde var klasseloka-
lerne belastede af støj og manglende muligheder for at indrette 
klassen på måder, der kunne give mere overblik og mulighed for ro 
og fordybelse. De fysiske rammer lagde på den måde hindringer i 
vejen for begge børns deltagelsesmuligheder. Det betød for Emilies 
vedkommende, at hun måtte forlade sin klasse – både socialt og 
fysisk – og bevæge sig over i specialklassen. For Karl betød det, at 
han blev tilbudt at sidde i pavillonen med Mette – igen adskilt fra 
sine kammerater både socialt og fysisk.

Jeg møder mange lærere og pædagoger, som 
føler, at de ikke hverken pædagogisk eller didaktisk er rustet til 
opgaven med at inkludere et barn med særlige behov. Eller som 
oplever, at de mangler tid til at gøre det, deres faglige og professi-
onelle viden fortæller dem, ville være det optimale. De pædagogi-
ske betingelser for at udføre opgaven er med andre ord ikke altid 
tilstrækkelige. Emilies lærere i almenklassen oplevede, at de havde 
rigeligt at gøre med at undervise de 25 andre elever i klassen, 
og pegede på, at det er specialklassens ansvar, når et barn er i 
den type vanskeligheder, som Emilie var i. For Karls vedkommende 
manglede Mette den efteruddannelse og kompetenceudvikling, der 
kunne klæde hende på til at arbejde med netop de vanskeligheder, 
der var dukket op i Karls hverdag.

Organisatorisk vidner den manglende kommuni-
kation og etablering af samarbejdsrum om, at selv meget dygtige 
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professionelle kommer til kort, hvis de ikke har mulighed for at vi-
densdele, kommunikere, planlægge i fællesskab og finde fælles mål 
og handlemuligheder. I Emilies tilfælde ville lærerne fra specialklas-
sen gerne dele ud af deres viden, men de ventede på, at lærerne 
fra stamklassen henvendte sig og bad om deres hjælp. De blev 
imidlertid ikke spurgt, og derfor opstod de adskilte siloer, hvor viden 
og kompetencer cirkulerede internt, men aldrig krydsede grænser-
ne og befrugtede hinanden. 

I Karls tilfælde havde Mette ikke umiddelbart ad-
gang til nogen, hun kunne spørge. I historien om Magnus blev det 
ganske tydeligt, hvilket loyalitetsdilemma og krydspres lærerne 
kom til at befinde sig i, fordi de ikke havde fået viden om Magnus 
eller var blevet inddraget i beslutninger om, mål med og planlæg-
ning af hans skoleforløb.

De blinde vinkler

I det inkluderende samarbejde er der altså flere 
elementer, som enten kan understøtte eller modarbejde det arbej-
de, lærere og pædagoger laver i klasserne. 

Et centralt spørgsmål er derfor, hvordan lære-
re og pædagoger kan få øje på det fælles inkluderende arbejde? 
Gør de egentlig det, de tror, de gør? Og hvordan kan de hjælpe 
hinanden med at blive bevidste om det. En måde kunne være ved 
sammen at kigge på, hvor de egentlig har deres blik rettet hen. 
Hvad har de fokus på – både hver for sig og sammen?

Når inklusionsforskere som Alenkær, Qvortrup og 
jeg selv taler om inklusion, skelner vi mellem begreberne fysisk, 
faglig, social og psykisk oplevet inklusion. Det er fire områder, som 
alle spiller ind, når vi skal vurdere om et barn nu også er inkluderet i 
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fællesskabet. Kommer barnet i skole, og er hun til stede i klassen? 
Kan hun følge med i den faglige undervisning, og deltager hun i 
gruppearbejde og andre læringsaktiviteter? Og hvad med frikvar-
tererne? Har hun nogen at være sammen med – er der nogen, 
der opsøger hende og for eksempel inviterer hende med i en leg? 
Hvordan oplever hun det egentlig selv? Alle de spørgsmål er rele-
vante at undersøge, når lærere og pædagoger skal finde ud af, om 
nogen af deres elever er i fare for at falde uden for fællesskabet. 
Og det er ikke nok at se på disse spørgsmål i én sammenhæng, for 
eksempel i klassen. Spørgsmålene skal også stilles i SFO’en eller 
i klubben og måske også derhjemme. Har hun veninder på besøg, 
bliver hun inviteret til fødselsdag – og er hun en del af det digitale 
fællesskab på de sociale medier? Det kalder jeg for barnets forskel-
lige inklusionsarenaer.

