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Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack in everything 

That's how the light gets in 

                                                                                  Leonard Cohen, Anthem, 2016 
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ENGLISH SUMMARY 
_____________________________________________________________________________________________________ 

In recent years, many reforms of the compulsory schools have been introduced in Den-

mark. These reforms have had a considerable impact on the position and working condi-

tions of teachers. Studies show that teachers find it difficult to accommodate all the new 

requirements and expectations they face.  

Against this background, this thesis examines how supervision of teachers influences the 

extent to which teachers feel able to cope with the challenges they face in practice and 

how the supervisors´ approaches and strategies influence the lines of action open to 

teachers. 

The study involves four processes of supervision in three Danish municipalities. Which 

were monitored for a period of fourteen months from May 2013 – June 2014. In each case, 

teachers and supervisors were interviewed before, during and after their participation in 

the supervision processes. A total of 25 qualitative, semi-structured interviews were con-

ducted with five teachers, as well as three supervisors. In addition, observations were 

monitored during the supervision, as well as both prior to and following the teachers’ 

participation. 

The teachers in this study have all found the inclusionary practices introduced as part of 

the reforms particularly challenging, ’and had expressed a desire to leave their profession. 

Therefore, the research on which this thesis is grounded is an examination of how these 

teachers experience their working lives and the challenges they face, as well as of how 

these teachers can be supported and guided in developing an inclusive practice. 

Since the study mainly focuses on the teachers' and supervisors’ experiences of supervi-

sion, the thesis is founded on a phenomenological understanding where the subjective 

perspective is given meaning and relevance. The study does not seek to offer explanations, 

but to produce understandings of how teachers experience participation in a course of 

supervision, and how the learning and change processes that occur during the courses 

have influenced the lines of action available to teachers to establish an inclusive practice.  
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The socio-cultural learning perspective involved in the study is connected to the under-

standing that teachers shape their practices and their surroundings at the same time as 

the practice and the surroundings shape them as teachers. Therefore, teachers' under-

standings of and perspectives on the issues they have asked for support in handling also 

influence how they form and develop an inclusive learning environment in the classroom. 

The study employs a multiple-case design where each of the four supervision processes 

constitutes a case. An initial case analysis was produced for each of the four cases, fol-

lowed by a cross-case analysis synthesising these results. 

The analysis shows that, prior to the commencement of a supervision process, the teach-

ers have a sense of being stuck and experiences meaninglessness in their situation and 

have difficulty identify possible courses of action to change this situation. The analysis 

also shows that, through a co-creating supervision process with an external supervisor 

over a period of time, teachers slowly begin to feel capable of dealing with and of reacting 

to the challenging situations they encounter in their inclusive practice. 

The supervisors´ strategies and approaches as supervisors were initially to acknowledge 

and understanding the situations the teachers were embedded in. All supervisors have 

backgrounds within the teaching profession and are therefore familiar with the teach-

ers’ practice. The supervisors have also been focused on how to work with teachers' dif-

ferent perspectives and how new understandings of the challenges they face can 

emerge. Supervisors were mindful that it is the teachers themselves who must have a 

sense of ownership regarding any changes and that they also must find it meaningful in 

order to make changes in developing an inclusive practice.  

Overall, the study shows that there are no easy solutions as to how inclusive learning en-

vironments can be developed, but that there is a need for a reflective and persistent pro-

cess of co-creation if teachers are to overcome the challenges they experience in order to 

develop an inclusive practice. 
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RESUMÉ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Der er i de seneste år gjort mange tiltag for at forandre den danske folkeskole, hvilket har 

haft en stor betydning for lærernes situation og deres arbejdsforhold. Undersøgelser vi-

ser, at lærere oplever sig udfordret, samt at de oplever, at de har svært ved at kunne imø-

dekomme alle de nye krav og forventninger, der stilles til dem samtidig. 

På den baggrund undersøges det i denne afhandling, hvordan vejledning af lærere har 

betydning for lærernes oplevelser af at kunne håndtere deres praksis, som de oplever som 

udfordrende, og hvordan inklusionsvejledernes tilgange og strategier har betydning for 

lærernes handlemuligheder i en inkluderende praksis.  

I undersøgelsen indgår fire vejledningsforløb i tre forskellige kommuner. Forløbene er 

fulgt i en periode på fjorten måneder fra maj 2013 – juni 2014. Det er tilstræbt at følge 

hvert forløb tæt ved at interviewe lærere og inklusionsvejledere før, undervejs og efter 

forløbene. Således er der i alt indsamlet 25 kvalitative semistrukturerede interviews med 

fem lærere såvel som tre inklusionsvejledere og foretaget observationer under selve vej-

ledningssamtalerne.  

Lærerne, der deltager i undersøgelsen, er alle lærere, der oplevede deres praksis særligt 

udfordrende, og lærere, som næsten havde mistet lysten til at være lærere. Derfor er 

forskningen, der ligger til grund for denne afhandling, funderet i en undersøgelse af, hvor-

dan netop disse lærere oplever at være i deres lærerarbejdslivsverden og hvilke udfor-

dringer, de står i, samt hvordan disse lærere kan støttes og vejledes i at udvikle en inklu-

derende praksis.  

Da undersøgelsen primært fokuserer på læreres og vejlederes oplevelser af et vejled-

ningsforløb, tager afhandlingen afsæt i en fænomenologisk grundlagsforståelse, hvor før-

stepersonsperspektiverne gives betydning og relevans. Undersøgelsen søger ikke efter 

forklaringer, men forsøger at producere forståelser af, hvordan lærere oplever at deltage 

i et vejledningsforløb, og hvordan de lærings- og forandringsprocesser, der opstår gen-
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nem vejledningsforløbet, har betydning for lærernes muligheder for at handle i en inklu-

derende praksis. Det sociokulturelle læringsperspektiv, der inddrages i undersøgelsen, 

retter sig mod forståelsen af, at lærerne både er med til at forme kulturen og deres om-

verden, og at kulturen og omverdenen er med til at forme dem som lærere. Derfor har 

lærernes forståelser af og perspektiver på problemstillingerne, de har søgt om vejledning 

til, også betydning for, hvordan lærerne former og udvikler et inkluderende læringsmiljø. 

Undersøgelsesdesignet er udarbejdet som et multipelt casedesign, hvor hvert af de fire 

vejledningsforløb udgør en case. Der er i første omgang udarbejdet en caseanalyse for 

hvert af de fire vejledningsforløb, og efterfølgende er der udarbejdet en cross case-analyse 

af de fire vejledningsforløb. 

Analyserne viser, at lærerne, inden de starter et vejledningsforløb, oplever sammenbrud 

i deres lærerarbejdslivsverden, de oplever at være fastlåste i forhold til at kunne forandre 

deres situation og de praksis udfordringer, de står overfor, og har derfor svært ved at 

finde handlemuligheder.  Analyserne viser også, at lærerne igennem en samskabende vej-

ledningsproces over tid med en ekstern vejleder langsomt finder meningen igen med at 

være lærere, bliver mere selvsikre og får oplevelsen af at kunne håndtere praksisudfor-

dringerne og dermed oplevelsen af at kunne handle i forhold til de udfordrende situatio-

ner, de møder i deres inkluderende praksis.  

Vejledernes strategier og tilgange i vejledningsforløbene har i første omgang været at an-

erkende og have forståelse for lærernes fastlåste og sammenbrudte situationer. Herud-

over er det også den pointe i projektet, at vejlederne selv har en baggrund som lærere og 

derfor kender til den praksis, lærerne i denne undersøgelse arbejder i. I forløbet er vejle-

derne opmærksomme på, hvordan der kan arbejdes med lærernes forskellige perspekti-

ver og forståelser af problemstillingerne. Vejlederne vejleder udfra en forståelse af, at det 

skal give mening for lærerne, hvis der skal ske forandringer og at lærerne skal opleve 

ejerskab over de forandringer, der fremtræder i deres praksis. Vejledningen tager ud-

gangspunkt i lærernes motivationelle processer og de meningsgivende-og dominerende 

motiver. 
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Samlet set viser undersøgelsen, at der ikke findes nogen nem løsning på, hvordan inklu-

derende læringsmiljøer kan udvikles, men at der er behov for et samskabende, reflekte-

rende og vedholdende arbejde over tid, når lærere, der oplever sig udfordret, skal arbejde 

med at udvikle en inkluderende praksis. 
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FORORD 

I min tidligere ansættelse som specialpædagog på forskellige skoler i en kommune i Nord-

sjælland har jeg observeret mange forskellige praksissituationer og klassesammenhænge. 

Jeg har arbejdet i klasser fra 1. til 7. klasse og har igennem denne tid oplevet forskellige 

lærere situeret i forskellige undervisningssammenhænge.  

 

I mine pauser på lærerværelserne overhørte jeg, hvordan lærere italesatte elever med et 

særligt ekskluderende perspektiv, hvor det var elevernes mangler og problematiske ad-

færd, der blev fremhævet, og hvor det tydeligt fremgik, at det var eleverne, der blev peget 

på som de problembærende. Dette fik mig til at reflektere over, hvordan inklusions- og 

eksklusionsprocesser opstår, og fik mig til at tænke på, om lærernes frustrationer og mag-

tesløshed kunne gribes an på en mere konstruktiv måde, hvor lærerne fik et refleksions-

rum, hvor de kunne sætte ord på det, de fandt udfordrende, og fik mulighed for at komme 

tilbage til klasserne med nye handlemuligheder, nye forståelser og andre perspektiver. 

Med andre ord et vejledningsrum, hvor lærernes frustrationer og magtesløshed kunne 

håndteres mere pædagogisk rettet.  

Disse refleksioner ligger tilbage i 2008, men interessen for at undersøge, hvordan vejled-

ningsforløb kan have betydning for læreres processer i forhold til at udvikle inkluderende 

læringsmiljøer, har været en interesse, jeg har fastholdt siden da, og som det vil fremgå af 

afhandlingen, har både lærernes situation og lærernes mulighed for at få støtte og vejled-

ning forandret sig siden da. 

Dette projekt har jeg ikke kunnet løfte alene, og derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til 

at takke en række mennesker, som har haft betydning for, at dette projekt overhovedet 

har kunnet lade sig gøre. 

Først og fremmest vil jeg takke de lærere og inklusionsvejledere, der har medvirket i pro-

jektet, og som har afsat tid og har haft lyst til at åbne deres vejledningsrum op for denne 

undersøgelse. Det er jeg dybt taknemlig over, og uden jeres deltagelse og velvillighed ville 

projektet ikke kunne være gennemført. 



16 
 

Dernæst vil jeg takke mine vejledere, min hovedvejleder professor Susan Tetler, der altid 
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 1. INDLEDNING 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Der er igennem de seneste år gjort mange tiltag for at forbedre den danske folkeskole, 

hvilket har haft stor indflydelse på lærernes situation og deres arbejdsforhold. Forandrin-

gerne har også medført, at lærerne nu skal kunne undervise og inkludere en større varia-

tion af elever jf. både inklusionsloven i 2012 og Folkeskolereformen 2014. Dette har af-

stedkommet, at der i langt større grad skal være fokus på den pædagogiske kompetence-

udvikling på skolerne. Der er således i dag et behov for vejledning og sparring med læ-

rerne i forhold til at udvikle lærernes pædagogiske kompetencer i en foranderlig og for-

andringsparat skoleverden. Ifølge Saugstad (2015) kræver dette mere end blot instru-

mentalisering af modeller og metoder der er rettet mod lærernes praksis. Derfor anser 

jeg det som betydningsfuldt at undersøge, hvordan lærere kan understøttes i at håndtere 

den komplekse praksis, de er blevet en del af - og om lærere gennem et vejledningsforløb 

kan tilegne sig pædagogiske strategier og kompetencer til at kunne imødekomme kravene 

om at arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer (Baltzer, 2016; Baltzer & Tet-

ler, 2005; Hedegaard-Sørensen & Grumløse, 2016; Jensen, Molbæk & Tetler, 2016; Tetler, 

2008 & 2015).  

