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• Der foregår eksklusion og marginalisering i skolen -og det kan ramme alle, 
også velfungerende middelklasse familiers børn.

• Ser vi på skolers håndtering af samspilsproblemer i skolen i et 
forældreperspektiv, viser sig et systematisk mønster: eksklusionsspiralen. 

• Eksklusionen sker utilsigtet - uden at skolens professionelle ønsker det - og 
udspringer af den grundlæggende tænkemåde.

• Til gengælde findes en anden måde at tænke på, som kan åbne op for 
andre handlemuligheder, når skoler skal håndtere problemer i et 
samarbejde med forældrene: inklusionsspiralen.

• Dette kalder på at styrke denne tænkemåde, men også de tilgange og 
metoder (dvs praksis), som udspringer af den. Der er altså brug for et skift 
i tænkemåde for at kunne lykkes med inklusion.

Kort overblik over oplæggets pointer
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Forhåbninger til udbytte

Snak med din sideperson: 

• Hvilke forhåbninger har I til jeres udbytte af oplægget? 

• Hvordan vil I gerne bidrage til at disse forhåbninger bliver indfriet?
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Eksklusion kan ramme alle
Forskere anslår, at mellem 9 og 15 procent af børn og unge i dag er udsatte eller 
marginaliserede.  (Ottosen et al. 2010)

Omkring halvdelen af marginaliserede unge i dag er vokset op i velfungerende 
middelklassefamilier uden tegn på marginalisering. (Benjaminsen et al., 2015) 
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Eksklusion kan ramme alle

• Elevers læringsudbytte er tæt forbundet med deres skoletrivsel 
(Gutman & Vorhaus, 2012; Hattie, 2008).  

• Problemer i skolen øger sandsynligheden for problemer i voksenlivet
• Defor er skoletrivsel en social og etisk forpligtelse 

(Hansen, Friis-Hansen & Jensen, 2015).
• Mine egne fund..
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Samspilsproblematikker
Ideen om negativ social arv har dog bidt sig så meget fast, at den er blevet en 
forklaringsmodel for en række helt almindelige skoleproblemer. 
(Elsborg et al., 1999; Hattam & Smyth, 2015)

Mobning

Konflikter

Holdt udenfor

Utryg ved læreren

Faglige udfordringer
Mangler udfordringer

Larm og uro i timerne
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Status på trivsel i skolen
Hansen et. al., 2015, SFI. (VIVE)

• Ca 75% af eleverne svarer, at de har det godt i skolen  

• Ca. 25% af eleverne svarer, at de ikke har det godt i skolen 
(4% svarer, at de har det meget dårligt i skolen og 21% svarer, at    
de ikke har det godt i skolen)

• Det svarer til, at hver 4. elev ikke har det godt i skolen.  I en klasse med 24 
elever betyder det, at seks elever enten ikke har det godt i skolen eller 
har det meget dårligt i skolen
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Mistrivsel og social eksklusion

• Mistrivsel i skolen er skyld i 8 ud af 10 skoleskift. 

• Ca. 4,7 % af eleverne i 0. – 9. klasse i skoleåret 2012/2013 skiftede skole 
fra en folkeskole til en anden på grund af skoleproblemer og mistrivsel 
/samarbejdsvanskeligheder. (Bruun-Schmidt, 2014) 

• Det svarer til 1 elev i hver klasse..(med en klasse med 24 elever)
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Overview of stories

Story 1. When a student is silenced

Story 2: When a student is made into a villain

Story 3: When a family becomes insignificant

Story 4: When a student becomes invisible in school

Story 5: When a student becomes excluded by a teacher

Story 6: When a student becomes persecuted  

Story 7: When a student becomes the scapegoat

Story 8: Why are they not listening? 
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Story 5: When a student is excluded 
by a teacher



Hvordan foregår eksklusionen
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Eksklusionsspiralen

© Gro Emmertsen Lund      groelund@gmail.com  26746148  
www.groemmertsenlund.dk

Skolen forstår 
eleven som 
problemet 1

Skolen fremlægger og 
underbygger 
problemhistorien

2

Elev- og forældre-
perspektiver afvises, 
benægtes eller 
overhøres

3

Forældrene gøres ansvarlige for  
problemet og for at løse det 
hjemmefra/genopdrage deres barn

4

5
Situationen formes som 
et ultimatum; Enten 
affinder forældrene sig 
med problemet og 
ansvaret for at løse det, 
eller også kan de finde 
en anden skole

6
Eksklusion. Familien 
er nødsaget til at 
flytte barnet til en 
anden skole
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Snak med din sideperson

• Hvilke trin i eksklusionsspiralen har I erfaringer med?  