En lærer eller en pædagog kan sjældent se alle 
arenaer eller alle former for inklusion på én gang – også derfor er 
det så vigtigt, at alle voksne omkring barnet taler sammen og lytter 
til hinanden. Og ikke mindre vigtigt er det også at tale med og lytte 
til barnet. 

Sådanne samtaler vil ofte afdække en række 
vigtige og bemærkelsesværdige forskelle mellem barnets fysiske, 
faglige og sociale deltagelse og dets egen psykiske oplevelse af in-
klusion. Ganske ofte viser det sig nemlig, at professionelle vil være 
i stand til at få øje på de første arenaer, mens den psykisk oplevede 
inklusion kan være langt vanskeligere at få øje på. 

Det så jeg et tankevækkende eksempel på i for-
bindelse med mine observationer på en vestsjællandsk skole. I den 
ene af skolens 1. klasser mødte jeg Mathilde. Hun var en glad pige, 
der deltog aktivt i timerne, rakte hånden op ved hver given lejlighed 
og bidrog med stor energi i gruppearbejde. 
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Men Mathilde havde også nogle udfordringer. Hun 
gik ikke så godt og hurtigt som de andre børn, og hun havde ikke 
så meget styrke i sine arme og hænder. Desuden havde hun dårligt 
syn, og selvom hun bar stærke briller, var hendes syn betragteligt 
nedsat.

I skoletiden havde Mathilde ekstra støtte i form 
af en pædagog fra SFO’en, som havde timer sammen med hende 
og klassen. Både Mathildes lærere og pædagogen vurderede, at 
det gik rigtig godt for Mathilde. Pædagogen, Niels, fortalte mig, at 
Mathilde var ”fuldt ud inkluderet”. Derfor udnyttede Niels ofte klas-
sens pauser til at ordne praktiske opgaver, planlægge med kolleger 
eller gøre småting klar til den efterfølgende undervisning. Han var 
derfor ikke særlig tit med, når Matilde sammen med resten af klas-
sen holdt frikvarter i skolegården.

I forbindelse med en større undersøgelse af del-
tagelsesmuligheder for børn med fysiske handicaps i skolen besøg-
te jeg Mathildes klasse. Min opgave var at observere klassen og 
Mathildes relationer til og interaktion med lærere og kammerater. 
Derfor var mit blik på situationen helt anderledes end det, jeg ville 
have haft, hvis jeg var en aktiv del af hverdagen på skolen. 

Jeg fik hurtigt øje på, at Mathilde i frikvartererne 
altid skyndte sig ud på legepladsen, men altid kom derud senere 
end de andre børn, fordi hun ikke kunne løbe eller gå så hurtigt. 
Nogle dage ventede nogle af pigerne på hende, men langtfra alle 
dage. På legepladsen var børnene i denne periode særligt engagea-
rede i en leg, de havde fundet på i klatrestativerne. Mathilde gik 
hen og kiggede på det, der foregik, men hun kunne ikke rigtigt klat-
re sammen med de andre. Efter et stykke tid gik hun hen og satte 
sig på en bænk ved siden af nogle andre piger. Men disse piger var 
midt i en snak, som Mathilde ikke blev inviteret ind i. Herefter drys-
sede Mathilde videre til andre børnegrupper, hvor hun igen stod på 
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sidelinjen uden helt at blive inviteret ind. Samtidig lagde jeg mærke 
til, at det var svært for Mathilde at genkende sine veninder på 
legepladsen, og medmindre de kaldte på hende, var det vanskeligt 
for hende at finde dem.

Mathilde blev for mig et eksempel på den type af 
elever, der levende deltager og engagerer sig i læringsfællesskaber-
ne i undervisningen, men har langt vanskeligere ved at få adgang 
til fællesskaberne på legepladsen. Og da jeg spurgte lidt mere til 
Mathildes inklusion i klassen, sagde Lone, som var dansklærer i 
klassen: ”Ja, vi synes jo, hun er fuldt inkluderet i klassen, men hen-
des mor bliver ved med at sige, at Mathilde ikke føler sig som en del 
af pigegruppen. Men det er altså ikke noget, vi ser”.

