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Velkommen til Liv i Skolen nr. 3/2018
Liv i skolen tager i dette nummer pulsen på udviklingen af inkluderende læringsmiljøer
i Folkeskolen. Læringsmiljøer der har fokus på elevernes resurser og potentialer, og som
er fleksible og tilpasningsdygtige ift. elevers forudsætninger og behov. En inkluderende
skole flytter blikket fra et ensidigt individuelt perspektiv på elevers udfordringer til et
mere relationelt og kontekstorienteret perspektiv. Hermed bliver udviklingen og skabelsen af læringsmiljøet omkring eleven, med alt hvad dette indebærer, særligt afgørende i
en inkluderende skole. For at skabe trivsel, læring og deltagelse for de mange forskellige
elever i skolen påkræves et læringsmiljø, der indtænker en bred vifte af organisatoriske,
fysiske, psykiske, pædagogiske og sociale tiltag og strukturer.
I dette nummer kan du bl.a. læse om, hvad vi overhovedet forstår ved inkluderende
læringsmiljøer, betydningen af forpligtende fællesskaber, om hvordan et tværprofessionelt samarbejde kan udvikle gode læringsmiljøer og hvordan æstetiske læreprocesser kan fungere som ramme for etablering af inklusionsarbejde i skolen.
Velkommen til dette nummer af Liv i Skolen hvor vi stiller spørgsmålet:
Hvordan ser inkluderende læringsfællesskaber ud?
God fornøjelse!
Venlig hilsen
Morten Stokholm Hansen
Redaktør

Liv i Skolen • 3/2018

INDHOLD

6
Svært men perspektivrigt – inkluderende
læringsmiljøer i Folkeskolen
Inkluderende læringsmiljø er et begreb for
de mange omgivelsesfaktorer, der påvirker
læring for alle elever. Det er også noget
Folkeskolens aktører aktivt kan udvikle.
Udviklingen af gode inkluderende læringsmiljøer foregår aktivt i og omkring skolen,
men der er stadig udfordringer. Kombinationen af helhedstænkning og udviklingsmuligheder gør dog arbejdet med inkluderende læringsmiljøer perspektivrigt.
Af Mads Leth Jakobsen, forsknings- og
analysechef
14
Inkluderende læringsmiljøer i et
kontekstuelt perspektiv
Med afsæt i et nærbillede af en klasse
afdækkes perspektiver og kontekstafhængige opmærksomhedspunkter på
inkluderende læringsmiljøer. Inklusionsbegrebet klarlægges i relation til læringsmiljøer. Der fokuseres endvidere på,
hvordan lærerens og elevernes handlinger
er med til at etablere et inkluderende
læringsmiljø. Lærerens opmærksomhed
på inklusion, anerkendelse, deltagelse,
mestring/selfefficacy, tillid og udvikling
af den enkeltes positive selvbillede medvirker til et inkluderende læringsmiljø og
elevernes trivsel.
Af Mette Bruun, lektor
24
Fravær og nærvær af forpligtende
fællesskaber
Samfundsmæssige og institutionelle
vilkår har med tiden medført, at børn og
unge lever på tværs af mange forskellige
sammenhænge og indgår i mange former
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for fællesskaber. Fritidsinstitutioner og
skoler skal derfor understøtte et børneog ungeliv, hvor alle oplever at være en
del af et fællesskab, være i trivsel, have
venner, føle sig set, forstået og hørt. Børn
og unges trivsel har betydning for deres
læring, deres daglige velbefindende, deres
livschancer og muligheder.
Af Mette Høegh Stæhr, specialkonsulent
og Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder
34
MINK - Matematik og inklusion
Der debatteres og skrives meget om
inklusion, men der tales og skrives ikke
meget om faglig inklusion. I denne artikel
vil jeg viderebringe en række udsagn og
resultater fra MINK projektet (Matematik
og inklusion), hvor en gruppe matematiklærere og læreruddannere har forsøgt at
indkredse inklusion ud fra didaktiske overvejelser samt forsøgt at afdække vanskeligheder og muligheder i undervisningen.
Af Bent Lindhardt, lektor
44
Kan en Åben skole tilgang fremme et
inkluderende læringsfællesskab?
I det her beskrevne projekt har vi taget
udgangspunkt i ønsket om at åbne skolerne mod det omkringliggende samfund,
altså Åben skole-begrebet. Projektet viste
sig at have flere potentialer end dem, vi
umiddelbart havde sat os for at ville undersøge. Det viste sig nemlig, at der også var
inkluderende potentiale i det forløb, vi havde udviklet. Vi vil argumentere for, at det
projekt, vi har gennemført, rummer muligheder for at etablere et inkluderende
læringsmiljø gennem fagdidaktiske tiltag.
Af Bettina Buch, docent og Mari-Ann
Skovlund Jensen, konsulent
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54
Få eleverne i spil med LUDO-modellen
Artiklen omhandler anvendelsen af en
didaktisk model, der kan skabe inkluderende læringsmiljøer i undervisningen.
Skolens pædagogiske læringscenter kan
understøtte lærerenes muligheder for at
gennemføre en demokratisk, differentierende og dermed inkluderende undervisning. Som lærere i skolen skal vi tilbyde
eleverne undervisning, der giver dem lyst
til at lære mere. Det kræver didaktiske
refleksioner at tilrettelægge undervisning,
‘der rammer’ og berører alle elever.
Af Anette Møller Hansen, lektor
66
Æstetiske læringsprocesser som ramme
for etablering af inklusionsarbejde i
Folkeskolen
I denne artikel vil jeg først kort redegøre
for Austring og Sørensens beskrivelse af
de tre læringsmåder og argumentere for,
hvorfor den æstetiske læringsmåde er
et særligt velegnet afsæt for inklusionsarbejde i Den danske Folkeskole. Dette
opfølges af en kort teoretisk argumentation for dramapædagogikkens didaktiske potentialer. I artiklens anden del
præsenteres og reflekteres over udvalgte
praksiseksempler fra et udviklingsarbejde
om brug af æstetiske læreprocesser i det
tværfaglige samarbejde om den understøttende undervisning
Af Bolette Kvist, lektor
74
Pædagoger og lærere skal samarbejde
om fag i Folkeskolen
Det tværprofessionelle arbejde mellem
pædagoger og lærere, der i disse år intensiveres, giver mulighed for arbejde på nye
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måder mod idealet om at udvikle inkluderende læringsmiljøer i skolen. I de fleste
folkeskoler er samarbejdets karakter og
omfang nyt, og de professionelle skal i
disse år definere samarbejdet, så det bliver frugtbart for børnene og for de professionelle selv. Vi har i et tværprofessionelt
forløb i lærer- og pædagoguddannelserne
forsøgt at indkredse det mulighedsfelt,
der opstår sammen med de studerende.
Af Christa Berner Moe, lektor og Pia
Mortensen, lektor
84
Frivillig deltagelse
Følgende er et filosofisk blik på inkluderende læringsfællesskaber ud fra perspektivet for elever med autismespektrumforstyrrelser (herefter ASF). Jeg vil
fremvise et paradoks ml. ASF, menneskerettigheder og UVMs idé om inkluderende
læringsfællesskaber, hvorved jeg anbefaler en revurdering af pædagogikken ud fra
en Hannah Arendt-inspireret betragtning.
Af Janus Lybro, STU-underviser
92
Kære lærer
– vil du arbejde sammen med mig?
Denne artikel omhandler hvordan de to
professioner gennem en fælles forståelse
for klasseledelse kan skabe et godt
tværprofessionelt samarbejde. Klasseledelse er vejen frem! Med udgangspunkt
i at pædagoger efter folkeskolereformen
i 2014 nu skal deltage i understøttende
undervisning og samarbejde med lærere,
vil denne artikel belyse, at vi har brug for
hinandens forskellige kompetencer, når
vi skal udvikle eleverne fagligt og socialt i
undervisningen.
Af Line Ringgaard, studerende
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Inkluderende læringsmiljø er et begreb for de mange omgivelsesfaktorer,
der påvirker læring for alle elever. Det er også noget Folkeskolens aktører
aktivt kan udvikle. Udviklingen af gode inkluderende læringsmiljøer
foregår aktivt i og omkring skolen, men der er stadig udfordringer.
Kombinationen af helhedstænkning og udviklingsmuligheder gør dog
arbejdet med inkluderende læringsmiljøer perspektivrigt.

Læringsmiljøer og inklusion har været højt
på den politiske dagsorden i det seneste
årti. Fokusset på inklusion fik særligt luft
under vingerne i 2012, hvor man satte det
ambitiøse mål, at 96 pct. af alle elever
skulle gå i almenklasser. En del elever ville
således skulle skifte fra specialklasser
og specialskoler til almenklasser. Færre
skulle også udskilles fra almenklasserne
til de segregerede specialtilbud. Udviklingen skulle understøttes af at flytte
ressourcer med eleverne til almenklasserne og kapacitetsopbygning på både

kommunalt, skole og medarbejderniveau. I
forlængelse af Inklusionseftersynets evaluering (Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestilling 2016) blev 96 pct. målet
opgivet i 2016, men inklusion er stadig en
central ambition, der arbejdes med i og
omkring Folkeskolen.
Læring i form af faglig progression for alle
elever var et centralt element i forliget bag
Folkeskolereformen i 2013, men det blev
ikke eksplicit kædet sammen med begrebet om inkluderende læringsmiljøer. Det
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Hvad er
udviklingsperspektivet
med inkluderende
læringsmiljøer.

skete imidlertid tydeligt i 2014, da Rådet
for Børns Lærings (2014) udgav rapporten
”Inkluderende Læringsfællesskaber for
alle Børn”. Hermed knyttede vi i Danmark
også an til et internationalt fokus på
læringsmiljøer (Bernard 2012).
På den baggrund vil jeg i denne artikel
stoppe op og kigge på Den danske Folkeskole gennem begrebet om inkluderende læringsmiljøer. Mere præcist vil jeg
besvare to spørgsmål:
– Hvad er status på og udfordringer for de
inkluderende læringsmiljøer?
– Hvad er udviklingsperspektivet med
inkluderende læringsmiljøer?
Spørgsmålene vil særligt blive belyst med
de omfattende undersøgelser af Den
danske Folkeskole, som i de seneste år er
blevet gennemført ved først KORA (Det
Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning) og SFI (Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd)
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og siden hen ved VIVE (Viden til Velfærd –
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Tilsammen udgør disse
undersøgelser et omfattende forskningsprogram, der kan hjælpe os med at svare
på artiklens spørgsmål.
Begrebet inkluderende læringsmiljø
Et inkluderende læringsmiljø består af
tre elementer: læring, miljø og inklusion.
Læring har mange definitioner, men i
denne sammenhæng er det tilstrækkeligt
at se læring som forandringer af menneskers kapaciteter – det kan være både
kognitivt, motorisk og følelsesmæssigt –
der ikke skyldes vores genetisk betingede
udvikling (Illeris 2003: 397). Det betyder,
at læring udspringer af interaktionen
med vores omgivelser – vores miljø. Man
kan ikke lære uden kontakt med omverdenen. Læring har også en indre psykologisk komponent med bearbejdning og
tilegnelse af indtryk fra omgivelserne,
men det forudsætter netop et miljø, man
interagerer med (Illeris 2003: 398). Hvis vi
vil forstå læring, må vi derfor også forstå
miljøet, som indgår i processen.
Læringsmiljøet er helt generelt de omgivelser, som en læringsproces foregår i. Det
er dog vigtigt at sondre mellem en rent
positiv forståelse af læringsmiljø som de
forhold, der fremmer læring (Barron & Bell
2015: 323) og en neutral forståelse, hvor
læringsmiljøet er de givne rammer, der
både kan stimulere men også begrænse
læring (Dewey 1916). Der er således altid
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et læringsmiljø for en given læringsproces, men det er ikke sikkert, at miljøet er
stimulerende for læring. Et læringsmiljø er
samtidig en kompleks størrelse. Den har
både sociale, psykiske og fysiske elementer (Bernard 2012: 12). Læringsmiljøet i en
skolesammenhæng omfatter derfor alt fra
pædagogiske og didaktiske virkemidler
over skolerummets indretning og temperatur til sociale relationer som venskabsrelationer mellem elever og tillidsrelationer til lærere og pædagoger.
Et inkluderende læringsmiljø indebærer,
at miljøet understøtter, at alle eleverne
i miljøet har gode muligheder for aktivt
at deltage i læreprocesser. De inkluderes
med andre ord. I et bredere trivsels- og
dannelsesperspektiv handler dette også
om, at alle har gode muligheder for at
være en del af klassens fælleskab. Det
betyder, at inklusion ikke blot handler om
at være fysisk tilstede i det samme rum,
men også om, at alle elever både mentalt,
identitetsmæssigt og fysisk har mulighed
for at indgå i læringsprocesser. Det kræver
igen et blik for den enkelte elevs behov.
Rådet for Børns Læring (2014: 8) har sagt
det meget mere konkret:
”inklusion handler om, at alle børn er
aktive deltagere i og medskabere af
fællesskabet, at alle børn bliver mødt dér,
hvor de er, og at undervisningen tilrettelægges, så den giver de bedste betingelser for, at alle udvikler sig og lærer mest
muligt.”
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Status på de inkluderende læringsmiljøer
Der er i de seneste år gennemført en
række undersøgelser af, hvad der gør
læringsmiljøer inkluderende, og hvordan
disse miljøer udvikler sig i Folkeskolen.
Det gælder blandt andet i forhold til, hvad
der sker, når elever med særlige behov er
en del af almenklasserne. I inklusionspanelet (Nielsen & Rangvid 2016) fandt man,
at de fleste elever uden særlige behov
trivedes godt i deres læringsmiljø, mens
det ikke i samme omfang gjaldt elever
med særlige behov. En grundudfordring
er, at elever med særlige behov i almenklasser er mindre aktive i og optagede af
læringsaktiviteter, og de føler sig mindre
knyttet til skolen, end elever uden særlige
behov. Dette er vigtigt – og indikerer en
udfordring for læringsmiljøet - fordi en
sådan aktivitet og tilknytning hænger
positivt sammen med læringsudbyttet
for alle grupper af børn (Rangvid 2018).
Omvendt er der tegn på, at inklusion i
almenklasser kan forbedre de tilbageførte
elevers resultater i nogle fag. Samtidig ser
det ikke ud til at have negativ effekt for de
elever, som var på årgangen i forvejen, når
der føres elever med særlige behov tilbage
til almenmiljøet (Nielsen & Rangvid 2016).
Analysen viser dog også, at omfanget
af tilbageførsel synes at have betydning
for den positive konklusion – altså hvor
mange elever med særlige behov almenmiljøets klasser kan ”rumme”. Alt i alt
tegner det et billede af en folkeskole, hvor
der er en stor fysisk inklusion, men hvor
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læringsmiljøerne stadig har potentiale for
at blive bedre og mere inkluderende.
At man imidlertid i høj grad arbejder med
at udvikle gode inkluderende læringsmiljøer afspejler sig blandt andet i de forskellige måder, som kommuner og de enkelte
skoler arbejder med dette. Det gælder
ikke mindst på den pædagogisk-didaktiske front. Et eksempel er NEST-metoden, hvor man gennem relationsarbejde,
klasserumsledelse og specialpædagogik
arbejder på at skabe et inkluderende
læringsmiljø for børn med autisme (Nielsen m.fl., 2016). Det samme gælder mere
generelt brugen af samarbejdsorienterede undervisningsformer som cooperative learning og feedback (Amilon 2015).
Lektiehjælp synes også at have potentiale
til at fremme inkluderende læringsmiljøer. Særligt elever fra hjem, hvor der er
begrænset hjælp til lektielæsningen, har
nemlig udbytte af lektiehjælp (Jensen,
Arendt & Nielsen 2018).
Ud over disse kvantitative undersøgelser
har kvalitative undersøgelser identificeret
en række praksisser såsom klasserumsledelse med fokus på tydelighed om
indhold og omgangsformer, som understøtter et godt inkluderende læringsmiljø
(Pedersen, Kollin & Ladekjær 2016: 7-8;
Amilon 2015: 10).
Udfordringer for de inkluderende
læringsmiljøer
Der er imidlertid også en række udfor-

dringer, der hjælper med at forstå, hvorfor
der fortsat er et arbejde med at skabe
inkluderende undervisningsmiljøer. Det
er for eksempel sådan, at meget pædagogisk personale synes, at de mangler
ressourcer og kompetencer til at skabe et
godt inkluderende læringsmiljø (Pedersen,
Kollin & Ladekjær 2016: 7-8; Ladekjær,
Kollin & Kloppenborg 2018). I en kvalitativ
undersøgelse af folkeskoleklasser med
de yngste elever finder man ydermere,
at muligheden for at bedrive god klasseledelse synes at blive sværere i klasser
med flere elever med særlige behov (Kjer,
Nielsen & Friis-Hansen 2018). Samtidig
viser undersøgelser også, at det i forhold
til at gøre læringsmiljøerne inkluderende
er svært at få de fysiske rammer samt
koordinationen med den kommunale forvaltning til at fungere optimalt (Pedersen,
Kollin & Ladekjær 2016: 7-8).
En særlig svær udfordring i forhold til
udvikling af gode inkluderende læringsmiljøer er, at det kan være svært for skoler
og deres pædagogiske personale at holde
fokus på læringsmiljøet frem for på problemer med elever med særlige behov, når
de skal udvikle læringsmiljøet (Pedersen,
Kollin & Ladekjær 2016: 17). Man udvikler imidlertid ikke læringsmiljøet i en
inkluderende retning ved at fokusere på
eleverne som årsag til problemer, men ved
at fokusere på læringsmiljøets påvirkning
af eleverne. Det er i det hele taget en stor
organisatorisk udfordring at fokusere på
undervisningsproblemer – de praksisser
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man kan ændre – fremfor på elevproblemer – forhold man ikke kan ændre –
i arbejdet med at udvikle inkluderende
læringsmiljøer (Boudett, City & Murnane
2013).
En anden udfordring ved at fokusere på
enkelte specifikke didaktiske tilgange er,
at man kan risikere at overse betydningen
af andre vigtige faktorer i miljøet. I den
førnævnte kvalitative undersøgelse af
folkeskoleelever i de yngste klasser fandt
man således, at for de yngre børn betyder
etableringen og vedligeholdelse af venskaber med og gode relationer til deres
klassekammerater meget, og dette er
en væsentlig del læringsmiljøet, som har
betydning for deres motivation for at lære
(Kjer, Nielsen & Friis-Hansen 2018: 7). De
finder mere præcist:
”I de klasser, hvor der er et synligt velfungerende socialt miljø, synes der at være
bedre mulighed for, at eleverne kan fokusere på de faglige aspekter af skolen”
Det gælder højst sandsynligt også i Folkeskolens ældre klasser, og viser, at udviklingen af gode inkluderende læringsmiljøer
må favne den bredde og store kompleksitet, som præger læringsmiljøet på de
enkelte skoler.
Udviklingsperspektivet med inkluderende læringsmiljøer
Inkluderende læringsmiljøer er et bredt
begreb, der tager fokus væk fra enkelt-
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tiltag og faktorer såsom ressourcer,
fysiske rammer, lærerkompetencer og
specifikke didaktiske koncepter. I stedet
retter det et bred fokus mod det overordnede læringsmiljø, der inkluderer alle disse
meget forskellige elementer. Fokusset på
enkelte faktorer, som særligt kendes fra
John Hatties (2009) analyser af metaanalyser af læringseffekter, suppleres
med et helhedsblik på det konkrete
læringsmiljø. Det er hensigtsmæssigt, da
der er gode teoretiske og empirisk grunde
til at tro, at undervisningsmetoder ikke
har entydige effekter – det varierer alt
efter situationen. Man er således nødt at
tænke de enkelte undervisningsmetoder
ind i forhold til det samlede læringsmiljø
(Amilon 2015), og man kan ikke antage,
at selv en evidensbaseret løsning vil have
den samme effekt på alle skoler eller i alle
klasser. Det kommer helt an på skolens
hidtidige læringsmiljø og udfordringerne,
det står overfor.
At fokusere på inkluderende læringsmiljøer betyder derfor, at man må tage den
enkelte skole og klasses udgangspunkt
i betragtning, når man vil udvikle Folkeskolen. Det giver en stor kompleksitet i
opgaven, men det kan fremme det lokale
arbejde med inkluderende læringsmiljøer, at det i mange situationer vil være
sådan, at de undervisningsstrategier, som
er effektfulde over for børn med særlige
behov, også generelt er virkningsfulde for
de øvrige elever (Rådet for Børns Læring
2014: 8).
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Pointen om, at inkluderende læringsfælleskaber er et nyttigt begreb at bruge i
vores udvikling af Folkeskolen, forudsætter, at man både fagprofessionelt, ledelsesmæssigt, kommunalt og nationalt vil
arbejde med at overkomme de udfordringer, som vi står overfor. Det gælder imidlertid for alle de måder, hvorpå man kan
arbejde med udvikling i Folkeskolen. Ud fra
det nuværende vidensgrundlag vurderer
jeg, at dette i princippet er muligt, men vil
kræve en stor indsats. Et oplagt sted at
starte er i den forbindelse de professionelle læringsfælleskaber blandt lærere og
pædagoger (Pedersen & Iversen 2018). Her
arbejdes konkret med at udvikle inkluderende læringsmiljøer, og i disse fælleskaber kan man vurdere, hvordan man bedst
kombinerer generelle tiltag til at styrke
læringsmiljøet med de lokale udfordringer
og vilkår, som man står overfor.

