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Når inklusion bliver selv-inklusion  

eller:  ”Hvorfor skal man række fingeren op?”  

 
 
Det er vigtigt som professionel at forholde 
sig til, hvilke forståelser af inklusion der 
ligger bag, når man opfordrer et barn til at 
handle på en bestemt måde, og når 
forældrene inviteres til samarbejde om 
barnets inklusion. Forståelserne kan 
udforskes gennem reflektorier – en metode 
til refleksion over dilemmaer og paradokser 
i den professionelle praksis. 
 

Hvornår synes vi, at en elev er inkluderet i skolen? 

Er det, når eleven trives og har høj selvtillid og 

mange relationer til de andre elever? Er det, når 

eleven deltager aktivt i undervisningen? Er det, når 

eleven kan afslutte folkeskolen med en eksamen, 

der åbner for videre uddannelse? De fleste vil 

mene, at det er alle ovenstående punkter i 

kombination med hinanden, men i praksis er der 

nogle mål og idealer, der fylder mere end andre i 

hverdagens arbejde for at fremme inklusion.  

Blandt professionelle, der har inklusion som deres 

felt, fylder det meget, hvordan eleven har det med 

sig selv. Inklusionskonsulenter, men også lærere og 

pædagoger, har ofte fokus på, at eleven skal få højt 

selvværd og trives. At eleven har det godt med sig 

selv ses som forudsætning for elevens inklusion i 

skolen. Forældre til børn med inklusionsproblemer 

har til gengæld ofte fokus på, at eleven skal være 

med fagligt. Man skulle måske tro, at forældre er 

tilfredse, hvis deres barn har det godt, men ofte er 

forældre mere bekymrede for, om barnet kan følge 

med fagligt, end om det trives her og nu.  

De professionelles fokus på, at eleven skal have det 

godt med sig selv betyder, at familien ses som en 

vigtig faktor i inklusionsarbejdet. Der sættes 

mange ressourcer ind på at skabe et godt 

forældresamarbejde. Samtidig er samarbejdet 

omkring inklusion præget af en række dilemmaer.   

Gennem en case om at række fingeren op, giver 

artiklen eksempler på dilemmaer og 

refleksionsspørgsmål, der kan tages op i et 

’reflektorie’ eller i andre fora, hvor professionelle 

sammen sætter fokus på, hvordan de kan udfordre 

og udvikle deres eksisterende praksis.  

Hvorfor skal man række fingeren op?  

En skole arbejder med familiesamtaler for at 

fremme inklusion. En dreng i 5. klasse går på andet 

år på det, skolen kalder inklusionsbåndet. Han har 

som mål, at han skal række fingeren op i 

dansktimerne. Det fremgår, at han prøver, men at 

han ofte er nødt til at sige ’nu har jeg glemt, hvad 

jeg ville sige’, ’ jeg ville sige det samme som lige er 

sagt’ eller lignende, for det er kun sjældent, at han 

kan svare. Han har problemer med at lære, og med 

at huske det han lærer. Inklusionskonsulenten 

afsøger muligheden for, at han kan få en bedre 

oplevelse af at række fingeren op, og forældrene 

tilbyder at træne med drengen, så han har svarene 

i frisk erindring og dermed bedre chance for at 

svare rigtigt. For læreren og for konsulenten 

handler det om, at han skal række fingeren op, så 

han kan have en succesoplevelse ud af det. For at 

få den succesoplevelse skal han helst kunne svare 

rigtigt. Succesoplevelsen måles i, at han kan agere 

i klasseværelset, ligesom de andre elever, og at 

han kan få positive oplevelser og dermed større 

selvtillid.  

Traditionelt har det, at eleven rækker fingeren op, 

været et tegn på, at eleven kan svare på det, 

læreren spørger om – og altså har lært det, han 

eller hun skulle. I dette eksempel bliver målet med 

at række fingeren op at øge elevens selvtillid. Det 

at kunne det faglige stof bliver på denne måde et 

middel til at få en succesoplevelse og ikke målet i 

sig selv. Fra at være en test af, om eleven kan det, 
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han skal og har forstået stoffet, bliver målet med at 

række fingeren op at opbygge drengens selvtillid.  