 

I 2015 udkom rapporten ”Kommunernes omstilling til øget inklusion”, der finder, at der er 

nogle særlige forhold, der gør sig gældende for bevægelsen mod øget inklusion i folkesko-

len; her nævnes blandt andet ”inklusionsvejlederen” som et betydende og væsentligt til-

tag for udviklingen af den inkluderende skole. Selvom det anses for betydningsfuldt, at 

lærerne får mulighed for at udvikle kompetencer til at forstå og håndtere de nye udfor-

dringer, pointerer Quvang og Willumsen (2009), at det ikke er udfordringer, lærerne skal 

løse på egen hånd. 

 

Undersøgelser peger også på, at lærerne både mangler viden og kompetencer til at kunne 

imødekomme disse nye krav og forventninger. I en undersøgelse foretaget af EVA (2012) 

svarer således 88 % af lærerne, at de har brug for mere viden i forhold til at etablere og 
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udvikle inkluderende undervisningsstrategier. I de seneste opgørelser fra DLF (2014) pe-

ges der på, at 60 % af lærerne finder opgaven med at arbejde inkluderende vanskelig og 

uoverkommelig, og at lærerne i stigende grad sygemelder sig, da de ikke oplever sig kva-

lificerede til at kunne håndtere den inkluderende opgave (DLF, 2014). I Middelfart har en 

undersøgelse (Folkeskolen.dk, 2008) vist, at halvdelen af lærerne ofte eller altid føler sig 

stressede. Samtidig viser en undersøgelse fra DLF (2016), at der er sket en stigning på 31 

procent på to år af lærere, der søger væk fra folkeskolen (DLF, 2016).  

Som det fremgår af de ovenstående undersøgelser, er der således opstået et gab imellem 

de krav, den foranderlige og forandringsparate skole stiller til lærerne, og de krav, som 

lærerne oplever, de kan imødekomme. Der er derfor noget, der tyder på, at lærerne ikke 

besidder de kompetencer, de forventes at have til at kunne imødekomme fordringen om 

udvikling af inkluderende læringsmiljøer.  

Når fx lærerne anser op mod hver fjerde elev som vanskelig og problematisk (Nordahl, 

Sunnevåg, Aasen, & Kostøl, 2010), eller lærere ”fortfarande idag kan förstå uppdraget som 

att det handlar om att det är elevernas skyldighet att anpassa sig till lärares olika sätt att 

undervisa” (Blossing, 2016a, s. 2) peger det på, at lærerne ofte begrunder deres praksis-

udfordringer i elevernes mangler og problematiske adfærd fremfor at udvikle et inklude-

rende læringsmiljø. Derfor finder jeg det væsentlig med denne undersøgelse at sætte fo-

kus på, vejledningsprocessen som en del af ”den pædagogiske og didaktiske opgave i sko-

len, når målet er at skabe inklusion” (Hedegaard-Sørensen, 2013, s. 79). En af inklusions-

vejlederne udtaler sig her om den forandringsproces, hun ser skolerne er en del af: 

”Skolen er jo en stor tanker, der har og har haft en bestemt tænkning i mange 

hundrede år. Så det at skulle til at ændre på tænkninger, det er jo ikke lige 

noget man gør over natten, så der skal man arbejde på flere fronter samtidig 

og et af dem er vejlederne derude”. 

At få vendt ”tankeren” har følgelig nogle konsekvenser for lærernes lærerarbejdsliv, og 

for hvordan det kan blive muligt at støtte lærerne i at komme de nye krav i møde. Der skal, 

som det fremgår af ovenstående, arbejdes på flere fronter og flere niveauer; der findes 

således ikke en hurtig løsning eller et ”quick fix”, som kan bygge bro over det gab imellem 



19 
 

de påkrævede forandringer og lærernes muligheder for at imødekomme dem, som det 

også påpeges i Afrapportering af inklusionseftersynet (2016). 

 

De ovenstående reformer, krav og tiltag har medført, at kommunerne rundt om i landet 

har arbejdet med at imødekomme de politiske fordringer, gennem flere forskellige tiltag. 

Et af tiltagene har været at ansætte inklusionsvejledere centralt i kommunerne (kommu-

nale inklusionsvejledere); et andet har været at ansætte særlige ressourcepersoner in-

ternt på skolerne. Dette bevirker at der i flere kommuner er ansat både interne og eks-

terne inklusionsvejledere. I denne undersøgelse er det de eksterne inklusionsvejlederes 

arbejde der undersøges, de er alle ansat under PPR. Et eksempel på en organisering af en 

kommunal inklusionsvejleder ses nedenfor: 
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De kommunale inklusionsvejledere, der deltager i dette projekt, er ansat til at varetage en 

koordinerende funktion i forhold til kommunernes inklusionsstrategier og til at fungere 

som tovholdere og koordinatorer af skolernes interne ressourcepersoner. Herudover vej-

leder de lærere, der søger ekstern vejledning, da de oplever det vanskeligt at håndtere 

udfordringerne i deres praksis og ikke kan finde frem til at kunne forandre dette.  Som det 

skematiseres ovenfor, har de kommunale inklusionsvejledere en overordnet og koordi-

nerende funktion i de medvirkende kommuner og er ansat under kommunens PPR (Pæ-

dagogisk Psykologisk Rådgivning). De kommunale inklusionsvejledere er således ikke en 

del af skolens daglige drift, ej heller en del af skolens kultur. Der er derfor en indbygget 

distance imellem skolen og lærerne og den kommunale inklusionsvejleder, som ikke gæl-

der for skolernes interne ressourcepersoner. Da der i den kommunale inklusionsvejleders 

Kommune

Sundhedsplejen
Pædagogisk 
Psykologisk 
Rådgivning

Kommunal 
inklusionsvejleder

Skolens interneressourceperrsoner:

AKT vejleder, Inklusionsvejleder, 
Skolepædagoger

Skole 1

Skolens interneressourcepersoner: 

AKT vejleder, Inklusionsvejleder, 
Skolepædagoger

Skole 2

Skolens interne ressourcepersoner:

AKT vejleder, Inklusionsvejleder, 
Skolepædagoger

Skole 3

PPR Psykologer
Tale-høre 

pædagoger 

Familiehuset Børn og familie

Børne, kultur og 
idræts 

forvaltningen 

Figur 1: Eksempel på en kommunal organisering af den kommunale inklusionsvejleder 

 

Eksempel på en kommunal organisering af den kommunale inklusionsvejleder: 
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funktion (fremover kaldet inklusionsvejleder) også indgår et arbejde med kommunernes 

strategier for at udvikle og implementere en kommunal inklusionsstrategi, ligger der im-

plicit i funktionen en loyalitet i forhold til den politiske målsætning om at udvikle inklu-

derende læringsmiljøer. Som en af inklusionsvejlederne pointerer: 

Inklusionsvejleder A: ”Jeg har implicit den her, der hedder inklusion er målet 

for vores samtale, så der er ikke alle mulige andre optioner. Det er ligesom 

det, der sætter dagsordenen. Jeg er jo indlejret i en politisk målsætning og så 

er jeg også indlejret i en politisk målsætning i et teoretisk perspektiv som om-

handler læring og udvikling”.  

 

Afhandlingens problemformulering og kundskabsambition 

Det er en kundskabsambition for dette projekt at undersøge, hvordan inklusionsvejleder-

nes tilgange og strategier har betydning for læreres oplevelser af at deltage i et vejled-

ningsforløb over tid samt læreres muligheder for at udvikle et inkluderende læringsmiljø. 

Herudover er det en ambition at undersøge, hvad lærerne oplever som betydningsfuldt i 

forhold til de forandringsprocesser, der opstår gennem vejledningsforløbene. Med ud-

gangspunkt i disse ambitioner arbejdes derfor gennem hele afhandlingen med følgende 

overordnede forskningsspørgsmål: 

a) Hvordan oplever lærere at deltage i et vejledningsforløb rettet mod udvikling af egen 

inkluderende praksis? 

b) Hvilke tilgange og strategier anvender inklusionsvejlederne, og hvilken betydning har 

de for lærernes handlemuligheder? 

Forskningsspørgsmålene er udarbejdet ud fra den præmis, at udviklingen af en inklude-

rende skole også nødvendiggør professionsudvikling af lærerne, så de bliver i stand til at 

kunne møde de stillede krav og forventninger. Heri ligger også en hypotese om, at lærere 

ikke umiddelbart har de nødvendige pædagogiske redskaber, der skal til for at udvikle en 

inkluderende praksis, samt en formodning om, at lærere gennem et vejledningsforløb 

over tid kan tilegne større viden om inkluderende pædagogiske strategier og overføre 

disse til deres praksis.  
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Afhandlingens opbygning 

Det første indledende kapitel (kap. 1) præsenterer projektet og rammesætter projektets 

bidrag i forhold til tidligere forskning omkring vejledning af lærere. Kapitlerne 2, 3, 4 og 

5 inddrager viden om lærerne i det flydende moderne, fænomenet inklusion, vejledning 

af lærere og samtaleformer.  I kapitel 6 & 7 præsenteres projektets teoretiske reference-

ramme og i kapitel 8 & 9 ekspliciteres det metodologiske grundlag for projektet samt de 

etiske overvejelser. I kapitel 10, 11, 12 & 13 vil analysestrategien og analyserne præsen-

teres og dikuteres, hvorefter der i kapitel 14 fremskrives en sammenfatning af de to ana-

lyser i forhold til forskningsspørgsmålene som i kapitel 15 efterfølges af en perspektive-

ring og et forslag til videre forskning. 

 

Forskningsstatus om vejledning med lærere 

I forskningsfeltet omkring vejledning med lærere findes en divergens mellem to perspek-

tiver og tilgange. På den ene side står forskere, der argumenterer for, at den bedste effekt 

i vejledningsforløb opnås igennem en foreskrivende og rådgivende vejledning (Bladini, 

2007; Killén, 2007; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005; Peavy, 2005; Schulte, Os-

born & Kauffman, 1999; Sundqvist, 2014), og på den anden side argumenteres der for 

vejledning, der ikke er foreskrivende, en form der kan sætte refleksionsprocesser i gang 

(Ahlberg, 2007; Bladini, 2004; Hansen, 2005; 2015; Lauvås & Handal, 1995; Lindqvist, 

2012; Rogers, 1967). 

Ifølge Schulte, Osborn & Kauffman (1999) viser den foreskrivende og rådgivende vejled-

ningstilgang gode resultater, når det gælder lærerens muligheder for at undervise ele-

verne og elevernes indlæring, men det er den ikke-foreskrivende vejledningstilgang, der 

har vundet mere og mere indpas i nyere tid og særligt i nordiske sammenhænge. Det er 

en vejledningsform, der leder til en mere symmetrisk relation mellem vejleder og vejledte, 

hvor refleksioner over praksisudfordringer er i fokus. Undersøgelser peger også på, at 

lærerne anser den refleksive form for vejledning for den mest virksomme (Schulte & Os-

born, 2003; Tysinger, Tysinger & Diamanduros, 2009).  
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Der er med andre ord sket et skifte i forhold til, hvad der har været behov for, når det 

omhandler vejledning af lærere (Plant, 2005). I en aristotelisk forståelse må det antages, 

at der er opstået et behov for vejledning, som retter sig mod et situeret læringssyn. Altså 

vejledningsforløb med lærere, hvor det bliver muligt for læreren at udvikle sine praktiske 

kundskaber og pædagogiske kompetencer i en stadigt mere foranderlig og forandrings-

parat inkluderende skolepraksis (Saugstad, 2015). 

Vejledningsfeltet er et forskningsfelt, der har sine rødder i amerikansk forskning og mest 

er udviklet i en angelsaksisk kontekst (Näslund, 2007). Forskningen i den angelsaksiske 

del af verdenen handler dog almindeligvis om skolepsykologers vejledning af lærere, der 

har elever med indlæringsvanskeligheder i klassen (Erchul, & Sheridan, 2014), og disse 

tager oftest udgangspunkt i psykologers intervention med lærere i specialskoler. Da min 

undersøgelse tager udgangspunkt i lærere fra almenskoler, samt at de vejledere, der del-

tager i denne undersøgelse, selv er uddannede lærere (med efteruddannelser af forskel-

lige karakter) og ikke er uddannede psykologer, har jeg ikke fundet det relevant at ind-

drage forskning herfra.  