Undervisningsmetoder
har ikke entydige
effekter – det varierer
alt efter situationen.

Litteratur
Amilon, Anna. 2015. Inkluderende Skolemiljøer - Elevernes Roller. København: SFI.
Barron, Brigid & Philip Bell. 2015. "Learning Environments in and Out of School."
In Handbook of Educational Psychology: Routledge.
Bernard, Jean. 2012. A Place to Learn: Lessons from Research on Learning Environments.
Montreal, Quebec: UNESCO.
Boudett, Kathryn Parker, Elizabeth A. City & Richard J. Murnane. 2013. Data Wise : A
Step-by-Step Guide to using Assessment Results to Improve Teaching and Learning.
Rev. and expanded edition ed. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

VIA University College

13

Dewey, John. 1916. Democracy and Education : An Introduction to the Philosophy of
Education. S.l.: New York : The Macmillan company.
Hattie, John. 2009. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to
Achievement. London: Routledge.
Illeris, Knud. 2003. "Towards a Contemporary and Comprehensive Theory of Learning."
International Journal of Lifelong Education 22 (4): 396 406-406.
Jensen, Vibeke Myrup, Kasper Skou Arendt & Chantal Pohl Nielsen. 2018. Lektiehjælp Og
Faglig Fordybelse - En Beskrivelse Af Reformelementet Fra Skoleledernes, Lærernes,
Forældrernes Og Elevernes Perspektiv. København: VIVE.
Kjer, Mikkel Giver, Chantal Pohl Nielsen & Mette Friis-Hansen. 2018. De Yngste Elevers
Hverdag i Folkeskolen - En Kvalitativ Undersøgelse Af i Folkeskolereformens Tredje År.
København: VIVE.
Ladekjær, Else, Marianne Schøler Kollin & Hans Skov Kloppenborg. 2018. Evaluering Af
Syddjurs Kommunes Tildelingsmodel Og På Fokus På Øget Inklusion På Skoleområdet.
København: VIVE.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2016. Afrapportering Af Inklusionseftersynet: Et Overblik Over Den Samlede Afrapportering. Kbh.: Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling.
Nielsen, Chantal Pohl & Beatrice Schindler Rangvid. 2016. Inklusion i Folkeskolen:
Sammenfatning Af Resultaterne Fra Inklusionspanelet. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 16:29. Kbh.: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Nielsen, Helena Skyt, Simon Calmar Andersen, Mette Kjærgaard Grove & Louise Voldby
Beuchert-Pedersen (2016). Evaluering af Nest på Katrinebjergskolen - år 1. Aarhus:
Trygfondens Børneforskningscenter
Pedersen, Hanne, Marianne Schøler Kollin & Else Ladekjær. 2016. Inklusion i Folkeskolen:
Erfaringer Fra 16 Folkeskoler i Fire Kommuner. Det Nationale Institut for Kommuners og
Regioners Analyse og Forskning.
Pedersen, Hanne Søndergård & Katrine Iversen. 2018. Evaluering af projekt ”Professionelle Læringsfællesskaber” i Aarhus og Randers Kommuner. Slutevaluering. København:
VIVE
Rådet for Børns Læring. 2014. Inkluderende Læringsfællesskaber for Alle Børn. Kbh.:
Rådet for Børns Læring, Undervisningsministeriet.
Rangvid, Beatrice Schindler. 2018. "Student Engagement in Inclusive Classrooms."
Education Economics 26 (3): 266-284.

Liv i Skolen • 3/2018
Af
Mette Bruun, lektor
TITEL

14

Inkluderende
læringsmiljøer
i et kontekstuelt
perspektiv

VIA University College

15

Mette Bruun er uddannet folkeskolelærer og cand. pæd. pæd. og ansat som lektor i pædagogik
ved Center for Skole og Læring, Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

Med afsæt i et nærbillede af en klasse afdækkes perspektiver og
kontekstafhængige opmærksomhedspunkter på inkluderende
læringsmiljøer. Inklusionsbegrebet klarlægges i relation til
læringsmiljøer. Der fokuseres endvidere på, hvordan lærerens
og elevernes handlinger er med til at etablere et inkluderende
læringsmiljø. Lærerens opmærksomhed på inklusion, anerkendelse,
deltagelse, mestring/selfefficacy, tillid og udvikling af den enkeltes
positive selvbillede medvirker til et inkluderende læringsmiljø og
elevernes trivsel.

Nærbillede
Vi er i en 9. klasse. Der er 23 elever i klassen.
Det har ringet ind for anden gang. Første
gang er blot en påmindelse om, at undervisningen går i gang efter næste ringning.
Eleverne sidder forskellige steder i klassen
i mindre grupper og snakker sammen. En
pige sidder alene. I lokalet er der arbejdsborde og et hyggehjørne med en sofa. Der
hænger plakater på væggene med over-

skrifter som Vedholdenhed, Integritet, Optimisme, Ejerskab, Vi tror på dig, Vær dig selv
eller Vælg at gøre i dag til en fantastisk dag.
Læreren kommer ind i klassen, og eleverne
finder deres pladser. Læreren hilser på de
enkelte elever på forskellige måder. Hun
siger noget eller rører let ved andre på vej
hen til lærerbordet. Hun sørger for at signalere, at hun har set alle. Én elev mangler, og
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For mig er det et
mindset.

hun beder en af eleverne tjekke, om eleven
har skrevet på deres gruppe på FaceBook.
Dét har eleven ikke. Hun beder eleven om at
skrive en besked. Efter kort tid skriver eleven, at han er blevet forsinket, fordi han har
sovet over sig. Hun accepterer beskeden
ved at sige ud i klassen: ”Han plejer ellers
ikke at komme for sent.”
Læreren indleder ved didaktisk at rammesætte lektionernes program. Eleverne skal
fortsætte med at arbejde med danskfagligt indhold, som er blevet igangsat
tidligere på ugen. Hun spørger eleverne,
hvor langt de er kommet, hvor lang tid
de skal bruge, eller hvordan de gerne vil
arbejde med det? Derefter går arbejdet
i gang i grupper eller individuelt. Læreren går rundt blandt eleverne og støtter/
hjælper, hvis der er behov for det – ofte
ledsaget af humoristiske, opmuntrende
kommentarer. Hun korrigerer og differentierer arbejdsform og undervisningsform
for grupperne eller de enkelte elever.
Hun snakker også mere personligt med
enkelte elever. Eleverne arbejder i bølger
af koncentration – meget koncentration
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– mindre koncentration. Når eleverne ikke
er så koncentrerede, er hun opmærksom
og signalerer via mimik og fagter til dem,
at de skal arbejde mere koncentreret, men
uden at irettesætte.
På et tidspunkt kommer en anden lærer
ind og henvender sig til en af eleverne,
som straks rejser sig og går med læreren.
Eleven vender tilbage efter ca. 15 minutter. Ingen bemærker noget.
Den forsinkede elev kommer og veksler
kort et par ord med læreren for at komme
i gang. Støjniveauet er lavt. Nogle elever
går alligevel ud på gangen for at kunne
koncentrere sig bedre. Midt i lektionerne
går læreren ud med en af pigerne. Efter
ca. 10 minutter kommer de ind igen.
I slutningen af lektionerne siger læreren, at eleverne skal pakke sammen. Hun
foreslår en ”leg” kaldet mus, som klassen
har leget før. Hensigten med legen er, at
eleverne lærer at give, modtage og acceptere, at andre får mere, end de selv gør.
Legen udspiller sig via gæt, humoristiske
kommentarer og uproblematiske skift.
Det ringer ud, og legen afsluttes.
Supplerende oplysninger
Nærbilledet er beskrevet ud fra konkrete
videooptagelser på en skole i en større
by på Sjælland. Skolen har fortrinsvis
elever fra et nærliggende område med
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socialt boligbyggeri. Byggeriet er præget
af forskellige grupper af minoriteter med
anden etnisk baggrund end dansk samt
familier med lavindkomst. Klassen er tilsyneladende en helt almindelig 9. klasse.
Læreren informerer efterfølgende om, at
15 af de 23 elever enten er diagnosticerede med diagnoser som ADHD, autisme,
Tourettes syndrom, angst, OCD og dysleksi (nogle elever har sammensatte
diagnoser) eller er i kontakt med skolepsykologen.
Hun overtog i 6 klasse, hvor klassen blev
betegnet som en problematisk og dårlig
klasse med mange adfærdsproblemer.
Klassen har for få år siden i en kort periode
arbejdet med plakaternes budskaber ud fra
et pædagogisk koncept. Klasselæreren har
tilpasset konceptet til netop denne klasse
og ikke fulgt konceptet slavisk.
Med afsæt i nærbilledet kan der stilles
flere spørgsmål i relation til inkluderende
læringsmiljøer: Hvordan inkluderes eleverne? Hvorfor fungerer læringsmiljøet
i klassen tilsyneladende godt? Hvad er
læreren opmærksom på? Hvilke perspektiver og opmærksomhedspunkter er
medvirkende til etablering af et positivt
læringsmiljø?
Inkluderende læringsmiljøer
I et projekt om inklusion definerer en
lærer inklusion således:
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For mig er det et mindset… Det er en
måde at tænke på. Jeg synes også, det
er et menneskesyn og et læringssyn.
Egentlig synes jeg… at inklusion i sig selv
er et sjovt ord nu, fordi det på en måde er
diskriminerende, allerede når man siger
det… Jeg synes, det er noget med… [at] vi
skal alle sammen være her på hver vores
vilkår, fordi jeg synes meget, det bliver
til det dér med…, at omverdenen tror, at
nogle børn er inklusionsbørn - og andre
ikke er det. Og den retorik kæmper jeg
også lidt med på lærerværelset. (Bruun
og Braüner 2018 in press).
Lærerens opfattelse afspejler inklusionsbegrebets brug i praksis, hvor det i realiteten betyder, at eksklusion også ”italesættes”. Inklusionsbørn kan på den måde blive
elever, hvor vanskeligheder kan ses som
iboende i barnet – og at barnet skal tilpasses det normale. Et mindset omfatter, at
læreren ikke specifikt tænker inklusion
eller eksklusion, men handler i overensstemmelse med betydningsfulde værdier.
Ovenstående opfattelse kan endvidere
kobles med flere definitioner/opfattelser af inklusion. Rasmus Alenkær peger
på kvalitativ inklusion, hvor eleven føler
sig inkluderet både fysisk, socialt og i
opgaveløsning. Der er kun tale om inklusion, hvis eleven er inkluderet på alle tre
områder. Alenkær argumenterer for, at alle
elever skal inkluderes – og at det ikke kun
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er forbeholdt elever med særlige behov
(Alenkær 2014).
C. Farrell definerer inklusion ud fra fire
perspektiver: 1) fysisk tilstedeværelse; 2)
accept og anerkendelse; 3) aktiv deltagelse og 4) udvikling af positivt selvbillede.
Alenkærs perspektiv udvides med psykologiske aspekter som anerkendende verbal
og nonverbal kommunikation, relationsarbejde herunder udvikling af self-efficacy/
mestring, læring og motivation i relation til
aktiv deltagelse samt identitetsudvikling.
(Farrell 2004 i Molbæk m.fl. 2016)
Endelig peger B. Norwich primært på
moderat inklusion. Universel inklusion er
kritisk i forhold til, at et fokus på individuelle vanskeligheder kan have utilsigtede
ekskluderende og stemplende konsekvenser. Det betyder, at værdier som bl.a.
demokrati og deltagelse fremhæves. Det
handler om individers rettigheder til at
deltage på lige fod med andre. Inkluderende processer skal tilstræbe at fjerne
individtænkningen og andre barrierer i
læringsmiljøet, så der indenfor skolens
organisering, kultur og planlægning af
undervisning kan arbejdes med at etablere deltagelsesmuligheder for alle. Denne
opfattelse lægger sig tæt op ad Alenkærs
opfattelse af, at alle skal inkluderes.
Moderat inklusion bryder med opfattelsen
af, at sociale barrierer i klassen og skolen

kan definere en elev med vanskeligheder. Det handler derimod om erkendelse af, at nogle elever har individuelle,
særlige behov, og at lærerne medtænker
dette i inkluderende undervisning, hvor
det kan være et mål at arbejde med det
i tæt tilknytning til klassefællesskabet.
Det betyder, at der nogle gange må
arbejdes i mindre hold, eller individuelt
for at tage hensyn til forskelle. Dette
kræver indsigt i specialpædagogisk
viden og didaktik. Han argumenterer for
moderat inklusion og peger på forskellige strategier/tilgange. Inkluderende
processer og strategier må vælges så
ofte som muligt, men samtidig med, at
der skelnes mellem hhv. fælles behov
for alle, fælles behov for nogle grupper
og individuelle behov. Denne tilgang
adskiller sig væsentligt fra de ovennævnte, idet Norwich insisterer på, at
der er to ben i diskussionen af inklusion
og specialpædagogik. Han bryder med
princippet om undervisningsdifferentiering og anviser elevdifferentiering, dvs.
niveaudeling i grupper eller individuelt.
(Hedegaard-Sørensen 2016)
Et læringsmiljø defineres via klassen og
fællesskabet samt den måde, det er rammesat på (Haslebo m.fl. 2014). Der er et
”setting” – dvs. rammer, regler og rutiner,
som er forhandlet mellem lærer og elever.
Disse er også præget af de værdier og
handlemåder, som er essentielle for en
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accepterende og mangeartet klassekultur
(Ziehe 2004). Tydelig klasseledelse er en
del af settinget.
I nærbilledet er det ikke muligt for en
iagttager at udskille hvilke elever, der er
diagnosticerede, i vanskeligheder eller
med særlige behov. Eleverne handler
og behandler hinanden uproblematisk i
læringsmiljøet. Læreren har indarbejdet
normer og rutiner præget af accept. Den
elev, der forlod klassen i kort tid er diagnosticeret med autisme og har særlige
kompetencer inden for IT. Han assisterer andre lærere og elever på skolen ved
IT-problemer. I de tidligere klasser har
læreren via moderat inklusion bevidst og
systematisk arbejdet med, at hun dagligt
kunne tilbyde ham opgaver og struktur,
hvor han kunne anvende og udvikle sine
kompetencer. Det har betydet, at han dels
har fået en accepteret og betydningsfuld
plads i klassefællesskabet – og på skolen
dels har udviklet et positivt selvbillede.
Denne strategi har hun også arbejdet med
i forhold til andre elever.
Hun differentierer undervisningen på
forskellige måder på indhold, arbejds- og
organisationsformer både via gruppefeedback og individuel feedback. Derved giver
hun eleverne muligheder for at deltage
på forskellige måder på et tillidsbaseret
grundlag. Flere af Alenkærs og Farrels
perspektiver på inklusion er i spil.
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Nærbillet omfatter mere end inkluderende
perspektiver. Hvilke opmærksomhedspunkter kan lærerens handlemåder være
udtryk for - opmærksomhedspunkter, der
medvirker til at etablere et inkluderende
læringsmiljø?
Opmærksomhedspunkter
For at kunne etablere et inkluderende
læringsmiljø i en konkret kontekst må
læreren fokusere på opmærksomhedspunkter som:
– Observation
– Anerkendende og accepterende
forholdemåder samt relationsarbejde
– Kommunikative kompetencer
– Mestring og udvikling af et positivt
selvbillede hos eleven.
Opmærksomhedspunkterne er valgt med
fokus på inkluderende processer i et
læringsmiljø.
Ifølge Bjørndal og Szulevicz er bevidsthed
om og erkendelse af egne fejlkilder og
forhold, der kan lægge sig ind som et filter
ved observationer afgørende for, hvad
læreren ser og fortolker. (Bjørndal 2013;
Szulevicz 2015) Observationerne danner
udgangspunkt for lærerens pædagogiske
beslutninger og handlen.
Anerkendende forholdemåder og relationsarbejde tager afsæt i lærerens relationskompetence. Denne kompetence
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har ifølge både Klinge og Laursen m.fl.
afgørende betydning for elevernes trivsel
og læring. I relationskompetencen indgår
lærerens bevidste, nærværende opmærksomhed og evne til at forholde sig anerkendende til barnet. Klinge peger på, at
lærerens relationskompetence omfatter
bl.a.: Elevens (og lærerens) oplevelse af
selvbestemmelse, fællesskab og samhørighed; receptiv rettethed og mentaliseringsevne. (Klinge 2016; Laursen 2015).
Anerkendende forholdemåder kan udvikles via bevidst og skærpet opmærksomhed på egne måder at ”se” og kommunikativt signalere anerkendelse af en elev. Bae
peger på, at i anerkendelsesprocessen
er lærerens eller den voksnes bevidsthed
om voksnes definitionsmagt med til at
definere, hvad der anerkendes essentielt.
(Bae 1996) Schibbye betoner intersubjektiviteten og dialektikken i anerkendende relationer, og hvordan læreren kan
medvirke til at udvikle barnet/eleven i et
samspil via gensidig anerkendelse. (Schibbye 2004) Det stiller krav til læreren om at
kunne tage hensyn til de forudsætninger,
han/hun er med til at skabe for elevens
oplevelser og handlinger. En indsigt, der
også kræver både selvindsigt og distance
til sig selv.
I nærbilledet praktiserer læreren relationsarbejde via anerkendende støtte
og feedback. Hun opmuntrer og giver
eleverne eller grupperne mulighed for

selvbestemmelse i arbejdet med indholdet. Hun kan skifte til elevperspektiv og
derved sætte sig ind i elevens situation og
følelser. I nærbilledet er der ikke konkrete
eksempler på, hvordan læreren anerkender eleverne verbalt. Men hun arbejder
bevidst med både verbal og non-verbal
anerkendelse. Hun forholder sig lyttende
til elevernes forslag dels i relation til faglig
feedback dels til mere personlig kontakt
med eleverne. Hun går i løbet af lektionerne ud med en pige, som hun kort snakker med om et individuelt problem med
pigegruppen i klassen.
Det tredje opmærksomhedspunkt er
kommunikative kompetencer og forholdemåder. Ifølge Løw og Hermansen
er relationen mellem lærer og elev som
udgangspunkt en supplerende, ulige og
asymmetrisk relation. Lærer-elev-relationen er baseret på denne asymmetri,
hvilket læreren må være bevidst om både
i forhold til verbal og nonverbal kommunikation. Udfordringen for læreren er, at
kunne håndtere asymmetrien i konteksten, så relationen kan etableres ligeværdigt og med respekt, selvom der er
forskelle i magt, ansvar og kompetence.
(Løw 2015; Hermansen et al. 2009)
I analysen af nærbilledet arbejder læreren
via sin handlen bevidst på at håndtere
asymmetrien. Hun er som før nævnt lyttende og giver eleverne muligheder for
at komme med forslag samt få indfly-
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delse på indhold, arbejds- og undervisningsformer. Dette har tilsyneladende en
afsmittende effekt på eleverne. De virker
accepterende og anerkendende over for
hinanden og læreren.
Det fjerde og femte opmærksomhedspunkt er mestring og positivt selvbillede.
Med udgangspunkt i bl.a. Antonovsky
pointerer Sommerschild, at det er afgørende for, hvordan et menneske klarer sig,
at man oplever sammenhæng. Herunder
at kunne forstå situationen, at tro på, at
man kan finde løsninger, men også finde
det meningsfuldt at forsøge. Via Sommerschild tydeliggøres en sammenhæng
mellem mestring, modstandsdygtighed og
positivt selvbillede. Hun inddrager vilkår for
mestringen og udvikler en teori om, hvordan der kan udvikles selvværd, mestring
og modstandskraft. (Sommerschild 2000).
Bandura vægter at arbejde eksplicit med
forventninger om mestring eller self-efficacy i relation til bestemte opgaver eller
opgavetyper. Disse forventninger har
betydning for elevens adfærd, tankemønstre og motivation – og selvopfattelse.
Der arbejdes med håndtering af såvel lave
forventninger som udvikling af positive
forventninger (Skaalvik et al. 2007).
Udvikling af et positivt selvbillede kan også
ses ud fra Tønnesvangs teori om selvpsykologi i pædagogiske samspilsrelationer.
Han betoner, hvordan læreren via sin per-
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sonlige tilstedeværelse og engagement i
undervisningen har betydning for elevens
udvikling både personligt og fagligt. Tønnesvang peger på fire positioner, som læreren
kan indtage og veksle imellem: som spejlende selvobjekt, som betydningsbærende
selvobjekt, som samhørighedsskabende
selvobjekt og som udfordrende selvobjekt.
(Tønnesvang 2006).
I 9. klasse praktiserer læreren i begyndelsen af lektionerne og via løbende
feedback forventningsafstemning med
eleverne. Hun inviterer til udveksling af
arbejdsstrategier og evt. andre tilgange til
indholdet. Dét betyder antageligt, at eleverne får styrket såvel selvtillid og selvopfattelse. Hun tager sig tid til at engagere
sig personligt i eleverne. Hun ”ser” og er
opmærksom på dem hver især. Via legen
”Mus” sætter hun fx hver enkelt i situationer, hvor hun udfordrer dem socialt i fællesskabet, men hun udfordrer samtidigt
fællesskabet for at styrke det. Dette ses
også i det faglige fællesskab.
Ovenstående opmærksomhedspunkter er
korte nedslag udvalgt ud fra en vurdering
af vigtigheden i inkluderende læringsmiljøer og undervisning. Der er tale om en
intens opmærksomhed på disse områder.
Det indebærer, at læreren også didaktisk
både udvikler kontekstafhængig, situationel professionalitet og didaktisk fantasi,
hvor en didaktisk vifte af varierede og
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nuancerede handlemuligheder, læremidler og metoder udgør en væsentlig del
af lærerens planlægning af undervisning
(Bruun 2017).
Opsamling
Via analyse af konkret praksis er psykologiske og pædagogiske perspektiver
samt kontekstafhængige opmærksomhedspunkter afklaret. I forbindelse med
etablering af et inkluderende læringsmiljø
er intens opmærksomhed på ovennævnte
vigtig. Ud over disse må andre aspekter
som undervisningsplanlægning, situeret
professionalitet og procesdidaktik også
analyseres i konteksten, så det særligt
didaktiske ved inkluderende læringsmiljøer
og læringsfællesskaber bliver tydeliggjort.
samt i skolernes ledelsespraksis.

