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ARTIKEL 1: SFO-PÆDAGOGERNE KAN NOGET, LÆRERNE IKKE KAN

TO AFGØRENDE FORUDSÆTNINGER  
FOR EN VELLYKKET INKLUSION:  
FÆLLES NORMER OG FORUDSIGELIGHED!

KR: Rasmus, lad os gå lige på: Hvad er de vigtig-
ste faktorer for at få succes med inklusion?

RA: SFO-gruppen og klassen fungerer godt, 
hvis der er ro og fordybelse og nogle let forstå-
elige rammer og spilleregler. Så skal der være 
nogle sunde relationer i spil, både venskabsmæs-
sige og autoritetsmæssige. Hvis der er styr på 
det almenpædagogiske, er der færre udsving eller 
problemer i det specialpædagogiske, altså med 
de udfordrede elever. Hvis man passer godt på 
hinanden og kender og respekterer rammerne, så 
er man allerede kommet rigtig langt. Plus at der 
skal være ekstra ressourcer til nogle af børnene…

KR: Hvad er det for børn?
RA: Et eksempel: Et barn fra autisme-spektret, 

som måske nok kan fungere langt henad vejen på 
de almindelige principper, men nogle gange når 
det måske har været der fire timer, vil det be-
gynde at få problemer. Det kan for eksempel være 
med lydene eller med de mange sanseindtryk, og 
så skal man have den der ekstra mulighed for ek-
sempelvis at hjælpe det udenfor og/eller kunne 
give det helt andre aktivitetsmuligheder. Med det 
mål gerne at hjælpe det tilbage til fællesskabet. 

Jeg kunne tilføje børn med angst eller ADHD 
børn - som heller ikke ’bare lige’ kan være der, 
men hvor der må være noget ekstra. Ellers kan 
det få en massiv indvirkning på klassen eller 
gruppen af børn i SFO’en. Jeg ser eksempler, hvor 
det går rabundus, larmen stiger og det hele bli-
ver lidt uklart. Underviseren skal så bruge rigtig 
mange kræfter på at dæmpe de her naturlige fru-
strationer, der kan opstå for et barn med en diag-
nose og som kan føre til en bølge af uro. Derfor 
mislykkes vedkommende med at skabe de klare 
rammer, jeg talte om lige før. Dét vil normalt kun 
kunne afhjælpes, hvis man har ekstra ressourcer 
i lokalet. 

SFO og skole skal  
koordinere deres normer!
Det spiller også en afgørende rolle, at man på 
skolen og i SFO’en har tilnærmet normerne i for-
hold til børnenes adfærd mest muligt. Jeg kom-
mer lige fra et projekt med to meget udfordrede 
klasser og en SFO fra den samme skole. Noget af 
det der havde størst effekt i SFO-delen af dette 
var, at man i nu meget højere grad samarbejder 
med skole-delen om rammesætningen.

Eksempel: Når man kom over i SFO’en, kunne 
man bare gå hen og sige til en voksen, at man 
ville snakke med vedkommende. Det var jo dejlig 
frit og børnene var ikke sådan optaget af, om 
man lige skulle vente på tur eller om den voks-
ne var optaget af noget andet. Og måske råbte 
man også bare – for den voksne stod jo lige der-
henne. Da indførte vi sådan ret striks, at de i 
stedet skulle gå helt hen til den voksne og som 
det første lige forhøre sig, om den voksne havde 
tid til en lige nu. Eller man dannede måske en 
lille kø. – Sådan at det altså ikke var anderledes, 
end hvordan man gjorde den slags ovre på sko-
len. SFO’en forblev det der dejlige ’fristed’, men 
samtidig blev der indført nogle rammesætninger, 
som var ens de to steder, børnene færdedes i lø-
bet af dagen.

KR: Hvorfor er dette særlig vigtigt for børn 
med udfordringer?