Puslespilsbrikker af viden

Lige her er en sprække i fortællingen om Mathil-
de, som er vigtig at lægge mærke til, fordi den viser os, at de voks-
ne omkring et barn ikke altid ser det samme. De forskellige blikke 
kan ofte skabe vanskeligheder i samarbejdet med forældrene. I den 
fysiske arena, som Niels og Lone havde indblik i, var Mathilde til 
stede i klassen og i frikvartererne med sine kammerater. Hun del-
tog fagligt både i den stramt styrede, formelle undervisning og i 
det mere uformelle gruppearbejde. Hun var en del af SFO’ens vok-
senorganiserede aktiviteter, som lege, konkurrencer, snobrød på 
bålpladsen og kreative aktiviteter. Til gengæld var det vanskeligt at 
afgøre, om hun også i den sociale arena var en del af de selvsty-
rende fællesskaber. Hun var fysisk til stede på legepladsen, men 
jo ikke i stand til at klatre på klatrestativet sammen med de andre. 

Niels og Lone fortalte samstemmende, at Mathil-
de deltog i de sociale fællesskaber i klassen. I deres optik var det 
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tydeligt, at hun var aktiv sammen med de andre børn i undervisnin-
gen, og at hun gjorde det samme som de andre i frikvartererne. Når 
Lone og Niels gik forbi legepladsen, fik de øje på, at Mathilde rent 
fysisk var samme sted som de andre eller var på vej fra den ene 
gruppe af børn til den anden.

Men hvis vi vil vide mere om den psykiske inklu-
sion – altså hvordan Mathilde selv oplevede det at være en del af 
klassens fællesskab – må vi enten spørge Mathilde eller hendes 
forældre. Det gjorde jeg, og Mathilde sagde: ”Nogle gange er det, 
som om de andre ikke rigtig ser mig. Tit så svarer de i hvert fald 
ikke, når jeg siger noget i legen”. Mathildes mor fortalte tilsvaren-
de, at ”Mathilde jo er god til at holde masken, så hun kan være lidt 
svær af aflæse. Men om aftenen, når hun skal puttes, græder hun 
tit og siger, hun ikke har nogen rigtige veninder”. 

Børnenes liv er umådeligt nuanceret og både læ-
rere, pædagoger og forældre kan have god gavn af at rette blikket 
mange forskellige steder hen, når de skal danne sig et indtryk af, 
hvordan et barns liv ser ud og føles. Derfor er det også vigtigt at 
huske, at forskellige voksne har adgang til forskellige former for 
viden. Niels og Lone havde umiddelbart adgang til at få øje på den 
fysiske, den faglige og den sociale deltagelse og inklusion, men 
fordi Mathilde var svær at aflæse, havde kun Mathilde og hendes 
forældre adgang til den psykiske oplevelse. 

I de tilfælde, hvor der opstår vanskeligheder i 
det inkluderende samarbejde, er én af årsagerne altså ofte, at vi 
ganske enkelt har adgang til forskellige felter af viden. Vi så det 
samme gøre sig gældende for Karl. I begyndelsen genkendte Karls 
lærere slet ikke forældrenes fortællinger om, at Karl havde det 
svært i skolen. Da Karls forældre insisterede, kom der efterhånden 
gnidninger i samarbejdet med lærerne, og der opstod antydning-
er blandt lærerne af vanskeligheder i familien, overbeskyttelse og 
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manglende opdragelse. Her er det vigtigt at huske, at alle oplysnin-
ger tilsammen er brikker i det puslespil, som alle voksne omkring 
et barn i vanskeligheder må samle i fællesskab for at sikre barnet 
en god skoledag.

Hvem skal med i samarbejdsrummet?

Her kan det være nyttigt at trække samarbejds-
begreberne ind igen. Niels og Lone oplevede at indgå i positive og 
konstruktive samarbejdsrum omkring Mathilde. De koordinerede de-
res indsats og indgik i faglige drøftelser med hinanden, med andre 
lærere, med psykologen fra PPR og sagsbehandleren. De foretog 
praksisudvikling, når de hele tiden tilpassede og udviklede deres 
didaktiske og pædagogiske praksis i forhold til Mathildes skiftende 
behov. Men for mig blev det tydeligt, at Mathildes forældre ikke for 
alvor var inviteret med ind i dette samarbejdsrum. Der var – som på 
mange andre skoler – en ganske tydelig snitflade mellem skolen og 
forældrene, hvor den samlede mængde viden ikke blev fælles for 
alle. Det betød samtidig, at grænserne mellem skolens indsatser og 
ansvar og forældrenes opgave blev meget kategorisk. 