• Hvilke spørgsmål rejser eksklusionsspiralen? 
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”Rettergang uden forsvar”

Problemhistorien præsenteres, gentages 
og underbygges. Elevers og forældres 
stemmer, ønsker og perspektiver afvises, 
tilbagevises og forties 

Eleven udpeges som et problem (deficits)

Forældrene positioneres som 
problematiske
Problemet eksporteres ind i familien

Situationen tilspidses til et ultimatum;
Enten affinder familien sig med situationen 
eller også kan de finde en anden skole

Eksklusionen fuldføres

Identificere skurken/årsagen/den skyldige

Indsamle beviser – ”sagen samles” 
Anklager og beskyldninger.
Undgå og undsige alternative 
udlægninger og modbeviser..

Identificere endnu en skurk/den RIGTIGE 
skurk. 
Forklare årsagen til problemet som 
familiens. Beskylde forældrene. 

Dommen falder
Udvisning 

Problemet er væk



Grundlæggende antagelser kan kombineres på mange måder. 
De former og guider de handlinger, som skaber eksklusions-
spiralen.  

1. Der findes én sandhed ”derude” - og det er både muligt og nødvendigt for skolens 
professionelle at beskrive denne. 

2. Beskrivelser kan gøres objektivt og uden at påvirke det, der beskrives – og uden at 
tage med i betragtningen, hvordan personer positioneres i/via det beskrevne.  

3. Forældre må acceptere og godtage de objektive beskrivelser af sandheden, som 
skolens professionelle har foretaget (observationsrapporter, m.m). 
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4. En person, dvs. også en elev, har en bestemt personlighed og identitet og handler i 
overensstemmelse med denne i alle situationer. Det er derfor vigtigt at finde ud af,   
hvilken slags person, den pågældende er. Dette fører til kategoriseringen af  
personer/elever/forældre. 

5. Forældre er ansvarlige for at ´aflevere et undervisningsparat´ barn, hvilket vil sige et 
barn, der er villig til og kan indordne sig skolens standarder. Hvis problemer opstår i 
skolen, er det fordi forældrene ikke har opdraget deres barn godt nok.  

6. Den rigtige måde at løse problemer på er ved at analysere dets årsager. Der ledes 
efter forklaringer ved at undersøge personers/elevers/forældres fejl og mangler. Når 
en person indser sine fejl og mangler, vil og kan denne rette sig ind/forbedre sig.  
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De udpeger elever og forældre som ´problemet´; bebrejder dem for ikke at samarbejde 
(indordne sig); eksporterer ansvaret for samspilsproblemer i skolen ud i familierne, og 
forhindrer skolen i at reagerer og håndtere skoleproblemer hensigtsmæssigt, hvilket 
skaber det endelige ultimatum:

Enten affinder forældrene sig med positioneringen af dem og deres barn som 
problematiske, og accepterer at skolen ikke kan/vil gøre mere/andet for at løse 

problemstillingen, eller også kan de finde sig et andet skoletilbud.  Til sammen former 
antagelserne en eksklusionspraksis/eksklusionskultur. 
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Antagelserne lever ikke blot et stille liv, men har en stærk 
indflydelse på handlinger og de efterfølgende begivenheder
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Antagelserne fører til “rituals of individual blame”, dvs. systematiseret anklage og
bebrejdelser af elver og forældre for problemer, der grundlæggende er kontekstuelle, 
sociale og relationelle.  

Det er problem-, individ-, fejl – og mangel-fokuserede antagelser.

De styrer valg af handlinger og giver legitimitet til handlingerne, som de 
professionelle udfører. Antagelserne er ikke nødvendigvis udtalte, men de arbejder
som drivkraft for det, der sker, på trods af at hensigterne er gode.   
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Etiske pejlemærker: 

What are we making together?
How are we making this together?

Who do we become as we make this?
How can we make better social worlds?

(Barnett Pearce, 2007)
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Hvad kunne gøres anderledes? 

Hvordan kan skolens professionelle ændre eksklusions-
processer sådan, at inklusion bliver mulig og sådan, at der tages 
ansvar for elevens tilblivelsesmuligheder? (becoming somebody 
... in dignity)
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Hvordan kan sociale eksklusionsprocesser 
undgås? 