I min søgen efter relevant forskning omkring vejledning af lærere har jeg benyttet neden-

stående databaser. Jeg har fundet det relevant at afgrænse søgningen, og derfor er søg-

ningen tidsbegrænset til >1994, da det var det år Salamanca-erklæringen blev underskre-

vet. Jeg har søgt i databaserne ERIC og Psycinfo, søgeordene er beskrevet i nedestående 

tabel: 
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Oversigt over søgestrategi 

 

Databaser 

> år 1995 

ERIC Psycinfo 

Søgeord Danske: 

vejledning, supervision, coaching, 

rådgivning, inklusionsvejleder, 

lærere og skolelærere.  

 

Engelske: 

Supervision, guidance, teacher, 

schoolteacher, inclusive educa-

tion, inclusion. 

Danske: 

vejledning, supervision, coaching, rådgiv-

ning, inklusionsvejleder, lærere og skole-

lærere.  

 

Engelske: 

Supervision, guidance, teacher, school-

teacher, inclusive education, inclusion. 

Hits 38 44 

 

 

Som det fremgår af tabellen, har det været begrænset, hvor mange forskningsprojekter 

der fremkom gennem denne søgning.  

Jeg vil alligevel fremhæve det australske forskningsprojekt ”Developmental coaching for 

high school teachers: Executive coaching goes to school, University of Sydney” af Grant, 

Green & Rynsaardt (2010), som undersøger, hvilken betydning coaching har for 

`highschool teachers`. Undersøgelsens resultater viser, at coaching har indflydelse på læ-

rernes oplevelse af stress, resiliens og arbejdstrivsel. Lærerne oplyser alle, at de har en 

oplevelse af nedsat stress, en større oplevelse af resiliens og en større grad af trivsel på 

arbejdspladsen efter coachingforløbet (Grant et al, 2010). Jeg har valgt at medtage denne 

undersøgelse, da resultaterne er interessante for min undersøgelse, idet resultaterne 

netop tager udgangspunkt i læreres oplevelser af et interventionsforløb.  

Herudover er empirisk forskning omkring betydningen af vejledning af lærere ret så be-

grænset og ofte er litteraturen snarere erfaringsbaseret end forskningsbaseret (Ahlberg, 

2007 & 2013; Bladini, 2004; Näslund, 2007; Sundqvist, 2012; von Ahlefeld Nisser, 2009; 

von Ahlefeld Nisser, Sundqvist, Ström, 2014; Åberg 2007). Samtidig efterspørges der flere 

Figur 2: Oversigt over søgestrategi 
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længerevarende studier af vejledning af lærere og betydningen af vejledningen i forhold 

til lærernes pædagogiske praksis (Ahlberg 2013; Bladini, 2004; Näslund, 2007; Sundqvist, 

2012; von Ahlefeld Nisser, 2009; von Ahlefeld Nisser, Sundqvist, Ström, 2014). 

Lærerne i denne undersøgelse arbejder i den almene folkeskole og er lærere fra 0. til 10. 

klasse, derfor har relevanskriterierne også været at finde forskning, der undersøger vej-

ledning af lærere inden for den almene folkeskole. 

 

Nordiske studier 

I de nordiske studier, som jeg inddrager, peges der i to retninger indenfor den reflekte-

rende vejledningsform. Dels peges der på en retning, der handler om, hvordan lærerens 

refleksive muligheder øges gennem vejledning, og dels på hvordan samtalernes form og 

indhold har betydning for læreres muligheder for at udvikle deres praksis. Som det tidli-

gere er beskrevet, har forskningen omkring vejledning af lærere ændret sig mod en mere 

reflekterende vejledningsform i takt med, at behovene har ændret sig (Lauvås & Handal, 

1995; Lendahls Rosendahl & Rönneman, 2005; Løve, 2009; Løw, 2009; Näslund, 2007; 

Plant, 2005; Sundqvist, 2012). 

På trods af min tidsafgrænsning i søgningen efter relevant forskning vil et af de tidlige 

studier inden for vejledning ”Vi må ha ekstra hjælp” af Johannessen (1990) være med-

tænkt på grund af sin historicitet, der afspejler, at behovet for vejledning ikke er et nyt 

fænomen, men også har været gældende for over 25 år siden. I Johannessens forskning 

undersøges vejledende støttefunktioner fra PP-tjenesten (pædagogisk-psykologisk tjene-

ste) i Norge. Her peger hun på, at et vellykket vejledningsforløb er kendetegnet ved, at de 

vejledte udvider deres forståelser og tolkninger af problemstillinger, samt at de vejledte 

også får øje på sig selv som en del af problemstillingen (Johannessen, 1990). Resultaterne 

viser således, at det er muligt gennem vejledningsforløb dels at udvikle forskellige forstå-

elser af en problemstilling, og dels at det igennem vejledningsforløb også er muligt at ind-

drage praksisforståelser og dermed forandringer af praksis (Johannessen, 1990). 

I Ahlberg, Klasson og Nordevalls forskningsprojekt ”Reflekterande samtal för pedagogisk 

utveckling” (2002) peges der på, hvordan vejledning kan være med til at tilbyde lærere et 
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refleksionsrum, hvori de kan relatere sig kritisk og konstruktivt til deres praksisudfor-

dringer. Analyserne i studiet viser, at lærerne oplever, at vejledningssamtalerne har stor 

betydning for udviklingen af deres praksis samt på deres måder at forholde sig til de ud-

fordringer på, de står med i praksis. Lærerne påpeger ydermere et ønske om, at samta-

lerne skal indgå som en del af deres ordinære praksis, og at samtalerne udgør en mulighed 

for ikke bare at udvikle deres egen professionelle praksis, men også hele skolens virksom-

hed (Ahlberg, 2013; Ahlberg, Klasson og Nordevall, 2002).  

Bladinis forskning (2004) ”Handledning som verktyg och rum för refleksion” bygger på in-

terview og observationer af vejledningssamtaler med 11 specialpædagoger/lærere. Stu-

diet viser, at vejledning af lærere skaber forandringer i praksis, når der skabes rum for 

refleksioner. Der fremanalyseres to forskellige måder at tale om forandringer på: foran-

dringer der retter sig mod lærernes perspektiv og forandringer der fremkommer gennem 

rådgivning af lærerne. Når vejledningen bliver betragtet som et værktøj, benytter vejle-

deren sig af at give råd, og vejlederrollen bliver mere karakteriseret hen imod en ekspert-

rolle. Når vejledningen skaber mulighed for et refleksionsrum, benytter vejlederne til-

gange og strategier, der kan understøtte og udvide lærernes tænkning om deres udfor-

drende praksis. Her bliver vejlederrollen mere undersøgende, udforskende og nysgerrig. 

Bladini fremhæver samtidig, at der eksisterer et behov for forskning af længerevarende 

vejledningsforløb med lærere (Bladini, 2004).  

I von Ahlefeld Nissers studie ”Vad kommunikation vill säga – En iscensättande studie om 

specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal” (2009) findes der blandt andet frem 

til, at der er behov for flere kvalificerede pædagogiske samtaleprocesser for alle lærere i 

skolen; samtaler som kan give mulighed for at anlægge et mere kommunikativt perspektiv 

på problemstillinger og de udfordringer, lærerne møder i deres praksis. Hun efterlyser en 

specialpædagogisk funktion, som kan udfordre indgroede og ureflekterede forestillinger 

hos lærere, skoleledelser og andre faggrupper gennem professionelle samtaler. Samtaler 

som von Ahlefeld Nisser senere kalder ”knowledge-creating dialogues” (von Ahlefeld Nis-

ser, 2009), altså vidensskabende samtaler mellem lærer og eksempelvis vejleder. 

I Sundqvists studie ”Perspektivmöten i skola och handledning: Lärares tanker om special-

pedagogisk handledning” (2012) fremgår det, at når vejledning sker i specialpædagogiske 
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kontekster, er der en tendens til, at vejledningen oftest bliver af en foreskrivende og råd-

givende karakter. Her træder den specialpædagogiske videndeling i forgrunden og bliver 

et vigtigt aspekt af vejledningen og vejlederens funktion. Dette betyder, at der efterspør-

ges specifik viden om indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser samt viden om 

hvilke pædagogiske metoder på både individ- og klasseniveau, der kan understøtte ele-

verne i klassen. Samtidig pointerer Sundqvist, at lærerne i hendes studie oplever, at de 

reflekterende og ikke-foreskrivende vejledningssamtaler fremmer deres refleksions mu-

ligheder. Studiet pointerer at det må betvivles, hvorvidt hurtige råd og løsninger egentlig 

giver blivende forandringer for læreren i praksis på lang sigt (Sundqvist, 2012).  

I det danske forskningsprojekt ”De mange veje -mindre specialundervisning, styrket faglig-

hed og øget rummelighed” (Zobbe, Madsen, Feilberg, Sørensen, & Ertmann, 2010), som er 

igangsat af Undervisningsministeriet med støtte fra satspuljerne, deltog 22 kommuner. 

Formålet var at ”fastholde elever i den almindelige undervisning og reducere henvisningen 

til specialundervisning” (Zobbe et al, 2010, s. 6). I Ishøj Kommunes delprojekt ”Mere trivsel 

i klasserne” superviserede to psykologer fra PPR 13 lærere fra seks forskellige skoler seks 

gange med to ugers mellemrum. Undersøgelsen pegede på, at lærerne oplevede en større 

arbejdsglæde og trivsel i deres hverdag efter supervisionsforløbet. Herudover pegede re-

sultaterne på, at der i PPR regi er brug for en tredje funktion, ud over den klinisk udre-

dende og den konsultative funktion. En tredje funktion, som er målrettet et samarbejde 

mellem PPR og skolen, og som rettes mod lærerne og deres behov for at få vejledning og 

supervision (Zobbe et al, 2010). Med andre ord peges der på, at der i PPR-regi bør etable-

res en vejledende funktion såsom den ”kommunale inklusionsvejleder”. 

 

Opsamling 

Samlet set peger undersøgelserne på, at lærere oplever det som frugtbart at deltage i vej-

ledningsforløb. Undersøgelserne fremhæver, at lærere, der får mulighed for at reflektere 

over deres praksisproblemstillinger, får mere specifik viden i forhold til de udfordringer, 

de oplever i deres praksis, samt at de får mulighed for at tilegne sig en større viden om-

kring elevernes forskellige forudsætninger, som alt sammen kan være med til at åbne op 

for nye handlemuligheder for lærerne. Herudover viser den danske undersøgelse ”De 
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mange veje” og det australske forskningsprojekt, at lærere oplever, at de trives bedre og 

er blevet gladere for at være lærere efter, efter de har deltaget i et vejledningsforløb.  

Dog efterlyses der i flere af undersøgelserne langvarige empiriske studier og mere forsk-

ning omkring vejledning af lærere over tid (Ahlberg, 2013; Bladini, 2004; Näslund, 2007; 

Sundqvist, 2012; von Ahlefeld Nisser, 2009; von Ahledfeld Nisser, Sundqvist, Ström, 

2014). Der efterspørges således empiriske studier, der følger vejledningsforløb over tid, 

og forskning der tager afsæt i empiriske fund af betydningen af vejledning for lærere i 

forhold til at udvikle inkluderende læringsmiljøer i den almene skole, hvilket nærværende 

forskningsprojekt ønsker at bidrage med viden om. 

Der er således ingen af undersøgelserne, der har fulgt læreres forandringsprocesser igen-

nem et vejledningsforløb over tid med henblik på at undersøge, hvordan lærere oplever 

at få mulighed for at skabe forandringer i deres praksis samt den betydning, vejlederens 

strategier og tilgange har for læreres handlemuligheder i forhold til at udvikle inklude-

rende læringsmiljøer.  

Med andre ord peger en opsummering af ovenstående undersøgelser på, at der netop 

mangler forskning, der følger vejledningsforløb over tid, og som tager udgangspunkt i læ-

reres oplevelser af et vejledningsforløb før, undervejs og efterfølgende. Forskning der føl-

ger vejledningssamtaler og læreres forandringsprocesser tæt, både i selve vejlednings-

konteksten, og gennem lærernes oplevelser af at være i lærerarbejdslivsverden. 

 

Afhandlingens bidrag 

Ambitionen med denne afhandling er derfor at bidrage med et særligt perspektiv i forhold 

til, at denne undersøgelse netop både følger lærernes forandringsprocesser over tid, de-

res oplevelser af at deltage i et vejledningsforløb og vejledernes vejledningsdidaktiske 

strategier og tilgange over tid.  