RA: Vi ved, at for flere af dem er forudsigelig-
hed helt afgørende, især når vi taler den meget 
vanskelige ’sociale dynamik’. Man falder bedre til 
ro, hvis man ikke som barn får oplevelsen af, at 
nu er jeg bare smidt ud på dybt vand. Og i en vis 
forstand kan det faktisk være mere belastende 
med uforudsigelighed i SFO’en. I skolen kan jeg 
måske til nød overskue de regelmæssige lektioner 
á 45 minutter men i SFO’en kan der være mange 
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eksperiment. Og ét eksempel på det kan være, 
at vi siger: ’Den næste måned må der ikke løbes 
i gangen’. Og så må vi se på efter den måned: 
Hvad gjorde det for børnene og for miljøet? Skal 
vi fortsætte? Det er jo ikke farligt – det med ikke 
at løbe – det er et rimeligt eksperiment. 

Folkeskolereformen har  
taget energien ud af SFO’erne
KR: Hvor er vi i dag med SFO/skole, inklusion?

RA: SFO’erne har generelt fået dårligere vil-
kår efter Folkeskolereformen og den forlængede 
skoledag. Jeg kan se det, når jeg sammenligner 

friskolernes SFO med folkeskolernes – det er sim-
pelthen forskellige præmisser, de arbejder på. 
Børnene er friskere, når de kommer over i fri-
skolens SFO. Skal børn eksempelvis med på en 
tur på tre timer, skal de være friske for at kunne 
holde til det. Det er de altså ikke, når de allerede 
har været i gang så mange timer, som de har det 
i folkeskolen. Derfor er jeg spændt på den nye 
undervisningsministers plan om de 50 folkesko-
ler, der skal prøve en kortere skoledag. Hvad det 
kommer til at betyde, ikke mindst for inklusion!

Hvis man kan få SFO’en tilbage til at være det 
der gode, styrede tilbud, hvor de voksne kan sætte 
nogle gode aktiviteter op for børnene og børnene er 
friske nok til at være med på dem – kombineret med 
at børnene kan have en fri kultur, med lyst til at 
være sammen med hinanden, også med ’Inklusions-
børnene’, så kan det blive rigtig godt. Men vi er lidt 
udfordrede lige nu. Dels børnene af de lange dage, 
dels SFO-pædagogerne der nogle gange spørger sig 
selv: Hvad hulen laver jeg egentlig hér?

KR: Man har faktisk halet energien ud af de 
klassiske SFO-dyder?

RA: Det er meget korrekt udtrykt, ja. Og det 
er jeg lidt ked af, for jeg er en stor tilhænger af 
SFO’en. Det ku’ være så fint og flot et tilbud med 
så mange muligheder.

OBS – læs også de to næste sider, hvor Rasmus 
Alenkær præsenterer sin tjekliste for personalets 
gennemgang af inklusionen. IC 3, kalder han det.

flere og hurtige skift, som kan virke belastende 
for disse børn – fordi det nogle gange foregår ret 
hurtigt og ustruktureret. 

KR: Så, det handler ikke om at man i SFO’en 
skal overtage eller efterligne skolestrukturen, el-
ler skolens aktiviteter eller tidsplan – men mere 
at de voksnes værdier og normer overfor børnene 
skal nærme sig hinanden?

RA: Ja, at børnene forstår, at de basale værdier 
er ens – at vi tager hensyn til hinanden og hjæl-
per hinanden eller hvordan man henvender sig til 
de voksne. For eksempel.

SFO-pædagogen kan noget særligt  
- og de skal ikke være ekstra-lærere 
KR: Repræsenterer SFO-pædagogerne ellers nogle 
andre handlemuligheder og roller – kan de noget, 
som læreren ikke kan helt så godt?

RA: Ja, når det fungerer bedst, kan man i 
SFO’en gå langt mere spontant ind i barnets be-
hov og ’gribe’ barnet der, hvor det er. Hvis barnet 
pludselig har brug for, at der er ro omkring det, 
kan pædagogen bedre og hurtigere gå ind i det 
og få etableret en stille aktivitet omkring og med 
barnet. I undervisningen er der mere en plan, 
som flere skal være med på, på én gang. Og man 
kan i SFO’en, efter min erfaring, også bedre blive 
i roen i lidt længere tid – man skal ikke haste 
videre med en undervisnings-dagsorden. 

KR: Men mange SFO-pædagoger siger, de mere 
er blevet en slags ’undervisnings-assistenter’, der 
skal følge lærerens intentioner op uden en egent-
lig selvstændig rolle. 