Hvis lærerne eller skolens ledelse havde inviteret 
Mathildes forældre ind i samarbejdsrummet med en undersøgende 
og nysgerrig tilgang til de typer af viden, de kunne bidrage med, 
ville de have fået kortlagt flere nuancer af Mathildes liv. Lærerne 
ville have fået øje på, at Mathilde måske ville have glæde af lidt 
mere social støtte, og forældrene kunne måske have fundet en ro 
i at vide, at hun fagligt var både velfungerende og vellidt. Samtidig 
kunne lærere, pædagog og forældre i fællesskab have diskuteret, 
hvilke fælles ønsker de havde for Mathildes udvikling. 
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Forældre har naturligvis ikke ansvar for det, der 
foregår i skolen, og lærere skal ikke altid spørge forældrene til råds, 
inden de handler. Lige så lidt skal forældre bestemme, hvordan 
undervisningen skal foregå. Men når børn er i vanskeligheder, er 
situationen ofte så kompleks, at den også kræver mere kompleks 
viden end den, lærere, pædagoger og andre fagfolk selv kan gene -
rere. For at få adgang til Mathildes egen oplevelse af sin skolegang 
må de forsøge at se gennem forældrenes øjne og lytte til deres 
opfattelser af situationen. Kun i de fælles samarbejdsrum kan 
tilstrækkelig kompleks og dermed mere brugbar viden opstå.

Jo før, jo bedre

Endnu en af de gordiske knuder i inklusionsar-
bejdet er spørgsmålet om, hvor tidligt skolen skal sætte ind med 
indsatser, der er rettet specifikt mod det enkelte barn. Dilemmaet 
er nemlig, at de særlige indsatser og tilbud kan være med til at ud-
pege et barn som anderledes. For Karl føltes det som en katastro-
fe, hvis kammeraterne skulle opdage hans vanskeligheder, mens 
Mathilde i højere grad var åben om og afklaret med sine fysiske 
udfordringer. 

Men tidlig indsats hjælper mere end den tilsyne-
ladende fordel, der kunne være ved at vente med at gribe ind. Det 
ved vi for eksempel fra den meget store undersøgelse af kvalitet 
i dagtilbud, hvor den engelske forsker Brenda Taggert gennem 14 
år fulgte 3000 børn i førskolealderen. Hendes undersøgelse viser 
blandt andet, at jo tidligere børn bliver hjulpet, jo større er chancen 
for, at de undgår at udvikle tillægsvanskeligheder. 

På trods af Karls frygt for at blive opfattet som 
anderledes er det sandsynligt, at en tidligere og mere kvalificeret 



indsats kunne have gjort en positiv forskel for ham. I stedet blev 
hans bestræbelser på at være ligesom sine kammerater en stress-
belastning, der lidt efter lidt udviklede sig til en egentlig angstpro-
blematik. 

Historien om Magnus viser desuden, hvor kom-
pleks en sådan indsats må være. For at forebygge vanskeligheder i 
klassen kunne skolelederen have besluttet at give en støttepæda-
gog eller -lærer timer med Magnus i klassen. Det ville samtidig have 
udpeget ham som anderledes og kunne have medført stigmatise-
ring og ringere muligheder for det inkluderende arbejde. I Magnus’ 
tilfælde blev konklusionen derfor, at hverken eleverne eller de øvri-
ge forældre skulle informeres om, at ’der var noget’ med Magnus, 
inden han startede. Klassekammeraterne opdagede det ikke, men 
det udviklede sig alligevel til et problem, da nogle af forældrene 
begyndte at tale om det.

Tidlig forebyggende indsats må derfor ofte være 
en usynlig indsats, hvis den ikke skal have en effekt, der er stik 
modsat den ønskede. Det er netop denne usynlighed, som ofte kan 
volde vanskeligheder. For hvordan hjælper lærere og pædagoger et 
barn bedst muligt på en usynlig måde? Det kræver i høj grad, at de 
er på forkant og har fokus på forebyggende indsatser.
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De usyn lige  
indsatser

En, to eller mange?

Læreres og pædagogers inkluderende arbejde 
foregår ofte på forskellige niveauer, og i den pædagogiske forsk-
ning taler vi især om forebyggende, foregribende og indgribende 
indsatser. De tre begreber er gode at kende, når et klasseteam eller 
en skole skal tale om og reflektere over deres inkluderende arbejde.