To rationaler – og to forståelser af inklusion 

De to rationaler bag, hvorfor man skal række 

fingeren op, afspejler forskellige forståelser af 

inklusion. I praksis har vi set, at begge disse 

forståelser er på spil - nogle gange overlapper de 

og andre gange modarbejder de hinanden. Den 

ene handler om barnets udvikling af selvtillid, 

oplevelsen af at have succes med noget i skolen og 

at være med, og den anden om at barnet er med 

fagligt og får lært det, han skal for at kunne klare 

sig godt i fremtiden. Den sidste forståelse ses især 

hos forældre, mens den førstnævnte, som her 

kaldes for selvinklusion, oftest ses formuleret hos 

inklusionskonsulenter, pædagoger og lærere.  

Barnet inkluderer sig selv 

Hvad mener vi, når vi siger selvinklusion? 

Selvinklusionsforståelsen rummer en 

opmærksomhed på barnets trivsel, kvaliteten af 

hans eller hendes sociale relationer, evne til at 

omstille sig, selvforhold og så videre. Forhold, der 

ikke kun kan placeres inden for skolen. Når man 

taler om inklusion i skolen og om at eleven skal 

trives, er der altså ikke kun tale om et fokus på, 

hvad skolen som ramme kan tilbyde og gøre – det 

bliver afgørende, hvordan barnet forholder sig til 

sig selv. Og her ses familiens relationer som 

centrale. Forældrenes interne relationer og deres 

forhold til barnet bliver nøglen til, at barnet har et 

så højt selvværd, at det har mod på at inkludere sig 

selv i skolen. Som i eksemplet ovenfor bliver 

hjemmet det sted, hvor drengen skal trænes i at 

svare på de spørgsmål, der bliver stillet i 

undervisningen. Ikke primært for at lære 

indholdet, men mere for at han kan have 

oplevelsen af succes, mulighed for at blive 

anerkendt af de andre elever i klassen og dermed 

få opbygget selvtillid og selvværd.   

Eksemplet peger på nogle væsentlige dilemmaer 

og spørgsmål, som man som fagperson med fordel 

kan overveje. Det kan gøres i reflektorier, hvor 

dilemmaer og spørgsmål herunder kan drøftes.  

Dilemma 1: Handler inklusion om at lære noget 

eller om at opleve, at man er med? 

Når inklusion ses som noget, der afhænger af den 

enkelte elevs selvværd, selvforhold og evne til at 

relatere sig til de andre elever, bliver det vigtigt, at 

eleven oplever succes. Ofte måles denne succes i 

forhold til elevens oplevelse af sig selv. Som det 

ses i eksemplet, bliver målet med at række 

fingeren op, at eleven får en succesoplevelse. Om 

svaret er rigtigt eller lært bliver mindre væsentligt. 

Betyder det, at det faglige glider i baggrunden, og 

hvilke muligheder giver det skolen for at tage 

ansvar for, at eleven lærer noget? Handler det at 

række fingeren op om at få oplevelsen af, at man 

kan, snarere end om at vise, hvad man har lært? 

Bliver den personlige succesoplevelse for eleven 

vigtigere end det, at den viser, at eleven har lært 

noget?  

Dilemma 2: Bliver man afhængig af elevens 

forældre? 

Selvforhold, selvværd og selvtillid udvikles ikke kun 

i skolen, men særligt derhjemme, og dermed får 

forældrene en central rolle i forhold til at udvikle 

og støtte op om deres barns (selv)inklusion i 

skolen. Betyder det, at alt hvad der foregår i skolen 

er afhængigt af det, der foregår i familien? Hvad 

bliver lærere og pædagogers mulighed for at 

arbejde for et fællesskab med plads til de børn, der 

går i klassen eller på holdet? Bliver skolen 

afhængig af forældrene og af, at de tager ansvar 

for at arbejde for, at barnet kan møde op i skolen 

med selvtillid? Hvad kan skolen gøre, hvis ikke den 

oplever, at forældrene tager ansvar?  

Dilemma 3: Bliver man afhængig af de andre 

elever og forældre? 

