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Inklusionens didaktik (inkl. hjemmeside)

Missionen med denne bog er at bidrage til at ændre inklusionsfordringen fra et overvejende ideologisk og
økonomisk projekt til et kvalitativt og indholdsmæssigt.Med afsæt i forskning og succesfulde

praksiseksempler konkretiserer de to forfattere inklusionsbegrebet ved at bryde det ned i centrale byggesten
og beskrive de nødvendige stilladser, som skal til, for at inklusionen lykkes. Forfatterne skitserer med andre

ord en inklusionens didaktik.

Bogen beskriver både, hvordan skoleledelsen skaber de optimale rammer for inklusion på skolen, og hvordan
den enkelte lærer eller det enkelte klasseteam sikrer, at inklusionsidealet forløses i klasserummet. Anne Marie
Østergaard og Grethe Kjær har begge en master i specialpædagogik og er henholdsvis udviklingskonsulent

for inklusion i Ringsted Kommune og pædagogisk konsulent i Køge Kommune.

»Bogen giver inspiration og anledning til refleksioner over, hvorfor og hvordan man skaber rum for
inkluderende processer i klasserummet i almindelighed, for her handler inklusion dybest set om

læringsledelse - ikke mindst i forhold til de børn, som risikerer at blive marginaliseret, ikke blot i skolen, men
også i livet efter skolen.«

- fra bogens forord af Susan Tetler.
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