
Inkludering på alvor
Spørreundersøkelse, elever i 5. – 10. klasse i Indre Fosen kommune



Definisjon inkludering

Inkludering handler om at alle mennesker i alle sammenhenger skal regnes som en del 
av et fellesskap. Inkludering bygger på prinsippet om likeverd. Det betyr ikke at hver 
enkelt skal behandles likt, men respekteres uavhengig av etnisk, sosial og økonomisk 
bakgrunn, funksjonsnivå, kjønn, seksuell orientering og religion.

I barnehager og skoler innebærer inkludering at den enkelte opplever tilhørighet og 
fellesskap med jevnaldrende, og at opplæringen er tilpasset evner og behov – slik at 
barn og elever opplever mestring og utvikler seg både menneskelig og faglig.



Anntall som har svart på 
spørreundersøkelsen

Ja 604

Nei 60

Til sammen har 677 
svart på undersøkelsen



Hva betyr inkludering for deg?
Å bli tatt med i leken, på det som blir planlagt, å bli invitert, tatt med i 
fellesskapet hvis man selv vil, uavhengig om av at man selv må spørre først 
å kunne være med andre i skolearbeid, friminutt, at alle får samme sjanse til 
å gjøre det samme om du er annerledes eller mindre, å bli tatt med i et 
fellesskap og ikke gå alene, og føle seg velkommen uansett hvordan du er 
som person, uten noen form for dømming, og at de som spør om du blir med 
- mener det, også med kroppsspråk (194)

Å se alle, spørre noen om de bli med i leken, si ja når de spør, vise at du vil 
ha dem med, la de bli med hvis de er alene og vil være med, ikke avvise 
eller utestenge, godta dem og være med alle, at du ikke slipper dem utenfor, 
også på fritiden, alle er like mye verd. At du også tar med dem som ikke spør 
om å få bli med (177)

Det betyr mye – jeg får bedre selvtillit og føler at jeg er verdt noe, det betyr å 
ha venner som vil være med deg, at man ikke føler seg ensom, alltid ha 
noen å snakke med, vil ikke at noen skal stå utenfor, alle trenger noen å 
være med (34)



Hva betyr inkludering for deg forts.
Å bli sett, at noen bryr seg om meg, å se dem som står alene, eller er utenfor, at noen 
hører på hva jeg har å si, at min stemme blir hørt og at den teller, at alle får si sin 
mening, være med å bestemme i situasjoner som handler om meg, å få bli med i 
samtalen, også i timene, være med å bestemme innenfor fagene, at noen snakker til 
personen, bli med å bestemme (27)
Rettferdighet, å føle seg respektert og likt, verdsatt, at alle skal ha det bra (9)
Samarbeid, at man er sammen, samhold, å bli involvert, tillit at det ikke bare er to og to 
men flere som går i lag, at alle kan være med alle, trivsel (9)
Å vise at man bryr seg, og tar initiativ og inviterer noen inn, for eksempel i et fellesskap,  
grupper på nett (8)
Tørre å ta ansvar, stille krav og være ærlig, ar vi ikke lar noen være utenfor, tar vare på 
personer og slippe dem inn i varmen (4)

Passe på at du selv ikke baksnakker, eller sier noe negativt som sårer  eller påvirker 
andre til å mislike en person, å hjelpe andre om noen plager dem (2)

Man spør om å få bli med (2)             Vet ikke (23)              Ingenting (5)



Er det situasjoner du ikke føler deg 
inkludert?
Nei 298 
 men kan hende om jeg har en dårlig da
 men ikke alltid jeg føler det de prøver å inkludere meg i er så lurt å være med på, i så fall trekker jeg meg unna selv

Ja 151 
 Føler meg oversett, de visker om meg, de andre får være med, men ikke jeg, stygge blikk
 De snakker om et tema jeg ikke har hørt, om noe de har opplevd på fritiden, om overnatting, om noe jeg ikke kan noe om 

eller har interesse for
 På fritiden
 Når noen planlegger noe, men ikke sier det til meg, blir ikke invitert i bursdag, på vors, på privatfest
 Får ikke innpass i ringen, når vennene mine ikke er på skolen, når venninna mi flørter med det motsatte kjønn, fordi jeg er 

så sjenert, når de i klassen tøffer seg for hverandre
 Friminutt, mattid, gym, i timene under samarbeid, til en spesiell lærer, i matte for jeg får det ikke til, i fotball, gruppearbeid 

(3)
 Fordi jeg ikke er like flink
 Jeg er liksom usynlig for dem, bare fordi jeg er fra et annet sted, 
 Noen ganger kan det bare være meg som har overtenkt

Noen få ganger, av og til 53             Usikker 3          Hjemme         Har det fint på skolen      Feilsvar/vet ikke 13



Er det viktig å føle seg inkludert?
Hvorfor?
Ja

◦ Hivs ikke kan man føle seg ensom, alene og utenfor
◦ Hvis ikke kan man se på seg selv som en dårlig person eller som en som ikke er «normal»
◦ Hvis ikke blir ikke skolen en god plass å være
◦ Du føler du er en del av noe, du føler deg tryggere, positiv og mer i live
◦ Alt blir lettere hvis du har noen å snakke med
◦ Viktig å føle at du betyr noe for noen, får bedre selvtillit og føler du har verdi
◦ Du føler at noen bryr seg om deg og du har støtte om ting går dårlig
◦ Det gir et bedre skolemiljø og bedre forhold mellom folk og bidrar til at vi inkluderer andre
◦ Man blir lykkelig, og automatisk mer motivert og lærer lettere
◦ Viktig for å trives og ha det bra og for å gi uttrykk for hva man mener
◦ Viktig for å få vist hva man kan og hvem man er
◦ Viktig for samfunnet og fellesskapet
◦ «like mæ alein æ»



Hva er det som gjør at du føler 
deg inkludert?
oAt jeg har venner, noen å være sammen med, får være en del av «oss»
oAt de oppsøker meg når jeg står/går alene
oAt jeg ikke blir utestengt fra samtaler og at folk lytter til meg
oAt jeg kan være i lag med noen som har samme interesser som meg
oAt jeg føler meg sett og ikke oversett, og at de merker når jeg er borte
oAt noen spør meg om min mening
oAt jeg blir invitert med når noe skjer
oAt folk vil samarbeide med meg, at jeg får hjelpe til
oNår noen sier jeg er flink til ting
oNår ingen dømmer meg fordi jeg ikke er flink i fag
oAt jeg får være den jeg er uten at noen dømmer meg
oAt andre er snille og hjelpsomme 



Hva gjør du for å inkludere 
andre?
oSier hei, er hyggelig og smiler
oJeg spør hvordan de har det, baksnakker ingen
oSpør om de vil være med, også på nett
oJeg prøver å være litt med alle
oSnakker med dem, inviterer dem inn i samtalen, lytter, lar de få si sin mening
oUtestenger ingen, tar imot dem på en hyggelig måte
oGår til dem som er alene, sitter med alle i lunsjen
oSpør om de vil samarbeide, og spør om de har noe å komme med hvis de ikke hiver seg 
frampå
oSpør om de vil være med på noe på fritida
oJeg er ikke så flink til å inkluder andre, men det går begge veier
oLite/Ingenting



Hva kan U-rådet bidra med 
videre?
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