Inkluderende processer
skal tilstræbe at fjerne
individtænkningen
og andre barrierer i
læringsmiljøet
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Samfundsmæssige og institutionelle vilkår har med tiden medført, at
børn og unge lever på tværs af mange forskellige sammenhænge og
indgår i mange former for fællesskaber. Fritidsinstitutioner og skoler
skal derfor understøtte et børne- og ungeliv, hvor alle oplever at
være en del af et fællesskab, være i trivsel, have venner, føle sig set,
forstået og hørt. Børn og unges trivsel har betydning for deres læring,
deres daglige velbefindende, deres livschancer og muligheder.
Denne artikel tager udgangspunkt i skolen som den optimale arena,
hvor børn og unge lærer at møde og respektere hinanden, arbejde
og fungere sammen, modtage undervisning og knytte venskaber i et
fællesskab med mennesker, man ikke hele tiden selv har valgt.

Når vi taler om fælleskaber, er det ud fra
forståelsen af, at børn og unge netop
lever deres liv på tværs af en lang række
kontekster, eksempelvis fritidsinstitution, skole, familie og deres liv sammen
med andre børn og unge. Kammerat-

skabsgruppen og de sociale relationer til
andre børn og unge har derfor en central
betydning i børn og unges udvikling,
trivsel og læring, og adgangen til og
deltagelsen i fællesskaber er afgørende
for dette.
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Eksklusionen er
inklusionens skyggeside.

Trivsel handler generelt om, at det enkelte
barn/ung skal leve et sundt og velfungerende liv, hvor det imødekommes og
forstås. Trivsel giver børn og unge lyst til
at lære og er en forudsætning for, at de
kan udvikle sig med udgangspunkt i deres
individuelle muligheder og ressourcer.
Når vi taler om forpligtende fællesskaber,
taler vi om fællesskaber, der både kan
være strukturelt forpligtende men også
moralsk forpligtende.
Inklusionens paradoks
Vi har i mange år talt inklusion, vi har
uddannet inklusionsvejledere, haft inklusionspolitikker, inklusionspædagoger,
inklusionstilskud osv. osv. Men vi har
også set, hvor svært det har været at
omsætte alle disse indsatser til praksis
og til gavn for alle børn og unge. Det er
der selvfølgelig mange årsager til, både
at økonomiske bevillinger ikke står mål
med ambitionerne, manglende kompetencer og lign. Men måske ligger der også
i selve inklusionstænkningen et paradoks
eller et mere grundlæggende problem,
som handler om, at inklusion også
udløser eksklusion, og at vores sproglig-
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gørelse af inklusion og eksklusion i sig
selv risikerer at bidrage til eksklusion;
fx gennem benævnelsen inklusionsbarn
eller når en lærer eller pædagog i den
bedste mening tager 2 – 3 ”særlige” børn
ud af klassen til en anden type undervisning end den resten af klassen modtager, eller når inklusionspædagoger bliver
spurgt til råds angående individuelle børn
med særlige udfordringer. Vi vil altså på
den ene side gerne undgå eksklusionen,
men i inklusionens gode navn kommer
vi faktisk ofte ubevidst til at ekskludere.
Dertil kommer at hverdagen i skolen og
fritidsinstitutionen er fyldt med konflikter og dermed også ’hver’daglige inklusioner og eksklusioner, hvorfor begrebsparret uomtvisteligt bliver selvmodsigende;
eksklusionen er inklusionens skyggeside
og derfor bliver inklusion en ideel og urealiserbar tilstand (Booth 1996; Qvortrup
2015; s43).
Det komplekse arbejde med børn og unge
Arbejdet med børn og unge er komplekst,
undervisning er kompleks og det ville
være absurd at begynde at hævde kausaliteter mellem en pædagog eller læres
intentioner og handlinger med barnets/
den unges udbytte, hvad enten målet
med handlingerne har været undervisning i fag og dermed en opfyldelse af
bestemte mål eller arbejdet med sociale
relationer og fællesskaber eller noget helt
tredje. På samme måde fungerer det med
inklusionsindsatser; man ved på forhånd,
at trods bestræbelserne på at opfylde
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mål om inklusion, at målet er et ideal, der
ikke lader sig opfylde – forholdet mellem
indsats og effekt vil aldrig kunne blive en
realitet (Ibid.). Som lærer eller pædagog
må man altså konstant navigere i dette
spændingsfelt mellem ideal/intention og
realitet.
Sprogligt har mange svært ved at tale om
inklusion uden også at tale om enkelte
børn med dertilhørende specifikke udfordringer i forhold til fx klassen og undervisningen. Nogle vil mene, at inklusion
har bevæget sig fra idealer om lighed og
sammenhængskraft til et fokus på individet og den enkeltes faglige udbytte. Ifølge
Morten Timmermann Korsgaard (UCC
magasinet 2015) går den individualiserede
forståelse af inklusion ’hånd i hånd med
tidens logik om, at læring er individuel, og
det har konsekvenser for skolens syn på
fællesskaber.’ (Ibid.)
En nyuddannet lærer udtrykker det således:
"Vi knokler på med inklusion, men i virkeligheden vil vi se en stigende eksklusion,
når børnene alligevel ikke kan rummes
i Folkeskolen eller bliver i skolen, men i
virkeligheden er ekskluderede, fordi de
slår, bliver væk fra timerne eller gemmer
sig bagerst i klassen. Hvis vi mener det
alvorligt, skal der satses på uddannelse,
inklusionsvejledning og samarbejde med
pædagoger, der har et rent pædagogisk
fokus, hvor lærerne også skal tage sig af
det didaktiske" (UCC Magasin 2015).

27

Citatet illustrerer ganske glimrende,
hvordan fokusset på inklusion risikerer at
bidrage til stigende eksklusion, og hvor en
individualiseret forståelse af inklusioner
måske kommer til at blokere for, at nogle
børn og unge ikke oplever at høre til i klassens sociale fællesskab og ikke oplever at
have venner eller føle sig betydningsfuld.
Forpligtende fællesskaber
Som allerede nævnt er børn og unges
deltagelse i skole og fritidsinstitutioner
i høj grad karakteriseret ved at deltage i
fællesskaber. Nogle af disse fællesskaber
er strukturelt betingede; fx det overhovedet at gå i skole og at være i en bestemt
klasse, på en bestemt årgang. Klassen er
og har igennem årtier været et forpligtende fællesskab. I Danmark har vi ikke
tradition for at niveauopdele børn og unge
i forhold til deres faglige standpunkt, men
der er i langt højere grad tradition for, at
man lærer at respektere og værdsætte
mangfoldighed og forskellighed. Dette er
også en form for forpligtelse, men i stedet
for at være en strukturelt betinget forpligtelse, kan man måske nærmere kalde det
for en moralsk forpligtelse; dvs. at fx en
klasse både er et strukturelt og et moralsk
forpligtende fællesskab. Og aktørerne i
dette er selvfølgelig børnene og de unge
samt deres pædagoger og lærere, men
også forældrene.
Ingen børn/unge er ens og ingen børn eller
unge oplever deres skolegang på samme
måde. Med andre ord: et klassefælles-

Liv i Skolen • 3/2018

FRAVÆR OG NÆRVÆR AF FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER

skab er langt fra et homogent statisk
fællesskab, men i stedet et heterogent
og dynamisk fællesskab, der kontinuerligt forandres og ændres. Fysisk, socialt,
emotionelt og kognitivt udvikler børn sig
individuelt og i forskellige hastigheder,
og udvikling afhænger i mindst ligeså høj
grad af de sociale, kulturelle og økonomiske betingelser, det foregår under (Grundlag for pædagogfaglighed i skole og fritid
2018).
I Folkeskolens formålsparagraf stk. 3 står:
’Folkeskolen skal forberede eleverne til
deltagelse, medansvar, rettigheder og
pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.’
(Folkeskoleloven).
Børnene skal altså lære indgå i fællesskaber, hvor man ikke er ens, hvor forskelligheden netop respekteres, og hvor man
forpligter sig i forhold til de andre. Ideelt
set burde dette medføre, at ingen børn
eller unge skal bekymre sig om sit værd,
da både det strukturelt og moralsk forpligtende fællesskab rummer krav om at
tage andre alvorligt, giver plads til andre
og der igennem mulighed for at udvikle
sig som barn/ung/menneske.
Som barn/ung i skole og fritid skal man
lære at håndtere konflikter, man skal
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lære sociale spilleregler at kende, man
skal lære at kunne forstå og håndtere
egne følelser og kunne forholde sig til
andres følelser, man skal med andre ord
lære at indgå i et socialt og meningsfuldt
og udviklende fællesskab. Børn og unge
skal altså i denne sammenhæng forstås
ud fra de sammenhænge, de indgår i og
ikke mindst de betingelser, de har for at
handle. For børn og unges deltagelse gælder det, at betingelserne for deltagelse
skabes af fællesskaberne og i fællesskab.
Til dette spiller også forældrene en rolle.
Klassen som forældrenes fællesskab
En grundlæggende forudsætning for at
børn og unge trives og udvikles i skolen
er samarbejdet mellem skolen og forældrene. Samarbejdet omkring børnene/
de unge foregår på forskellige niveauer.
Når det handler om det enkelte barn, er
det klasselæreren og pædagogerne, der
sikrer kendskabet til barnet/den unge
både i forhold til den faglige udvikling,
men i lige så høj grad i forhold til personlige og sociale sammenhænge. Ligeledes
forventes det af forældrene, at de bidrager positivt til fællesskabet omkring en
klasses sociale liv fx gennem planlægning
og afholdelse af forskellige sociale fællesskabende arrangementer. Forældrene
skal altså meget andet end blot at sende
deres børn i skole; de har en central rolle
i forhold til samarbejdet med skolen og
med de andre forældre. Der har i mange
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år været tradition for, at enhver klasse har
et forældreråd, som påtager sig opgaven
med at lave forskellige arrangementer for
børn og forældre. Dilemmaet er, at dette
ikke nødvendigvis skaber et forpligtende
fællesskab, som børnene gerne skulle lade
sig inspirere af. Forældrene finder også
sammen i grupper, taler med de samme
og lærer ikke ’de andre’ at kende. Det
samme gælder legeaftaler. På en konference hørte jeg en gang følgende historie:
Klassens forældre var samlet for at tale
om, hvordan alle kunne bidrage til inklusion; også forældrene. Der blev blandt
andet snakket om, hvor vigtigt det var,
at man var god til at lave legeaftaler på
kryds og tværs, og at man huskede dem,
der måske ikke umiddelbart fik så mange
legeaftaler i hus. Enigheden og rummeligheden var stor, og der blev med stor
ivrighed etableret aftaler lige indtil en mor
meddelte, at hun så ville følge med sin søn
hjem til ’legeaftalen’ for at kunne hyggesnakke lidt med det andet barns mor.
Dette var ikke just populært, og der kom
undskyldninger på bordet for, hvorfor det
ikke var så god en ide. Det endte med, at
legeaftalen slet ikke blev til noget.
Casen er på en gang karikeret og tragisk.
Hvordan skal børn og unge lære at indgå
i og være en del af forpligtende fællesskaber, når også forældrene bidrager til
eksklusion?
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Fravær og nærvær af forpligtende
fællesskaber
Når vi har valgt at kalde artiklen fravær
og nærvær af forpligtende fællesskaber i
skole og fritid, er det fordi, Folkeskolen og
dens aktører på mange måder befinder sig
i et krydspres mellem fraværet og nærværet, hvor det enkelte individs læring og
optimering af dette i en årrække har domineret, en logik hvor læring er individuel
over for idealer om dannelse, fællesskab,
demokrati og medborgerskab; jf. folkeskolens formålsparagraf. Det er i dette
krydspres mellem læringsmål og nationale
tests på den ene side og forståelsen af, at
læring er situeret og foregår i interaktioner, og at det er i disse interaktioner i de
forpligtende fællesskaber, at børn og unge
dannes og uddannes.
For børn og unge er det at være sammen
mere styrende end det, de er sammen om.
At være inde eller ude af klassens sociale
fællesskab er afhængigt af ens position i
klassen. Adgang til fællesskaber er noget
man forhandler eller kæmper sig frem
til, og grupperinger bliver i den sammenhæng betydningsfuld for, hvorvidt man
er inde eller ude. Nogle børn og unge
tildeles kontinuerligt udsatte positioner i
fællesskaberne. Fællesskaber kan forstås
som tvungne og som selvvalgte. Klassefællesskabet er på sin vis en kulturel
selvfølgelighed og kan karakteriseres som
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et tvungent fællesskab. Fællesskaber, netværk, grupperinger eller klasser, men også
selvvalgte grupper, bliver som regel ikke til
konstruktive og udviklende fællesskaber
af sig selv (Ortman, 2012), og det er her
pædagogfagligheden må have sit centrale
udgangspunkt, fordi pædagogens arbejde
netop handler om, at skabe muligheder
for deltagelse og trivsel for alle. Pædagoger er opmærksomme på børnenes trivsel
og fællesskabets dynamikker, og når der
opstår sammenhæng mellem barnets
individuelle væren og gruppens fælles
handlinger, fungerer fællesskabet optimalt
(Poulsen, 2017, s. 28).
Undervisningsministeriet udarbejdede i
2017 en omfattende kvantitativ trivselsundersøgelse, hvor man blandt andet forsøgte at kortlægge børn og unges sociale
trivsel. Her fokuserede man på elevernes
opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen,
klassen og fællesskabet, ligesom tryghed
og mobning var væsentlige parametre.
Undersøgelsen viste, at 20 % af eleverne
fra 4. – 9. klasse havde oplevet mobning,
og at 41 % af børnene i 0. – 3. klasse følte
sig tit eller nogen gange alene (Undervisningsministeriet, Trivsel hos eleverne i
folkeskolen, 2017). Hvad disse tal er udtryk
for, kender vi ikke til, men det må være
klart, at idealet må være, at ingen oplever
mobning og ingen føler sig alene. Her spiller de professionelle en særlig rolle.
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De professionelles rolle
Når vi tidligere taler om inklusionens
paradoks, bliver det samtidig svært for os
at benytte begreber som ’inkluderende
læringsmiljøer’. Vi er indforstået med
paradigmet om, at den inkluderende skole
flytter blikket fra et ensidigt individuelt
perspektiv på elevers udfordringer til et
mere relationelt og kontekstorienteret
perspektiv, men for os handler det altid
om at skabe trivsel, læring og deltagelse
for de mange forskellige børn og unge,
der færdes i skolen. Det må medføre, at
skolen hele tiden tænker i læringsmiljøer,
der repræsenterer en bred vifte af organisatoriske, fysiske, psykiske, pædagogiske
og sociale tiltag og strukturer – og ikke
mindst udnytter de fagligheder pædagog- og lærerprofessionen repræsenterer
i skolen.
Pædagoger har en helt særlig viden om
børn og unge, hvilket betyder, at de besidder en faglighed, der gør dem i stand til at
målrette indsatser og tiltag på en måde,
der kommer den enkelte og fællesskabet
til gode.
Fællesskaber kan ikke udelukkende styrkes
med fokus på den enkelte, fællesskabet er
rammen for individets dannelse, udvikling
og selvforståelse (Kousholt, 2012). At være
en del af fællesskabet, at opleve sig som
ligeværdige, at forpligte sig med andre er
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For børn og unge er det
at være sammen mere
styrende end det, de er
sammen om.

en udfordring for os alle, men et professionelt udgangspunkt for pædagoger. Pædagogers udgangspunkt er det hele barn/den
hele unge, og for pædagoger betyder det
et fokus på børn og unges udvikling, trivsel
og fællesskaber.
Pædagogers arbejde skal i vid udstrækning handle om, hvordan de gennem aktiviteter og inddragelse af børn og unge kan
medvirke til at skabe disse fællesskaber
og udviklingsmuligheder for børn og unge.
Tiden i skolen udgør vilkår og betingelser,
der skal bidrage til børn og unges deltagelse og oplevelse af forpligtende samvær
og fællesskab.
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Pædagoger og lærere arbejder sammen
i et forpligtende fællesskab om børn og
unges trivsel og læring. De har til sammen
ansvaret for at børn og unge kan møde og
respektere hinanden, arbejde og fungere
sammen, modtage undervisning og knytte
venskaber i et fællesskab med mennesker,
de ikke hele tiden selv har valgt.
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Der debatteres og skrives meget om inklusion, men der tales
og skrives ikke meget om faglig inklusion. I denne artikel vil jeg
viderebringe en række udsagn og resultater fra MINK projektet
(Matematik og inklusion), hvor en gruppe matematiklærere og
læreruddannere har forsøgt at indkredse inklusion ud fra didaktiske
overvejelser samt forsøgt at afdække vanskeligheder og muligheder
i undervisningen.

I erkendelse af behovet for øget viden
inden for mere inkluderende læringsmiljøer i matematik indgik professionshøjskole Absalon, University College Syd (UC
Syd) samt University College Nordjylland
(UCN) i perioden 2014 - 16 et samarbejde
om et udviklingsprojekt, der fik navnet
MINK (Matematik og Inklusion). Udviklingsprojektet forløb i et tæt samarbejde
mellem matematikundervisere i Roskilde,
Aalborg og Varde Kommune.

I de indledende overvejelser med at
rammesætte et fagligt inklusionsbegreb måtte projektgruppen med undren
konstatere, at den forskningsmæssige
matematikdidaktisk interesse er beskeden. Det synes, at der internationalt mest
er tale om særlige marginalgruppers
specielle problemstillinger som fx stærkt
handicappede eller socialt udsatte elever.
Den brede og massive danske tilgang,
hvor man nationalt rammesætter et inklu-
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derende læringsmiljø er tilsyneladende
exceptionelt.
Vi måtte også konstatere, at debatten
om inklusion synes at sætte mere fokus
på adfærd og socialisering end egentlige
didaktiske svar på, hvordan man håndterer
forventningen om en øget fagligt inkluderende undervisning. Det kaldte på en
egentlig definition af princippet, hvilket
resulterede i følgende:
Man er fagligt inkluderet, hvis man
– oplever sig som en del af et fagligt
fællesskaber, hvor der indgår såvel en ret
og som en pligt til deltagelse.
– oplever en personlig mestring og
udvikling i faget.
Vi valgte at sætte særligt fokus på fagligt
inkluderende problemstillinger for de
elever, som kunne karakteriseres som lavt
præsterende i matematik. Dette ud fra en
tese om at deres faglige inklusion efter
det nye lovforslag, hvor tidligere specialundervisningsstøtte nu foregår i klassen,
kan have øget marginaliseringen.
Som del af projektet blev der i Roskilde
kommune udpeget ti 4. klasser og deres
matematiklærere, der indgik i drøftelser af
barrierer og afprøvning af bedre inkluderende forløb. Drøftelser og interventioner
foregik over to skoleår - i henholdsvis 4.
klasse og 5. klasse. Lærergruppen repræsenterede et bredt udsnit af erfaring og
alder. Der var en ligelig fordeling af mænd
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Synliggørelsen af at man
har nået noget synes at
have effekt.

og kvinder. De udvalgte skoler repræsenterede forskellige socioøkonomiske
grundlag samt en blanding af udenbys og
centerskoler.
Vi lod lærerne udvælge to - tre elever, som
man mente kunne falde inden for kategorien lavt præsterende og være i vanskeligheder i matematik. Der blev således ikke
brugt tid på at afgrænse disse elever ud
fra særlige kendetegn eller testresultater. Hvis en lærer opfattede en elev som
værende i faglige vanskeligheder var vedkommende i vanskeligheder af den ene
eller den anden grund. Det betød også en
forskellighed i udvælgelsen, hvor barren
for hvornår man tilhørte en faglig bekymringsgruppe gruppe varierede. Det blev
til samlet 21 - 23 elever på 4. og senere
5. klassetrin, som fik et særligt fokus.
Enkelte elever udgik år 2 og andre kom til.
De omtales i det videre som LP elever.
Debat om hensigtsmæssige forandringer
af undervisningen
I diskussionerne med lærerne måtte vi
ofte konstatere en uklarhed om, hvorvidt
samtalen vedrørte det matematikfaglige
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indhold eller om det vedrørte undervisningsmetodiske sammenhænge. Vi valgte derfor
at udvide den såkaldte didaktiske trekant
(lærer - indhold - elev) til en 4-faktor model
(lærer - elev - metoder - indhold). Trekanten blev udvidet til at være et tetraeder

med faktorerne som hjørner og kanterne
som relationer mellem dem. Rent lavpraktisk udformede vi modellen som en rumlig
figur for at ”udpege”, hvor vi var i den
fagdidaktiske debat. Vi døbte modellen for
Tetramodellen.