Bud på mere inkluderende praksisser 
– pejlemærker for fremtiden
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Inklusion og eksklusion
Inklusion Eksklusion

Tilstedeværelse Fratage retten til at være fysisk og/eller mentalt til 
stede, fx som at blive sendt uden for døren eller på 
skolelederens kontor

Følelse af fællesskab Marginalisering af elever i klasseværelset, fx ved at 
positionere dem som vanskelige, besværlige, m.m.

Aktiv deltagelse Usynliggøre elever, fx ved at fratage dem retten til 
indflydelse, retten til medbestemmelse, deltagelse, 
m.m. (ikke at lytte, at ignorere, gøre grin med)

Højt relevant 
læringsudbytte

Lavt læringsudbytte, men muligvis læring om andre 
ting (jeg er dum, læreren er ond, de andre kan ikke 
lide mig)
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Figure 5.2; When exclusion is not happening: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

The school does NOT appoint 
the student as the problem.  

The family is NOT presented 
with this problem story and 
evidence is NOT provided to 
support the story.  

Family accounts and 
alternative stories are 
NOT rejected, denied, 

silenced in various ways. 
The Family is NOT positioned as 

problematic and unwilling to 
collaborate. Evidence is NOT 

sought to sustain the exporting of 
the problem into the home. 

The discussion is NOT moved away 
from ´what the school can do to 
help the student´.  It has NOT  
become a dispute/clash of stories 
and a family-school conflict.
         

The school does NOT give the 
family no other opportunity than 

to take out their child and find 
another school 

Exclusion is NOT the result 
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Håndtering af samspilsproblemer i skolen på 
inkluderende måder?

Skolen udpeger IKKE 
eleven som problemet/et 
problem

Skolen fremlægger IKKE en 
problemhistorie om 
barnet (og søger ikke beviser for 
barnets problematiske adfærd)

Familiens perspektiver 
afvises IKKE og familien 
overhøres, igoneres, 
nedgøres IKKE

Familien bliver IKKE positioneret som problematisk og 
samarbejdsuvillig.  Problemet og ansvaret for at løse 
det eksporteres IKKE ud af skolen og over i familien 

Dialogen drejer sig IKKE om 
hvad der er galt med 
barnet/familien og hvad de 
skal gøre. Det har IKKE 
udviklet sig til diskussioner/ 
skolehjem-konfilkt.  Der gives 
derfor heller IKKE noget 
ultimatum

Eksklusion er IKKE resultatet

Figur 5.1. Når eksklusion ikke sker
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Valg i inkluderende praksis
1. Hvordan skal samarbejdet 
kontekstualiseres?  

At skabe en respektfuld relation omkring udforskning af ideer til, 
hvordan skolen kan hjælpe eleven/eleverne

2. Hvordan skal problemet 
addresseres?

Invitere familien ind i relationen via anerkendelse og udforskning 
af forhåbninger, ønsker og ideer til, hvad skolen kan gøre for at 
hjælpe eleven/eleverne

3. Hvoran skal der responderes på 
forældres og elevers stemmer? 

Byde velkommen, lytte, udfolde og valuere dem

4. Hvordan skal forældrene 
positioneres? 

At positionere forældrene som vidende, kompetente og 
samarbejdsvillige. Ansvaret for at løse samspilsproblemerne i 
skolen forbliver skolens. Forældrene inviteres til at hjælpe 

5. Hvilke handlemuligheder skal 
formes for forældrene? 

Bidragydere, aktører. Når dialogen handler om, hvad skolen kan 
gøre for at hjælpe eleverne, og der tages vare på samarbejdet og 
relationerne til familien, så udvikler det sig IKKE  til en skole-hjem-
konflikt.

6. Hvordan kan inklusion som resultat      
sandsynliggøres?

Hvis et stærkt samarbejde og respektfulde relationer bevares, 
hvor forældre og elever fortsat positioneres som værdige, 
resourcefulde og vidende... Og skolen bevarer ansvaret for at 
håndtere problemer i skolen og på måder, der tager vare på 
elevers værdighed og tilblivelse, så er inklusion mulig.



Inklusionsspiralen
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Skolen forstår, at eleven 
befinder sig i en svær 
situation og at de må gøre 
noget for at hjælpe

1

Skolen beder forældrene om 
hjælp til at finde på løsninger, 
som skolen kan iværksætte for 
at hjælpe

2

Elev- og forældre-
perspektiver bydes 
velkommen, lyttes til 
indgående, udforskes og 
påskønnes

3

Skolen påtager sig ansvaret 
for at løse problemerne i 
skolen 

4

5
Skolen arbejder på at hjælpe 
eleven i skolen samt styrke 
samarbejdet således, at 
det ikke udvikler sig til 
samarbejdsvanskeligheder 
mellem skole og forældre

6
Inklusion. Familien kan se 
en vej frem og har håb for 
fremtiden
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Antagelser i inkluderende praksis

1. Ethvert problem er relationelt, kontextuelt og samskabt mellem aktører i et system, 
og kan derfor forstås på flere forskellige måder. 

