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Inspirationshæftet ”Den udfordrede elev og skolen” skal 

give inspiration i en travl hverdag til opgaven med at hjæl-

pe elever med vanskeligheder og udfordringer i skolen. 

Hæftet til inspiration er udviklet på initiativ fra en af Lige-

værds skoler, Havredal gl. skole – i dag Havredal praktiske 

uddannelser.

- Havredal gl. skole udviklede i 2013 materialet ”Inspirationshæf-

te – Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige be-

hov og psykiske vanskeligheder” med støtte af satspuljemidler. 

Havredal gl. Skole havde en gruppe medarbejdere med meget 

forskellig faglig baggrund, og jeg stod med en gruppe medarbej-

dere, der havde brug for inspiration til deres arbejde, fortæller 

Kirsten Fabian, tidligere forstander for Havredal gl. Skole – nu den 

fusionerede Havredal praktiske uddannelser -  og projektleder på 

det nu udkomne og efterfølgende Inspirationshæfte ”Den udfor-

drede elev og skolen”.

- Efter udgivelsen af det første Inspirationshæfte, fik vi tanken, 

at det kunne være naturligt og nyttigt at arbejde med et inspira-

tionshæfte til arbejdet med børn med særlige undervisningsmæs-

sige behov i folkeskolen. Lærerne har en stor opgave i at inklude-

re disse børn, og i en travl hverdag kan det være uoverkomme-

ligt at sætte sig ind i store mængder af fagligt litteratur, fortsæt-

ter hun om baggrunden.

Hæftet er finansieret med støtte fra Undervisningsministeri-

et, Helsefonden, Familien Hede Nielsens Fond og LauritzenFon-

den og udarbejdet i samarbejde med Cand.psych Lene Broe og 

Cand.psych og specialist i børneneuropsykologi Dorte Damm.

- Lærere i folkeskolen har de seneste ti år stået overfor utal-

lige lovændringer, faglige krav til bl.a. tests, nedskæringer og 

ændrede arbejdsvilkår. I hverdagen er virkeligheden den, at der 

samtidig er flere elever, der skal inkluderes. Nogle af de elever 

har tidligere været undervist i specialklasser, specialskoler og har 

haft andre støtteforanstaltninger, siger Lene Broe og Dorte 

Damm.

Lærerne har altså brug for viden om, hvordan de kan mø-

de de udfordrede elever. Et samarbejde mellem Kirsten Fabian 

fra Havredal praktiske uddannelser, repræsentanter fra special-

undervisningscentrene fra et par skoler i Viborg, skoleforvalt-

ningen og PPR i Viborg, satte ord på udfordrende situationer, 

hvor man gerne ville have mere viden, konkrete redskaber og 

strategier til at møde eleven. Altså fuldstændig praksisnært 
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Hjælp til inkludering af den 
udfordrede elev i skolen
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Kirsten Fabian ses her i en snak under et af arrangemen-terne i Ligeværds telt på Folkemødet på Bornholm.

med en bevidsthed om, at man ikke blot kan give gode råd og så 

er alt løst.  Opgaven er grebet an med udgangspunkt i 15 kapit-

ler, som beskriver forskellige adfærds- og reaktionsmønstre, som 

de kan opleves i en inkluderet børnegruppe. 

- Gruppen af udfordrede elever er meget forskellig. Omkring 

15 % af børn og unge får, på et tidspunkt i deres opvækst, be-

handlingskrævende psykiske problemer. Disse sårbare børn reage-

rer langt stærkere på udfordringer end andre børn, og det er af-

gørende at støtte dem i deres liv generelt -men specifikt også i fol-

keskolen - hvis det skal give mening at inkludere dem. Børnene kan 

ikke finde løsninger på de problemer, de støder ind i, men er af-

hængige af voksne, der ser deres kompetencer, forstår deres van-

skeligheder og er parate til at afprøve strategier for at tilgodese 

deres behov, forklarer Lene Broe og Dorte Damm videre og fort-

sætter:

- Skolen er meget betydningsfuld for de børn. Børn, der klarer 

sig i skolen, har langt større muligheder for en god voksentilvæ-

relse, uanset hvor svære deres betingelser i øvrigt har været.  I dis-

se år ses et stigende antal børn, der opgiver at gå i skole og det er 

en udvikling, man er nødt til at tage meget alvorligt. Når disse børn 

mødes anerkendende i skolen er deres muligheder for at klare sig 

igennem uden henvisninger og diagnoser langt større, forklarer 

Lene Broe og Dorte Damm.

Hvis elever med særlige undervisningsmæssige behov skal ha-

ve mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre elever, og op-

leve, at de er værdifulde, sociale og faglige deltagere i fællesska-

bet, så skal de mødes med en forståelse og med nogle faglige red-

skaber, som matcher deres vanskeligheder. Udgangspunktet for 

materialet er en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til 

andre mennesker, hvor elevens adfærd ses som hans / hendes bed-

ste bud – også selv om det langtfra er en hensigtsmæssig opfør-

sel eller reaktion.

- Målgruppen for Inspirationshæftet er lærere og pædagoger, 

der side om side arbejder med inklusion af udfordrede elever, men 

det kan også være til inspiration for forældre til børn med særlige 

udfordringer og behov, slutter Kirsten Fabian. 

”Den udfordrede elev og skolen” er tænkt som inspira-

tion og kan ikke erstatte kurser, efteruddannelse, lærer-

ressourcer, PPR samarbejde eller behov for særligt uddan-

net personale, men kan udgøre en vigtig kilde til øget 

trivsel for den enkelte lærer, pædagog, elev og for klas-

sen. Det består af inspirationsark samt to animationsfilm, 

der illustrerer nogle af problemstillingerne. 

Hæftet kan downloades på: 

www.havredal.dk/dk/projekter/

den-udfordrede-elev-og-skolen