Det kan eksemplificeres med følgende skema
Relation

Kommentarer

Elever - lærer

Omhandler lærer og elevs personlige relationer bl.a. accept, samværsformer, rollefordelinger og kommunikationsforholdene.

Elever - indhold

Omhandler elevens oplevelser af faget matematik bl.a. stoffets
udfordringsniveau, af oplevet meningsfuldhed og motivation, passende progression i begrebsopbygning, passende læremidler m.m.
Elevens egen opfattelse af indholdet i matematik

Elever - metode

Omhandler elevens oplevelser af mulighed for deltagelse, motivation, passende læringsstil, tid, hjælpemidler, tydelighed i mål.
Elevens egen oplevelse af ”gode” læringsmetode

Lærer - indhold

Omhandler lærerens begrundede valg (fagsyn) af det faglige indhold.

Lærer - metode

Omhandler lærerens begrundede valg (læringssyn) af metoder

Indhold - metode

Omhandler fagets arbejdsmåder til at skaffe ny viden fx gennem
induktive eller deduktive arbejdsmåde.

Figur 1: Tetramodellen
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Udviklingsprojektet blev gennemført
ved, at de 10 lærere, to og to udviklede et
”naboskole-samarbejde”, hvor man planlagde sammen og observerede hinandens
undervisning med fokus på at se på muligheder og barrierer for en inkluderende
matematikundervisning.
Hvilke forandringer nåede vi frem til?
På baggrund af en analyse af præmisser
og relationer beskrevet i ovenstående
Tetramodel udvalgte vi en række temaer,
som man som lærer mente var relevante.
Nogle resultater via observationer, interview og drøftelser i projektgruppen og
lærerne skal præsenteres her. Det er
absolut ikke udtømmende som ”drejebog” for forandringer eller vurdering af
egen undervisning, men det kan måske
igangsætte en hel nødvendig didaktisk
diskussion om, hvad faglig inklusion er
og hvordan den forvaltes i den daglige
undervisning.
Kommunikationen elev – lærer
I flere sammenhænge blev der fra lærer
og elevside peget på behovet for at ”gøre
noget ” ved den indledende iscenesættelse af en undervisningslektion, hvor
læreren ofte gennemgår diverse informationer og forklaringer.
En af fokuspunkterne i projektgruppen
blev en nedskæring af lærertaletid til
max 10 min, hvilket resulterede i øget tid
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til kontakt med LP-eleverne i klassen. I
enkelte tilfælde blev denne ”ekstra” tid
direkte øremærket til de elever, som skulle
have det uddybet. Der opstod således en
”accepteret” venteposition, idet disse elever var klar over, at de i en mindre gruppe
ville få en ekstraforklaring og mulighed for
at spørge i en mere lukket kreds.
I lærernes analyse af hinandens undervisning blev det flere gange observeret
at LP - eleverne hurtigt faldt fra ved
iscenesættelsen, fordi forklaringer indholdsmæssigt og sprogligt blev for komplicerede. Enkelte lærere øgede gestikulering og knyttede tegninger til deres
forklaringer - en konsekvent ”tale til
tegn” princip, hvilket resulterede i bedre
fokusering, mere motivation og flere som
havde opfattet det forklarede blandt LP
eleverne.
Iscenesættelsen blev ofte til faktuelle forklaringer og metoder til løsning af dagens
opgaver frem for egentlig inddragelse
eller dialog med eleverne. Det var ofte
tjekspørgsmål som hvad er 7 * 8 eller hvad
hedder den figur?
Der blev eksperimenteret med elevens
egen kommunikation fx ved brug af digitale læremidler, og i flere sammenhænge
var LP-eleverne mere aktive end ellers og i
nogle sammenhænge endda relativt mere
end andre elever i klassen.
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Lærerens feedback til eleverne
I en af klasserne indførte man et termometer i en skala 1 - 10, hvor eleverne
skulle markere, hvor de var i forhold til det
synliggjorte læringsmål. Lignende tiltag
gav flere - ikke alle elever - en øget lyst til
at præstere. Synliggørelsen af at man har
nået noget synes at have effekt - også på
LP eleverne. En lærer angav følgende: ”Vi
oplevede, at eleverne rettede ryggen mere,
når de steg.”
Bekymring for om de hvorvidt LP-eleverne
fik ”udstillet” deres vanskeligheder gav
anledning til, at nogle ændrede det til et
termometer, som angav grad af arbejdsindsats inden for de enkelte læringsmål.
Der blev således ændret retning fra ”hvad
du kan” til ” hvordan du har arbejdet”.
Mange indførte øget brug af fællesgørelse
og opsamling ved lektionens afslutning.
Det blev bemærket, at der i en klasse var
en relativ større interesse og vilje hos
LP-eleverne til at fortælle om lektionens
arbejde.
Effekten af før- og eftertest blev af
LP-eleverne i udpræget grad oplevet som
konkurrencer, hvor fokus mest var på
”præmien” end på læringen, hvilket kunne
være bekymrende for dybden i læringen.
Klarheden og differentieringen i hvilke faglige mål der skal nås og hvilke der kan nås
De fleste deltagende lærere bemærkede,
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at deres matematikundervisning havde
for diffuse faglige målsætninger for deres
lektioner - og også ofte for mange faglige
målsætninger til for kort tid. Denne uklarhed og ophobning skabte forvirring og
afstandtagen hos LP-eleven.
Flere lærere refererede, at deres egen
klarhed i læringsmål og tydeliggørelse
over for eleverne skabte ro og tryghed.
Enkelte pegede på, at der var problemer
med den tid, man brugte til at beskrive
målene frem for at komme ”i gang”.
Flere lærere udtalte et pensumpres, som
ved nærmere analyse mest bestod i en
selvoplevelse og lokale traditioner for,
hvad der skulle nås på klassetrinnet, frem
for de krav som stod i Fælles Mål. I pensumpresset var der et selvformuleret krav
om formalisme som var en barrierer for
LP-eleverne - ikke mindst et stærkt øget
krav om korrekt brug af faglige termer
som kunne bremse dialogen.
Opgaver og aktiviteter
De fleste LP-elever skulle ofte arbejde
meget træningsorienteret og gentagende med de opgaver, de fik forelagt ofte mere end den øvrige del af klassen.
Læreren påpegede i den sammenhæng et
dilemma. På den ene side mente man, at
den forudsigelighed, der var i genkendelsen af opgavetyper, var befordrende for
arbejdsprocessen - men modsat oplevede
man også, at det fik terapiens karakter
og var problematisk for en mere forstå-
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elsesorienteret undervisning. Man ledte
således efter arbejdsprocesser og opgaver, som ikke skræmte LP-eleverne ved
at være for uoverskuelige og komplicerede, men også indeholdt en vis åbenhed,
så det kunne udfordre nysgerrigheden,
tanken og forståelsen. Det blev konstateret, at det var vanskeligt at finde sådanne
opgaver i en fornuftig balance beskrevet
målrettet LP- elever.
Som et lidt overraskende resultat blev det
bemærket, at et forløb om vinkler som var
nyt for de fleste elever havde en større
inkluderende arbejdsproces end ”gamle”
tidligere kendte emner. Den praktiske og
konkrete tilgang, hvor der produceres
vinkelmålere samt måles og tegnes, synes
at være særligt befordrende for at alle ”var
med”. Derudover kan der ligge en fordel i
et fællesskab ved at alle ”er nye i stoffet”.
Et efterfølgende emne som brøker, hvor
nogle elever havde langt større forforståelse end andre, viste klare tegn på så stor
forskellighed, at det komplicerede det
inkluderende samarbejde.
Spil synes at have inkluderende kvaliteter
i sig. Det skal dog bemærkes, at spillene
ikke skal være udformet for komplicerede,
ikke være for lange og indeholde muligheden for at LP elever også kan vinde.
Der indgik øvelser, hvor eleverne skulle
prøve at forestille og gætte sig til resultaterne af en opgave for at opøve overslag og kvalitative gode gæt. Det syntes
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ganske kompliceret og holdningsmæssigt
belastende for LP-eleverne, idet de ofte
forlangte, at det var det rigtige facit, man
skulle gå efter.
Motivation, opmærksomhed og
koncentration
Flere lærere pegede på et behov for at
skabe rammer i undervisningen, så LP
eleverne fik ro og tid til fordybelse. Tid til
at lære langsomt og ro til ikke at lade sig
aflede.
Flere elever gav udtryk for, at de oplevede
for meget uro til trods for, at det ikke
oplevedes sådan af læreren. Makkerpararbejde (kun to og to) hvor LP-elev og
en ”gennemsnits” præsterende elev var
sammen havde effekt på motivationen og
fremdriften i arbejder.
Den faglige selvværd
De fleste lærere karakteriserede LP-eleverne som besiddende et ringe fagligt
selvværd. Interessant nok konstaterede
vi ved en-til-en interview med eleverne,
at stort set alle udtalte sig meget positivt
over for ”matematik”. Vi tolker det således,
at eleverne til trods for vanskelighederne
alligevel oplever sig som en del af et
fællesskab i klassen og at lærer - elevrelationer generelt er ganske positive. Der
synes således ikke direkte sammenhæng
mellem præstationsniveau og positiv
holdning til matematik. En af de interviewede elever, som blev bedt om at vurdere
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”matematik” på en skala fra 1 - 10 svarede:
”Jeg vil gerne sige 8, men når nu jeg har
svært ved det, må jeg hellere sige 5.”
Noget kunne således tyde på, at læreren
oplever det manglende præstationsniveau
som noget mere belastende end eleverne
gør det.
Øget direkte personlig kontakt på 1 - 2
minutter pr. lektion har tydelig effekt på
LP-elevens motivation og selvværdsfølelse. Flere lærere gav udtryk for, at den
øgede positive anerkendende holdning
til elevens fremdrift i at lære, tydeligvis
medførte en øget arbejdsindsats og et
bedre fagligt selvværd. Det syntes at selv
små sejre inden for et mindre fagspecifikt
område eller små forbedringer af elevens
arbejdsproces kan have en medfølgende
stor effekt på andre områder.
Lærer: ”En af LP-eleverne voksede meget,
da han oplevede at han kunne. Det gav
rigtig meget at have den oplevelse sammen med ham”.
Hjælpemidler
Der indgik overvejelser om øget brug af
hjælpemidler herunder brug af lommeregner. Drøftelsen blandt lærerne om øget
brug af hjælpemidler stødte på faglige
barrierer om, hvad LP-eleverne skulle
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kunne før de fik hjælpemidlerne. Man var
enige om, det ville være en lettelse for LP
eleverne, at fx manglende regnefærdigheder ikke skulle være en bremsende faktor
for at løse diverse praktiske og hverdagsorienterede matematiske problemstillinger. På en anden side var det også
godt, hvis de kunne …. Der synes meget
behov for, at man lokalt på skolerne finder
en passende balance mellem hvad man
bruger hjælpemidler til, og hvad man ikke
bruger hjælpemidler til. I den sammenhæng er der behov for at afgøre, hvilke
færdigheder som ”need to know” og hvilke
færdigheder som er ”nice to know”.
De fleste lærere oplevede en øget inkluderende effekt ved inddragelse af praktiske
konkrete materialer fx ved fremstilling af
vinkelmålere. Det blev dog i også observeret, at der kunne opstå et ”elev-flyder”
fænomen i sådanne praktiske gøremål.
Visse af de udpegede LP-elever kunne accepteret af klassen -”flyde” rundt fra
gruppe til gruppe uden egentlig at være
deltagende og på denne måde melde sig
ud af undervisningen.
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Kan en Åben skole
tilgang fremme
et inkluderende
læringsfællesskab?
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Bettina Buch er Docent, ph.d., og Mari-Ann Skovlund Jensen er cand. pæd. og ansat som
konsulent, begge på Professionshøjskolen Absalon

I det her beskrevne projekt har vi taget udgangspunkt i ønsket om at
åbne skolerne mod det omkringliggende samfund, altså Åben skolebegrebet. Projektet viste sig at have flere potentialer end dem, vi
umiddelbart havde sat os for at ville undersøge. Det viste sig nemlig,
at der også var inkluderende potentiale i det forløb, vi havde udviklet.
Overvejelser over etablering af inkluderende læringsmiljøer ses ofte
i forbindelse med tiltag af pædagogisk og social karakter, fx med
henblik på adfærdsregulering eller individuel faglig understøttelse. I
denne artikel vil vi argumentere for, at det projekt, vi har gennemført,
rummer muligheder for at etablere et inkluderende læringsmiljø
gennem fagdidaktiske tiltag.

Projektet Åben skole - en ‘leg’ med
lokalområdet
Vores Åben skole-projekt er blevet til som
opfølgning på 2014-skolereformens krav
om, at skolen i højere grad end tidligere
skal samarbejde med det omkringliggende
samfund. Det kan være museer, idrætsforeninger, kulturinstitutioner og det lokale

erhvervsliv. Samtidig med skolereformen
blev der også sat en undersøgelse i gang,
der skulle vise, hvordan skolerne allerede
arbejdede ud fra principper om Åben
skole, og som skulle følge skolernes Åben
skole-arbejde fremover. De første undersøgelser viste, at eleverne ikke oplevede
nogen særlig forandring. På den baggrund
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iværksatte vi i Professionshøjskolen Absalon et udviklings- og forskningsprojekt,
der skulle udvikle og undersøge, hvordan
man kunne støtte lærerne i at samarbejde
med lokale foreninger, institutioner og
erhvervslivet.
Det valgte vi at gøre ved at udvikle et
grydeklart undervisningsmateriale, der
skulle kunne bruges af lærere til at knytte
skolen og klassens elever tættere til
lokalsamfundet herunder de forskellige
institutioner, foreninger og det erhvervsliv,
der findes i det konkrete lokalsamfund.
Hensigten med udviklings - og forskningsprojektet var efterfølgende at undersøge,
hvordan materialet fungerede i de involverede klasser gennem flere tilrettede
afprøvninger med henblik på, at andre i
andre lokale kontekster kan have glæde af
materialet.
Materialet er funderet på scenariedidaktik, hvor der tages udgangspunkt i
et scenarie, hvori der beskrives et fiktivt
arkitekturprojekt, hvor eleverne skal
komme med forslag til, hvordan de vil
udnytte et konkret areal i kommunen. Det
kan være en ledig byggegrund, et større
areal, der skal udlægges til lokale formål,
en byggetomt, der afventer nye ideer osv.
For at styrke elevernes demokratiske dannelse og opfindsomhed og samtidig netop
knytte dem til lokalområdet, havde vi valgt
en række benspænd, der skulle tilgodeses.
Elevernes forslag skulle tage udgangs-
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punkt i lokale foreningers, borgergruppers
eller erhvervslivets ønsker og behov til
anvendelse af grunden. Dermed skulle eleverne altså ikke agere på egne vegne, men
sætte sig ind i andres behov og derefter
udvikle deres produkt ud fra disse ønsker
og behov. Slutproduktet var en fysisk
model af elevernes forslag, suppleret med
skriftlige beskrivelser og overvejelser over
fx bæredygtighed, lokalplanskrav, økonomiberegninger osv. Denne fysiske model
og gruppens overvejelser skulle præsenteres mundtligt overfor en lokal fagperson
eller beslutningstager inden for lokalplanlægning. Det kunne fx være en stadsarkitekt eller en lokal politiker. På den måde
skulle elevernes produkter vurderes af
en person uden for skolen, som stillede
anderledes krav og forventninger til elevernes produkter, end en lærer måske ville
gøre. Udviklingen af læremidlet er således
funderet i en scenariedidaktik, hvor det
iscenesættes, at eleverne skal deltage i
et lokalt projekt, selvom de ikke gør det i
virkeligheden.
Men hvad var det så - det med
inklusionen? - om inklusion og dannelse
Vi mener, vi kan argumentere for, at
mangfoldigheden i indholdet og arbejdsformen i det beskrevne forløb tilgodeser
alle involverede elever. Ikke kun de fagligt
dygtige eller de mere fagligt udfordrede
elever, men alle. Derved rummer forløbet mulighed for at være inkluderende,
også når ordet inklusion rækker ud over
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at rumme ‘alle elever’ bredt forstået til
også at medtænke involvering af elever
fra fx ikke boglige hjem eller elever med
særlige behov. Rasmus Alenkær, der har
arbejdet meget med inklusion i Folkeskolen, har ofte påpeget at mange elever, der
er ‘‘inkluderet’ i klasser dybest set er i en
ekskluderet position, da indhold og aktiviteter ikke altid rammer dem trods mange
velgennemtænkte overvejelser og gode
tiltag fra læreren og fra skolens side. Det
er desuden væsentligt at skelne mellem
ordene ‘rummelighed’ og ‘inklusion’, hvor
rummelighed kan dække over, at man
oplever sig selv som ‘rigtig’, men gerne vil
rumme andre, der er ‘anderledes’, mens
inklusion kan dække over, at alle er forskellige, men en del af et fællesskab, hvortil alle er væsentlige og kan bidrage. Det
er denne sidste forståelse, vi mener, vores
projekt viste sig at give muligheder for at
tilgodese. Det vil vi vise i næste afsnit.

skolen, skal der i skolen lægges vægt på
elevernes muligheder for at handle samt
ligeværd og demokrati. Den tænkning,
vi har lagt til grund for vores ‘åben skole’
projekt er med til at understøtte denne
demokrati- og ligeværdsbeskrivelse og
dermed den inkluderende mulighed.

Vi mener, vores intentioner indebærer et
dannelsesperspektiv på undervisning, og
selvom de faglige mål fra de forskellige
skolefag, der var i spil, selvfølgelig også
blev tilgodeset, var der i høj grad også
vægt på en vinkling mod demokratiske
dannelse og respekten for de styrkeområder, eleverne hver især havde, hvilket
styrkede de enkelte elevers muligheder
for at være aktivt deltagende. Altså være
inkluderet i det faglige fællesskab.