2. Forældre og elever har resourcer, evner, og kompetencer, og er villige til at 
samarbejde, at dele ideer og få indflydelse. 

3. Det, der udgør en person, er ikke en indre kerne, men skabes i relationer, 
positioner, kontekster og diskurser.  

4. Skolens professionelle må være meget opmærksomme på (hvordan de forstår 
problemer og) hvilke fortællinger, de fortæller om elever og hvordan disse 
fortællinger tildeler positioner og identiteter (invite students into being).
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Antagelser i inkluderende praksis

5. Forældre kan ikke gøres ansvarlige for det, der sker i skolen. Forældre kan bidrage 
og hjælpe skolen, bl.a. Ved at formidle barnets perspektiv på skolens praksisser, at   
dele erfaringer omkring hvad der kan være hjælpsomt i forhold til barnet, samt        
ved at viderebringe anerkendelse til skolens professionelle for det, de gør, som 
barnet har fundet hjælpsomt.   

6.    “Den rigtig måde” at løse et problem vil altid være et etisk og moralsk spørgsmål.
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• Disse antagelser fokuserer: 
på relationer fremfor på individer, 
på ressourser frem for fejl-og mangler og 
på løsninger fremfor på problemer.   

De er relations-, ressource- og løsningsfokuserede.

• De giver opmærksomhed til, hvordan personer bliver til i og påvirkers af de 
relationer, som de engagerer sig i, og de tager i betragtning, hvordan handlinger 
og kommunikation former og omformer relationer på godt og ondt.   

• De medtænker den etiske forpligtelse, det er at finde veje til fredelig sameksistens, 
som ikke adskiller og stigmatiserer, men søger løsninger og genoprettelse. 
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Hvilke tilgange til håndtering af samspilsproblemer i skolen 
findes der, som baserer sig på de inkluderende antagelser? 
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Pædagogiske metoder til håndtering af skoleproblemer

Relationelle og genoprettende tilgange:
 Narrativ mediering
 Undercover anti-bullying team
 CosmoKidz
 Anerkendende udforskende pædagogik 

og undervisning
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Restorative practices  

Restorative Justice Principles:

• Restoration, not retribution, punishment, consequences or 
upbringing

• Relationship, not individuals
• Responsibility to the victims, not facing the authorities
• Includes more voices rather than isolating the individual

(Adams et al. 2003, p. 4)
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Hvad kan ”man” gøre for at hjælpe akut?
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Hvem kan gøre noget? 
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Hvad kan ”man” gøre for at hjælpe akut?
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Gå ind på hvert trin i spiralen...

1. Hjælpe med at forstå problemerne relationelt og kontekstuelt

2. Hjælpe med at formulere en ”indgangsbøn” til forældrene (hvis de overhovedet 
skal inddrages)

3. Hjælpe med at lytte, værdsætte og inddrage (forældrenes og) elevernes stemmer

4. Hjælpe med at designe inkluderende indsatser i skolen, som kan afhjælpe 
problemerne 

5. Hjælpe med kommunikationen med forældrene med tanker på hensigtsmæssig 
positionering, så samarbejdet kan fortsætte og relationerne bestå

6. ”Sidde med til bords” – mediere mellem parterne
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Hvad kan “man” gøre for at forhindre eksklusion, 
hvor inklusion er mulig? 

• Det forebyggende arbejde: Bidrage med forskningsviden, etablere en
samarbejdsrelation, afstemme formål og mål (psykologisk kontrakt)

• Det konsultative arbejde: Udforske og udfordre antagelser, arbejde for en
inkluderende skolekultur, uddanne/kurser for skolens professionelle

• Det intervenerende arbejde: I klasserne, i lærer-elev-relationer, i
elevgrupper

• Det medierende arbejde: Sidde med “til bords”, give sparring, omforme
narrativer, udfordre antagelser, hjælpe med at udtænke nye
handlemuligheder i konkrete situationer
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Snak med din sideperson

• Hvilke overvejelser giver oplægget anledning til? 

• Hvilke spørgsmål rejser disse overvejelser? 

...spørgsmål til dialog/fælles drøftelse...



Farvel og tak 

Hvis du vil høre mere eller læse noget om min forskning, kan jeg henvise til 
www.groemmertsenlund.dk
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