RA: Det er et stort problem. Jeg havde fornylig 
i min terapeutiske praksis en i øvrigt meget dyg-
tig SFO-pædagog, som bogstavelig talt var ved at 
gå helt ned med flaget. Problemet var, som hun 
selv formulerede det, at hun var gået fra at være 
en superdygtig pædagog til at være en halvdårlig 
lærer. Hun havde hverken uddannelse eller am-
bitioner om at blive underviser. Hun var mere til 
det relationelle og til at kunne støtte børnenes 
egne intentioner om, hvad de lige nu gerne ville 
bruge deres liv til. Jeg kan nemt forstå hende og 
det er et regulært problem, vi må tackle.

KR: Det er forunderligt at vi så lang tid efter 
implementeringen af Folkeskolereformen stadig 
kæmper med at få klarhed over, hvad rollerne er 
for de enkelte faglige aktører.

RA: Ja, det er en underlig hybrid, synes jeg. 

Provokation til pædagogerne:  
Det handler om barnet, ikke om dig!
RA: Men når dét er sagt – så kunne jeg også finde 
på at være en anelse konfrontatorisk om SFO’er-
ne: Når man i personalet diskuterer de emner, vi 
taler om her, så virker det af og til som om, nogle 
har ’vetoret’. For eksempel sagde en pædagog på 
et møde om et forslag til at ændre praksis med 
børnene: ”Nej, det er ikke lige mig. Nej, det synes 
jeg ikke, vi skal. Det er ikke et behov, jeg har el-
ler vil tage medansvar for.” 

Nogle gange kan man på den måde have nogle 
meget lange diskussioner, hvor man har lyst til 
at sige: ”Skal vi ikke lige prøve det? – så kan vi 
jo se, hvad der kommer ud af det om en måned; 
derefter kan vi vurdere det på lidt længere sigt.”

I den SFO jeg lige har været i, havde de hele 
tiden meget fysisk uro. Der var for eksempel en 
lang gang midt gennem bygningen, hvor børnene 
hele tiden løb frem og tilbage, hvilket de gerne 
måtte for de voksne. De råbte naturligvis meget 
højt og smækkede med dørene. Jeg sagde derfor 
til de voksne: Vi er nødt til at ændre på det her, 
så man kun går i gangen, ikke løber. Der var i 
øvrigt meget fine muligheder for løb og anden 
fysisk udfoldelse lige udenfor døren. Og så var 
der nogle af pædagogerne, der udtrykte det her 
med, at ’Det generer nu ikke mig’, eller lignende. 
Det er jo for så vidt fint nok, men det handler 
bare ikke primært om de voksne, for vi ved, at for 
meget støj forhindrer en del børn i at være med 
og dermed forhindrer det indirekte inklusionen. 
Og for den sags skyld gælder dét til en vis grad 
for alle børn.

KR: Du opfordrer vel dermed egentlig samtidig 
SFO-pædagogerne til som en slags detektiver at 
finde frem til, hvor ’uro-lagunerne’ ligger i hver-
dagen?

RA: Ja – vi kan ikke forudsige forløbet i de-
taljer, men vi kan betragte det som et rimeligt 
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I
0-14 informerer

UDEN RESSOURCER GÅR DET IKKE MED INKLUSION I SKOLE/SFO

 · Der bør ikke være for mange børn i hver klasse
 · Der bør være nok ’voksne hænder’
 ·  Samt specialpædagogiske kompetencer i skolen

Dét kræver investeringer og ressourcer – som muligvis ikke er til stede i dag med 
den pressede økonomi i mange kommuner.

Forskningschef Anders Rasch-Christensen i TV2 OJ, den 21.2.17, kl. 19.30



KR: Du har lavet en IC3, som du anbefaler til 
SFO’er, der arbejder med inklusion – hvordan 
kan man konkret bruge den?