For det første skulle alle grupper lave en
fysisk model af deres forslag med diverse
materialer. Det kunne være materialer, der
var på skolen, var hentet udefra eller hvad
eleverne nu kunne finde på. Vi udformede
nogle krav til, hvordan elevernes produkter
skulle fremstå, der udmøntede sig i at eleverne med meget simple metoder kunne
få deres produkter til at tage sig professionelt ud. Alle modeller skulle fremtræde
hvidt. Dvs. de kunne fremstilles i hvidt
karton eller i almindeligt bølgepap, fx fra
gamle kasser hentet i supermarkedet, der

Som det beskrives i formålet for Folke-

Hvad så vi så derude?
Idet projektet omfattede en bred vifte
af forskellige arbejdsopgaver, der tog
udgangspunkt i både skabende og kreative processer såvel som mere traditionelle arbejdsopgaver, så vi, at mange
elever kunne deltage aktivt i projektet. I
andre artikler har vi skrevet om det faglige
udbytte, vi mener, eleverne har fået ud af
projektet, men her vil vi fremhæve en særlig vinkel, som netop var, at en del elever
med lidt svagere boglige kompetencer
fik mulighed for at bidrage til gruppens
arbejde.
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blev beklædt med almindeligt hvidt kopipapir eller malet hvidt. Det at kunne se
ideen i at udnytte de forhåndenværende
materialer var noget, alle elever kunne
bidrage med, og vi så, at elever, der ellers
normalt var tilbageholdende i gruppearbejde, bidrog med ideer, forslag og fremstilling af delelementer.
Nogle elever forsøgte sig med at beregne,
hvordan former skulle fremstilles for
at kunne passe sammen, mens andre
kunne forsøge sig frem. Fx observerede
vi en gruppe elever forsøge at beregne,
hvor stor en cirkel skulle være, for at den
kunne klippes i strimler og bruges som et
kegleformet tag på en rund bygning, men

At beregne eller prøve sig frem
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gruppen endte med i stedet at forsøge
sig frem til den rette størrelse. Fra et
matematikfagligt synspunkt ville vi gerne
have haft, de kunne beregne det, men
til gengæld kom nogle af de elever, der
havde svært ved matematik i den daglige
undervisning, på banen, da de begyndte at
forsøge sig frem, og endte med at få succes med deres løsning, selvom de måtte
forsøge sig et par gange. Meget fin matematisk kompetence - at prøve sig frem.
Alene det at sidde med noget fysisk i hænderne og at skulle producere et konkret
produkt var noget, eleverne fandt stor tilfredsstillelse i. Således svarer en stor andel
af eleverne i vores spørgeskemaundersø-
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gelse og interviews, at noget af det bedste
ved projektet var at bygge modellen eller at
arbejde kreativt og selvstændigt.
Jeg kunne også godt lide det med, at vi
arbejdede med noget og, så bagefter
skulle vi ligesom vise det
M: Ja . .
D: .. med de der modeller
M: Ja . .
Ju: at man skulle lave noget kreativt,
noget 3D kreativt ud af det. Altså så man
ikke bare lavede noget på en planche og
hængte det op og viste det. At man også
lavede noget, ja noget fysisk.
Da der samtidig også var opgaver, hvor man
skulle skrive og beregne, tilgodeså projektet
mange forskellige arbejdsformer og faglige
kompetencer, og på den måde kunne flere
elever være deltagende på lige fod.
For det andet gav projektet god mulighed
for at undervisningsdifferentiere, hvilket
der også var lagt op til fra vores side. I
stedet for at alle elever hele tiden foretog
sig det samme, lagde vi op til, at gruppen
delte sig op og udnyttede, at de besad
forskellige kompetencer. Det var faktisk
svært for eleverne, der måske ofte er vant
til, at en gruppe arbejder med det samme
allesammen.
Jeg synes, det var meget spændende. Det
var sjovt at bygge modellen, og vi skulle
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ud, og og så havde vi noget forskelligt.
Jeg synes, det var rigtig fedt, vi havde
noget forskelligt, så det ikke blev det
samme vi alle sammen skulle . . .fx hvis
nogen havde et eksempel på, hvordan et
almindeligt parcel familiehus skulle se
ud, og så lavede vi det samme – det synes
jeg var fedt, at vi ikke gjorde.
Vores mål med denne arbejdsform var udover at eleverne kunne drage nytte af
deres forskellige styrkeområder - bl.a. at
give eleverne indblik i , hvordan man arbejder på en arbejdsplads. Dette bidrog desuden til den inkulderende indfaldsvinkel
og medførte den sidegevinst, at eleverne
fik opbygget nye relationer til hinanden
som ikke bare klassekammerater, men
som deltagere i et projekt med et fælles
mål, og hvor man hver især anerkender
hinandens kompetencer. Det bliver derfor
netop til inklusion i Alenkærs forståelse;
alle kan bidrage til det fælles mål med
hver deres kompetencer.
Jeg synes også, det var sjovt at samarbejde med B-klassen. Det var også sjovt.
Det er ikke så tit, vi gør det.
Denne del var til gengæld også krævende
for eleverne, og en del elever giver udtryk
for, at det værste ved projektet netop var
det at skulle samarbejde. Det er svært
at samarbejde, og når man oven i det
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skal fordele arbejdet mellem sig, kan det
blive en udfordring. Men for os at se er
det noget, vi bør arbejde videre med og
stilladsere bedre, for ved at arbejde med
mange kompetencer på en gang i et projekt og ved at signalere, at alle opgaver er
lige vigtige, skabes der tradition for at alle
elever rummes i læringsmiljøet.
For det tredje var en stor del af projektet, at der skulle forberedes og udføres
interview med forskellige interessenter i
lokalområdet med henblik på at sætte sig
ind i og senere varetage de enkelte gruppers behov og synspunkter. Også her ses
en mulighed for, at alle elever kan indgå
på lige fod. Det er ikke altid kun de bogligt
velfunderede, der rummer de relationelle
kompetencer, der også er en væsentlig del
i gennemførelsen af interview med ‘fremmede’. Vi kunne se, at det for nogle elever
gav nye muligheder at begå sig i det
ukendte, mens det for andre var vanskeligt at begå sig i det ukendte. Dette scenarie kom til at virke som et autentisk og
virkelighedsnært læringsrum, selvom det
var iscenesat af lærerne (og os). Igen ser
vi at forløbet har potentiale til at inkludere
elever og deres forskellige kompetencer.
For det fjerde så vi, at det var nyt for eleverne overhovedet at sætte sig ind i lokale
forhold. Der er et stort potentiale for at
arbejde med lokale demokratiprocesser
i det beskrevne forløb og også en vigtig
pointe. Alle elever skal, uanset baggrund,
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forældres uddannelsesniveau eller egne
boglige kompetencer opleve, at de er
deltagere i de demokratiske processer i
samfundet.
Jeg vidste heller ikke at man selv kunne
være med til at bestemme, hvad der
skulle være. Det vidste jeg overhovedet
ikke. Jeg troede . . .at sådan er det bare,
og så bliver det det. (Om høringsmuligheder i forbindelse med vedtagelse af
lokalplaner)

Vi ser mange
perspektiver i at arbejde
med Åben skole.

Jeg vidste ikke, at Ældresagen holdt til
dernede på plejehjemmet dernede. Jeg
troede bare, der var et plejehjem i Viby og
Ældresagen det var ikke så meget her i
Viby eller sådan noget
Perspektiver
Vi ser mange perspektiver i at arbejde
med Åben skole og i at arbejde med det
på en projektorienteret måde gennem
scenariedidaktik. For det første kan vi se,
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Det lokale erhvervslivs ønsker

at eleverne engageres gennem det selvstændige arbejde med et projekt, både
fordi de savner det mere praktisk-musiske arbejde i de store klasser, og fordi
den scenariedidaktiske indramning gør, at
et projekt bliver til mere end et skolearbejde. Det sætter eleverne ind i virkelighedsnært scenarie, og med en bedømmer

udefra skabte det store forventninger til
eget arbejde. Eleverne lærte på den måde
om lokalsamfundet, og om hvordan man
arbejder uden for skolen, og blev derved
dannede til fremtiden.
At indgå i et scenarie kræver, at man vil
og kan spille med. Vi kalder det at lege,
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og det at undervisningen bliver til leg, men
til leg for alvor, gør, at eleverne bruger nye
sider af sige selv. I det konkrete forløb
skulle de være kreative, de skulle lade som
om, de skulle møde virkelige personer fra
den lokale verden uden for skolen, og de
skulle forholde sig til konkrete problemstillinger i lokalområdet. I legen. Men det blev
hurtigt til engagement, da de først accepterede ‘legen’ / scenariet og ‘legede med’.
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Info: Materialet er meget grydeklart og
detaljeret stilladseret. Det forventes
at blive udgivet, men inden da er
man velkommen til at kontakte en
af projektdeltagerne med henblik på
uddybning af indholdet. Materialet
rummer bl.a. tidsplaner og oplæg og
præsentationer, man som lærer kan
tage udgangspunkt i om bl.a. interview,
demokrati, arkitektur, målestoksforhold for blot at nævne et par stykker.

Vi hævder ikke at have fundet de vises
sten i forhold til inklusion i skolen, men
vi kan se muligheder i det udviklede
koncept/læremiddel. Der er potentialer i
forhold til at arbejde inkluderende, som vi
håber andre kan blive inspireret af.
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Få eleverne
i spil med
LUDO-modellen
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Anette Møller Hansen er tidligere lærer og nu ansat som lektor ved Professionshøjskolen
Absalon, Center for Skole og Læring.

Artiklen omhandler anvendelsen af en didaktisk model, der kan
skabe inkluderende læringsmiljøer i undervisningen. Skolens
pædagogiske læringscenter kan understøtte lærerenes muligheder
for at gennemføre en demokratisk, differentierende og dermed
inkluderende undervisning.

Didaktik så både Annika, Tommy og Pippi
kan være med
Som lærere i skolen skal vi tilbyde eleverne undervisning, der giver dem lyst
til at lære mere. Det kræver didaktiske
refleksioner at tilrettelægge undervisning,
‘der rammer’ og berører alle elever. Astrid
Lindgren satte med Pippi Langstrømpe
fokus på det inkluderende, fordi hun
havde blik for børns forskellighed og deres

potentialer. Vi kan lære af Astrid Lindgrens ‘mind set’ og hendes fortællinger,
der berører såvel børn som voksne. Vi kan
som professionelle benytte os af didaktiske modeller til refleksion over vores
arbejde i skolen. Modeller giver et fælles
billede af, hvad vi sammen har sat os for
med eleverne. Modeller betegnes også
som ’tanke-teknologier’, da en model sætter begreber i et særligt forhold til
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Eleverne som
medansvarlige
medskabere af
didaktiske designs for
egen undervisning.

hinanden. Dermed er modeller med til at
påvirke vores tanker i en planlægnings- og
undervisningssituation. Når man er fortrolig med en model, ligger den som en
tanke-teknologi i kroppen som et professionelt refleksionsværktøj. Didaktiske modeller lægger vægt på forskellige
forhold ved en undervisningssituation
eller -plan. LUDO-modellen kan anvendes til såvel planlægning af en time eller
af et eller længere forløb i et fag eller en
tværfaglig sammenhæng. Som lærer er
det altid vigtigt, at man forholder sig til
de grundlæggende didaktiske spørgsmål, som er: Hvad skal der læres? Med
hvilket formål? Hvem skal undervises?
Hvor og hvornår skal det foregå? Hvordan skal det foregå? I hvilke sammenhænge? Hvordan evalueres – og hvad er
næste skridt?
LUDO-modellen og det multimodale
LUDO-modellen er en didaktisk model,
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der er udviklet med det formål at skabe
inkluderende, differentierende og
dermed demokratiske undervisningsrammer og retning ved anvendelse af
forskellige ’værkstedsresurser’. Modellen har fået navnet LUDO, fordi det for
mig er vigtigt med en legende undervisningstilgang, og homo ludens betyder
"det legende menneske" på latin. Som
individer er vi i bund og grund legende,
når vi er bedst. Det er i de legende
øjeblikke, at vi finder på nyt, og at vi
har overskud til hinanden. Det er, når vi
synes at tiden flyver afsted, at vi vil have
mere af dette frydefulde!
LUDO står for følgende:
L står for legende læring med lyst til mere
U for undervisning med udfordringer og
undring
D for differentierede didaktiske principper
O for organisering af organisk undervisning
Modellens mål er en innovativ didaktik,
der dels udnytter elevernes potentialer
som grundlag for at udvikle innovative
kompetencer hos eleverne og hermed
innovative livsindstillinger. En LUDO-organiseret undervisning er med til at løfte
hensigten i Folkeskolelovens §2 … udvikle
arbejdsmetoder og skabe rammer for
oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får
tillid til egne muligheder og baggrund for
at tage stilling og handle.
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1D
Ord

2D 
Billeder

3D
Ting

4D 
Bevægelse

Figur 1: LUDO-modellen (Hansen 2016)

LUDO-modellen kan bruges som en
differentieret multimodal organisering
af undervisning. Begrebet multimodal er
kommet til med den teknologiske udvikling, hvor vi arbejder med flere modaliteter; det vil sige måder at kommunikere på
ved hjælp af tekster, billeder, skulpturer,
modeller, bevægelse, videos osv.
LUDO-modellens fire værksteder
Ludospillets fire rum 1-4D er forskellige
måder at arbejde med et stof på. Hver
måde kaldes også en modalitet, som
knytter sig til begrebet multimodalitet.
Det betyder, at to eller flere modaliteter gensidigt påvirker hinanden til noget
mere end de enkelte dimensioner hver for
sig. Hvert område har særlige metoder

og teknikker ved at arbejde med fokus
på hhv. tekster, billeder, artefakter eller
kropslige bevægelser. Jeg betegner de
fire dimensioner/modaliteter for værkstedsområder.
1D: Ordværksted med tekst og begreber
– det verbale sprog på skrift i forskellige
former
2 D: Billedværksted med symboler – billedsprog, visuel kommunikation i tegning,
foto eller kollage
3D: Modelværksted med materialer til
skulpturer, opstillinger og tableauer - sanseligt symbolsk sprog ved hjælp af fysiske
artefakter
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4D: Bevægelsesværksted til drama, interviews – kropslige handlinger, kropssprog
på video, billedserier mm.
I hvert værksted skal der være forskellige materialer, værktøjer, fysiske
artefakter og eventuelt digitale medier
til rådighed. Når en klasse arbejder
med den samme tekst, opgave eller idé
på flere måder, skabes der energi og
nye ideer opstår. Det er min erfaring, at
der sjældnere skabes synergi, når alle
får den samme opgave. Elever, der kan
vælge mellem flere modaliteter, bliver
mødt med et differentieret læringsperspektiv. Derved skabes mulighed for at
elevernes potentialer fra flere dele af
hjernen aktiveres i læringsprocessen
(Kjærgård 2012). LUDO-modellen giver
elever medansvar for, hvordan de kan
løse opgaver. Når undervisningen tager
udgangspunkt i to eller flere modaliteter skabes der en form for ’mellemrum’,
hvor der udvikles synergi. Stregerne på
modellen fig. 1. viser den synergi, der
opstår når eleverne undervejs bliver
nysgerrige og ’kigger med’ i de andres
værksteder. Dér skabes undring, opfindsomhed og det uventede får lov at ske!
Valgmulighederne skaber nye veje i
mellemrummene, hvor der sker erfaringsudvekslinger eleverne imellem. I
sådanne skabende ’æstetiske lærepro-
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cesser’ veksler undervisningen mellem
det spontane, legende og sansende og
det reflekterede og bevidste. Begge dele
af den æstetiske læreproces er vigtig
for fordybelse og erkendelse. Det kaldes
med et nyere udtryk for dybdelæring.
LUDO- modellens udgangspunkt er,
at alle fire modaliteter er lige vigtige. I
længere læringsforløb er der mulighed
for, at nogle elever bliver eksperter eller
’superbrugere’ inden for ét værkstedsområde, derved kan ’eksperterne’ hjælpe
de andre elever på vej.
Du kan nøjes med fire klodskasser
Undervisning efter LUDO-modellen må
organiseres med relevante materialer og
værktøjer, der passer til de fire ’værksteder’. Opgaver og resurser må tilpasses jeres lokale forhold. Modellen kan
anvendes uanset hvor mange forskellige
teknologier, man har til rådighed. Som
udgangspunkt kan man nøjes med fire
klodskasser i hver sin farve med følgende: 1D - Tekststykker, ord, bogstaver
og begreber, skrivematerialer og pap
og papir. 2D - Billedkort, kollagematerialer, saks, lim og fotografier. 3D - Små
figurer, modeller eller modellervoks og
evt. klodser. 4D - Effekter og rekvisitter
til drama, interviews, hvor kroppen er en
del af udtrykket. Eleverne bliver medskabere af ’didaktiske designs’ for egne
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læreprocesser (Selander & Kress 2012).
LUDO-modellen er en didaktisk model,
der er udviklet sammen med elever fra
grundskolen og med studerende på de
mellemlange uddannelser samt med
garvede lærere og pædagoger på efterog videreuddannelse. Skolernes pædagogske læringscentre er ansvarlige for
de materialer, der skal være tilgængelige når nye pædagogiske og didaktiske
tiltag skal udvikles og implementeres,
hvilket bl.a. beskrives i artiklen: Læringscentret – kulturens hub i havet (Erkmann og Hansen 2016). Artiklen beskriver, hvordan æstetiske læreprocesser
og it didaktiske designs kan understøtte
innovation og gøre eleverne til aktive
medskabere af kultur og ikke blot passive kulturforbrugere. Artiklen findes i
temanummeret om ”Læringsvejlederen”,
Liv i skolen nr. 1, 2016.
Deltagelseskultur ved hjælp af fysiske
artefakter
Inkluderende læringsmiljøer må have
fokus på elevernes deltagelsesmønstre.
Som elev kan man deltage på mange
måder, derfor giver LUDO-modellens
organisering af modaliteter flere elever
mulighed for at deltage aktivt i undervisningen. På grundlag af nedenfor beskrevede cases og undersøgelser i en 4. og
en 9. klasse samt fra egen undervisning,

59

har jeg udviklet nedenstående model,
der forklarer de ændringer i deltagelsesmønstre, som jeg har observeret der
sker, når man arbejder med den tredimensionelle dimension 3D og anvender
fysiske artefakter i undervisningen.
Der opstår nye kommunikationsformer
på baggrund af en ’processens dialog’
– begrebet forklarer den henholdsvis
indre og ydre dialog, der opstår når man
arbejder med materialer og værktøj og
frembringer noget fysisk. Den indre
dialog sker i bearbejdningen af materiale – man bygge-tænker individuelt, hvor
den ydre dialog beskriver det, at man
kigger på hinandens fysiske former og
måder at arbejde på. Der opstår måske
en verbal dialog, der knytter sig til den
mellemværende praksis. Der opstår et
fællesskabende ’fælles tredje’, hvor nye
dialogformer og deltagelsesmønstre ses.
Jeg har observeret, at der opstår synergi
i disse ´situerede fællesskaber’ (Lave &
Wenger 2003). Der er mulighed for, at
det uventede opstår i situationen, når
man samarbejder om noget fælles fysisk
med fælles mål. I dette rum, i disse øjeblikke skabes kimen til fantasi, kreativitet og innovative momenter. Det er i den
samskabende proces, at det nye opstår.
Begrebet ’tavs viden’ betegner en visuel
erfaringsviden, der lagres i vores krop til
senere brug.
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Innovative mål

Processens dialog

Kommunikation
Fysiske
artefakter

Kreativitet

Deltagelseskultur

Synergi
Figur 2: Innovative mål (Hansen 2016)
Modellen anskueliggør sammenhængene
mellem undervisningens deltagelseskulturer og kreativitet samt anvendelsen af
fysiske artefakters betydning for en deltagelseskultur. Centrum betegner de innovative mål, der er sat for en given undervisningen. De tre fællesmængder viser de
områder, der udvikles ved at sætte de tre
cirklers indbyrdes forhold som udgangspunkt for en innovativ didaktik. Processens dialog udvikler individets muligheder
for at aktivere hverdagserfaringer, der
betegnes den empiriske eller sanselige

erfaringer. Den æstetiske læringsform ligger mellem det sanselige/kropslige og det
verbale også kaldt det diskursive sprog
(Austring 2011). De forskellige erkendelsesområder: det empiriske, æstetiske og
diskursive danner grundlag for varierede kommunikationsformer. Der opstår
synergi, når flere individer ’står i det åbne’
og sammen udvikler opgaveløsninger. Vel
af mærke forudsætter det, at undervisningen ikke er reproducerende tilrettelagt, men at den giver mulighed for det
skabende.

61

VIA University College

Case 1:
Sprog og fysiske artefakter i
4. klasse.
Bøger til undervisning i engelsk har tekster
(1D) og billeder (2D), drama (4D) anvendes
ofte, hvilket betyder, at mange elever er
gode til engelsk. Dog er der elever i enhver
klasse, der falder fra, fordi det verbale
sprog er svært at beherske, eller fordi man
som elev er genert og ikke er hurtig til at
få fingren i vejret og tale frit i klassen. For
dé elever er skolens verbale verden svær
at deltage aktivt i. Alle elever har hverdagserfaringer med den fysiske verden,
den empiriske verden. Den empiriske
erkendelse er sansebaseret og det første
sprog vi som individer lærer. Derfor kan
man som sproglærer tage udgangspunkt i
fysiske genstande (artefakter) og lade det
sanselige knytte sig til det verbale. Derved
transformeres elevers hverdagserfaringer
til verbale udtryk. Jeg har undersøgt hvordan LEGO klodser kan anvendes i engelsk,
hvor eleverne byggede deres tolkninger af
teksten som små modeller. Derved fik alle
noget konkret at tale ud fra. Det viste sig,
at det blev meget nemmere for de ofte
stille elever at deltage. Både de til engelsk
dygtige elever og de ofte meget ’dansktalende’ elever blev i engelsktimerne mere
fokuserede på det engelske sprog. Jeg
observerede, at flere elever talte engelsk
med sig selv eller naboen, mens de byggede deres individuelle modeller. Efterfølgende byggede eleverne fælles tolkninger
af teksten i små grupper ved at sammenstille de individuelle modeller. Mange elever

oplevede, at de var mere med i undervisningen og mere aktive end vanligt. I samarbejdssituationerne blev hverdagssproget
konkret anvendeligt, og eleverne fik derved
behov for nye begreber og ord, der ikke var
i teksten. Figur 2 viser det, jeg opdagede:
For det første blev eleverne optagede
af stoffet, for det andet opstod der nye
deltagelsesmønstre og for det tredje gik
eleverne mere ud over teksten, da de kom
i tanke om egne erfaringer, som de ville
tale om. Det sidste tolker jeg som tegn på
at fantasien blev vakt og kreativiteten gav
bogens fortællinger nye vinkler.