Det ses som afgørende, at eleven oplever at være 

med, også i det sociale samvær med de andre 

elever. Dermed bliver de sociale dynamikker 

imellem eleverne afgørende for, om man kan sige, 

at eleven er inkluderet. Mobning og sociale 
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eksklusionsprocesser mellem eleverne bliver set 

som en væsentlig trussel. Forældrene ses som en 

vigtig faktor for klassens sociale trivsel. De 

opfordres til at fortælle hinanden om deres børns 

vanskeligheder, til at etablere legegrupper, være 

opmærksomme på elever der er udenfor og så 

videre. Bliver skolen afhængig af forældrene i 

forhold til de sociale processer i klassen? Hvordan 

kan skolen styre forældrenes indbyrdes relationer? 

Hvad kan skolen gøre, hvis den ikke oplever, at 

forældrene tager ansvar?   

Dilemma 4: Hvad med elevens fremtid, når 

trivsel her og nu bliver målet?  

Forældrene udtrykker ofte bekymring om, hvorvidt 

deres barn fagligt lærer det, det skal, og om barnet 

kommer ”bagud” i forhold til de andre børn i 

klassen. Det er en bekymring, som går på, om 

barnet klarer sig godt i skolen, så det kan komme 

videre i uddannelsessystemet og have en base for 

sit fremtidige liv. Man kan i denne forbindelse sige, 

at målet om udvikling af selvværd, selvtillid og 

oplevelsen af succes med sig selv ofte baserer sig 

på et her-og-nu perspektiv i forhold til, hvordan 

eleven trives i skolen, mens forældrenes 

bekymring retter sig imod barnets fremtid. 

Hvordan tager man en fælles diskussion om 

barnets inklusion, hvis synet på inklusion og målet 

med det fra henholdsvis skole og forældre er 

forskellige?  

Dilemma 5: Hvad kan læreren bygge sin 

autoritet på? 

Traditionelt set bygger autoritet enten på, at man 

som professionel har en særlig viden og erfaring 

fra sin uddannelse og arbejde, og/eller at man har 

en særlig rolle og ansvar qua sin stilling. Når det 

ses som afgørende, hvordan eleven selv oplever 

sin deltagelse og sig selv, åbnes der for, at 

lærerens ret til at ’vide bedre’ kan udfordres, for 

hvem kan beskrive eleven og elevens oplevelse 

bedre end eleven selv? Og hvad kan læreren gøre, 

hvis enten eleven eller forældrene ikke er enige i 

lærerens beskrivelse af eleven? Har læreren 

mulighed for at sige ’du skal…’, ’jeg har erfaring 

med…’ eller ’du må ikke…’? Hvordan kan læreren 

både have en erfaringsbaseret viden, der er 

generel og sætter den enkelte elev ind i en 

sammenhæng – og være åben for det enkelte 

barns egen oplevelse som helt særlig?  

Dilemma 6: Må læreren presse eleven?  

Traditionelt er det blevet set som positivt for 

elevens udvikling og læring, at eleven lærte 

selvbeherskelse og selvdisciplin. En del af ansvaret 

for dette blev placeret hos læreren. Gennem 

rutiner, gentagelser og eksplicitte forventninger 

kunne eleven blive trænet i at overvinde sin egen 

umiddelbare lyst og derved lære både 

selvbeherskelse og fagligt indhold. I dag er der 

stort fokus på elevens ansvar for udvikling af sig 

selv, ligesom elever med udfordringer i forhold til 

at blive inkluderet selv skal tage ansvar for at 

beskrive deres problemer – og håndtere dem. Det 

kan gøre det vanskeligt for læreren at få eleven til 

noget, eleven ikke vil eller ikke har lyst til. Samtidig 

er nogle af de elever, der har problemer med at 

være i klassen netop elever, der har problemer 

med at styre og aflæse egen og andres adfærd og 

impulser. Risikerer man at gøre disse elever en 

bjørnetjeneste ved at lade det være op til dem selv 

at vurdere, hvad de har lyst til, brug for og evner?  

Dilemma 7: Giver mange input større 

handlekraft? 