RA: Nogle bruger den én gang om året, en 
slags års-eftersyn, hvor de går den systematisk 
igennem for at se, om de har styr på det hele. 
Alle bidrager med eksempler og evalueringer 
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ARTIKEL 2 MED RASMUS ALENKÆR: PRÆSENTATION AF EN TJEKLISTE FOR INKLUSION

IC3 ER IKKE KUN ET TOG – DET ER OGSÅ EN 
TJEKLISTE FOR ARBEJDET MED INKLUSION

IC3-modellen er udviklet af Rasmus Alenkær, www.alenkaer.dk 

 
 

Fysiske betingelser  

 Han/hun virker frisk hver dag 

 Han/hun har en fysisk base i et aldersafstemt miljø 

 Han/hun har en personlig skuffe eller et skab, hvor personlige genstande kan opbevares 

 Han/hun oplever lokaler og udendørs arealer som fysisk behagelige (temperatur, størrelse, lys og 

støj m.m.) 

 Møbler er afstemt med hans/hendes fysiologiske behov 

 Han/hun har mulighed for at udforske/lære flere forskellige steder, afhængigt af læringsstil og 

samarbejdsbehov 

 Han/hun oplever institutionen som et roligt sted, hvor man kan fordybe sig 

 Han/hun har mulighed for at tage pauser til at lade op i med både bevægelse og hvile 

 Han/hun får sund mad og drikke i løbet af dagen 

 Hvis han/hun bruger fysiske hjælpemidler, er disse tilpas diskrete og udstiller ham/hende ikke 

Socialt samspil 

 Han/hun følger sine jævnaldrende i rutiner og andre aktiviteter 

 Han/hun deltager aktivt sammen med sine jævnaldrende i aktiviteter og fælles samlinger 

 Han/hun deltager sammen med sine jævnaldrende i ekstraordinære aktiviteter (udflugter, fester, 

arrangementer m.m.) 

 Han/hun deltager aktivt i samarbejdsopgaver 

 Han/hun har værdi i fællesskabet 

 Der tales åbent og informativt om hans/hendes eventuelle handicap og/eller særlige behov 

 Der arbejdes målrettet med hans/hendes trivsel i det sociale fællesskab 

 Eventuelle AKT-problematikker håndteres metodisk, målrettet og koordineret 

 Hans/hendes forældre er involveret i institutionens aktiviteter 

 Pædagoger og medhjælpere arbejder aktivt på at skabe en respektfuld, anerkendende og venlig 

relation til ham/hende 

Opgaveløsning 

 De opgaver, han/hun stilles, er niveaumæssigt afstemt i forhold til hans/hendes forudsætninger 

 Opgaverne/aktiviteterne i dagligdagen er organiseret, så han/hun kan bidrage aktivt, værdifuldt og 

få succes 

 Opgaver og aktiviteter giver mening for ham/hende 

 Han/hun får konkret feedback 

 Han/hun kan stille spørgsmål og begå fejl, uden at dette udstiller ham/hende eller giver anledning 

til drillerier fra jævnaldrende 

 Han/hun har mulighed for at lære på den måde, der bedst passer til hans/hendes læringsstil 

 Instruktion og beskeder er tilpasset hans/hendes behov og forudsætninger 

 Hans/hendes dag er præget af gennemgående forudsigelighed og struktur 

 Særlige pædagogiske strategier og IT er en almindelig og integreret del af hans/hendes hverdag 

 Evt. særlig støtte gives målrettet, koordineret og på en sådan måde, at den ikke forhindrer 

hans/hendes deltagelse i fælles aktiviteter 

af, om man nu har arbejdet nok og kvalifice-
ret med de enkelte dele. Tilbagemeldingerne 
jeg hører fra personalegrupperne er, at det er 
et godt afsæt til at finde de centrale ting og 
snakke lidt dybere om disse. 

Jeg mener dog, den egentlig ér bedre som 
hjælperedskab til at tale om et konkret barn 
eller nogle konkrete situationer. Her kan man 
dels inddrage det, barnet selv har givet udtryk 
og dels kan alle rundt om bordet bidrage til en 
belysning af, om vi har styr på inklusionsarbej-
det med dette barn eller med en bestemt type 
aktiviteter. Det er et godt afsæt for en dialog 
– som ’sikrer’, man kommer hele vejen rundt – 
men det er ikke beregnet til afkrydsning i den 
forstand. Det er et hjælperedskab, der sikrer en 
vis struktur i gennemgangen.