Ud over dette tidsperspektiv tager denne undersøgelse sit udgangspunkt i et særligt ud-

snit af lærere; lærere der oplever deres praksis særligt udfordrende, og lærere der selv 

har søgt om at deltage i et vejledningsforløb med eksterne inklusionsvejledere. Derfor er 
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denne forskning funderet i en undersøgelse af, hvordan netop disse lærere oplever deres 

lærerarbejdsliv og hvilke specifikke udfordringer, de står i, samt hvordan disse lærere kan 

støttes og vejledes i at udvikle en inkluderende praksis. Lærernes oplevelser af at deltage 

i et længerevarende vejledningsforløb er baseret på empiriske og teoretisk informerede 

case-analyser. Ligeledes er vejledernes perspektiver på vejledningsforløbene baseret på 

en empirisk og teoretisk informeret cross case-analyse (Yin, 1994; 2014). 

Gennem observationer af vejledningssamtaler og interviews med både lærere og vejle-

dere flere gange gennem vejledningsforløbene har jeg søgt efter viden og indsigt i forhold 

til, hvordan lærere gennem vejledningsforløb udvikler deres praktiske visdom ”fronesis”, 

og hvordan de gennem refleksive processer får indsigt i ”arete” (Biesta, 2014; Saugstad, 

2015), altså hvordan lærerne agerer og opfatter sig selv som lærere. Aristoteles´ distink-

tion mellem poiesis og praxis kan hjælpe med at forstå, at lærere ikke blot har brug for 

viden om, hvordan man gør ting (techne), men i særdeleshed også har brug for praktisk 

visdom (fronesis). Lærere skal altså ikke bare være kompetente i forhold til viden, men 

skal også udvikle deres pædagogiske egenskaber i praksis. Egenskaber, der både omhand-

ler, hvordan man er lærer, og hvordan man agerer som lærer; egenskaber som Aristoteles 

kaldte ”arete” (Biesta, 2014; Saugstad, 2015). Jeg søger således viden omkring en vejled-

ningsproces, hvor læreren gennem vejledningssamtaler gives mulighed for situeret at re-

flektere over både fronesis og techne, altså reflektere over praksis og reflektere over hvor-

dan man som lærer, kan handle og agere i en inkluderende skole (Biesta, 2014; Hede-

gaard-Sørensen, 2009; Saugstad, 2015). 

Med udgangspunkt i forskningsspørgsmålene: Hvordan oplever lærere at deltage i et vej-

ledningsforløb rettet mod udvikling af egen inkluderende praksis samt hvilke tilgange og 

strategier anvender inklusionsvejlederne? og Hvilken betydning har de for lærernes handle-

muligheder? har jeg derfor været interesseret i at undersøge, hvordan lærere oplever at 

deltage i et vejledningsforløb. Jeg benytter en fænomenologisk-teoretisk tilgang, der lader 

et førstepersonsperspektiv være det bærende grundlag for analyserne. Jeg har også været 

interesseret i at undersøge, hvorfor lærerne har søgt om vejledning, og hvordan vejled-

ningen har haft betydning for deres lærerarbejdsliv og deres praksis. Jeg har derfor fundet 

det relevant at anvende kulturhistorisk virksomhedsteori, for at give mulighed for at ana-

lysere, hvordan lærerne både formes af og bidrager til at forme den samfundsmæssige og 
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kulturelle verden, som både historisk og strukturelt omfatter særlige betingelser og mu-

ligheder i lærernes arbejdslivsverden. Herudover har jeg været interesseret i at under-

søge hvilke tilgange og strategiske overvejelser, vejlederne har gjort sig undervejs gen-

nem vejledningsforløbet.  
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2. DET FLYDENDE MODERNE 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Læreren i det flydende moderne 

For at blive klogere på den kompleksitet, som udgøres af de betingelser og den forviklet-

hed, lærerne befinder sig i, har jeg fundet det relevant at undersøge den lærerarbejdslivs-

verden, læreren handler ud fra. Näslund (2007) pointerer, at når vejledning foregår i et 

professionsøjemed, forekommer der påvirkninger udefra ind i vejledningen både fra kol-

legaer, elever, organisation og politiske forhold, og for at begribe de forhold, som lærerne 

må forholde sig til i deres lærerpraksis, vil jeg i dette afsnit kigge nærmere på lærernes 

foranderlige praksis og de standardiseringskrav, der stilles til skolerne i det flydende mo-

derne.  

 

Lærerne står i dag, som tidligere beskrevet, i en kompleks praksis, der på mange måder 

opleves udfordrende for den enkelte lærer (Blossing, 2016; 2016a; Nordahl, 2010; San-

ner, Rundwall & Hermansson, 2015). Undersøgelser tyder på, at læreres måder at erfare 

udfordringer i praksis på har betydning for, hvordan lærere trives som lærere, og dermed 

for, hvordan de imødekommer de krav og forventninger, der i stigende grad stilles til dem 

(Baltzer, 2016; Baltzer & Tetler, 2005; Hedegaard-Sørensen & Grumløse, 2016; Jensen & 

Tofteng 2014; Jensen et al., 2016; Tetler, 2005; 2008; 2011; 2015).  

 

Lærere må altid ses i en bredere optik, da de agerer og er en del af en social virkelighed 

(Fink-Jensen, 2012). Derfor bliver det i denne fænomenologisk funderede undersøgelse 

relevant at undersøge den verden, der omgiver lærerne, den verden, der påvirker lærerne, 

den verden, der har betydning for, hvordan det opleves at være i lærerarbejdslivsverde-

nen. Zahavi & Overgaard (2005) pointerer netop, at en fænomenologisk undersøgelse 

også må tage højde for den sociale virkelighed, hvor mennesker ”… er engagerede i en 

mangfoldighed af sociale relationer. Disse aktører har interesser, motiver, de har en selvfor-

ståelse og forståelse af den verden, de lever i. Socialvidenskaben må tage højde for alle disse 

aspekter” (Zahavi & Overgaard, 2005, s. 176). Derfor kan lærernes oplevelser ikke stå 
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alene i en fænomenologisk undersøgelse, men må derimod medtænkes i et kulturelt og 

samfundsmæssigt perspektiv. 

 

Det flydende moderne 

Vi lever i dag i et hurtigt skiftende samfund, som ofte defineres som en postmoderne tids-

alder, en æra hvor det forventes, at borgere er fleksible, omstillingsparate og mobile. Sam-

tidig med denne fordring om bevægelighed og foranderlighed er staten overgået fra en 

velfærdsstat til en konkurrencestat (Pedersen, 2011; 2015). Dette har betydning for, 

hvordan synet på borgernes pligter er, da der i en konkurrencestat indgår en tækning om, 

at alle borgere skal bidrage, så samfundet kan blive så konkurrencedygtigt som muligt i 

den globale verden (Baumann, 1991; 2000; Løw, 2009; Pedersen, 2011; 2015).  

Til forskel fra det moderne samfund, hvor de menneskelige frigørelsesprocesser var i cen-

trum, er omdrejningspunktet i den flydende modernitet de sociokulturelle forandringer, 

hvor måden, vi relaterer os til hinanden på, også forandres (Bauman, 2000). I den fly-

dende modernitet fokuseres der på, hvordan ændringer af hverdagslivets praksisser kan 

lede til nye orienteringsmuligheder og nye identitetsmønstre, hvor det flydende består i, 

at intet er fast, men at alt altid er i bevægelse (Poder, 2007). Denne bevægelighed stiller 

store krav til det postmoderne menneske og betyder blandt andet, at vi som ”flydende in-

divider” skal kunne reflektere over vores handlinger, fordi vi er nødt til at gøre noget an-

det, end vi gjorde tidligere, da alt er foranderligt, og intet længere er fast, og vi kan således 

ikke agere i forhold til tidligere erfaringer (Brinkman, 2014). Dette gør sig gældende i vo-

res professionelle virke såvel som i vores privatsfære. Således bliver vores professionelle 

identiteter udfordret både fagligt og praktisk og nødvendiggør en stadig forandring og 

udvikling for at kunne imødekomme forventningerne og de stillede krav (Illeris, 2015; 

Pedersen, 2011; 2015; Poder, 2007). 

I en postmoderne verden er læring allestedsnærværende og hører aldrig op; vi lever i et 

såkaldt ”indlæringslaboratorium”. Det er et ”laboratorium”, hvor mulighederne for en livs-

lang og livsomfattende læring styrkes gennem tilpasning og fleksibilitet over for samfun-

dets kontinuerlige, voksende krav til sine indbyggere (Kvale, 2007, s. 59). I en foranderlig 

verden giver det ikke mening at forestille sig, at vores viden og de engang erhvervede 
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kompetencer ikke bliver udfordret og derfor altid bør udvikles igennem hele éns profes-

sionelle virke som livslang læring (Kvale, 2007). Det postmoderne samfund kræver såle-

des aktive borgere, som selv er motiverede for at styrke deres personlige og professio-

nelle udvikling. Livslang læring bliver dermed en nødvendighed for en fleksibel tilpasning 

til markedsændringerne i forbrugersamfundet og i konkurrencestaten (Kvale, 2007). Der-

for må der løbende være en åbenhed over for de forandringer, vi møder undervejs gen-

nem vores professionelle virke, hvor eksempelvis læreren som professionel skal kunne 

flyde med i modernitetens bevægelighed og foranderlighed. Dette kan få betydning for, 

hvorledes læreren professionelt oplever at kunne håndtere disse nye krav; hvor skin-

nerne, med andre ord, ofte lægges samtidig med, at toget kører. Derfor kan lærerne i yder-

ste konsekvens miste troen på sig selv, deres faglighed og professionelle dømmekraft, hvis 

lærerne ikke oplever at kunne håndtere de krav, der stilles. Læreren mister da troen på at 

have de fornødne komepetencer til at kunne håndtere faglige og professionelle udfordrin-

ger, som læreren bliver mødt af og stillet overfor (Tetler & Baltzer, 2009, Willig, 2009; 

2016).  

 

Nye tider i skolen 

Hensigten med skolens virke har forandret sig fra et dannelsesorienteret og demokratisk 

medborgersyn til en bestræbelse på, at eleverne skal være så fagligt dygtige som muligt, 

så de kan gøre sig gældende i konkurrencestaten (Biesta, 2014; Moos, 2016; Pedersen, 

2015). Fra midten af 1990`erne gennemgår de offentlige institutioner en professionalise-

ring, hvilket betyder, at fokus på målstyring, evaluering, innovation og undervisningsdif-

ferentiering i skoleregi bliver væsentlige styringsredskaber. Der gøres dermed op med en 

folkeskole, som er traditionel og gammeldags (Ratner, 2013, s. 89). Ligeledes bliver folke-

skolen drejet mod idéen om den inkluderende og demokratiske skole, som indeholder et 

ønske om ligebehandling og lige adgang til uddannelse for alle (Salamanca-erklæringen, 

1994). Dette betyder, at der må udvikles nye læringssyn og nye måder at organisere un-

dervisningen på, så lærerne kan imødekomme kravet om at kunne inkludere en større 

variation af elever (Ratner, 2013; Sanner, Rundwall & Hermansson, 2015; Tetler, 2010; 

2011; Tetler, Ferguson, Baltzer & Boye, 2011).  
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Saugstad (2015) pointerer, at der på trods af det flydende modernes forsøg på at gøre op 

med en bureaukratisering, der tilhørte det moderne samfund, til stadighed kommer flere 

og flere regler og strammere forskrifter for den professionelles praksisfelt fremfor fx at 

give lærerne mulighed for pædagogisk og professionelt at arbejde med de nye læringssyn 

og tænkningen om den inkluderende skole (Hedegaard-Sørensen & Grumløse, 2016; 

Saugstad, 2015). Som fx det at 96 % af alle elever skal være inkluderet ved udgangen af 

2015, samt at alle elever skal øge deres faglige kunnen (Baviskar, Dyssegaard, Egelund, 

Lausten, Lynggaard & Tetler, 2013; KL og Regeringen, 2012; retsinformation.dk). 