Elever der bygger med LEGO
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Case 2:
At se samfundet for sig i 9. klasse.
De samme resultater viste sig i mine undersøgelser af, hvad der sker, når man bygger
med klodser i samfundsfag i 9. klasse. Da
eleverne byggede modeller af eller tegnede, hvordan de så EU som organisation,
fik de ’anledning’ til at tale om, hvordan de
ser samfundet for sig. Elevernes egen rolle
og deltagelse i debatter blev diskuteret, og
mange fik fortalt, at de synes det med at
forstå samfundet er svært. Den følelse kan
vi jo alle have, men det giver ikke eleverne
håb eller kompetencer til at deltage som
aktive medborgere i samfundsudviklingen,
hvis ikke de kan se sprækker af muligheder
for deltagelse for sig. Når man organiserer
samfundsfag efter LUDO-modellen, bliver
svære begreber mere konkrete og nemmere
at tale om i klassen eller med ’fremmede’,
som man kan få viden fra gennem interviews eller via sociale medier, mails mm.
Det er oplagt at arbejde med demokratiske
muligheder, medbestemmelse gennem
dialoger med lokale, regionale og måske
nationale eller internationale organisationer eller personer f.eks. elever fra andre
steder på kloden. Nogle elever kan fordybe
sig i tekster (1D), andre læse kortere tekst
som fremstilles med billeder (2D), andre
kan samle fysiske artefakter med symbolsk
betydninger eller bygge enkle modeller i
papir, pap, modellervoks eller LEGO (3D),
der kan affotograferes som visuelle udtryk,
som man kan diskutere ud fra. Andre
igen kan arbejde med (4D) og gå ud med
et videokamera på research og lave små
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interviews (vox pop) uden for skolen, i andre
klasser eller over Skype o.a. Tekster kan
blive til drama eller dialoger på skolens eller
den lokale TV station. Eleverne har mange
gode ideer, hvis de tages med på råd som
medansvarlige medskabere af didaktiske
designs for egen undervisning.
Case 3: Billedkunst
-et vigtigt fag for almendidaktikken
Billedkunst er faget, der arbejder med
æstetiske udtryk ved hjælp af æstetiske
læreprocesser. Faget er vigtigt i dag, da vi
lever i en visuel kultur fyldt med billeder,
analoge og digitale visuelle udtryk i form
af kunst i offentlige rum, reklamer, personlige fortællinger og nyheder på alle medier.
Fagets faglighed kan i særdeleshed bringes
i spil på de ældste klassetrin (Christensen
& Maxen 2018). Overbygningselever kan
reflektere over samtidskunsten, der netop
sætter spørgsmål ved omverden og det
samfund, som eleverne skal lære at være
medbestemmende omkring. Med tiltag som
Aben skole og innovative elementer i fag
har skolen behov for en styrkelse af de praktisk-musisk-skabende fag. LUDO-modellen
er opstået på et valghold i billedkunst for
7. årgang. Eleverne havde meget forskellige forventninger til faget, der endelig blev
oprettet! Nogle ville gerne ’noget med foto’,
andre med ler og skulptur og et par stykker
var kun optaget af at komme til at male på
rigtigt lærred. De didaktiske grundspørgsmål blev endevendt og følgende organisering af undervisningen blev en start på
årsplanen, hvor alle blev hørt, set og taget
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med på råd. Jeg valgte emnet ’Mennesker i
bevægelse’ i forhold til fagets fælles mål og
mine erfaringer. Jeg indrettede fire værkstedsområder i billedkunstværkstedet:
1D - et læsehjørne med litteratur om kunstnere, perioder, kunstretninger og med		
bøger om teknikker og materialer.
2D - et billedværksted med maling, lærred,
tegnegrej og kollagemateriale.
3D – ler, kavaletter og værktøj til dette blev
sat frem med beskrivelser af teknikker 		
blev lagt frem.
4D blev det digitale værksted med – dengang disketter, kamera til foto og video.
Ud fra det fælles emne skulle eleverne
tematisere emnet med egne perspektiver,
forestillinger, følelser og ideer til det, som
de ville arbejde med i ét af værkstederne.
Vi startede med en fælles ’brain storm’ på
et stort papir, der blev hængt op som en
form for fælles arbejdspapir til gensidig
inspiration. Efter et par gange, hvor alle
var godt i gang i mindre grupper, begyndte
de at kigge med hos hinanden i de andre
værksteder. Værkstedernes forskellige
formsprog blev udfordret af eleverne, da
de gik på opdagelse hos hinanden og kom
med gode råd til hinanden. Der opstod ikke
den kultur, hvor eleverne sammenligner
sig med hinanden, hvilket ofte bevirker, at
nogle ikke synes de duer til faget. Forløbet sluttede med en samlet udstilling hvor
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’Mennesker i bevægelse’ præsenteredes i
skitser, maleri, kollage, fotos og skulptur.
Til udstillingen hørte et slideshow med
dokumentation af arbejdsprocesserne og
med klip fra elevernes inspirationskilder til
udstillingen. Elevernes undersøgelser af
’mennesker i bevægelse’ blev mangfoldige,
og eleverne oplevede at arbejde fordybet,
og de blev derved dygtige på hvert deres
faglige område.
PLC: et arnested for udvikling af
inkluderende didaktikker
En didaktisk model som LUDO-modellen
kan bruges som inspiration for organisering
af undervisningen i ét fag. Den er også
anvendelig til organisering af tværfaglige
forløb og projektuger. Hver dimension kan
udvikles til et værksted, hvor nogle elever og
deres faglærere fra forskellige fag/valgfag bliver værkstedsansvarlige. Derved kan
de som ’eksperterne’ bibringe kvalitet i indretning af værksteder, indkøb af materieler
og værktøj mm. Det pædagogiske læringscenter må være arnested for inspiration og
udvikling af en inkluderende undervisning.
Det inkluderende kalder på forskellighed
som en styrke. Det er vigtigt at føle sig god
til noget, der kan anvendes i lærende fællesskaber som dele af fælles skoleprojekter.
Når skolen udvikler innovative ’mind sets’,
er det lettere at arbejde med projekter, der
forholder sig til de globale udfordringer og
Verdensmålene som en del af folkeskolens
formål. God fornøjelse med de inkluderende,
differentierede og demokratiske læringsmiljøer!
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Hvorfor ikke gøre inklusionsproblematikker til læringspotentialer i
klasseværelset? – En styrket indsats for anvendelsen af æstetiske
læreprocesser i klasseværelset kan være en mulig rammesætning.

I denne artikel vil jeg først kort redegøre for Austring og Sørensens (2006)
beskrivelse af de tre læringsmåder og
argumentere for, hvorfor den æstetiske
læringsmåde er et særligt velegnet afsæt
for inklusionsarbejde i Den danske Folkeskole. Dette opfølges af en kort teoretisk
argumentation for dramapædagogikkens
didaktiske potentialer.
I artiklens anden del præsenteres og
reflekteres over udvalgte praksiseksempler fra et udviklingsarbejde om brug af
æstetiske læreprocesser i det tværfaglige samarbejde om den understøttende
undervisning i en 1. klasse. Nogle af de
erfaringer og erkendelser, der kom ud
af udviklingsarbejdet, var, at det skaber

mulighed for, at både børn og voksne
oplever hinanden og verden på nye berigende måder. Det åbner alternative veje til
fagfaglig læring, motivation, social indsigt
og inklusion, når lærere og pædagoger
samarbejder om at bruge dramapædagogik og æstetiske læreprocesser i den
understøttende undervisning. (Rasmussen et al. 2016). Afslutningsvis konkluderes det, at der er et behov for en styrkelse
af den æstetiske læringsmåde i den inkluderende folkeskole.
Austring og Sørensens tre læringsmåder
Austring og Sørensen (2006 p. 83 ff.)
beretter om tre ligestillede læringsmåder,
der alle følger os livet igennem, og som er
lige væsentlige erkendelsesveje:
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1) Den empiriske læringsmåde, hvor vi
gennem vores sanser erfarer verden og
tilegner os tavs viden om den – som barnet
der undersøger sandet, iagttager farven
og strukturen, tager det op i hånden,
mærker vægten, lader det løbe ud mellem
fingrene, ser det ramme jorden, smager på
det osv.
2) Den æstetisk læringsmåde, hvor man
omskaber de sansede erfaringer og indtryk af verden til kropsligt forankrede,
æstetiske udtryk. Vi får mulighed for at
bearbejde og udtrykke de ting, vi føler,
men ikke kan forklare med ord. Som f.eks.
følelsen af at være ensom eller udenfor.
Ved at bearbejde følelsen og udtrykke den
gennem en sang, et stykke dramatik eller
et billede får man mulighed for at kommunikere sine personlige oplevelser og give
dem en form og et sanseligt udtryk, som
senere kan opleves, fortolkes, og diskuteres af andre. Ifølge Hohr (1999) skal vi,
når vi arbejder med æstetisk dannelse og
læring, sørge for både at inddrage receptions- og produktionsarbejde: Reception
handler primært om formidling af viden,
hvor eleven på den ene side skal tilegne
sig faglig viden for at kvalificere sit møde
med de kulturelle udtryksformer (kunstværkerne), og på den anden side også skal
møde disse former med sine egne erfaringer og fortolkninger. I forhold til produktion skal eleven på den ene side lære om
kulturens teknikker og håndværk for at
have noget at udtrykke sig gennem, og
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på den anden side få mulighed for at tage
udgangspunkt i sine egne erfaringer for
derigennem at sætte sit eget særpræg på
produktet. Ved at få lov at møde værket,
udtryksformerne og teknikkerne ud fra
sin egen referenceramme og personlige
udtryk bliver der mulighed for at lære gennem den æstetiske læringsmåde. Netop
her er der rig mulighed for at fokusere på
temaer som inklusion, empati og mangfoldighed, da børnene får mulighed for at
kommunikere og udveksle egne oplevelser
og synspunkter.
3) Den diskursive læringsmåde bygger
på begge de to foregående læringsmåder uden at erstatte eller overtage dem.
Den er sprogligt orienteret og retter sig
mod anvendelsen af teoretiske termer og
analysemodeller til at fortolke og beskrive
verden med. Den er præget af kausalitet,
logik og kronologi. Barnet bruger bl.a.
denne læringsmåde til at italesætte sin
bearbejdede og sansede viden om verden,
hvilket kan foranledige en reduktion af
den oprindelige oplevelses betydning og
indhold.
Den diskursive læringsforms didaktiske
begrænsninger
På baggrund af mit arbejde på diverse
udviklingsarbejder og som praktiklærer
for adskillige pædagogstuderende er det
min oplevelse, at de udøvede didaktikker i
det danske skole- og uddannelsessystem
favoriserer den diskursive læringsmåde.
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Det er den af de tre læringsmåder, der
nemmest lader sig måle og dokumentere
og dermed synes enklere at forsvare over
for de politiske og økonomiske beslutningstagere, når der fra deres side stilles
krav om målstyring og vurderinger i form
af eksempelvis nationale tests. Et tydeligt
tegn på en nedprioritering af det æstetiske område i Folkeskolen kan ses i antallet af lektioner inden for de kreative fag,
der er støt nedadgående.
Forskerne i rapporten "Review af resultatbaseret styring" opregner flere stærkt
uhensigtsmæssige virkninger af målstyring i skolen - herunder etableringen af
en social slagside, idet målstyringen har
positiv effekt for resursestærke elevers
læring, men negativ effekt for resursesvage elevers læring. (Møller m.fl. 2016).
Deres konklusion giver anledning til at
stille spørgsmålet, om den diskursive
målbare læringsform er velegnet som den
primære ramme for etableringen af et
inkluderende læringsmiljø, hvor alle børn
har lyst til at deltage i fællesskabet –
uanset social baggrund og faglige forudsætninger?
Dramapædagogikken – et didaktisk
inklusionsredskab
Drama er dén kunstneriske udtryksform,
der minder allermest om børnenes egne
rollelege. Når de identificerer sig med
fiktive roller og situationer, lærer de at
udforske emner, begivenheder og forhold
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mellem mennesker (O’Neill & Lambert
1988, 15). Når børnene bevæger sig i en
fiktiv verden og efterfølgende reflekterer
over denne, får de mulighed for at sætte
deres egen viden og erfaring fra den
virkelige verden i spil i et risikofrit forum.
Fiktionen fungerer således som et beskyttende lag, hvorunder børnene frit kan
eksperimentere med og undersøge verden
og dens forskellige livsanskuelser, fordi det
netop ”bare er fiktion” og ”noget vi leger”,
men som potentielt set kan indeholde
sandheder (Kvist 2017). Der er grundet
denne ”laboratorietankegang” under fiktionens beskyttelse gode muligheder for
at eksperimentere med sociale forhold og
trivsel i klasseværelset, ligesom det også
tilbyder en ramme for, hvordan fagfaglig
læring kan leges ind.
Procesdramaforløb om Gummi Tarzan
Følgende tager udgangspunkt i empiri
indsamlet under mit arbejde på et udviklingsprojekt om brug af æstetiske læreprocesser og dramapædagogik som afsæt
for lærer- og pædagogsamarbejde om den
understøttende undervisning (Rasmussen
2016). I projektet samarbejdede jeg med
en dansklærer og en skolepædagog om
undervisning i deres 1. klasse på en folkeskole.
Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel, og børn
med særlige behov skal så vidt muligt ikke
udskilles til særlige undervisningstilbud,
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Læringsmåderne bør
indgå i et symbiotisk
forhold.
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men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning (uvm.
dk, 2018). Derfor blev klassens dansklærer,
skolepædagogen og jeg enige om at lave
et procesdramaforløb med fokus på inklusion og trivsel i klassen. Procesdrama går
kort fortalt ud på, at man kan vælge enten
at stille skarpt på historiske perioder, litteratur eller et tematisk indhold gennem
forskellige dramapædagogiske spil og
øvelser, der internt forbindes i et didaktisk
tematisk gennemtænkt forløb (O’Neill og
Lambert 1988). Samtidig med at der var
fokus på inklusion, ville klassens dansklærer også gerne inddrage en danskfaglig
vinkel på forløbet. Vi blev enige om, at
tematikkerne i Ole Lund Kirkegaards klassiker ”Gummi Tarzan” rummede potentiale
for at arbejde med begge vinkler på én
gang.

de intentioner og følelser, man til tider
kommer til at tillægge andre. Øvelsen
foregik ved, at hver gruppe fik tildelt et
stort stykke papir (70×100cm), hvorpå
silhuetten af Gummi Tarzans overkrop
blev tegnet. Inden i silhuetten tegnede
børnene de ting, de med sikkerhed vidste
om Gummi Tarzan, og rundt om silhuetten tegnede de ting og følelser, som de
tillagde ham. I dette projekts version af
øvelsen tog pædagogen efterfølgende en
samtale med børnene om tegningerne og
trak paralleller ud til børnenes egen hverdag. At øvelsen medførte en læring i forhold til kulturens teknikker (Hohr 1999) og
startede en refleksionsproces hos visse
af børnene viste sig bl.a. i måden, hvorpå
de efterfølgende beskrev frikvarterernes
konflikter. Nu holdt de sig ikke længere til
at referere den iagttagede handling, men
forsøgte også at forklare de formodede
bagvedliggende følelser og intentioner.
Da én af klassens piger eksempelvis ville
skaffe voksenassistance hos pædagogen
til at løse en konflikt mellem to kammerater, var det bl.a. med ordene: ”den ene pige
så bange ud… kunne man se…”. En sætning
pædagogen senere skrev ned i sine refleksioner over forløbet, fordi det for hende var
en helt ny måde, barnet henvendte sig på.

En af de øvelser, som vi introducerede,
blev refereret som ”rollen på væggen”.
Her skulle børnene i små grupper arbejde
med at skelne mellem objektiv viden og

Nye opdagelser
Det var ikke nødvendigvis de udfordringer,
som læreren og pædagogen havde spået
på forhånd, der rent faktisk opstod:
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Inden vi påbegyndte forløbet, havde både
læreren og skolepædagogen advaret om
det til tider lave koncentrationsniveau i
klassen, ligesom det høje konfliktniveau
også fyldte meget. Børnenes motivation,
koncentration og selvkritik viste sig at
være undervurderet: De fik til opgave gennem fotoopstillinger at fortolke og rekonstruere situationer fra historien, hvor de
mente, det havde været synd for Gummi
Tarzan. Det blev for dem essentielt, at
udtrykket på det enkelte fotografi skulle
være helt rigtigt, hvilket betød, at de tog
billeder, slettede billederne igen, instruerede hinanden og prøvede igen, indtil
de var tilfredse. En enkelt af grupperne
undlod at slette de fejlslagne forsøg, og
der kunne man tælle 42 varianter af det
samme motiv, indtil de endeligt fik lavet
et fotografi, der havde præcis det udtryk,
som de var tilfredse med.
Et par af børnene var diagnosticerede
med ADHD. Bl.a. en dreng (herefter kaldet
dreng X), som i sin normale hverdag holdt
flere små pauser i lektionerne, hvor han fik
lov til at trække sig for at få ro i hovedet.
For at dreng X i det daglige kunne fungere bedst muligt i klassen, krævede det
forudsigelighed og struktur – to faktorer
der var sat helt ud af spillet de dage, hvor
der arbejdedes med drama. Både læreren og skolepædagogen var derfor meget
opmærksomme på, hvordan netop dreng
X ville tackle forløbet. Flere gange i forlø-
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bet var de forbi dreng X for at spørge, om
han trængte til sine pauser, men overraskende nok havde han overhovedet ikke
tid til pauser, fordi han var så opslugt af
de aktiviteter, han blev præsenteret for.
Eksempelvis var det netop dreng X, der
tog styring i fotoopgaven i forhold til at
instruere og fotografere sine gruppekammerater. Her udviste han stor kreativitet
og et, for hans alder, uventet flair for at
anvende spændende kameravinkler. Som
kontrast til dette tilfælde oplevede vi, at
en del af de piger, der normalt arbejdede
selvstændigt og pligtopfyldende, til tider
havde brug for langt mere vejledning end
normalt. Det var svært for dem at starte
på opgaverne, svært at finde ud af rollefordelingen, og indimellem var det også
svært for dem at finde på ideer til motiver
og handling. Også klassens mere stille
eksistenser overraskede, som pædagogen
senere konstaterede:
”Der er en pige, som er meget stille i
hverdagen, men når hun er i denne ’dramaverden’, agerer hun helt anderledes.
Hun tager ansvar, er medbestemmende
og er aktivt deltagende, hvilket har været
rigtig spændende at observere. Hun
lyser helt op i dette univers. […] Der er
også en dreng, som ellers falder meget
fra i timerne, som har været supersjov at
følge. Han er meget god til at tale højt og
tydeligt og virkelig bruge stemmen på en
god måde.”
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ÆSTETISKE LÆRINGSPROCESSER SOM RAMME FOR ETABLERING
AF INKLUSIONSARBEJDE I FOLKESKOLEN

Efter endt forløb fremdrog læreren endvidere, at børnene igennem det halve
år projektet stod på generelt var blevet
bedre til at finde mening i konflikterne og
at gå nysgerrigt til nye fag-faglige opgaver
i stedet for at møde dem med skepsis.
Konklusion
Undersøgelsen kan, qua dens begrænsede datamængde og deltagerantal, ikke
ses som et generelt udtryk for dramapædagogikkens effekter på inklusion
i Folkeskolen. Men ovenstående praksiseksempler afspejler den hos læreren
og skolepædagogen erfarede sociale og
faglige udvikling, der fulgte med overgangen fra en primært diskursiv læringskultur
til et æstetisk læringsforløb. Det vil være
interessant at undersøge disse effekter i
udvidede tværgående studier.
Den præsenterede empiri og teori giver
anledning til at stille spørgsmålet, om
inklusionsbørnene generelt set er særligt
”udfordrede”, eller om udfordringen snarere er affødt af de didaktiske rammer og
læringsmåder, som Den danske Folkeskole
primært tilbyder? I forhold til at skabe et
inkluderende læringsmiljø, der understøtter Den danske Folkeskoles formålsparagraf, mener jeg ikke, at en rent æstetisk
læringsmåde bør overtage den diskursive.
I det tilfælde ville vi efter al sandsynlighed stå med en ny inklusionsproblematik,
hvor de børn, der fortrinsvist trives med
den diskursive læringsmåde, ville føle sig

72

ude af læringsfællesskabet og de sociale
frivillige aktiviteter, der fulgte i malstrømmen af denne.
Læringsmåderne bør i stedet indgå i et
symbiotisk forhold, hvor de gensidigt kan
befordre hinanden og give plads til, at
hvert enkelt barn kan få lov at formidle
sig gennem det ”sprog”, de føler sig mest
trygge ved og derved opbygge selvtillid til
at udforske den læringsmåde, der eventuelt ikke falder dem lige for. For at skabe
inklusion kræver det, at børnene får et
udvalg af ”sprog”, der er befordrende for
deres indlæring og kommunikation.
Tankerne om det symbiotiske forhold
mellem æstetik og diskursivitet er ikke
nye. Måske var Leonardo da Vinci ikke så
tosset, når han søgte efter kunsten i videnskaben og efter videnskaben i kunsten…

Dramapædagogikkens
didaktiske potentialer.

VIA University College
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Det tværprofessionelle arbejde mellem pædagoger og lærere, der
i disse år intensiveres, giver mulighed for arbejde på nye måder
mod idealet om at udvikle inkluderende læringsmiljøer i skolen.
I de fleste folkeskoler er samarbejdets karakter og omfang nyt,
og de professionelle skal i disse år definere samarbejdet, så det
bliver frugtbart for børnene og for de professionelle selv. Vi har i et
tværprofessionelt forløb i lærer- og pædagoguddannelserne
forsøgt at indkredse det mulighedsfelt, der opstår sammen med
de studerende.