KR: Vi kunne måske for forståelsens skyld 
tage nogle af begreberne ud og bede dig kom-
mentere kort på dem: 

For eksempel: ”Han/hun virker frisk hver dag” 
– hvad dækker det over?

RA: Hvis man eksempelvis tydeligt kan se, 
at barnet, når det kommer over i SFO’en, er 
helt ’bombet’ af at have været 6 timer i skolen, 
så kan man i SFO’en jo for den sags skyld stå 
på hovedet med gode tilbud – hvis barnet er 
dødtræt, så kan man jo ikke bare ’lægge oveni’ 
og fortsætte. 

Jeg synes i det hele taget, det er værd at 
betone det fysiske i inklusion, fordi det nor-
malt er det sociale, der fylder langt mest og 
nogle gange helt overstråler det fysiske. Vi er 
altså nødt til at have noget at spise - vi er 
nødt til at være vel udhvilede – vi kan ikke 
have for meget støj rundt om os. Vi må ikke 
underkende, hvor stor en rolle disse ting spiller 
for en vellykket inklusion! Jeg siger det ikke 
for at underkende den sociale dimension – men 
hvis man ikke har fået noget at spise, eller ikke 
føler sig godt fysisk tilpas, bliver ens ’sociale 
rækkevidde’ altså en del kortere. 

KR: ”Har en fysisk base i et aldersafstemt 
miljø” – lyder et andet punkt? 

RA: Ja, vi har en del forskningsmæssige 
påpegninger af, at hvis man vokser op i sin 

egen aldersgruppe, så kan det være nemmere 
at afspejle og genspejle sig i de normer og reg-
ler, der er på stedet. Hvis man er et udfordret 
barn – måske med lidt nedsat begavelse – duer 
det ikke, at man som 5. klasses barn bliver sat 
ned i ’lillegruppen’ blandt mindreårige. Så, det 
her er en opfordring til personalet om nøje at 
overveje aldersdeling i en række sammenhæn-
ge, plus at sikre at barnet desuden har en fast 
base med sit eget skab, knage, og så videre. Et 
sted man kan høre til og hvor man véd: Det er 
præcis hér, jeg skal hen hver dag. Igen: Der er 
brug for en meget høj grad af forudsigelighed 
og rutine for de udfordrede børn. 

Man kan belyse det yderligere med modsæt-
ningen: Der har desværre været – heldigvis 
dog kun nogle få – eksempler på de såkaldte 
’kuffertbørn’, der bliver sendt rundt i systemet. 
Den ene dag skal de være der, den anden dag 
et andet sted. Børnene har altså et stort behov 
for at være ét sted hvor de ’føler sig hjemme’. 
Og dét kan nogle gange udtrykkes eller symbo-
liseres med noget fysisk – for eksempel en fast 
garderobeplads og sit eget skab med navn på.

KR: Socialt samspil/Han/hun følger sine 
jævnaldrende i rutiner og … 

RA: - Det betyder slet og ret, at man skal have 
et aktivt samspil med dem, man skal være en del 
af og at man skal være forsigtig med, hvordan 
man tager børnene ud af denne tilstand. Mange 
af disse børn bliver jo undervejs tilbudt nogle 
ekstra ressourcer, som man netop bliver taget 
ud til. Der kommer måske en talepædagog eller 
en massør eller en tredje fagperson, og det kan 
ske både i skolen og i SFO’en – hvor barnet i en 
vis forstand hele tiden skal rette sig ind efter, 
hvornår forskellige voksne har tid til mig. I de 
tilfælde kan vi se, at nogle af dem holder op med 
at opleve sig som en del af fællesskabet. De ryger 
i hvert tilfælde ind og ud af dette fællesskab. 

Her kan man være nødt til at gå sine rutiner 
igennem og prøve at finde en mere lempelig 
ordning, hvor det mere er ved nogle naturlige 
’breakdowns’, at barnet må gå fra. Og sådan 
at det ikke forstyrrer det flow, der bør være i 
dagen.

IC3-modellen – 
Refleksion omkring 
oplevet inklusion 

i SFO