Samtidig med at lærerne bliver mødt med forventninger om at kunne håndtere øget in-

klusion og højere fagmål, ses også en forandring i lærernes rolle i samfundet. Lærerrollen 

gennemgår en udvikling fra at have en indbygget samfundsmæssig autoritet til, at læreren 

i højere grad i dag selv skal skabe denne autoritet. I dag har læreren ikke som tidligere en 

naturlig autoritet; lærerens autoritet er til forhandling hver dag, og forhandlingen foregår 

i mange af lærerens relationer (Schultz Jørgensen, 2003; 2006). Samtidig skal flere og 

flere nye opgaver implementeres i lærerens praksis, og det stiller læreren i et krydspres 

imellem flere positioner, der fastholder læreren i hele tiden at skulle dygtiggøre sig (Tet-

ler, 2005; 2008; 2011). Lærerens rolle og professionalitet i det flydende moderne nød-

vendiggør, at lærerens faglighed og professionelle virke forandres i takt med det omgi-

vende samfund; og ikke mindst fordi skolen afspejler det samfund, som skolen er en del 

af (Allan, 2008; 2010). 

Som det er fremgået, har lærere i den danske folkeskole i flere år været underlagt mange 

omstillings- og forandringsprocesser, og derfor er lærernes praksis blevet endnu mere 

kompleks og dilemmafyldt (Molbæk, 2016). En kompleksitet, der dels omhandler en legi-

timitetskrise og dels omhandler, hvordan der kan udvikles nye handlemuligheder, nye 

måder at undervise på og nye måder at forholde sig til den inkluderende fordring på. En 

dilemmafyldt praksis, der udspringer af visionerne om inkludering og alles deltagelse i 

fællesskabet på den ene side og den lokale udmøntning og den enkeltes ret og pligt på den 

anden side (Barton, 1997; Erten & Savage, 2012; Tetler, 2005; 2011; 2015). Dermed er 

der sket en af-traditionalisering af lærerens tidligere handlemåder og måder at tilgå prak-

sis på. Det kan være svært at forestille sig, at læreren umiddelbart bare kan indgå i alle 

disse nye opgaver uden nogen form for kvalificering eller omlæring (Hermansen, 2003). 

https://www.retsinformation.dk/
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Denne kvalificering kunne eksempelvis foregå gennem efteruddannelse af lærerne, eller 

ved at læreren blev tilbudt et refleksivt rum, hvor læreren fik mulighed for at forholde sig 

til alle disse forhold på en reflekteret måde. Det kunne fx foregå gennem vejledningssam-

taler (Bladini, 2004; Hermansen, 2003; Løw, 2009; Sundqvist, 2014; von Ahlefeld Nisser, 

2009); hvorvidt lærerne allerede bliver tilbudt disse muligheder for at kunne kvalificere 

sig, undersøges nærmere i næste afsnit. 

 

Lærernes muligheder for støtte i en dansk kontekst 

I min søgen efter retningslinjer for hvilke muligheder, lærere har for at få støtte og vejled-

ning i en dansk kontekst, har jeg søgt igennem Kommunernes Landsforening, Dansk Cen-

ter for Undervisningsmiljø, Undervisningsministeriet, i folkeskoleloven og i forsknings-

rapporter, der inddrager et lærerperspektiv i forhold til, hvordan lærere kan få støtte af 

ressourcepersoner. I dette arbejde er jeg blevet jeg opmærksom på, at det i langt de fleste 

tekster er beskrevet, hvilke rettigheder og muligheder eleverne har for at få støtte til 

bedre trivsel med henblik på at være en del af den inkluderende skole, og at lærernes 

trivsel ikke er i fokus.  

Blandt andet beskriver bekendtgørelserne for både folkeskolen og specialundervisning, 

hvordan elevernes trivsel skal tilgodeses, ligeså bliver elevernes perspektiv fremstillet i 

AKT-temahæftet fra UVM (2000) samt i DCUM-vejledningen. Lovgivningen og retningslin-

jerne for PPR retter sig også generelt mest mod eleverne, dog bliver både potentialer og 

nye bevægelser mod den konsultative funktion hos PPR også beskrevet. Der er med andre 

ord ikke særlige retningslinjer for, hvilke muligheder og rettigheder lærere har for at få 

støtte og bistand i forhold til udvikling af deres professionelle virke på trods af, at der i 

skolereformen fra 2014 bliver henstillet til, at lærernes kompetencer skal øges (Skolere-

formen, 2014), på trods af at dette bliver økonomisk supporteret: Der er således som led i 

folkeskolereformen 2014 afsat 1 mia. kroner til kompetenceudvikling af lærere og pædago-

ger i årene 2014-2020, herunder er understøttelsen af inklusionsindsatsen et indsatsområde 

(KL, 2014). Der ligger derfor et særligt skisma i at forvente og stille krav til lærere uden 

at etablere forhold, der kan hjælpe dem med at udvikle praksis i forhold til disse krav. 
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Folkeskoleloven har siden 1970`erne rummet en forpligtigelse til at yde specialpædago-

gisk bistand. Både op igennem 1980`erne og 1990`erne blev der sat yderligere fokus på 

specialundervisning, hvilket bl.a. skete gennem revideringer af specialundervisningen i 

folkeskoleloven i både 1990, 1993, 1999 og senest i 2012 (Ratner, 2013). Særligt er loven 

fra 1993 interessant i forhold til den inkluderende skole samt den professionalisering af 

lærerrollen, der medfulgte. Der skete således et opgør med ”den privatpraktiserende læ-

rer”, idet lærerne blev forpligtet på kollektive arbejdsformer og nye forståelser af kvalitet 

(Ratner, 2013, s. 90). Der indtraf dermed et skift fra at tale om undervisning til at tale om 

læringsmiljøer, differentiering og den individuelle elevs læring, idet idéen var, at folke-

skolen løbende skulle udvikle læringssynet og læringspraksissen (Ratner, 2013). Der blev 

således stillet krav om, at læreren skulle differentiere undervisningen og rette undervis-

ningen specifikt til den enkelte elevs behov og forudsætninger.  

I 2000 udkommer temahæftet ”Adfærd, kontakt og trivsel – Synspunkter på undervisnin-

gen af børn og unge med særlige behov” fra UVM. I hæftet lanceres en ny tilgang til at 

identificere og forstå problemstillinger kontekstuelt og relationelt fremfor patologisk, 

iboende og individuelt. I tidligere bekendtgørelser for specialundervisning blev der taget 

udgangspunkt i en kompensatorisk tankegang, hvori det forudsattes, at eleven var pro-

blemet, der skulle arbejdes med. Med lanceringen af temahæftet og de efterfølgende an-

sættelser af AKT-vejledere på skolerne blev der sat gang i en anden forståelse og identifi-

cering af problemstillinger (Jensen & Ritchie, 2014). Ifølge EVA (2011) var der i 2011 an-

sat AKT-vejledere på 61 % af skolerne. Deres funktion handler om at støtte udvikling af 

elevers trivsel samt at indgå som sparringspartnere for skolens personale, når der opleves 

vanskeligheder i forhold til elevers adfærd, kontakt og trivsel, men dette fokus er stadig 

med udgangspunkt i elevens trivsel (Jensen & Ritchie, 2014).  

I bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 665 (2014) fremgår det, at elever, der har brug 

for støtte ud over undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supple-

rende undervisning eller anden faglig støtte. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 693 af 

20.6.2014, at der bl.a. kan ydes specialpædagogisk bistand til lærere, hvis indsats har be-

tydning for elevens udvikling, samt bistand i forhold til undervisning og træning i funkti-

onsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe funktionsvanskeligheder. Der 

sker således en åbning mod at støtte lærerne i at arbejde mere specialpædagogisk, men 
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med et kompensatorisk perspektiv, idet der skal arbejdes med, at funkionsvanskelighe-

derne skal afhjælpes. 

Andre støttende instanser ligger bl.a. hos PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som 

igennem en årrække har været under omstilling mod en mere konsultativ funktion (Niel-

sen, 2011). I forskningsrapporten ”De mange Veje” peges der blandt andet på, at de øgede 

inklusionskrav til skolerne har ganske særlige konsekvenser for PPR som skolens tætte-

ste samarbejdspartner på området (Nielsen, 2011). I rapporten ”Pejlemærker for fremti-

dens pædagogisk-psykologiske rådgivning”, bestilt af KL (2013), peges der på, at PPR skal 

yde supervision og rådgivning til lærerne, samt at PPR-medarbejderne udover at skabe 

rum for refleksion og læring bør kende til og have den fornødne indsigt i lærernes praksis, 

som en kommunal inklusionsvejleder, der er uddannet lærer, kunne have. Rapporten pe-

ger yderligere på, at PPR udvikles meget forskelligt i kommunerne, hvilket betyder, at der 

hersker en form for vikårlighed i forhold til, hvilke tilbud lærere har om vejledning og 

rådgivning i forhold til arbejdet med at udvikle den inkluderende skole (KL, 2012). I rap-

porten `Viden om inklusion` fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2013) 

fremhæves det, at lærere bør have adgang til bistand fra ressourcepersoner, efteruddan-

nelse og støtte i forhold til at inddrage nye undervisningsmetoder og arbejde med nye 

interventionstiltag, når målet er at udvikle en inkluderende skole (Dyssegaard & Larsen, 

2013).  

Dokumentationsprojektet ”Kommunernes omstilling til øget inklusion” (Baviskar, Dysse-

gaard, Egelund, Lausten, Lynggaard, de Montgomery & Tetler) indeholder tre rapporter 

fra 2013, 2014 og senest 2015, som afdækker status for inklusionsindsatsen i 12 kommu-

ner. I første rapport fra 2013 peges der bl.a. på, at kommunernes inkluderende indsatser 

er meget forskellige, særligt i forhold til hvor længe den enkelte kommune har arbejdet 

med inklusion, men også i forhold til hvordan ressourcepersoner og PPR inddrages i ar-

bejdet mod en inkluderende skole. I rapporten fra 2014 fremgår det blandt andet, at læ-

rerne ikke føler sig fagligt klædt på til inklusionsopgaven og derfor har brug for bistand. I 

rapporten fra 2015 fremgår det, at lærerne oplever, der er sket et fald i omfanget af kom-

petenceudvikling. 
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Selvom lærerne har behov for at få støtte og vejledning og bør have mulighed for at kunne 

tilegne sig større viden og bedre indsigt i forhold til at udvikle inkluderende læringsmil-

jøer, står lærerne stadig i ”et dobbelt krydspres i forhold til at indfri inklusionskravet og 

håndtere standardiseringskravet. Dilemmaet består i, at vejledninger og Fælles Mål taler om 

fastlagte og statiske mål, mens den øgede elevmangfoldighed mere end nogensinde kalder 

på læreprocesser der har en dynamisk karakter” (Tetler et al., 2011, s. 13). Tetler beskriver 

det dobbelte krydspres som et dilemma, men det forekommer dog ikke ”bare” som et di-

lemma, der er til at løse, men fremstår snarere som et paradoks. Et paradoks, hvor det 

forventes, at lærerne skal kunne håndtere en stadigt mere dynamisk praksis, som befor-

drer refleksioner over situerede problemstillinger i klassen og samtidig er styret af et sta-

tisk mål om hvor mange elever, der kan inkluderes, og hvor hurtigt det kan gøres.  

På grund af lærernes forandrede og udfordrende praksis er der i de seneste årtier skrevet 

bøger, der alle peger på, hvordan særlige metoder og redskaber kan hjælpe lærerne i de-

res praksis. Det er metoder og redskaber, som er tænkt som hjælp og støtte til lærerne i 

deres komplekse praksis, men disse metoder og redskaber kan komme til at virke som 

påtagede og dogmatiske handlinger i lærerens profession, hvis lærerne ikke kan se me-

ningen med at benytte dem og ikke selv er med til at udvikle dem (Allan, 2008; Tetler, 

2011; Tønnesvang, 2008).  