I skolerne er der med indførelsen af
understøttende undervisning lovmæssige forudsætninger for at kunne arbejde
i alternative rammer og i højere grad at
tage udgangspunkt i børnenes interesser
og det omkringliggende samfund, når der
skal planlægges undervisning. Her kan det
tværprofessionelle samarbejde mellem
pædagoger og lærere få en helt central

rolle i målsætningen om at tilpasse undervisning til alle elevers forudsætninger og
behov. Pædagoger og lærere kan sammen
skabe rammer for nye måder at arbejde
med stoffet på og derved give plads til
faglig fordybelse og mulighed for at skabe
et inkluderende og befordrende læringsmiljø. Spørgsmålet er, hvilke muligheder
og begrænsninger der kan vise sig at
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være, når pædagoger og lærere skal samarbejde om fagundervisning, og hvordan
bevidstgørelsen kan bruges til at optimere
samarbejdet.
Inkluderende læring ud af mødet med de
andre
I Fælles professionspraksis - Lærerpædagog-samarbejde for inkluderende
læringsfællesskaber undersøger Charlotte
Andersen og Camilla Lind Melskens (2016)
dels skolens kerneopgave, dels lærere og
pædagogers kernekompetencer. De peger
på, at skolens kerneopgave ofte forveksles
med faglighed eller undervisning, men at
man derved overser børnene. “En skoles
kerneopgave handler altid om at skabe forandring hos børnene”(s.46), nemlig i form
af læring. Faglighed og undervisning bliver i
det perspektiv redskaber til at understøtte
skolens kerneopgave - men ikke de eneste.
Lærere og pædagoger bidrager på forskellig vis til at løse skolens kerneopgave, og
Andersen og Melskens peger på nødvendigheden af at “være bevidst om sin egen
faglighed, sine kompetencer og færdigheder” (s.47), når man indgår i det tværprofessionelle samarbejde om inkluderende
læringsfællesskaber.
Hvis man anerkender forestillingen om, at i
mødet med det fremmede møder vi os selv,
er det helt oplagt at bringe studerende
fra de to professioner sammen i løbet af
uddannelsen. Ikke bare for at de kan “øve
sig” på det tværprofessionelle samarbejde,
men også for at de studerende som del af

dannelsen af deres professionsidentitet
netop bliver bevidste om deres egen faglighed i mødet med “de andre”.
Fælles om planlægning af undervisning
Med det afsæt valgte vi at bringe et hold
pædagogstuderende på 3. år fra skole-fritid-specialiseringen og et hold lærerstuderende på 2. år med dansk (indskolingsspecialisering) som undervisningsfag
sammen om at tilrettelægge et kort
danskforløb til indskolingen. Det overordnede fælles mål var, at de studerende gennem det fælles arbejde med en konkret
opgave inden for skolens kerneopgave fik
øget bevidsthed om egen faglighed og
kompetencer og ikke mindst en fornemmelse af, hvilke muligheder det tværprofessionelle samarbejde kan give dem.
Den fælles undervisning forløb over to
gange af tre lektioner, og opgaven til de
studerende lød på at tilrettelægge et
forløb om mundtlighed i dansk, som skulle
forløbe over fire lektioner danskundervisning og fire lektioner understøttende
undervisning. Vi valgte at lade de studerende mødes om mundtlighed i dansk,
fordi arbejdet med børns sproglige udvikling er en del af skolens kerneopgave,
som begge professioner traditionelt har
opmærksomheden rettet mod. De studerende indledte arbejdet med udviklingen
af de danskfaglige forløb. Efter lidt tid
pausede vi processen for at zoome ind på
det tværprofessionelle arbejde, de var i
gang med.
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Hvor sejler vi hen, og hvad har vi med?
Som afsæt for den drøftelse havde vi valgt
fire af Andersen og Melskens refleksionsspørgsmål til det tværprofessionelle team,
se nedenstående figur, (2016, s. 51).

– Hvad vil det betyde for opgaveløsningen, at vi samarbejder tværprofessio
nelt i denne opgave?
– Hvilke værdier, normer og holdninger
har vi sammen til denne opgave?

– Hvad går den fælles opgave ud på?
– Hvad kan vi hver især byde ind med i
forhold til vores profession?

Svarene skulle grupperne levere i form
af en skibsmetafor, som skulle tegnes på
tavlerne i lokalet.

Figur 1: Refleksionsspørgsmål fra Andersen og Melsken (2016)
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Arbejdet med illustrationerne skulle løfte
diskussionen fra arbejdet med det konkrete design til mere generelle overvejelser over samarbejdet i skolen, men samtidig give dem en mulighed for at pege på
de overvejelser, der var opstået undervejs
ind i den samarbejdssituation, der skulle
skabes i det konkrete eksempel.
I grupperne taler de studerende bl.a. om,
at den fælles opgave er at skabe en skole,
som giver det, en gruppe lidt slogan-agtigt
benævnte “kloge og glade børn”. Derudover
indeholder kufferterne, som skulle indeholde normer og værdier, i alle tilfæde fælles
bagage og forståelser (se billede nedenfor).

Faglighed og trivsel
Der, hvor diskussionerne er størst blandt
de studerende, er, når de skal placere sig
selv og hinanden på skibet. Hvilken position har de på skibet?
I nogle grupper indtager de lærerstuderende forholdsvis hurtigt pladsen ved
roret, mens nogle pædagogstuderende
vælger udkigsposten i masten. Det sker
ikke kun, fordi de lærerstuderende påtager sig ansvaret for at kende retningen
for arbejdet i skolen. Det sker også, fordi
nogle pædagogstuderende helt åbent
siger, at de ikke ønsker den plads - med
argumentationen “Det er jer, der har
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ansvaret for det faglige”. Det interessante
ved den diskurs er, at selv om der var
enighed om, at målet var både “kloge” og
“glade” børn trumfer “det faglige” alligevel
“det andet”, når styrmanden skal vælges.
Vi har været optagede af ikke at sætte det
skarpe skel mellem faglig læring og trivsel,
som sættes på nogle skoler, når professionsidentitet drøftes, og også når de
konkrete arbejdsopgaver fordeles. Helle
Plauborg påviser i sit ph.d. projekt, at faglighed og trivsel er gensidigt afhængige.
Et centralt kendetegn ved succesfulde
klasselederes praksis er, at de anskuer
det didaktiske faglige og det sociale
som gensidige forudsætninger og helt
og aldeles forbundne dimensioner...
(Plauborg, H. (2016) s.14 n.)
Hendes forskning peger på betydningen
af, at den faglige udvikling hos børnene
også kræver, at klasselederen drager
omsorg for og går ind i de sociale aspekter af skolelivet. En central pointe er altså,
at klasserummet ikke alene er et rum for
faglighed, fordi den faglige udvikling er
gensidigt afhængig af den sociale væren.
Vores tese er, at symbiosen netop kan
opstå gennem et vellykket samarbejde
mellem pædagoger og lærere. Den del
kræver bevidsthed om egen professions
grænser, men også at der stilles skarpt på,
hvordan man kompletterer hinanden.
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Vi lægger skinner, mens toget kører
At det er en udfordrende opgave bliver
tydeligt ved flere af gruppernes illustrationer. En gruppe satte i første omgang
læreren på udkigsposten i masten og
pædagogerne hhv. under dæk med førstehjælpskassen og i skibets bagende for
kigge efter børn, som var faldet over bord
(og ingen ved roret!) - men efter nærmere drøftelse indførte gruppen en form
for jobrotation. Dette afspejlede både en
optagethed af, at rejsens mål er børn, som
både er “kloge” og “glade”, og at der derfor
er brug for en alliance i udkigsposten
med blik for begge aspekter, men også
et ønske om at præcisere, at lærere ikke
kun er optaget af faglighed, men også af
trivsel, fordi de to går hånd i hånd. Trivsel
kan også fremelskes med faglighed i
førstehjælpskassen. En anden gruppe illustrerede forestillingen om den dynamiske
rollebesætning ved at placere alle mand
under dæk ved årerne, så et synkroniseret
samarbejde kunne give skibet fart. Herfra
gik de enkelte så på skift op til forskellige
poster på dækket: nogle for at sætte kurs,
andre for at se efter “børn over bord”, osv.
To professioner, ét projekt
De studerendes tegninger giver anledning
til flere interessante refleksioner. Hvis
faglig læring og trivsel adskilles for at give
hver profession sit “domæne” - og dermed
skabe klar rollefordeling i samarbejdet risikerer vi at overse den symbiose, som
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faglig læring og trivsel er. På den anden
side kan vi på skibe med jobrotation
ende i, at alle skal kunne det samme - og
dermed det hele - så vi går glip af den
gevinst, der er ved at lade to professionsfagligheder bidrage med hver deres kompetencer til det fælles projekt.
De studerende opdagede gennem den
fælles undervisning, at de rent faktisk
undervises i nogle af de samme indholdsområder, så de i et vist omfang kan noget
af “det samme”. Lærerstuderende opdagede, at pædagogstuderende på den nye
skole-fritid-specialisering (fra 2014) bliver
undervist i klasseledelse, og pædagog-

studerende blev bevidste om, at lærerstuderende arbejder med trivsel. Det giver
selvfølgelig et fælles udgangspunkt, men
flere studerende udtrykte også usikkerhed om deres professionsidentitet - som
selvfølgelig også stadig er “under udformning”, fordi deres uddannelsesforløb ikke
er afsluttet endnu.
Pædagoger skal ikke være lærere
- men kende faget
Spørgsmålet om, hvordan de to professioner bidrager til det fælles projekt, virker
dog også uafklaret på mange skoler.
Lærere med undervisningskompetence
i deres fag har en fagdidaktisk kompe-
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tence, som pædagoger ikke kan forventes at have og ikke skal have. På den
måde har den pædagogstuderende, som
siger “Det er jer, der har ansvaret for det
faglige” en valid pointe. Samtidig er et
spørgsmål dog, om pædagoger kan understøtte den faglige undervisning uden at
have et vist indblik i faget - og hvorfra det
indblik skal komme?
Pædagoger skal ikke være lærere - så
forsvinder pointen med to professioner i
skolen. På den anden side gør samtalerne
mellem de pædagog- og lærerstuderende
i vores forløb det tydeligt, at hvis pædagoger har indblik i det fag, de understøtter, har de - naturligvis, fristes man til at
sige - bedre forudsætninger for fx i den
understøttende undervisning at skabe
kontekst om den faglige læring og at give
elever mulighed for at arbejde i dybden
med det faglige stof. Hvis vi med Vygotsky anerkender en sammenhæng mellem
sprog og læring, kunne en opgave for
pædagogen være at skabe rammer, der
gør det muligt for eleverne at sprogliggøre det, de har lært i fagundervisningen
og herigennem konstituere deres læring.
Men også andet omskabende arbejde
kan være gode bud på, hvordan pædagoger kan understøtte fagundervisningen.
Vi så et glimrende eksempel på det i en
af grupperne, som valgte at bruge den
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understøttende undervisning som et
sted, hvor eleverne kunne omsætte den
viden, de havde arbejdet med i danskundervisningen til andre udtryk – her i form
af at de mundtlige eventyr fra danskundervisningen skulle omsættes til dukketeater i den understøttende undervisning. På den måde får elever forskellige
veje til det faglige stof gennem varierede
måder at arbejde med stoffet på - og dermed bidrager den understøttende undervisning til faglig fordybelse og samlet set
til et mere inkluderende læringsmiljø. Der
er dog fortsat brug for, at pædagogen
har indsigt i det fag, som skal understøttes – en indsigt som primært må sikres
gennem fælles forberedelse med fokus
på det faglige indhold i konkrete forløb i
klassen. Derfor bliver det afgørende, at
muligheden for fælles forberedelse for
pædagoger og lærere rammesættes af
skolens ledelse.
Det frugtbare samarbejde?
Forløbet med vores studerende fra de to
uddannelser har vist os potentialet i at
bringe de to professioner sammen - og
gerne allerede på uddannelserne. Men det
har også åbnet vores øjne for elementer af
samarbejdet om fagundervisningen, hvor
der stadig er brug for nærmere analyser
og drøftelser - både på uddannelserne og
på skolerne.
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Som afslutning på forløbet bad vi de
studerende i de tværprofessionelle
grupper om at give deres svar på, hvad
de ser som formålet med samarbejdet,
hvilke opgaver de to professioner med
fordel kan arbejde sammen om, samt hvad
de mener der skal til for, at samarbejdet
skal blive frugtbart. Grupperne gav deres
svar ved at udforme en plakat om de tre
spørgsmål - og vi vælger her at give de
studerende det sidste ord gennem én
gruppes besvarelse.

Figur 2: eksempel på en gruppebesvarelse
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Følgende er et filosofisk blik på inkluderende læringsfællesskaber
ud fra perspektivet for elever med autismespektrumforstyrrelser
(herefter ASF). Jeg vil fremvise et paradoks ml. ASF, menneskerettigheder og UVMs idé om inkluderende læringsfællesskaber,
hvorved jeg anbefaler en revurdering af pædagogikken ud fra en
Hannah Arendt-inspireret betragtning.

Er inklusion noget for mig?
På UVMs hjemmeside kan man læse dette:
” […] En elev er inkluderet, når eleven har
udbytte af almenundervisningen og deltager aktivt i det faglige og sociale fællesskab i klassen. Inklusion er altså først
vellykket, når eleven oplever at være en
del af et fællesskab på sin skole og føler
sig tilpas både i undervisningen og i sin
relation til læreren, klassekammerater og
de øvrige elever.”

De færreste er uenige i, at dette er en
ønskværdig skolegang. Vi skal alle rummes og have mulighed for trivsel, men
hvordan forholder det sig, når eleven ikke
kan indgå i fællesskaber grundet en hjerneskade, der påvirker evnen til at begribe
det sociale?
Eleverne jeg arbejder med, mennesker
med ASF samt tillægsdiagnoser som
mental retardering, OCD, angst og ADHD,
vælger ikke at være asociale, men kan
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Sprogets rødder tyder
på, at vi i skolen er i et
dilemma.

ikke begribe meningen hermed. Så de
undgår de udfordringer, der indebærer at være social – det er nemlig her
autismens kernesymptomer tydeligst
optræder, da det at indgå i fællesskaber
ingenlunde falder naturligt for personer med ASF. Neuropsykologisk set
beskriver vi ofte dette træk som angst,
stress eller manglende kognitiv evne til
at begribe krav fra omgivelserne, men
den autistiske hjerne fungerer kvalitativt anderledes end din og min, og det
kommer særligt til udtryk ved modstand
mod det, vi betegner det sociale - netop
inklusionens grundvilkår; at vi må være
del af et fællesskab.
Hvis ASF-hjernen ikke begriber meningen
med fællesskabet, hvordan skal eleven
så finde trivsel og læringsmuligheder
her? Og hvem er læringen så egentlig
til for?
Men lad mig først tydeliggøre betydningen af inklusion- og eksklusionbegreberne.

I
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Sprogforvirring – indespærring eller
frisættelse?
Ser vi etymologisk på ordet inklusion, kan
vi spore to proto-indoeuropæiske (herefter
PIE) rødder:
Den første er in-, som kommer af roden
en der betyder inden i, nær, indeholdt.
Den anden er -klusion, der kommer af
*klau- som betyder krog og giver moderne
betydninger som nøgle (key), bur (cage)
og hegn. En interessant gren af klau er
ordet klaustrofobi, som de fleste kender
som frygten for at være indelukket i små
rum. Etymologisk læst, kan inklusion altså
betyde ”at indhegne”; in-cludare = indespærring.
Denne sporing af sprogætten siger
måske ikke noget om vores hverdagsbegreb om inklusion, men ønsker vi at låse
døren i betydningen at fjerne muligheden for at undslippe, altså, at indespærre
og begrænse friheden? For det er netop
frihed FN pointerer som en essentiel menneskeretI . Frihed til at træffe valg i eget
liv og om egen læring.
Måske mere interessant er det med
eksklusion, igen, ud fra PIE roden ex som
betyder ud af, helt uden og sat sammen
med klau fra før, har vi oversættelsen
”uden-hegn” = frisættelse, uafhængighed.
Sprogets rødder tyder på, at vi i skolen er i
et dilemma; vi ønsker nok ikke at forbryde
os mod menneskerettigheder, men holder

87

VIA University College

alligevel eleven ”i bur” (in-cludare). Vi
ønsker heller ikke at ekskludere, men at
ekskludere kan altså betyde at vi sætter
fri (ex-cludare) – og frihed er en menneskeret ifølge FN. Så er det i virkeligheden
det modsatte, vi mener end det, vi tror,
vi mener? Ja, forvirringen synes total, for
indespærrer vi elever for at undgå at de
bliver selvstændige? Jeg refererer formålsparagraffen stk. 2:
” […] eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og
baggrund for at tage stilling og handle.”
Nej, formålet er ikke at indespærre og
begrænse friheden. Så hvad er det, der
forhindrer inklusion og ASF i at forenes?

Det fysiske fremmøde
Vi kan næppe tænke os en respekt for elevens autistiske særegenhed i en grad, så
inklusion ikke foregår i skolen, for elementet af fysisk deltagelse er helt essentielt.
Vi kan gøre meget for at indrette skolens
læringsrum, så disse imødekommer ASF,
men kan vi strække fleksibiliteten til at
acceptere, at eleven ikke fysisk deltager i

