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Det finnes mye segregering i norske skoler, 
hvor barn med utviklingshemning isoleres og 
ekskluderes fra fellesskapet. Det trenger ikke 
være slik. Det bør ikke være slik. Det finnes 
en rekke gode eksempler på vellykket 
inkluderende praksis i ordinærskolen, og disse 
bør være til inspirasjon for økt inkludering i 
skolen. Til berikelse for alle, både de som har 
og de som ikke har utviklingshemning.
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Lise Lundh (lislundh@gmail.com) 
og Herlaug Hjelmbrekke (Herlaug.
Hjelmbrekke@statped.no) var to av 
foreleserne på SOR konferansen 
«Helt med». Tema var inkluderende praksis. 
Hjelmbrekke startet med å fortelle om 
foreldrene til en gutt med store og 
sammensatte funksjonsnedsettelser som 
hadde et stort ønske om at sønnen skulle 
begynne på nærskolen sin. Et godt 
samarbeidsklima mellom foreldre og 
skolen gjorde at dette ble vellykket. 
Innspillene om mer inkludering i 

klassen kom fra mor, men skolen fulgte 
opp og opplevde gutten som en ressurs 
også for de andre elevene så vel som for 
skolens fagpersoner. Samarbeidet med 
å fjerne hindringene for et inkluderende 
klassemiljø bevisstgjorde oss alle, sa 
Hjelmbrekke.

Hjelmbrekke viser til flere suksess-
historier hvor entusiasme og nysgjerrighet 
har vært med å bidra til at inkludering 
i nærskolen gikk så bra som det gjorde. 
Det å danne arbeidslag rundt eleven, har 
også vært et viktig virkemiddel. Der har 
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de hatt meget tett samarbeid med 
foreldrene, som jo er de som kjenner 
barna best. Andre inkluderte i arbeidslaget 
har vært PP-rådgiver, vernepleiere, 
kontaktlærer, barne- og ungdomsarbeidere 
og andre med ansvar i skolehverdagen. 
I det ene eksempelet hun nevner, 
fremheves det at møtene ble utsatt dersom 
ikke rektor kunne være med. Det er viktig 
at skolelederen er med. I de tilfeller hvor 
det er store medisinske utfordringer, skal 
også for eksempel fysioterapeut og 
helsesøster være med.

Hun trekker frem eleven Hans 
Kristian, i et prosjekt under programmet 
«Vi sprenger grenser».  I arbeidslag-møtene 
samlet de seg rundt videoanalyse, 
refleksjon, idémyldring og planlegging. 

De var ikke opptatt av «feilene» til Hans 
Kristian. Han har en diagnose som de alle 
kjente til, og de visste akkurat hva det 
innebar, men de var opptatt av hvordan 
de kunne legge til rette slik at den «feilen» 
ble mindre synlig. Slik at han kunne delta 
mer. Gjennom videoopptak hentet de inn 
situasjoner fra klasserommet som de så på 
i møtene og diskuterte. 

Hjelmbrekke mener at elevene som 
er del av en inkluderende klasse også har 
lettere for å bli inkluderende med-
mennesker når de blir voksne. 

Lise Lundh følger opp med å sitere 
filosof og matematiker Thor Sandmel, 
som avslutter deres bok om inkluderende 
praksis med et kapittel om fordommer: 
«Inkludering er å stille spørsmål. Å stille 
spørsmål er kanskje det motsatte av å ha 
fordommer». 

Å stille spørsmål er å tilkjennegi at man 
ikke vet, og å være åpen for å lære, og åpen 
for å høre andres fortelling om hvem de er 
og hvem de ønsker å være. Mens å ha 
fordommer er å trekke slutninger ut fra 
andre ting man vet, eller ting man tror 
man vet om et menneske. Ofte vet man 
ikke at man har trukket en slutning basert 
på antakelser.

Som sosiologen Pierre Bourdieu sier det:  
«En del av vår kunnskap er doxa, ting vi 
tar for gitt uten å stille spørsmål ved det.» 
Det kan være lettere å se andres doxa enn 
sin egen. Ta noen eksempler fra vår egen 
kulturhistorie: «Kvinner egner seg ikke til 
å være lærere». «Homofili er unaturlig». 
«Det er umulig å inkludere ungdommer 
med store funksjonsnedsettelser i ordinær 
skole». Det siste er kanskje fortsatt en 
fordom. Og en fordom til: «Ungdommer Herlaug Hjelmbrekke Foto: Jarle Eknes
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er egoistiske og ekskluderer de som er 
annerledes». 

Lundh forteller at boken inneholder 
mange eksempler fra hele landet på at det 
motsatte ser ut til å være minst like riktig. 
Ungdommer er gjerne modige og 
inkluderende. Det kan faktisk se ut som at 
problemer knyttet til inkludering aller 
mest handler om de voksne som er rundt. 
Idéen til boka kom fra et møte på en 
konferanse der Skogdal, Lundh og 
Hjelmbrekke hørte hverandres innlegg 
om hvor greit det kan gå, og hvor 
berikende det faktisk kan være med 
inkludering. Og de bestemte seg for å 
samle noen av de mange gode erfaringene 
med inkludering som de kjente til og lage 
en feelgood-bok med utgangspunkt i 
konkrete erfaringer fra hele landet. 
Midt i den dystre statistikken fra skole-
Norge. 