Ud over dette skisma ligger der også en implicit antagelse om at kunne udvikle metoder 

og redskaber, som er alment gældende for alle lærere i alle praksissituationer; dvs. en 

bagvedliggende forståelse af, at når bare læreren følger ”lærermanualen, så bliver under-

visningen god” (Saugstad, 2015, s. 93). Dette kan komme til at medføre, at læreren mere 

eller mindre bliver betydningsløs og udskiftelig, samtidig med at læreren, der oplever ikke 

at kunne udfylde sin rolle ved hjælp af disse metoder og redskaber, kan komme til at op-

leve ikke at kunne håndtere sin praksis og ikke at have de rette muligheder for at kunne 

handle. Med andre ord kan lærere, der oplever et misforhold mellem at imødekomme de 

politisk stillede krav og benytte særlige `lærermanualer`, komme til at stå med en ople-

velse af ikke at kunne mestre deres praksis på den måde, der forventes af dem. Derfor er 

der en risiko for, at læreren i yderste konsekvens mister troen på sig selv og sine kompe-

tencer og deraf meningen med at være lærer i det flydende moderne (Saugstad 2015; Tet-

ler & Baltzer, 2009; Willig, 2009; 2016). 
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Opsamling af læreren i det flydende moderne 

Willig (2009; 2016) pointerer, at der trækkes en form for usynlig umyndiggørelse ned 

over lærere gennem de øgede politiske krav, der bliver stillet, hvilket betyder, at der er en 

indbygget dobbelthed, som handler om, at når lærere fx fremfører kritik af de nye krav 

om øgede faglige mål, den inkluderende skole og effektivisering, bliver de mødt med nor-

mative repressalier samt en antagelse om, at de ikke er gode nok til deres job, hvis de ikke 

kan indfri disse nye krav (Willig, 2009; 2016). Lærerne begynder derfor, ifølge Willig, at 

se kritisk på sig selv, idet de ikke kan leve op til det, der forventes af dem, en ”kritikkens 

infrastruktur”. Igennem lærernes kritiske blik på sig selv bliver de måske overbeviste om, 

at de ikke kan håndtere alle de nye udfordringer, som de står med. Willig pointerer, at når 

en lærer retter en kritik indad, øges risikoen for ”stress, depression og udbrændthed” hos 

den enkelte også (Willig, 2009, s. 60). Brinkmann (2014) pointerer i lighed med Willig, at 

det er vores selvorientering, der gør os mere forsvarsløse og indadvendte. Dette resulte-

rer i en ond cirkel: ”hvor vi vender os ind ad for at kunne mestre en usikker verden, som 

dermed bliver stadig mere usikker, fordi vi hver især kommer til at stå alene med vores liv 

og ensomme selvorientering” (Brinkmann, 2014, s. 16). Der er således en risiko for, at læ-

rere, der ikke får mulighed for at arbejde reflekterende og processuelt med deres praksis-

udfordringer, kommer til at opleve sig overladt til sig selv med risiko for, at læreren ven-

der denne kritik indad. 

I dette dobbelte krydspres skal læreren forsøge at skabe mening med at være i lærerar-

bejdslivsverdenen, der trækker i to forskellige retninger. Læreren skal dermed kunne for-

holde sig til både en ”testkultur” og en ”inkluderende tilgang” i sin praksis i klasseværelset 

og bliver derfor også indimellem tvunget til bevidst at skulle vælge imellem disse to dis-

kurser i sin praksis. Kousholt (2015) betoner, at der således er ”konflikt mellem forskellige 

vidensformer i skolen”, og at lærerne befinder sig i et dilemma mellem hverdagsviden og 

testviden og ikke ønsker en ”teaching to the test praksis” (Kousholt, 2015, s. 180). Det kan 

umiddelbart synes som et uløseligt paradoks, idet læreren bliver stillet overfor modsat-

rettede krav, når læreren skal gøre eleverne så dygtige som muligt, gøre eleverne sam-

menligningsduelige og vægte tests og faglige kompetencer højt (Dyson & Gallennaugh, 
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2007; Moos, 2016) og samtidig skal udvikle mere pædagogiske og inkluderende lærings-

miljøer i en fortløbende dynamisk proces (Tetler et al., 2011).  

Det er imidlertid vilkår, læreren ikke umiddelbart kan gøre noget ved, men læreren må 

forholde sig til, hvad der skal stilles op med disse vilkår. Læreren kan fx gennem vejled-

ningssamtaler få øje på det dobbelte krydspres og dermed få mulighed for eksplicit at for-

holde sig reflekteret til den kompleksitet, deres praksis udgøres af. 

 Derfor antages det i denne afhandling, at der er opstået et behov for, at lærere gennem 

vejledning kan få mulighed for at kunne forholde sig reflekteret til deres praksis, forholde 

sig reflekteret til de vilkår, deres praksis er underlagt, og tilegne sig viden og handlemu-

ligheder med henblik på at kvalificere deres praksis gennem vejledning. Blossing (2016) 

peger på, at:”Micro-processes such as various innovative communication models and learn-

ing dialogues to guide the teachers’ knowledge and understanding as well as their emotional 

needs” kan være med til at støtte lærerne i et skoleforandringsøjemed (Blossing, 2016, s. 

7).  

Der er med andre ord opstået et behov for at vejlede og understøtte lærerne i at agere i 

en meningsfuld og professionel praksis. Det kræver en vejledningsform, hvor det ikke kun 

handler om at give den vejledte gode råd og løsninger på den problemstilling, der tages 

op i vejledningen, men snarere en vejledningsform, som korresponderer med forudsæt-

ningerne for det at være lærer i det flydende moderne, hvor intet er fast, og der derfor må 

tages afsæt i problemstillingerne situeret (Bauman, 1991; 2000; Hedegaard-Sørensen & 

Grumløse, 2016; Plant, 2005; 2011; Tetler et al., 2011).  
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3. FÆNOMENET INKLUSION 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Fænomenet inklusion 

Ifølge Barton & Armstrong (2001) er det svært at definere fænomenet inklusion, og derfor 

skal betydningen af begrebet måske snarere findes ved at indkredse meningen med in-

klusion fremfor at formulere en definition af fænomenet inklusion (Barton & Armstrong, 

2001). Som Tetler beskriver, handler det dybest set om, ”hvordan vi mestrer den hetero-

genitet af mennesker, som lever i vores fælles samfund, om, hvordan vi forholder os til for-

skelligheder i normer og kulturopfattelser, ja til det anderledes” (Tetler, 2015, s. 89). Med 

andre ord fremkommer meningen med inklusion gennem den måde, vi er sammen på, og 

gennem den måde vi forholder os til andre mennesker, den Anden og, det der er forskellig 

fra os selv (Kirkebæk, 2009; 2010; Tetler, 2015).  

Derfor er et grundlæggende socialt spørgsmål, der må medtænkes i at finde meningen 

med inklusion, at inklusion handler om at møde mennesker, der både er forskellige fra en 

selv og sammenlignelige med en selv. Et spørgsmål, der omhandler, hvornår oplever vi 

som mennesker at være anderledes end de omgivelser, vi er en del af, og hvornår gør vi 

ikke. En oplevelse, som lærerne kan være med til at påvirke, da der i den anderledeshed i 

yderste konsekvens kan være indlejret en oplevelse af marginalisering hos den enkelte 

elev, hvis eleven oplever sig anderledes end sine skolekammerater (Morin, 2008; Rabe & 

Hill, 1989). Når inklusion anskues ud fra et kulturelt perspektiv, handler det om, hvordan 

skolens opbygning og måden at gøre skole på er konstrueret. Med inklusionstænkningen 

opstår en ny æra, hvor inklusion og inklusionstanken er et nyt tiltag, hvor det relationelle 

perspektiv står over for det patologiske perspektiv (en fejlfindingskultur), hvori lærerens 

magt til at segregere børn brydes og udfordres.  

Der er en ubrydelig forbindelse mellem inklusionsprojektet og den demokratiske skole 

(Biesta, 2014; Slee, 2011), og visionen om inklusion er således karakteriseret ved princip-

pet om demokratisk deltagelse, og derfor er deltagelse ikke blot et spørgsmål om special-

pædagogisk bistand, men vedrører alle børn (Tetler, 2015). Der skal tænkes nye under-

visningspraksisser, nye måder at anskue og forholde sig til den almene skole for alle på, 



42 
 

og nye problemforståelser. Noget af det, der kommer til at udfordre skolen i denne nye 

æra, er en ny tænkning omkring måden, vi gør skole på, så inklusion ikke begrænses til at 

handle om at placere børn med særlige behov i en uforandret almen skole, som ifølge Slee 

er en indskrænket og uholdbar tænkning (Slee, 2011), men snarere en tænkning som er 

mere demokratisk og inkluderende. 

Ud over en kulturel ændring og en politisk holdning til at se skolen som demokratisk for-

drer inklusion også en etisk tilgang, der omhandler måden, vi beskriver og reflekterer 

over verden på. En tilgang, der omhandler vores særlige forforståelser og dermed er af-

gørende for, hvordan vi handler i verden, og hvordan vi reproducerer den, altså hvorvidt 

vi gør, som vi altid har gjort, eller om vi handler og tænker anderledes og får nye perspek-

tiver på de krav og forventninger, der stilles til os i det flydende moderne samfund. Hvis 

vi som professionelle vedbliver med at anse det rastløse, det uartige og det frigørende 

barn som problemfyldt og fejljusteret, forbliver vi i en ekskluderende kultur, men hvis vi 

anerkender, at der kun findes almindelige børn med forskellige forudsætninger, som alle 

behøver individuel opmærksomhed i takt med, at deres muligheder udvikler sig, taler vi 

ikke længere om inklusion, og således behøver inklusion ikke være en del af vores ordfor-

råd, og dermed behøver vi heller ikke tale om eksklusion (Slee, 2011).  

Ifølge Slee (2011), bør forskelligheder anses som en naturlig del af en social læringsstra-

tegi og derfor gavner inklusion både de børn, der inkluderes, og de børn, der inkluderer. 

Slee (2011) anser dog først og fremmest inklusion som en politisk dagsorden og anser 

inklusionsbølgen som et teoretisk og taktisk forhold til dannelse og indføring af sociale 

reformer. Han understreger, at inklusion primært er en kamp mod eksklusion og under-

trykkelse af de svageste og således en politisk kamp, der skal bekræfte alles lige ret til at 

deltage succesfuldt i skolen. At vælge inklusion handler dybest set om værdier i forhold 

til, hvordan vi som mennesker ser hinanden og måden, vi er sammen på. Slee betoner, at 

der eksisterer et modsætningsforhold mellem den neoliberale ethos omkring den kon-

kurrerende testkultur og inklusionsprojektet; en brydning mellem to kulturer, hvor alle 

børn skal have lige muligheder på trods af det indbyggede dilemma (Dyson & Gallenn-

augh, 2007; Moos, 2016; Slee, 2011; 2012). 
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Billedet af de seneste mange års debatter både blandt forskere og praktiker samt debatter 

i medier viser, at tænkningen om inklusion er mangefacetteret, og at parterne på den bag-

grund ofte taler forbi hinanden, idet diskussionerne ofte tager udgangspunkt i vidt for-

skellige forståelser af inklusion afhængigt af, om der fx tales ud fra en etisk forståelse, en 

kulturel forståelse eller en politiserende og økonomisk forståelse (Allan, 2008; Hansen, 

Andersen, Højholdt & Morin, 2014; Slee, 2011). Debatten er således blevet både irrationel 

og emotionelt ophedet, hvilket har skabt rum for konfrontationer mellem uenige parter 

(Allan, 2008; 2010). Det ender ofte i en diskussion, der bunder i en politisk ideologi, hvor 

parterne bekender sig til enten at se inklusion som en spareøvelse, en politisk øvelse eller 

som et værdipolitisk og etisk tiltag, hvor alle mennesker bør have lige muligheder og lige 

rettigheder, og hvor sammenhængen mellem at tænke skolen som demokratisk, en skole 

for alle, og tænke skolen som inkluderende, anses som uadskillelig (Allan, 2008; 2010; 

Slee, 2011; 2012).  

Som følge af disse forskellige tilgange er der opstået en ideologisk kamp mellem yderpo-

lerne. En kamp, hvor elever og lærere bliver efterladt i et morads af pædagogiske inklusi-

onsprojekter, metoder og modeller, som alle har svaret på, hvordan der kan arbejdes med 

inklusion, og hvordan lærerne kan få inklusion til at lykkes (Allan, 2008; Ratner, 2013; 

Saugstad, 2015; Tønnesvang, 2008). Det er pædagogiske inklusionsprojekter, som ikke 

tager udgangspunkt i den enkelte lærers situerede problemstilling i praksis og dermed 

heller ikke i, hvilke behov for støtte og vejledning den enkelte lærer har, men snarere ta-

ger udgangspunkt i pædagogiske inklusionsprojekter, der er udarbejdet med henblik på 

at være alment gældende i alle problemstillinger og alle situationer i lærernes inklude-

rende praksis (Saugstad, 2015). 