At lade eleven øve sig
i at træde frem på sin
unikke facon.
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skolen? Det forekommer jo under begrebet hjemmeundervisning, men vi kan ikke
sige, at det er at inkludere i UVMs udlægning af begrebet - fællesskabet mangler.
Hvad er det med skolen som højborg for
læring, der giver denne ret til at tvinge elever derhen? Er det murene, der definerer?
Eller er det bare mest praktisk at holde
personale og elever tæt samlet (ikke ulig
det rationale som produktionsvirksomheder opererer efter, vel at mærke)? Men er
pædagogik begrænset til at foregå i rum
bygget til formålet? Eller er pædagogik
mere end blot en fabrik der indespærrer
elever ml. 8.30-14?
Eksklusionsfrygt
Bag inklusionsbegrebet i dag gemmer sig
en frygt for dets modsætning; eksklusion.
Vi kan og må ikke afvise elever, hverken
grundet etnicitet eller handicap. Det synes
at være en frygt for, at vi som samfund
kunne fremstå som forskelsbehandlende.
Inklusionsbegrebet, forstået som et valg
om ikke at ville forskelsbehandle, giver en
anden nuance på, hvad vi i skolen foretager os, for hvis systemet, vores sociale
husholdning, ”indespærrer” dets borgere,
er dette så ikke i uoverensstemmelse med
de grundlæggende menneskerettigheder,
hvor frihed, autonomi og værdighed er
ukrænkelige værdier? Jeg mener, er det
systemets frygt for at komme til at fremstå som ekskluderende, der skal definere,
hvad der er rigtigst for Poul i 3.A? Kan
systemet bestemme, at Poul skal inkluderes i læringens navn grundet frygten for,
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at han bliver selvstændig og træder frem i
mængden?
Lad os nu endelig ikke glemme den etymologiske betydning af skole, som fra det
græske skhole betyder fri for beskæftigelse, men samtidig også har kognater til
dialog, hvilket indikerer at skolen oprindeligt havde fremtrædelsesrummet, barnets
frirum og platform som formål. Altså ikke
fag eller fællesskab.
Det omhandler grundlæggende filosofiske spørgsmål: Hvad er pædagogikkens
formål? Har vi en fri vilje? Hvad vil det sige
at være menneske?
Natalitet - frihed under ansvar
Hannah Arendt kritiserede det sociale
og skolens fejlslagne fokus på netop
børnefælleskaber. Hun konkluderede, at
det ikke handler om at overlade barnet til
fællesskabet – det destruerer vores fælles
verden – vi må derfor erkende, at pædagogikken altid har et dobbelt sigte; den må
både værne barnet mod verden og værne
verden mod barnet. Barnet og verden er
altså i udgangspunktet inkompatible størrelser, men menneskets vilkår er dog en
dag at træde frem og, i det hun betegner
et mirakel, påvirke og ændre verden ved
at være distinkt og vise hvem jeg er. Vi
skal kende vores tradition og herkomst,
men det er et universelt vilkår, at vi en dag
selvstændigt må træde frem med myndighed til at ændre. Dette er for Arendt
friheden, en frihed under ansvar, som sko-
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len altså har som formål at lære nykommerne til verden at administrere, så disse
selv kan påvirke verden en dag. Hvorfor nu
inddrage Arendt? Jo, fordi hendes pointe
er, at vi ikke kan nøjes med at følge teorier eller ideologier – der er altid et mere
fundamentalt forhold på spil - nataliteten
- eller det at være født ind i en gammel
verden, som vi ikke selv er ophav til.
Det betyder, at fagpersonen må tage
ansvar for både menneskehedens fortid
og fremtid, og skolen står altså imellem
barnet og verden. Det er ikke nok at skabe
læringsbetingelser tilpasset den enkelte
eller kreere inkluderende læringsrum. Nej,
vi må dybere – vi må sætte os selv i spil og
være et forbillede for eleven og med myndighed qua livserfaring vejlede nykommeren i verden i sin unikke tilblivelse, men
vi kan på ingen måde afgøre, hvad eller
hvordan der læres rigtigst!
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Pluralitet og læring
Et andet væsentligt begreb hos Arendt
er pluralitet, som betyder at vi hver især
er distinkte - på ingen måde ens - modsat socialitet, der indebærer en uniform
forståelse af fællesskab. Målet er ikke at
blive medlem af det sociale (som Arendt
mener, er et moderne påfund) ved at
tilpasse sig sin rolle i samfundet. Det
handler dog heller ikke om at være egocentrisk, men i stedet handler det om at
træde frem, at skille sig ud. Et alment mål
om fremtrædelse – ikke for egen vindings
skyld og ikke for andres skyld – men for
hele menneskehedens skyld. Så selvom
jeg har ASF, må jeg ikke frarøves min ret
til fremtræde (ekskluderes), nuvel, men jeg
kan heller ikke tvinges til at træde frem
(inkluderes). Jeg må træde frem, som jeg
kan bedst, når jeg kan og hvor jeg kan.
Det er ikke givet at denne fremtrædelse
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ud i verden nogensinde bliver i et fysisk
fællesskab kaldet en skole – og det er
okay. Det vigtige er at lære at træde frem
og kunne vise hvem jeg er, om det så er
online eller i den lokale skakklub. Menneskets fremtrædelse byder verden noget
nyt, som aldrig før er set og dette unikum
er en nødvendighed for vor fælles fremtid.
Derfor er inklusion en utopi, såfremt målet
er, at eleven opnår mening med at være
del af et læringsfællesskab, som kun kan
defineres ud fra skolens fysiske rum, som
UVM-citatet i starten synes at indikere.
Pædagogik uden politik
Det kræver grundlæggende, at politik og
pædagogik adskilles radikalt. Politik er
et gebet for frie, myndige mennesker der
vælger at fremtræde i en offentlig sfære.
Pædagogik derimod er et fundamentalt
forhold for menneskehedens kultivering,
som vi ikke vælger fra og til. Vi kan ikke
lave en forudsætning, at man lærer bedst
i fællesskaber. Det kan sagtens tænkes, at
Poul lærer bedst hjemme foran sin PC, og
er det ikke os, de reflekterende pædagoger, der må være fleksible og kunne tænke
kreativt når det kommer til hvor og hvornår undervisningen forekommer – måske
endda online?
Nu har jeg med vilje undladt at behandle
den typiske indvending mod inklusionskritikken, men nævnes skal den alligevel,
da den giver en unik ledetråd til, hvorfor
skolen ikke er specielt god til at rumme
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elever med ASF, nemlig den, at det ikke er
økonomisk rentabelt at have så flydende
grænser for deltagelse, som jeg advokerer.
Det giver, ifølge rationalet, bedre økonomisk gevinst at centrere læring i skoler.
Muligvis, men giver det også økonomisk
gevinst at lade børn og unge med akut
skolevægring (ASF-elever scorer højt i
statistikken) falde gennem nettet fordi
systemet er infleksibelt? Problemet er
ikke elevens, men skolens og dermed
systemets. ASF-eleven kan ikke udvise
fleksibilitet, så hvorfor placerer vi kravet
om at kunne dette hos et handicappet
menneske i stedet for at tage ansvar for
vores fag, pædagogikken?
Man kan drage en parallel til et andet handicap, blindhed, for ville vi kræve at den
blinde skulle lære at begå sig i verden ved
at tage stok og førerhund fra ham? Det er
absurd, men det er det samme, vi gør ved
eleven med ASF, når ikke vi respekterer, at
han ikke kan indgå i læringsfællesskaber.
Det ville være et mirakel, hvis han kunne,
men at gå og vente på den blinde lærer at
se er ligeså en utopi.
Uendelige usandsynligheder
Hvis ikke vi som samfund erkender, at
mennesker med ASF tænker, oplever og
føler kvalitativt anderledes end du og
jeg – og at de derfor må mødes kvalitativt anderledes end skolen er gearet
til – økonomisk rentabelt eller ej – så vil
kurven fortsætte i den forkerte retning.
Der tabes elever, mens du læser dette.
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Det er ikke uvilje fra læreres side, men
infleksibilitet fra et system, der beklageligvis anvender radikalt utilitaristiske
målestokke for hvad god undervisning
er. Det handler om driften af en gigantisk
husholdning kaldet det sociale og ikke
om menneskelig pluralitet.
Menneskets vilkår benævner Arendt en
uendelig usandsynlighed. Menneskelig
interaktion kan på ingen måde forudsiges ud fra et teleologisk (økonomisk)
rationale. Med andre ord; pædagogikken
kan ikke planlægges, da den er uforudsigelige af natur. Derfor er inklusionen blot
en skinforsikring mod, at vi ikke bevidst
holder elever ude fra fællesskabet. Dette
i en grad så det bliver lov, at vi på skolen
skal inkludere. Og pludselig bliver det
der ellers er fornuftigt ved tanken om
en rummelig skole, et spørgsmål om
tvang. En tvingende nødvendighed for
at vi som skole kan forsikre os (og UVM)
om, at vi lever op til de mål, der centralt
fastsættes; en mål-rationel anskuelse af
pædagogik. Dette fratager ellers dygtige
fagfolk deres frihed og dømmekraft til at
træde frem og intuitivt gøre det, der er
rigtigst for Poul. Vil vi inkludere menneskelig diversitet og med fleksibilitet
udøve pædagogik, må vi også kunne tolerere, at ingen mennesker er identiske - Vi
lærer ikke alle bedst i skolen.
Frivillig deltagelse er kulturel inklusion
At indse, at læring ikke er begrænset til at
foregå bag skolens mure, er også at åbne
muligheden for, at lade eleven præge
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eget liv. Det er muligvis usikker kurs, men
skal inklusionen lykkes, må vi løbe den
risiko det er, at lade barnet og dets særlige forudsætninger definere hvor vi skal
hen. Det handler om elevens initiativ til
at lære samt friheden til at vælge fra og
til. Vi kan ikke udefra bestemme, hvordan
Poul lærer bedst, men det må defineres
af- og med Poul. Det kræver kendskab til
Poul, herunder de diagnostiske forudsætninger, for at kunne sige noget om Pouls
motivation. Dette er et inkluderende
fællesskab set fra mit perspektiv; at lære
eleven friheden til at træffe valg gennem
ord og handling, at lade eleven øve sig i
at træde frem på sin unikke facon. Om
dette foregår i skolen eller foran computeren, er underordnet. Det handler om
- som FN beskriver det - at mennesket er
værdigt og frit i et samfund baseret på
ukrænkelige rettigheder. Det handler lige
så fundamentalt om mødet mellem neurotypisk- og autistisk kultur. Sidstnævnte
kan qua en hjerneskade ikke udvise fleksibilitet, så derfor må vi tage ansvaret og
gøre det, vi er gode til; være fleksible og
møde eleven hvor han trives bedst, dvs.
udøve pædagogik.
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Af Line Ringgaard, studerende

Kære lærer
– vil du arbejde
sammen med mig?
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Line Ringgaard, 3. års studerende på pædagoguddannelsen på UCN, Aalborg

Når læreren og pædagogen træder ind i klasselokalet som et team,
er der en forventning om, at de har en fælles forståelse af, hvilke
mål og rammer de har for eleverne. Vi har hver vores profession,
hvor lærerprofessionen fokuserer på noget – det fagfaglige og
pædagogprofessionen fokuserer på nogen – elevernes dannelse i
helhed (Kirkegaard). Vi underviser på hver vores måde, men med et
fælles mål om, at eleverne skal udvikle sig fagligt og socialt. Denne
artikel omhandler hvordan de to professioner gennem en fælles
forståelse for klasseledelse kan skabe et godt tværprofessionelt
samarbejde. Klasseledelse er vejen frem!
Med udgangspunkt i at pædagoger efter folkeskolereformen i
2014 nu skal deltage i understøttende undervisning og samarbejde
med lærere, vil denne artikel belyse, at vi har brug for hinandens
forskellige kompetencer, når vi skal udvikle eleverne fagligt og socialt
i undervisningen.
Hvad har vi så tilfælles?
”En god klasse med glade børn der
trives, udvikles både fagligt og socialt”.
”Børnene finder ud af, hvilken måde
de lærer bedst på”. ”God klassele-

delse fører til udvikling og læring hos
det enkelte barn”. ”Det giver struktur,
kontinuitet og trygge rammer som alt
sammen er vigtigt for barnets læring og
trivsel”.
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Disse udsagn er fra en lærer og en pædagog i praksis om deres klasseledelse og
samarbejde.

Men det er noget, vi skal samarbejde om.
En fælles platform og ramme vi skal skabe
som et team.

En af de kompetencer vi har tilfælles i
undervisningen er klasseledelse. Men
hvad er klasseledelse egentlig? Klasseledelse betyder, at underviseren leder
klassen som et fællesskab, hvor alle børn
får mulighed for at deltage og lære i et
trygt og stimulerende miljø. Klasseledelse
handler om at skabe ro i undervisningen,
så eleverne udvikler sig, både fagligt og
socialt.

”Værdiregelsættet skal angive retninger
for god adfærd med fokus på trivsel og
et godt psykisk undervisningsmiljø med
respektfulde relationer mellem eleverne
indbyrdes og mellem elever og lærer/
pædagoger”(dcum.dk). Derved oplever
eleverne, at de samme værdier og regler
gælder, uanset hvem af de voksne der
leder klassen.

Hvorfor er klasseledelse vigtigt?
Min erfaring fra praksis er, at klasseledelse er et væsentligt aspekt i det at
undervise. En kompetence alle lærere
og pædagoger burde have, fordi klasseledelse blandt andet handler om at
skabe positive og respektfulde relationer
imellem underviser og elev, men også
eleverne indbyrdes. Dette giver de bedste
læringsmuligheder socialt og fagligt, viser
flere undersøgelser (bla. Nordenbo 2008).
I den kontekst, mener Nordenbo, at hvis
man som underviser er støttende og er
tolerant overfor elevens egne initiativer
og motivation, øges elevens indlæring.
Ikke blot i skolefagene, men også på
områder som selvtillid, autonomi og motivation. Samtidig mindskes forstyrrende
adfærd.

Hvad kræver det?
Klasseledelse går på tværs af lærerens
og pædagogens arbejdsområde, og det er
derfor vigtigt, at de to professioner kan
samarbejde - samarbejde som en kollektiv
enhed (Højholdt 2013). Et vigtigt punkt på
dagsordenen til de planlagte teammøder.
Jeg har i praksis bragt emnet op til et
personalemøde. Konklusionen blev, at
skolens leder og SFO-leder ønskede et
møde, hvor jeg skulle forberede et oplæg
om klasseledeIse, således at vi kunne dele
erfaringer med hinanden gennem kollegial
sparring, få ny viden og ideer til, hvordan man håndterer egen klasseledelse. I
grupper skulle de skabe en vejviser, der
illustrerede de 5 vigtigste punkter for
egen klasseledelse. De nåede frem til en
form for konsensus i den pædagogiske
profession.
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Men hvad med lærernes perspektiv, dem
vi skal samarbejde med hver dag i undervisningen, kalder de på noget vi kan?
Kan vi i teamet have en fælles forståelse
af, hvilke fælles perspektiver vi har vedr.
værdier, rammer, regler, normer, struktur
og realistiske forventninger til eleverne
faglige og sociale udvikling?
Altså at fremme både den faglige og
sociale læring hos eleverne – dét er vores
fælles mål!
Finger på pulsen
For at forstå perspektiver for begge professioner har jeg været ude i praksis og
interviewe pædagoger og lærere, for at
finde ud af, om klasseledelse bidrager til
det tværprofessionelle samarbejde, og om
professionerne kan drage nytte af hinandens kompetencer i undervisningen. Vi
har en forforståelse af, at pædagoger skal
forsvare sin plads i skoledelen, men skal
vi det? Har lærerne ikke fundet ud af at
vores kompetencer bidrager til elevernes
sociale udvikling, at vi kan noget som de
kalder på?
I mit interview med lærerne står det klart,
at lærere har samme perspektiv på, at de
vigtigste ligheder i klasseledelse bl.a. er
tydelighed, forberedelse, faste rutiner og
anerkendelse for det enkelte barn. ”Vores
fælles klasseledelse gør, at vi har glade
børn der trives og udvikles”. Hvis der skal
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påpeges mangler i lærernes klasseledelse,
nævnes, at tid og forberedelse med henblik
på at skræddersy læringsmetoden til det
enkelte barn, kunne resultere i at mindske
den traditionelle tavleundervisning. Lærernes syn er, at pædagoger kan supplere
deres undervisning fx ved at skabe trivsel,
at forebygge mobning, men samtidig evner
til at være kreative og skabe bevægelse
i den understøttende undervisning. I det
tværprofessionelle samarbejde kan begge
professioner bidrage, så alle kompetencer kommer i spil på bedst mulige måde.
Pædagogens perspektiv i denne kontekst
viser ligheder ift., at en fælles forståelse af
klasseledelse fører til et godt tværprofessionelt samarbejde. Ikke kun i teamet, men
derimod på hele skolen, noget der kommer
fra ledelsen. Vi kan i det tværprofessionelle bidrage med en helhedsforståelse af
eleven, også hvis eleven har nogle udfordringer, hvor vi må underrette, tilkalde PPR
eller samarbejde med andre professioner.
Vi har hver vores kompetencer, lærerne har
det fagfaglige mål, pædagoger fokuserer
på dannelse og trivsel, altså det hele menneske. ”Vores bidrag til den gode klasseledelse er med til, at skabe trivsel for de
elever der har det svært fagligt eller i fællesskabet”. Det er i dag svært at møde en
pædagog uden at høre ”trivsel før læring”.
Dette er det pædagogiske ståsted, det er
hér vi starter! Et barn der ikke trives, kan
ikke lære, derfor er det tværprofessionelle
samarbejde ekstrem vigtigt.
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Hvad sker der hvis vi ikke har et
tværprofessionelt samarbejde?
Hvis man ser på det kritisk og spørger,
om det så omtalte samarbejde findes
alle steder, må der, ud fra ovenstående
interview samt undersøgelser foretaget af
EVA, konkluderes, at det gør det ikke. Ifl.
UVM og EVA ser pædagoger større værdi i
samarbejdet end lærerne gør.
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Vi skal bruge hinanden
i et kollaborativt
samarbejde.

Figur 1: Undersøgelse om værdi i samarbejdet foretaget af EVA, 2018
Figur 1: Undersøgelse om værdi i samarbejdet foretaget af EVA, 2018
Uanset samarbejdsvilje kan udfordringen være, at lærere og pædagoger kommer fra to forskellige verdener med to
forskellige uddannelsesbaggrunde og pædagogiske traditioner. Men når vi tænker over alle de gode resultater, vi får
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Uanset samarbejdsvilje kan udfordringen
være, at lærere og pædagoger kommer fra
to forskellige verdener med to forskellige
uddannelsesbaggrunde og pædagogiske
traditioner. Men når vi tænker over alle
de gode resultater, vi får ud af at samarbejde, så må vi konkludere, at der også er
en faldgrube. For hvad ville der ske, hvis
pædagogerne og lærerne ikke samarbejder om klasseledelse, om hvordan de kan
arbejde sammen i et co-teaching team,
ikke supplerer hinandens viden om det
enkelte barn og fællesskabets udvikling
og læring og ikke lægger fælles planer for
elevernes læringsprocessor, mål mv?
Hvad sker der så og hvilke betydninger
kan det få, hvis de ikke kan give plads til
hinandens kompetencer og den ene
triumfer den anden?
Eleverne kan mærke det, der bliver uro,
der er nogen der bliver overset og de
gode resultater forsvinder. Der skal være
samme tone, konsekvenser, forståelse og
eleverne skal mødes med samme tilgang,
så de ved hvad de kan forvente. Hvis vi
skal se på den forforståelse, at pædagogen er minilærer, at samarbejdsrelationen
er asymmetrisk, vil resultatet muligvis
blive, at pædagogen kun er tilstede for at
skabe ro i klassen. Det er derfor, vi skal
fortsætte med at udvikle det tværprofessionelle samarbejde både på uddannelsesplan og i praksis. Vi skal bruge
hinanden i et kollaborativt samarbejde,
hvor vi sammen planlægger, udvikler,
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evaluerer og hvor der bliver en gensidig
afhængighed af hinandens kompetencer.
Vi skal begge professioner være i besiddelse af relations-, ledelses- og didaktiske
kompetencer, som er forudsætningen for
den gode undervisning (Nordenbo). Vi skal
ikke kunne det samme, men vi skal kunne
samarbejde for at nå det bedste læringspotentiale for alle.
I mit interview blev der af begge professioner nævnt, at det tidsmæssigt var et
problem med samarbejdet. Den fælles
forberedelse og evaluering er væsentlige
elementer i et velfungerende samarbejde
(Højholdt, 2013). Mit perspektiv er, at
nogle af disse møder sagtens kan være
uformelle og korte møder, der passer
ind i det daglige. Der findes forskellige
niveauer at samarbejde på, fx at mødes på
gangen, over frokostbordet, via netværk
(ibid.)
For at give eleverne de bedste muligheder, er det vigtig at rammerne er på plads.
Således kan lærere og pædagoger mødes
og planlægge undervisning og aktiviteter for eleverne samt aftale muligheder
for børn, der har brug for særlige rammer. Pædagogen er blevet en fast del af
skolens teams og har nu en fælles opgave
med lærerne om børns læring og trivsel.
De to professioner skal sammen fremover
skabe rammen for det tværprofessionelle
samarbejde og komplementere hinanden
i at skabe et læringsmiljø, hvor fokus på
læring, dannelse og trivsel er vigtigst. Når
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Uanset samarbejdsvilje
kan udfordringen
være, at lærere og
Som et opråb til alle lærer, pædagoger og
pædagoger kommer fra
studerende har jeg udarbejdet en vejviser,
For at give
eleverne
de bedste
muligheder,
er det vigtig
rammerne er på plads.
Således kan lærere og
toatforskellige
verdener
som
inspiration
til fremtidigt
samarbejde
mødes og
planlægge
undervisning
og
aktiviteter
for
eleverne
samt
aftale
muligheder
for børn, der har br
med klasseledelse i praksis, så: Kære
medogto
forskellige
rammer. lærer
Pædagogen
er
blevet
en
fast
del
af
skolens
teams
har
nu
en
fælles
opgave
med lærerne om
– vil du arbejde sammen med mig?
og trivsel. De to professioner skal sammen fremover uddannelsesbaggrunde
skabe rammen for det tværprofessionelle samarbe
komplementere hinanden i at skabe et læringsmiljø, hvor
på læring, dannelse og trivsel er vigtigst
og fokus
pædagogiske
sammen med eleverne skaber måder at være og lære på, er mit perspektiv, at vi skal have et øget fokus
traditioner.
klasseledelse.
vi sammen med eleverne skaber måder at
være og lære på, er mit perspektiv, at vi
skal have et øget fokus på klasseledelse.

Som et opråb til alle lærer, pædagoger og studerende har jeg udarbejdet en vejviser, som inspiration til f
samarbejde med klasseledelse i praksis, så: Kære lærer – vil du arbejde sammen med mig?

Det
Dettværprofessionelle
tværprofessionellesamarbejde

samarbejde
Fælles
forberedelse og evaluering

Fællesværdiregelsæt
forberedelse og evaluering
Fælles
Fællesrelationer
værdiregelsæt
Gode

Gode relationerlæringsmetoder
Skræddersyede

Skræddersyede læringsmetoder

Figur 2: Vejviser og fokuspunkter til det fremtidige samarbejde med klasseledelse i praksis

Figur 2: vejviser og fokuspunkter til det fremtidige samarbejde med klasseledelse i praks
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Når man indkapsler professionsbegrebet, er
de fleste enige om følgende: Den professionelle besidder en relevant kundskabsbase,
har særlige færdigheder og kompetencer,
kan handle selvstændigt med faglig dømme-kraft i et komplekst felt, hvor der ofte er
flere modsatrettede interesser og endelig, at
den professionelle er i stand til at foretage
kvalificerede analyser og refleksioner over
den praksis der udøves. Professionsbegrebet
indeholder derudover et etos- en bekendelse
til at arbejde efter et fælles værdigrundlag og
ud fra et fælles professionsideal.
Men under disse typiske karakteristika for
en profession lurer uenighederne, for kan vi
overhovedet blive enige om, hvilke kundskaber og færdigheder læreren i den danske
folkeskole skal besidde? Dette nummer af
Liv i skolen udfolder forskellige perspektiver
på, hvordan vi kan forstå den professionelle
lærer i år 2018.

Alle brancher såvel som privatlivet er i
færd med at blive radikalt forandret med
udgangspunkt i teknologier. Det er derfor
blevet en vigtig dannelsesopgave for folkeskolen at udvikle elevernes teknologiforståelse forstået som elevernes evne til at interagere kreativt og kritisk med det digitale som
et materiale.
Skoleelever skal ikke bare lære at bruge
teknologien, men også lære at forstå den,
selv at kunne skabe kreativt med den og
være med til at forme den.
Undervisningsministeriet har igangsat en
række forsøg med Teknologiforståelse som
prøvevalgfag og har nu besluttet, at der skal
igangsættes et forsøgsprogram for styrkelse
af teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.
Dette temanummer undersøger hvorfor og
hvordan man didaktisk kan arbejde med
teknologiforståelse i en skolekontekst
gennem designprocesser og digitale
materialer både i eksisterende fag såvel som
i et eventuelt kommende valgfag.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med
temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.

VIA University College
Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Returneres ved varig adresseændring

www.liviskolen.dk

Kommende temaer
Nr. 4-2018
Den professionelle lærer
Nr.1-2019
Teknologiforståelse