Der er mange aktører, som kan have input, der er 

relevante for forståelsen af eventuelle problemer 

omkring en elevs inklusion. Det er blevet et ideal, 

at man samler mange professionelle om bordet for 

at få input til at forstå og arbejde for at løse 

inklusionsproblemer. Lærer, leder, pædagog, 

konsulent, psykolog og socialrådgiver kan give 

forskellige blikke på udfordringerne og dermed 

åbne for forskellige forklaringer og 

løsningsmuligheder. Samtidig er det ikke givet, 

hvem der i overført betydning sidder for 

bordenden og beslutter, hvilke 

problembeskrivelser som er mest rammende og 
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åbner for de bedste løsninger. Det bliver ekstra 

vanskeligt at sætte sig for bordenden, når man i 

sidste ende ser eleven og elevens selvforståelse 

som afgørende for inklusionen. De professionelle 

bliver på mange måder afhængige af elevens selv-

vurdering og -evaluering for at kunne pejle deres 

indsats ind og vide, om de er på rette spor i forhold 

til barnets inklusion. Hvis man som professionelle 

har forskellige forståelser af, hvad inklusion er, og 

samtidig lader den enkelte elev definere, hvor 

inkluderet han eller hun oplever sig, opstår et 

dilemma hvor de professionelle faktisk bliver 

afhængig af elevens vurdering. Det fordrer, at 

eleven involveres, hvilket mange steder ses som et 

ideal i arbejdet med inklusion. Hvilke muligheder 

giver idealet om tværfaglighed mellem de 

forskellige professionelle for at bidrage til arbejdet 

for inklusion? Hvilken position får eleven i dette 

professionelle rum af forskellige fagligheder?  

Hvilke typer af afhængighed – af hinanden og af 

eleven – åbner idealet om de tværfaglige løsninger 

for?  

Reflektorie: En metode til udvikling af arbejdet 

med inklusion og forældresamarbejde 

Denne artikels dilemmaer og refleksionsspørgsmål 

kan danne grundlag for ’reflektorier’, hvor 

professionelle drøfter deres forståelser og praksis. 

’Reflektorie’ betegner i denne sammenhæng 

organiserede drøftelser blandt professionelle af 

dilemmaer og paradokser i deres egen forståelse 

og praksis.   

Som vi har vist i artiklen, er der for tiden to 

fremherskende forståelser af inklusion, der mødes 

i samarbejdet mellem professionelle og forældre: 

Den forståelse, hvor man har fokus på elevens 

forhold til sig selv i inklusionsarbejdet, og den 

forståelse, hvor man har fokus på elevens 

deltagelse i undervisningen og faglige progression. 

Nedenfor er der forslag til nogle refleksionsspørgs-

mål, man kan arbejde med for at synliggøre disse 

forståelser, samt reflektere over de dilemmaer, der 

ligger indbygget i den forståelse af inklusion, hvor 

elevens forhold til sig selv ses som forudsætning 

for, at eleven kan være med i klassen.  

Refleksionsspørgsmål 

 Hvad er tegn på, at et barn er inkluderet i 

skolen?  

 Hvad er tegn på, at et barn ikke er inkluderet i 

skolen?  

 Hvordan er det muligt at måle barnets 

inklusion? Hvilke parametre anvender vi på 

vores skole/institution til at vurdere om et 

barn enten er eller ikke er inkluderet?  

 Er der forskellige blikke på, hvordan vi arbejder 

med inklusion i vores faggruppe på skolen? Er 

der forskellige forståelser af inklusion, og 

hvorfor det er vigtigt?  

 Hvad bliver forældrenes rolle i arbejdet med 

inklusion? Hvordan forstår vi deres deltagelse i 

skolen?  

 Der er meget, skolen kunne gøre for at 

ansvarliggøre forældrene – hvordan og hvor 

sætter vi grænsen for, hvad forældrene har 

ansvar for?  

 Fokuserer vi på vores skole især på, hvordan 

eleven har det med sig selv eller på, om eleven 

er med fagligt, når vi arbejder for at fremme 

inklusion? 

 Hvis vi fokuserer på, hvordan eleven har det 

med sig selv, hvordan forholder vi os så til de 7 

dilemmaer? 
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