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Vi hylder mangfoldigheden,
men hvor langt rækker tolerancen egentlig?
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Eller er det bare svært at løse opgaven pædagogisk?
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To inklusionsdiskurser

I studier af internationale inklusionsdiskurser kan der skelnes mellem to 
hoveddiskurser: en rettighedsdiskurs (discourse of social justice) og en 
implementeringsdiskurs (discourse of implementation).

Rettighedsdiskursen kommer i vid udstrækning til at handle om omfordeling af 
ressourcer med henblik på at kompensere for det enkelte individs manglende 
adgang til de samfundsmæssige goder.

Omvendt er implementeringsdiskursen mere fællesskabsorienteret med fokus på 
sammenhængskraft og samhørighed - og snarere kommer til at handle om udvikling 
af en demokratisk læringskultur i en skole for alle

Spørgsmålet er imidlertid, om implementeringsdiskursen kommer til at omfatte alle 
udsatte grupper af børn? 

Men her bliver vi nødt til først at definere, hvilket lighedsbegreb der opereres med.
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Absurd at skulle forholde sig til, 
om man er for eller imod inkludering

Det er IKKE et aktuelt relevant spørgsmål, om man er for eller imod 
inkludering. De internationale konventioner er tydelige.

MEN det er et aktuelt relevant spørgsmål, OM de lokale vilkår er 
tilstrækkelige for at kunne udvikle inkluderende læringsmiljøer, så alle elever 
bliver så dygtige, de kan, og så de trives, uanset hvem de er, og hvor de 
kommer fra.

Set i et pædagogisk pragmatisk perspektiv giver det langt mere mening at 
fokusere på vilkårene for, at inkluderende processer kan finde sted … frem 
for at fokusere på hvilke elevgrupper som ikke kan inkluderes!

I mit oplæg her i dag er det derfor implementeringsdiskursen, som jeg tager 
afsæt i. 4

Susan Tetler, DPU, AU



    
  

   

     
   

Internationalt skelnes der mellem snævre og brede definitioner af inklusion:

 Snævre definitioner refererer til at fremme inklusion af specifikke 
grupper af elever (elever med særlige behov, socialt udsatte elever, 
elever med dansk som andetsprog, sårbare elever, urolige drenge, elever 
med særlige forudsætninger etc.).

 Brede definitioner af inklusion fokuserer ikke på specifikke elevgrupper, 
men tværtimod på mangfoldighed, og på hvordan skoler kan 
imødekomme alle elevers forskellighed i erfaringer, interesser, behov, 
potentialer m.m. 

Snævre og brede definitioner på inklusion
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To forståelser af inklusionsopgaven

Forstås opgaven som et spørgsmål om at tilpasse forskellige kategorier af 
børn og unge til et allerede etableret system af holdninger, værdier og 
normer, adfærdsmæssigt og fagligt?
– individfokus / tilpasningstænkning
– ambition om at udvikle evidensbaserede spec.uv. Koncepter/metoder
– single-loop læring

Eller forstås opgaven som et spørgsmål om at udvikle en institutionskultur, 
som accepterer og anerkender alle de i lokalmiljøet hjemmehørende børn 
og unge? 
– fællesskabsfokus / dannelses- og diversitetstænkning 
– ambition om at udvikle almenpædagogiske metoder og strategier
– double-loop læring
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EN SPECIALPÆDAGOGISK UDFORDRING –
OG DILEMMA

”Historisk set er undervisning af mennesker med særlige behov blevet 
forstået som trænings- og tilpasningsstrategier. Derved amputeres det 
særligt menneskelige, som ligger i dannelsesperspektivet” (Kirkebæk, 2010, 
s. 63)
Kirkebæk, Birgit (2010). Almagt og afmagt. København: Akademisk Forlag

Hvordan afbalancerer vi forholdet mellem en særlig metodetilgang og 
en almenpædagogisk og almenpsykologisk forståelse?
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Endnu en udfordring – og et dilemma
Set i et inklusionspædagogisk perspektiv

Hvordan afbalancerer vi

Risikoen for at usynliggøre at nogle har særlige behov … og fortsat vil have 
det, uanset hvor ideelle vilkårene er i den almenpædagogiske virksomhed

OG

Risikoen for at sætte en stigmatiseringsproces i gang, når særligt 
tilrettelagte indsatser sættes i værk
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Dilemmaer i et inkluderende læringsfællesskab

Fire typer af dilemmaer:

 Fokusdilemma (balancen mellem en enkelt elev og læringsfællesskabet)

 Tidsdilemma (balancen mellem fordeling af tid)

 Differentieringsdilemma (diversity or sameness)

 Styrings- og fleksibilitetsdilemma (struktur og fleksibilitet)

Moen, Torill (2008). Inclusive Educational Practice: Results of an empirical study. 
Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 52, No 1, pp. 59-75.
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Forskergruppen  har fulgt tre års 
skoleudviklingsprocesser på tre niveauer

 På kommunalt niveau, hvor de 12 svenske kommuners forvaltningschefer 
og inkluderingskoordinatorer har været en drivende kraft i processen 
med at udvikle inkluderende læringsmiljøer i deres respektive 
kommuner.

 På institutionelt niveau, hvor der primært har været fokus på hvordan et 
inkluderende lederskab kan udvikles med udgangspunkt i de deltagende 
skolers rektorer.

