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Nøglebegreb: Et holistisk syn. (Velvære, sammenhæng 
og engagement, baseret på Belgisk praksis) 

En af de seks nøgler i denne model, der fører til vellykket inklusion af småbørn, er at se hele barnet 
via "et holistisk syn." Når vi arbejder med inklusion i skolen iagttager vi, hvilke børn der er socialt 
udsatte, og hvilke børn der har særlige behov, både fysiske,- og psykiske behov. Tidligere var det kun 
barnets præstation, der vægtede under disse iagttagelser. Idag ser man holistisk på barnet. Børn, der 
udviser udfordringer i udvikling, vil blive set som ‘udsatte’, og dermed bliver de underlagt 
pædagogiske interventioner.  

Velvære, sammenhæng og engagement: 
I den inkluderende undervisning fokuserer vi ikke på, om børnene har lært noget specifikt eller ej. Vi 
fokuserer på processen omkring barnet og barnets niveau. Vi fokuserer på, hvordan børnene oplever 
at være i læringsrummet. Vi forsøger at finde ud af 'hvordan har børnene det?' Faktisk spørger vi os 
selv: Hvordan føler børnene sig (velvære); 
Hvor engageret er de i aktiviteterne? (involvering) og hvordan er deres forhold til andre? 
(sammenhængen)  

Når disse betingelser er opfyldt ved vi, at både den sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling af 
barnet er set.  

For det første ser vi på barnets trivsel, involvering og sammenhæng. For det andet fokuserer vi på 
barnets kompetencer. På hvilket niveau er barnet udviklet? En udfordring i udvikling betyder ikke, at 
barnet kommer bagefter i skolen. En alderssvarende udvikling betyder heller ikke, at barnets udvikling 
ikke er truet. Det er meget vigtigt at se hele barnet ud fra et holistisk perspektiv. I erfaringsmæssig 
læring behandler vi ni udviklingsområder som procesorienteret læring. Dette er afgørende, når vi skal 
til at definere hvilken type læring barnet kan bestride. Kompetencer indgår som en del af en helhed, 
en kompleksitet som pædagoger, lærere og forældre arbejder sammen om, for at sætte en holistisk 
ramme for barnet og deraf kunne identificere børns talenter og understøtte undervisning på flere 
niveauer til gavn for barnet. 

De ni områder er følelsesmæssig sundhed, grovmotorisk udvikling, finmotorisk udvikling, sprog og 
kommunikation, kunstnerisk udtryk, forståelse af den fysiske verden, forståelse af den sociale verden, 
logisk og matematisk tænkning, selvorganisering og entreprenørskab. På disse områder er det vigtigt 
at huske, at udviklingen kan være forskellig fra barn til barn. Det er vigtigt at se på barnets niveau og 
stimulere trivsel og involvering i forhold til deres udviklingsniveau. Vi plejede at fokusere på emner; 
Nu er vores daglige udfordring at fokusere på barnet, som barnet er, og hvordan det er relateret til 
hans/hendes kultur og baggrund. Denne tilgang er mindre i overensstemmelse med et lærerplans 
perspektiv’ og mere et 'holistisk' perspektiv. Det er godt at skelne mellem grundlæggende 
kompetencer, når man observerer børn. På denne måde genkender du barnets talenter. 

 