 

Inklusion som vision 

I internationale sammenhænge blev ambitionen om et internationalt inklusionsperspek-

tiv forankret gennem to agendaer: ”Education for All” i Jomtien-konferencen i 1990 og 

videreført under ”Inclusive Education for All learners” ved Salamanca-konferencen i 

1994. 
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I 1994 mødtes mere end 300 repræsentanter fra 92 lande og 25 internationale organisa-

tioner i Salamanca i Spanien, fra d. 7. til d. 10. juni, for at sætte gang i initiativet ”Uddan-

nelse for Alle”. Verdenskonferencen ”World Conference on Special Needs Education: Ac-

cess and Quality” afholdt af UNESCO og UNICEF var et skridt i retningen mod en anerken-

delse af ret til skolegang for alle børn. De politiske intentioner, der lå til grund for denne 

erklæring, tog udgangspunkt i nogle demokratisk funderede værdier, der rettede sig mod 

ligebehandling og lige adgang til de uddannelsesmæssige muligheder, et samfund skal 

kunne tilbyde (Jensen & Ritchie, 2014; Tetler & Baltzer, 2009). Det betyder, at alle men-

nesker skal tilbydes de samme muligheder, og at alle mennesker skal respekteres som 

dem og dét, de er. I erklæringen står der, at ethvert barn: ”har unikke egenskaber, interes-

ser, evner og læringsbehov. De der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang 

til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende 

en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn” (Salamanca-erklæringen 1994, 

s. 2). Der ligger altså her en hensigt om, at alle elever skal undervises på almindelige skoler 

og dermed en antagelse om at udvikle ”One School for All”. Hensigten med disse interna-

tionale aftaler er, at alle elevers udvikling og læring i størst muligt omfang skal udvikles 

og understøttes i den almindelige folkeskole. Det fremgår således også af FN-konventio-

nen, at et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer skal sikre, at personer med 

handicap får den nødvendige støtte i det almindelige uddannelsessystem. I 2009 ratifice-

rer Danmark i en FN-konvention ”Salamanca aftalen fra 1994”.  

 

Inklusion som en politisk fordring i Danmark 

Disse internationale inklusionsfordringer leder i en dansk kontekst hen imod en lovgiv-

ning omkring inklusion i 2012. Således blev der i sensommeren 2012 vedtaget en lovæn-

dring omkring inkluderende læringsmiljøer i den danske folkeskole (Baviskar et al., 2013; 

KL og Regeringen, 2013; retsinformation.dk.; UVM, 2012;). Denne lov retter sig dels mod 

organiseringen af specialundervisningen i folkeskolen og dels mod, hvor mange elever 

der fremover kan segregeres i særlige skoletilbud. Fx er der efter 2012 kun tale om spe-

cialundervisning, når en elev får støtte til undervisning i mindst ni timer (12 lektioner) 

om ugen. Ligeledes ligger der også i denne lov en hensigtserklæring om at udvikle et mere 

inkluderende læringsmiljø på folkeskolerne. Endvidere blev der i 2013 indgået en aftale 

https://www.retsinformation.dk/
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mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2013, som bl.a. indbefatter, at 

alle kommuner skal arbejde hen imod en målsætning om, at andelen af elever i den almene 

folkeskole ved udgangen af 2015 skal forøges fra 94,4 % til 96 % (KL og Regeringen, 

2013). Herudover pointeres det, at elevernes trivsel skal fastholdes i takt med den øgede 

inklusion af elever. Disse politiske målsætninger og fastlagte mål kommer samtidig med, 

at undersøgelser peger på, at lærerne efterspørger viden, kompetencer og indsigt i for-

hold til at kunne arbejde med et inkluderende perspektiv i deres praksis.  

 

Inklusionens betydning i en dansk skolepraksis 

Ifølge undersøgelsen ”Uligheder og variationer. Danske elevers motivation, skolefaglige læ-

ringsudbytte og sociale kompetencer” fra 2010 begrunder lærere ofte deres praksis med 

problemstillinger iboende den enkelte elev. I undersøgelsen fremgår det, at lærerne anser 

op mod hver fjerde elev som vanskelig og problematisk (Nordahl et al., 2010). Når lærere 

tillægger hver fjerde elev disse særlige forudsætninger og behov, betyder det, at lærernes 

måde at anskue problemer på læner sig op ad en mere medicinsk-psykologisk tankegang, 

hvor der ikke stilles spørgsmål ved de praksisser og det læringsmiljø, der omgiver eleven, 

men tager udgangspunkt i, at det er eleven, der mangler ”noget” for at kunne indgå i en 

almen undervisningssituation (Blossing, 2016; 2016a; Kirkebæk, 2009; Tetler, 2015; 

2015a). Det er en anskuelse, der kommer fra det specialpædagogiske og kompensatoriske 

paradigme, og som i sig selv indeholder inklusions- og eksklusionsprocesser, idet elever 

kategoriseres og betragtes ud fra et patologisk perspektiv (Hedegaard-Sørensen, 2013; 

Kirkebæk, 2009).  

Det viser sig imidlertid, at på trods af de inkluderende metoder, værktøjer og redskaber 

lærerne tilbydes i forhold til at udvikle inkluderende læringsmiljøer, oplever otte ud af ti 

lærere, at de mangler kompetencer for at kunne arbejde mere inkluderende i skolen (DLF, 

2014), hvilket understøttes af andre undersøgelser (EVA, 2012; EVA, 2013). Der er med 

andre ord behov for en nytænkning i forhold til at støtte lærerne i at udvikle inkluderende 

læringsmiljøer, nye måder at imødekomme inklusionsfordringen på samt nye muligheder 

for at handle anderledes end hidtil, så lærerne får en oplevelse af at kunne håndtere deres 

praksis´ krydspres (Allan, 2008; Slee, 2011; Tetler, 2015). Baltzer pointerer (2008): ”Det 
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fordrer en erkendelse af, at det er et ideal der aldrig opnås men en vision, skoler og andre 

institutioner hele tiden holder deres arbejde op imod” (Baltzer, 2008, s. 131).  

Det må derfor anses som betydningsfuldt at understøtte lærerne i at håndtere den kom-

plekse inkluderende praksis, de står i, og støtte lærerne i at tilegne sig nye inkluderende 

og pædagogiske strategier og handlemuligheder, som på en konstruktiv måde kan åbne 

op for og give mulighed for at arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Her-

udover skal tilgangen og forståelse af inklusion ikke anses som et statisk endemål, men 

snarere må anskues som en kontinuerlig proces, hvor lærerne har mulighed for at blive 

støttet i udviklingen af en inkluderende praksis i det flydende modernes skole.  

 

Inklusion i en lærerarbejdslivsverden  

I 2001 blev 1,5 % af eleverne undervist i segregerede skoletilbud (Egelund, 2012). I 2010 

viste en dansk undersøgelse, at 84.000 elever fik tildelt specialundervisning, og at 33.000 

elever (svarende til ca. 5,6 % af det samlede antal elever i Danmark) var placeret i segre-

gerede undervisningstilbud enten på specialskoler eller i specialklaser (Specialundervis-

ning og inklusion, 2014/15, UVM). Der var med andre ord næsten sket en tredobling af 

elever, som blev segregeret fra den almene folkeskole.  

Når antallet af elever, der bliver flyttet ud af det almene område og placeret i særlige sko-

letilbud, er så stort, er der noget, der tyder på, at der sammen med en inkluderende dags-

orden også er brug for nye forståelser af elevers forudsætninger for at gå i skole. Tallene 

kalder enten på en forandring i lærernes forståelser eller på en yderligere segregering af 

de elever, der udfordrer skolen (Slee, 2011). Slee (2011) påpeger her, at der igennem læ-

reres forståelser af elevmangfoldigheden, læreres forståelser af problemstillinger kan ar-

bejdes med at udvikle inkluderende læringsmiljøer gennem nye måder at forstå og for-

holde sig til diversitet på (Slee, 2011). Farrell (2004) pointerer i en mere sarkastisk form: 

at en fortsat stigmatisering, ekskludering og afgrænsning af et normalitetsblik i sidste 

ende kan resultere i, at alle kategoriseres og placeres i forskellige segregerede klynger, så 

der på et tidspunkt ikke længere vil være nogen tilbage, der kan segregeres: ”How many 

oppressed groups can be found in a society before the bizarre situation is reached where 
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everyone is oppressed or excluded and there is nobody left to oppress or exclude them?” (Far-

rell, 2004, s. 16). 

Som det er fremgået har der været tradition for, at forklaringerne på elevers problemati-

ske adfærd ofte blev søgt inden for de genetiske og medicinske områder, mens der med 

en inkluderende strategi i langt højere grad fokuseres på, hvordan relationen mellem om-

verdenen og eleven kan udvikles med henblik på at imødekomme hver enkelt elevs læ-

ringsbehov (Slee, 2011; Hedegaard-Sørensen, 2009; Tetler, 2015; 2015a). Denne tradi-

tion for at segregere elever fra almenområdet har også vist sig i de professionelles måde 

at italesætte eleverne på, som fx ”elever med særlige behov” og ”specialundervisnings-

børn”. Denne italesættelse og ekskluderende tradition har samtidig medført en ”opdeling 

imellem et homogent flertal (”os”) og et mindretal (”dem”)” (Tetler, 2015, s. 20), som i 

mange tilfælde er endt ud med, at de elever (”dem”), som ikke kunne blive i den almene 

skole, blev segregeret til andre skoletilbud. Det er elever, som i dag flere steder bliver re-

fereret til som ”inklusionsbørn” (Tetler, 2015).  

Der er således noget, der indikerer, at læreren har brug for at få hjælp til at ændre synet 

på eleven fra eksempelvis at se problemet som iboende i eleven til at skabe en forståelse 

for, hvordan problematikker opstår i samspil med den kontekst, eleven er en del af (Slee, 

2011; 2012). Herved skabes der mulighed for, at læreren får øje på, at der er i handlemæs-

sig forstand er forskel på at se problemet forankret i den enkelte elev og at se problemet 

i det møde, der opstår mellem den enkelte elev og læringsmiljøet (Hedegaard-Sørensen, 

2009; Tetler et al., 2011). En sondring, hvor lærerens forforståelse af eleverne har betyd-

ning for elevernes positive selvbilleder og dermed betydning for, hvordan eleverne ople-

ver at være en del af klassen (Morin, 2008; Rabe & Hill, 1989). Derfor er et vigtigt aspekt 

i arbejdet med at udvikle en dynamisk pædagogisk og inkluderende kontekst, at lærere 

tilbydes muligheder for kontinuerlig vejledning og refleksion, så lærerne får mulighed for 

at reflektere over deres praksis og deres måde at forholde sig til eleverne på. Dette kan 

være med til at sætte gang i en positiv spiral i klassen, som kan være medskabende til at 

udvikle inkluderende læringsmiljøer (Ahlberg, 2007; 2013; Rabe & Hill, 1989). 

I den seneste danske rapport omkring inklusion i skolen ”Afrapportering af inklusionsef-

tersynet”, (2016) fremgår det, at sammenfaldet af folkeskolereform, lov om øget inklusion 
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2012 og lærernes arbejdstidsregler har et anstrengende indbyrdes forhold, der både stil-

ler modsatrettede krav, hvilket vanskeliggør arbejdet med at udvikle inkluderende læ-

ringsmiljøer. I rapporten pointeres det yderligere, at der fx mange steder ”mangler en 

grundlæggende forståelse af, hvad et inkluderende læringsmiljø er og forudsætter” (Afrap-

portering af inklusionseftersynet, 2016, s. 9). Denne manglende forståelse kan være med 

til, at læreren anlægger en mere kritisk forholdemåde til det at arbejde inkluderende og 

får dermed betydning for en stigende tendens til en ekskluderende italesættelse af nogle 

elever som ”inklusionsbørn” (Tetler, 2015).  