 I skolernes læringsmiljøer, hvor de konkrete pædagogiske og didaktiske 
tiltag er udviklet og implementeret for at skabe forudsætninger for 
delagtighed og gode vilkår for alle børns læring. 

http://www.ifous.se/programomraden-forskning/inkludering/
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•

 Fra at se inklusion som en ultimativ ideologi til at rette fokus mod at 
omsætte idéen om inklusion til en inkluderende praksis.

 Fra et primært fokus på enkelte elever i omfattende vanskeligheder til 
også at fokusere på at skabe gode læringsmiljøer for alle børn, uanset 
deres kommen til kort eller behov for udfordringer.

 Forandring i tolkningen af elevers adfærd fra noget iboende eleven til 
samtaler om hvad der i skolens miljø er problematisk for dem

 Fra at barnet kommer til eksperten – til at eksperten kommer til barnets 
læringsmiljø med henblik på videndeling og vejledning af barnets lærere 
og pædagoger.

 Fra at være et diffust opdrag til at blive mere tydeligt og konkret.
 Fra frustration blandt skolens medarbejdere til samtale om mulige 

løsninger.
 Lærerarbejdet er i projektforløbet blevet opfattet stadig mindre som et 

alene-arbejde. Der er skabt en samhørighed, som giver tryghed

Inklusion … som en ALDRIG afsluttet udviklingsproces

Et ændret syn på problemer i skolen – en udviklingsrejse
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Skolernes erfaringer i forhold til inklusion 

Tålmodighed tålmodighed tålmodighed

• Det handler om kulturforandringer og holdningsændringer i skolens 
læringsmiljøer, og det kræver en grundlæggende forståelse af, at 
inklusion er et princip, som må gennemsyre hele skolens tænkning og 
handlinger. Det må blive en grundlæggende adfærd, kultur eller måde 
at være i klasserummet på, hvor der tænkes og tales om forskellighed, 
dvs. et mangfoldigt ’os’.

Samordnet systematisk udviklingsarbejde på flere niveauer over tid
• Det handler om at skabe et fælles billede – i et delt ejerskab med alle 

skolens aktører

Implementering af inklusionspædagogiske og -didaktiske byggesten
• Lyt til og inddrag elevernes stemmer – og idéer
• Udvikling af integrerede støtteindsatser … de er fortsat nødvendige
• Installering af et inkluderende blik i fagundervisningen 

Videndeling: Spredning af viden og erfaringer 
• Brug hinanden som kritiske venner … for at undgå kulturblindhed
• Tænk utraditionelt i forhold til formidlings- og spredningskanaler til 

skolens medarbejdere Susan Tetler, DPU, AU 12



Et inkluderende lederskab

Undersøgelsens resultat peger på, at normer og strukturer kan
forandres og fremme skoleudvikling når forvaltningschefer, skoleledere
og pædagoger har:

 En fælles vision (som kan bære udviklingsarbejdet med tydelige
formål og mål

 En fælles kognitiv paraply (med fælles definitioner af hvad
inkludering og inkluderende læringsmiljøer kan være)

 Et delt og delegeret lederskab (med deltagelse og inflydelse fra
lærere og elever) 

 En organisatorisk struktur (som organiserer, administrerer og skaber
arenaer for dialog) 
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Byggesten til inkluderende praksis
‘støttende indsatser’

 Et relationelt perspektiv til forståelse af elevers komplicerede 
læringssituationer

 Fra andenregulering til selvregulering

 Opbygning af et positivt selvbillede

 Brug af feed up, feed forward og feed back (forstærkning, respons)

 Brug af IT-kompenserende hjælpemidler

At integrere støtten i læringsfællesskabets aktiviteter
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Byggesten til inkluderende praksis
‘i et elevperspektiv’

 Stilladsering / nærmeste udviklingszone

 Fælles situationsdefinition / mestring af sociale situationer

 Brug af kammeratstøtte og stilladsering

 Elever som modeller for hinanden / peer support

 At styrke elevernes indflydelse på egne læringsprocesser

 Rum/nicher for aktiv deltagelse, bidrag og samarbejdsrelationer
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Byggesten til inkluderende praksis
‘i et fagligt/didaktisk perspektiv’

 ’Bredt tænkte’ kollegialt konsultative funktioner / videndeling i teams 
og co-teaching

 Tydelig struktur, mål og italesættelse af faglige pointer

 Elevplaner (som grundlag for pædagogisk praksis)

 Forskelligheder accepteres – og ses som positivt

 Differentiering af mål, indhold, materialer, metoder og tid

 Udnyttelse IKT’ens varierede muligheder
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Inklusion som et fælles projekt
Vi behøver at mure mange teglvægge, men samtidig 

forstå, at det er en katedral, vi bygger – sammen
(Per Skoglund, SPSM)
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Faldgruber

 At nogle børns særlige behov usynliggøres … og ikke bliver mødt 
med en kvalificeret indsats

 At de tilførte ressourcer ikke bliver ’øremærkede’ til en 
inkluderende indsats … men blot ’fylder huller’

 At der ikke foregår et systematisk, målrettet, differentieret 
kompetenceløft, men bliver til korte metodekurser til alle

 At medarbejdere ikke oplever ejerskab til opgaven
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INKLUSION … som evig modsigelse

Fra inklusionsbegrebets kerne af radikalitet 
til dets pragmatiske dimension

Fra udgrænsning til inddæmning

Hvordan undgå enten/eller … 
og i stedet insistere på et både/og
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