Lundh forteller at hennes inngang 
til temaet først og fremst er som mor. 
Hun rygger alltid litt når hun i SOR-
sammenheng blir presentert som 
pårørende. Har det tilstøtt min sønn 
en ulykke? Spør hun retorisk. Når folk 
får vite at hun har barn med diverse store 
diagnoser, opplever hun veldig ofte at de 
begynner å fortelle om sine egne barn 
eller barnebarns problemer. Hun vet 
ikke helt hvorfor det er slik, om det er for 
å vise solidaritet, eller fordi det er skapt 
et slags frirom for å snakke om det som 
er vanskelig og uperfekt. Men det viser 
seg jo at det er veldig mange av barna og 
ungdommene våre som det ikke fungerer 
så bra for i normalskolen. Vi løser ikke så 
mange problemer med sortering, under-
streker hun, da må vi bare fortsette å 

sortere. Så hvorfor ikke heller utvide 
grensene for det vi kaller for helt normalt?

Idéen om at barn med diagnoser passer 
sammen med hverandre og ikke sammen 
med de uten diagnoser, hvilket faglig 
belegg har vi for en slik antakelse? Spør 
Lundh. Er det for eksempel naturgitt at de 
holder sammen i solidaritet over felles 
kromosomavvik? Det kan man ofte få 
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inntrykk av at folk tenker. I alle settinger 
med spesialbarn har det vært vanskelig for 
hennes sønn. Han blir veldig fort utenfor. 
Folk forstår ikke at han er nesten døv, og 
vet ikke hvordan de skal tilrettelegge for 
det. 

– Jeg må si at jeg har begynt å ane ugler 
i mosen hver gang jeg hører prefikset 
«spesial». Spesialgrupper, spesialunder-
visning, spesialelever. Jeg vet at jeg 
antakeligvis banner i kirken her nå, men 
for å sitere Thor Sandmel en gang til: 

Det er jo i kirken det er mest effektivt 
å banne, fortsetter Lundh. 

Hver gang hun hører prefikset «spesial» 
så vet hun at det handler om «oss og dem». 
«De normale» i normalskolen og 
«de spesielle» i spesialgruppene. Det er 
ikke alltid tilretteleggingen er bedre der. 
Tvert imot, er hennes erfaring. Det er 
veldig vanskelig å få til adekvat tilrette-
legging for både lærevansker og hørselstap. 
Det er tydeligvis for spesielt. 

Hun siterer Håkan Tribell, den svenske 
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statsviteren: Det er en av velferdsstatens 
store myter at sårbarheten hjelpetrengende 
mennesker har kan fjernes ved byråkrati-
sering av vårt forhold til hverandre. 
Kanskje hadde det styrket hjelpetrengende 
menneskers verdighet og livskvalitet 
dersom vi i større grad hadde åpnet for 
personlig tilnærming. For det finnes så 
uendelig mange ulikheter hos mennesker 
som ellers har samme diagnose. 

Lundh sier at 14-åringen hennes ikke er 
mer spesiell i sine behov enn at han ikke 
vil bevege seg uten videre, eller trene uten 
videre. Han vil gjøre noe han har lyst til på 
fritiden. Og FNs barneidrettsregler slår 
fast at barn har rett til å velge selv hva og 
hvor mye de skal trene. Hennes sønn 
ønsket sterkt å begynne med boksing, og 
de har funnet en vanlig bokseklubb med 
en uvanlig god leder. Den tilretteleggingen 
som var nødvendig var å finne en klubb 
hvor lederen synes det var helt greit at han 
har Down syndrom og nesten ingen 

hørsel. Og at han får lov til å ha med 
støttekontakten som kan litt tegnspråk inn 
på treningen. Antall kromosomer er 
overvurdert. Det er krummingen på 
hooken som teller, sier lederen i klubben. 
Det er dessverre ikke så mange slike 
idrettsledere, mener Lundh. Men kanskje 
kommer det noen flere. For eksempel 
rekruttert fra denne bokseklubben, 
Kolbotn bokseklubb. Inkluderende praksis 
er nemlig smittsomt. Folk blir kjent med 
folk. Inkludering er å møte hverandre der 
man er og innse at det er folk som møtes, 
ikke kulturer, ikke diagnoser. Utdanning 
og riktig tilrettelegging er god økonomi. 
Om barnehageutbyggingen på 70-tallet sa 
de akkurat det samme. Vi har ikke råd til å 
la alle mødrene komme ut i arbeid. I dag er 
dette en absurditet. Inkludering av 
funksjonshemmede er en helt nødvendig 
del av å skape et inkluderende samfunn. 
Inkludering kan være berikende for alle, 
avslutter Lise Lundh.

Inkluderende praksis 
Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid
Lise Lundh, Herlaug Hjelmbrekke og Signhild Skogdal er redaktører for boken 
Inkluderende praksis. Boken er utgitt på Universitetsforlaget. Redaktørene har med 
seg bidragsyterne Edvard Befring, Marit Notvik Berg, Anne Grønnæss, Bjørg Vaagen 
Jakobsen, John-Ingvard Kristiansen, Geir Lippestad, Siv Hege Nytrø, Einar Berg-Olsen, 
Thor Sandmel, Elin Skogdal og Lars Fr. H. Svendsen. 

De gode erfaringene med inkludering og deltakelse som beskrives i boka handler 
om barn og unge med ulike typer funksjonsnedsettelser, deres medelever, fagfolk 
og foreldre. Ønsket til bidragsyterne er å bidra til kunnskapsutvikling som fører til at 
barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever seg inkludert og deltakende i 
fellesskap med jevnaldrende. Behovet for samarbeid og dialog er sentralt i flere av 
bokas kapitler. 
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