Forebyggende indsatser retter sig mod den sam-
lede børnegruppe. Det kan være på skoleniveau i form af fælles 
værdigrundlag, trivselsstrategier, ordensregler og effektive anti-
mobbestrategier m.m., som gælder for hele skolen. I den enkelte 
klasse kan forebyggende indsatser være, når alle børn i klassen er 
en del af trivselsarbejdet, eller når klasseteamet i fællesskab arbej-
der med at reducere undervisningsforstyrrende uro med klassele-
delse, undervisningsdifferentiering eller lignende tiltag. Det gjorde 
Lone og Niels for eksempel i Mathildes klasse, hvor de sørgede for, 
at der var gode lysforhold for alle børn. Det var foranlediget af Ma-
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thildes behov, men gavnede alle i klassen og særligt et andet barn, 
som også brugte kraftige briller.

Foregribende indsatser er rettet mod en mindre, 
defineret gruppe af børn. På Karls skole var der for eksempel et 
særligt læsetilbud til børn med læsevanskeligheder, ekstra dansk til 
to-sprogsbørn, og i mellemtrinnet fik et par drenge, der var særligt 
dygtige til matematik, undervisning på et særligt ’talenthold’. Målet 
med foregribende indsatser er at forhindre, at grupper af børn, som 
er defineret ved særlige fællestræk, kommer bagud eller mister det 
faglige engagement. Det kan også være at løfte dem op på niveau 
med de øvrige børn.

Indgribende indsatser er specialiserede indsat-
ser rettet mod det enkelte barn. Der kan for eksempel være tale 
om særlige støttetimer, som er givet til et enkelte barn, eller det 
kan være timer, hvor barnet får undervisning uden for det alme-
ne fællesskab. Sådan var det for både Mathilde, Emilie og Karl. På 
mange skoler har jeg bemærket, at både ledere og lærere taler om 
denne type af indgribende indsatser som inklusionsindsatser uden 
helt at være opmærksomme på, at det inkluderende arbejde faktisk 
begynder langt tidligere – nemlig helt ude i det almene fællesskab, 
som skolen og klassen udgør. De bedste forudsætninger for in-
klusion opstår, når alle voksne omkring børnene i skolen arbejder 
forebyggende og med fokus på tidlig indsats.

For inklusion handler om, at alle børn har ret til en 
værdig plads i fællesskabet, og når vi taler om inkluderende indsat-
ser, så må de i udgangspunktet være rettet mod alle børn – ikke mod 
et barn eller en gruppe af børn. Når lærere og pædagoger arbejder 
målrettet mod at forebygge eksklusion og sikre klassefællesskabet 
og deres elevers trivsel, så er det faktisk den helt centrale kerne i 
inklusionsarbejdet. Inklusion, fællesskab og forebyggelse er nemlig 
tre sider af samme mønt.
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Generelt kan de forebyggende indsatser gøres 
mest usynlige. Det vil sandsynligvis være usynligt for de fleste 
børn i 1. klasse, at den gode belysning er et særligt hensyn til Ma-
thilde, som også kommer de andre børn til gode. Det ville også have 
været usynligt, hvis lærere og pædagogen i Karls klasse havde ar-
bejdet med at dæmpe støjniveauet og øge den generelle trivsel – til 
gavn for hele klassen, men særligt for Karl.

Ganske ofte arbejder lærere og pædagoger i 
praksis på flere niveauer på én gang. Men det er en særlig pointe 
her, at jo mere man arbejder forebyggende, jo mindre kan det være 
nødvendigt at arbejde indgribende. Karls støttepædagog kunne for 
eksempel have rettet sit fokus mod at skabe et mere inkluderende 
miljø i hele klassen fremfor at tage Karl ud af klassen og med over 
i pavillonen. Det er lige præcis i disse tilfælde, at det inkluderen-
de arbejde ofte mislykkes: når de indsatser, der bliver designet, i 
udgangspunktet er indgribende og ikke forebyggende eller foregri-
bende.

