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Inklusion

Et politisk projekt Et pædagogisk projekt
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Fire typer inkluderende fællesskaber

“Administrativ” 
Fysisk placering i det formelle, 

almene fællesskab

“Traditionel” 
Trivsel, faglig læring + social deltagelse 

inden for rammerne af det almene

“Kvalitativ” 
Elevens fysiske, sociale og 

opgaveløsningsmæssige behov 
tilgodeses inden for et eller flere 

fællesskaber, alment eller 
særligt.

“Realistisk” 
Det, der kan lade sig gøre inden for de 
givne faglige, praktiske og økonomiske 

rammer.

Rasmus Alenkær, PhD www.alenkaer.dk !4

Hvilke børn bør vi fokusere på?

Almen pædagogisk  
udfordring

Specialpædagogisk 
udfordring

4%

Grå zoneNutidens unge
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Nutidens unge - negative tendenser -  
uden reference til evidens

Egocentrisme:  
Svært at vente på tur. 
Vil gerne høres / bidrage / bestemme 
Sårbar når opmærksomhed på barnet udebliver  

Eksternal attribuering:  
“Det er ikke min skyld” 
“Hvad med de andre" 

Fokus på belønning - dopamin 
“Det er kedeligt” 

Fællesskaber under overfladen 
Gaming, SoMe, Telefon 

Forsvarsstrategier - forsvarsskultur 
Løberi 
Skolevægring 
Fysisk / verbalt udadreagerende adfærd
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Synlig / Usynlig 
Christina Holm Poulsen, PhD-afhandling 2017

Problemadfærd knytter sig til forsøg 
på at deltage i fællesskabet, hvor 
barnet oplever sig “usynlig” som mulig 
kammerat, ignoreret eller udelukket.   

Det “synlige” og det “usynlige” ser ud 
til at udvikle sig i et dialektiske samspil: 


Jo mere børnene bliver overset og 
usynliggjort, jo mere synlige bliver de i 
form af voldsomme og aggressive 
handlinger, og jo mere bliver de 
ignoreret og undgået. 
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Undervisningsdagsordenen 
Christina Holm Poulsen, PhD-afhandling 2017

Det kan være væsentligt for børnene at 
opsøge de børn, der fremstår fagligt 
dygtige, da det ser ud til at give adgang 
til undervisningsdagsordenen og en 
positiv vurdering af ens deltagelse. 

Tendens til, at problemer bliver 
individualiserede. 

“Opgivelse” er ofte et grundelement i 
in- og eksklusionsprocesser: Et samspil 
mellem skolen som system, 
underviseren i klasselokalet, det enkelte 
barn og dets klassekammerater. 
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Problemadfærd er barnets bedste bud på at 
overleve eller præstere godt i en vanskelig situation

Adfærd

Ønsker 
Forestillinger 
Behov
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Hjælp til at navigere i fællesskabet: Tydelige rammer

Umiddelbare behov

Pause
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Matematik: Arbejd stille med din sidemand

Opgave 7 
8 min.Bliv på din plads MENU

Hat på

GPS                                                                      alenkaer

Send en SMS
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Drive

Trussel

Tryghed

Præstation 
Konkurrence

Omsorg 
til andre eller  
sig selv

Hjernens motivationssystem

Dopamin 
Søges opnået 
som belønning

Drive & trussel kan  
aktiveres, når vi 
forhindres i  
at opnå noget, vi vil have

Oxytosin 
Endorfiner

Kortisol 
Adrenalin

Vrede 
Kamp

Angst 
Flugt 
Frys

Afsky 
Undgå

Høj aktivitet i amygdala 
Det dominerende system

Aktivitet i det parasympatiske  
system (bl.a. fordøjelse)
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Hvad er børnene særligt optagede af mht. 
trusselsaktivering?

Støj / forstyrrelser
Uforudsigelighed

Agression / skældud

Relationer - voksne

Relationer - børn

Meningsløshed

Travlhed
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Skal alle børn være sammen om alt?

Inde i klassen

Uden for klassen
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Ad-hoc
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Standard + Office-space

B
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Viften
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Plenum + workstations

Rasmus Alenkær, PhD www.alenkaer.dk !18

Problemformulering

Det er svært at… 
når…
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Et pædagogisk behovshierarki

Det absolut mest nødvendige: 
1) Akut og 2) fundamentalt pædagogisk

Det, der er muligt, hvis det  
absolut mest nødvendige spiller

Osv.

Osv.

Tid
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IC3 - undersøgelse: Iagttagelse og dialog

Fysiske betingelser Socialt samspil

Opgaveløsning
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Opgavefokuseret dialog

Opgaven  
-ikke personen 

Det virker, når… 

Jeg kan se… 

Skal vi komme 
videre…