Det er imidlertid også en pointe, at Karls støt-
tepædagog ikke kunne gøre det alene. Hun er helt afhængig af 
de samarbejdsstrukturer, der er omkring hende, og af den måde, 
hvorpå hun og hendes nærmeste kolleger definerer, hvad inklusion 
og samarbejde er. Det er en afgørende forudsætning, at skolens le-
delse og klasseteamet betoner samarbejdsrum, hvor det er muligt 
for dem at foretage en fælles refleksion over deres kommunikation, 
mål og viden.

Fremtidens inkluderende arbejde

Til sidst vil det være passende at vende tilbage 
til Peter Farrell, som langt hen ad vejen er udgangspunkt for den 
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måde, vi i dag taler om og forstår det inkluderende arbejde på. 
Han pointerede, at inklusion efter år 2000 er rettet mod at fjerne 
barrierer for uddannelse af høj kvalitet for alle børn, som er i risiko 
for marginalisering. Hertil vil jeg tilføje, at det inkluderende arbejde 
ligeledes må indebære en bestræbelse på at værdsætte forskellig-
heder og give alle børn mulighed for at deltage i værdige og værdi-
fulde fællesskaber af en eller anden form. 

Jeg kan imidlertid godt bekymre mig en smule 
for, hvordan det kommer til at gå med politikernes og vores alle 
sammens evne til at værdsætte forskellighed i fremtidens skolesy-
stem. Den stadig strammere politiske styring af skolerne medfører 
et stadig større fokus på at ensrette og effektivisere den måde, 
vi driver skole på i Danmark (og måske i store dele af den vestlige 
verden). De politiske ambitioner om variation, bevægelse og åben 
skole, som alle parter omkring folkeskolereformen kunne enes om, 
har på mange måder vist sig at være vanskelige at forene med 
samtidige krav om dataledelse, dokumentation, målstyring og nati-
onale test. Det samme gør sig gældende, når vi taler om inklusion 
og inkluderende fællesskaber. Samtidig med at vi ud fra menneske-
lige, etiske og samfundsmæssige præmisser kan tilslutte os Sal-
amanca-erklæringens ambition om, at alle børn og alle mennesker 
skal være en del af et sundt og givende fællesskab, så er vores 
skolesystem i stadig mindre grad gearet til at rumme fejl, fælles-
skaber og forskellighed. 

Lærere, pædagoger, ledere og forældre vil fortsat 
i skolens liv blive udfordret af systemer og børn, som ikke passer 
sammen. Og fordi vi samtidig kærer os mere om børns trivsel og 
individuelle udvikling og udfoldelse end nogen sinde tidligere, vil vi i 
stadig højere grad opleve behov for at samarbejde om det inklude-
rende arbejde. Det vil sandsynligvis i de kommende år blive stadig 



tydeligere, at ingen kan bære ansvaret for det inkluderende arbejde 
alene, og at samarbejde er den eneste vej frem. 

De mange dygtige og engagerede medarbejdere 
på vores skoler skal have gode muligheder for at etablere samar-
bejdsrum med hinanden og på tværs af faggrænser. Kun på den 
måde kan lærere og pædagoger lykkes med at give alle børn de 
bedst mulige forudsætninger for at leve deres liv på en måde, hvor 
de kan udfolde sig og få en nødvendig plads med netop deres sær-
lige evner og bidrag.

En vej ind i dette er at blive bedre til at få øje på 
den psykiske inklusion – at blive bedre til at spørge børnene. Børn 
ved ofte mest om deres eget liv, men bliver alt for sjældent spurgt. 
En nysgerrig, undrende og undersøgende tilgang til børnenes psy-
kiske oplevelse af fællesskaber, inklusion og deltagelse er derfor et 
godt bud på en udvidelse af de voksnes handlemuligheder, når børn 
er i vanskeligheder.
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Tine anbefaler 

Bevar roen – en metodebog til inklusion af børn med ADHD af 
Charlotte Andersen 

Inklusionsvejlederen 1-2 redigeret af Rasmus Alenkær 

”Inklusion – en definition” af Lars Qvortrup i UCN-seriehæftet  
Er du med? Om inklusion i dagtilbud og skole redigeret af Torben 
Næsby

Pædagoger og lærere i skolen. Sammen om elevernes trivsel og 
læring redigeret af Stig Brostrøm

Specialpædagogik i læreruddannelsen redigeret af Jørgen 
Christiansen med flere

Skolen og de udfordrende elever – om forebyggelse og reduktion 
af problemadfærd af Terje Overland

Udsatte børn og unge. En grundbog redigeret af Torsten 
Erlandsen med flere
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