Rapporten foreslår, at ”foregribende indsatser” skal opprioriteres, dette kan blandt andet 

foregå gennem en praksisnær kompetenceudvikling, hvor den direkte sparring og super-

vision i arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer er central (Afrapportering af 

inklusionseftersynet, 2016, s. 10). Rapporten betoner dermed vigtigheden af, at lærerne 

får mulighed for at blive tilbudt sparring og supervision som led i en praksisnær kompe-

tenceudvikling i forhold til at arbejde med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. 

 

Inklusion som evig proces eller akilleshæl 

I de forskellige definitioner og betydninger af inklusionsbegrebet kan det være af stor be-

tydning at gøre sig forskellen mellem en mere smal forståelse og en bredere forståelse af 

inklusionsbegrebet bevidst, når diskussionerne omkring inklusion bliver ophedede (Al-

lan, 2008; 2010; Allan & Slee, 2008). I den smalle forståelse fokuseres på særlige grupper 

af elever med forskellige forudsætninger, mens der i en bredere forståelse ikke fokuseres 

på særlige grupper af elever, men snarere forstår at forskelligheder er med til at skabe en 

vedvarende udvikling. Visionen om den inkluderende skole skal, ifølge Tetler (2008), for-

stås som en ”evig proces”, en proces der hele tiden tilstræber at udvikle en inkluderende 

praksis men aldrig når i mål (Tetler, 2008, s. 38). Det er en rejse, en kulturel dannelses-

rejse, hvorpå måden vi betragter hinanden på og måden, vi kategoriserer hinanden på, 

bliver udfordret, hvor forskelligheder mødes og brydes i en vedvarende udvikling af den 

inkluderende skole (Baltzer, 2008; Hansen et al., 2014; Hedegaard-Sørensen, 2013; Tet-

ler, 2008; 2015; 2015a).  



49 
 

Denne afhandling indskriver sig i en forståelse af at anskue inklusion som en vedvarende 

og fortløbende processuel udvikling, hvor der arbejdes på flere områder med at udvikle 

inkluderende læringsmiljøer, blandt andet gennem at tilbyde lærerne mulighed for at re-

flektere over deres praksisudfordringer. 

 

Opsamling inklusion som fænomen 

Der findes mange måder at anskue en inkluderende skole på. Nogle taler for, at en inklu-

derende skole skal kunne rumme alle elever i samme skole, den såkaldte ”One School for 

All” -ideologi. Andre taler for, at det snarere må handle om at kunne tilbyde alle elever et 

undervisningstilbud, også selvom det betyder, at der vil være elever, der undervises i se-

gregerede skoletilbud (Allan, 2008; Ainscow & Miles, 2008; Hansen et al., 2014; Slee, 

2011; 2012). I denne afhandling forstås det at arbejde med inkluderende miljøer som en 

evig proces, hvor der er behov for refleksionsrum, nye forståelser og nye handlemulighe-

der til at kunne imødekomme en større diversitet i elevers forudsætninger (Ahlberg, 

1999; 2007; Allan, 2008; Hedegaard-Sørensen, 2013; Jensen et al, 2016; Sundqvist, 2014; 

2014; Näslund, 2007; Tetler 2010; 2011; Sanner, Rundwall & Hermansson, 2015; Slee, 

2011). Hedegaard-Sørensen (2013) pointerer, at inklusion kan ”indkredses som en kritisk 

refleksion over og analyse af forholdet mellem elevernes forudsætninger og omverdenens 

måder at håndtere forudsætningerne på” (Hedegaard-Sørensen, 2013, s. 149), hvilket re-

fererer til antagelsen om, at udvikling af inkluderende læringsmiljøer må implicere en 

proces, hvori der skabes muligheder for kontinuerlig at forholde sig kritisk til sin egen 

praksis som fx et vejledningsforløb giver mulighed for.  

Skolen som fænomen har en lang historie og tradition for at virke som en ekskluderende 

kultur-institution, Hausstätter (2013) mener, at skolen altid har haft en ekskluderende 

funktion og altid vil have det, det er hele idéen med at gøre skole (Hausstätter, 2013). Der 

er således gennem flere årtier og flere generationer ekskluderet elever på det ene eller 

andet grundlag. I perioden fra 1995 – 2006 var der således en procentvis stigning på 4,8 

pct. pr. år i andelen af elever i den vidtgående specialundervisning (UNI•C, 2007). Hvis vi 

ser på skolen isoleret, har denne ikke gennemgået den store reformeringsproces, men har 

som institution igennem mange årtier lignet sig selv og skolens virke har altid handlet om 
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og handler stadigvæk om, at flest muligt skal lære mest muligt på kortest tid og for færrest 

penge (Hausstätter, 2013). Samstemmende minder Allan (2010) om, at: ”inclusion within 

classrooms may be an impossibility as long as the more widespread and systemic exclusion 

within the education system remains” (Allan, 2010, s. 609). Der ligger altså med andre ord 

en brydning imellem skolen som status quo og den inkluderende fordring, hvori der peges 

på, at refleksive og forandrende processer er en nødvendighed i udviklingen af den inklu-

derende skole. 

Slee (2011; 2012) sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at have in-

klusion som et endemål i en uforandret skole. Han pointerer, at det kræver et opgør med 

den ekskluderende kultur og de mekanismer, der er med til at dømme elever enten inde 

eller ude, såsom nationale tests og særlige fagmål (Slee, 2011; 2012), netop derfor inde-

holder et inkluderende skolesystem en direkte selvmodsigelse, der bunder i de øgede fag-

lige krav til elevernes kunnen og det at udvikle inkluderende læringsmiljøer (Allan, 2010; 

Kousholt, 2015; Moos, 2016; Saugstad, 2015; Slee, 2011; 2012). Allan og Slee (2008) ar-

gumenterer således for, at udviklingen af inkluderende skoler må ses som en social bevæ-

gelse mod en mere demokratisk skole, og at en inkluderende skole ikke kun omhandler 

elever, der skal inkluderes, men omhandler udviklingen af skolen for alle elever (Allan & 

Slee, 2008).  

I en inkluderende skole handler det ifølge Biesta om, at alle ydes retfærdighed gennem 

lige deltagelse og lige muligheder for deltagelse, hvorfor det ikke handler om at vinde eller 

være bedst, men handler om, at vi som mennesker kan relatere os til hinanden og ”over-

vinde egocentrismen” (Biesta, 2014, s. 17). Det er en dialogisk proces, en demokratisk til-

gang, som ikke kan styres og kontrolleres med alverdens politiske målsætninger, tests og 

specifikke faglige mål, da undervisning, ifølge Biesta, er en kunstart og det vigtigste 

spørgsmål er at finde frem til, hvilken kunstart det er (Biesta, 2014). Med andre ord kan 

man sige, at der er opstået en inklusionsknude, hvor enderne indeholder en særlig idé om, 

hvordan man fra politisk hold gerne vil lave uddannelse med øgede fagmål, nationale 

tests, fremdriftsreform og hvordan disse faktorer er lade sig gørlige i en inkluderende 

kontekst, når inklusion og den inkluderende skole skal medtænkes. 
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4. VEJLEDNING SOM FÆNOMEN 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Vejledning af lærere 

For at kunne producere viden om, hvordan lærere oplever et vejledningsforløb, samt hvil-

ken betydning vejledningsforløbet har for udviklingen af en inkluderende praksis, har jeg 

fundet det relevant at undersøge vejledningsbegrebet nærmere, både i forhold til betyd-

ningen af vejlederens rolle, vejlederens tilgange og strategier i forhold til udvikling af læ-

rernes inkluderende praksis og professionelle virke (Emsheimer & Göhl, 2002; Hammer-

ström-Lewenhagen & Ekström, 1999; Hylander, 1995; Lauvås & Handal, 2001; Løw, 2009; 

Sundqvist, 2014).  

Der findes mange forskellige fortolkninger af, hvilken betydning der ligger i fænomenet 

vejledning. Der peges ofte på forskellige områder som studievejledning, brugervejledning, 

specialevejledning, personalevejledning. I denne afhandling søges viden om læreres ople-

velser af vejledningsforløb, samt hvad lærerne peger på der i vejledningsforløbet har haft 

betydning for udviklingen af deres inkluderende praksis. Vejledningen foregår i et kom-

munalt regi, hvor læreren vejledes af den kommunale inklusionsvejleder. 

 

Vejledningens rødder  

I slutningen af det forrige århundrede kunne der identificeres over 100 forskellige teorier 

inden for vejledningsområdet, og derfor kan det være en udfordring at præcisere vejled-

ningsbegrebet mere eksplicit (Løve, 2009; Näslund, 2007; Plant, 2005; 2011).  

Vejledningstraditionen bygger på teorier, der hovedsageligt udspringer af et individori-

enteret psykologisk perspektiv som psykoanalytiske, behavioristiske og kognitive teore-

tiske hovedkilder. Med tiden har de systemteoretiske perspektiver haft indflydelse på må-

den at vejlede på, således at den vejledte også bliver set i sammenhæng med sine omgi-

velser og disses betydning for den vejledte i vejledningssamtalerne. Denne udvikling in-

denfor vejledningsområdet (fra det individorienterede til at se individet i et mere socialt 

og relationelt perspektiv) er også en udvikling, der ses afspejlet i inklusionsteorierne fx i 
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forhold til bevægelsen mod, hvordan der arbejdes med udvikling af en inkluderende 

skole. Her fokuseres der mere på, hvordan den kontekst, eleverne er en del af, har betyd-

ning for mulighederne for at udvikle inkluderende læringsmiljøer, end på at finde patolo-

giske forklaringer på, hvorfor eleven opleves som udfordrende af læreren (Bladini, 2004; 

Hedegaard-Sørensen 2013; Johannessen et al., 2002; Näslund, 1995; Peavy, 1998; Sund-

qvist, 2014; Tetler, 2015; 2015a).   

 

Vejledningsbegrebet 

Plant (2005) pointerer, at nogle af udfordringerne ved at indkredse og præcisere vejled-

ningsbegrebet ligger i forskelligheden i forhold til, hvor længe vejledningen varer, hvor 

meget vejledningen skal brede sig ud i den vejledtes ”forskellige livs-sfærer” samt hvor 

dybt og tæt vejlederen skal gå ind i den vejledtes liv (Plant, 2005, s. 6). Med andre ord kan 

fænomenet vejledning bestemmes af, om vejledningen omhandler lærerens lærerarbejds-

liv eller hele lærerens liv, og hvor lang tid vejledningsforløbet varer. Det, der dog altid vil 

være det centrale for et vejledningsforløb, er, at det sker i et møde mellem to eller flere 

mennesker; et møde, hvor emnet og indholdet naturligvis varierer fra samtale til samtale, 

et møde om en problemstilling udenfor vejledningsrummet som eksempelvis udfordrin-

ger i en lærers inkluderende praksis (Lauvås & Handal, 1995; Løw, 2009; Plant, 2005).  

En anden central præmis er, at vejledning enten foregår i en direkte eller en indirekte 

form. En direkte form, hvor vejlederen evt. har overværet de problemstillinger, der tages 

op i vejledningen, eksempelvis gennem observationer i klasserummet. Det kunne være en 

inklusionsvejleder, der havde observeret i en klasse for dernæst at benytte observatio-

nerne som grundlag for de efterfølgende vejledningssamtaler med læreren (Lendahls, Ro-

sendahl & Rønnerman, 2005; Plant, 2005). I den indirekte form baseres vejledningen på 

den vejledtes beskrivelser og oplevelser af en problemstilling, hvor vejlederen ikke nød-

vendigvis har været til stede i den vejledtes praksis, men vejlederen har fokus på at få 

lærerens perspektiver på problemstillingen italesat i vejledningssamtalen (Lauvås & Han-

dal, 1995; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005; Løve, 2009; Løw, 2009; Näslund, 

1995; Plant, 2005; Sundqvist, 2012; 2014).  
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I de fire vejledningsforløb, jeg har fulgt, har vejlederen både benyttet sig af den direkte og 

indirekte form. Vejledningssamtalerne har både indeholdt lærernes perspektiver på sær-

ligt udfordrende problemstillinger samt vejlederens observationer i klassen, og lærernes 

perspektiver på disse observationer, disse perspektiver har været genstand for vejled-

ningssamtalerne. Herudover har vejledningsforløbene, der følges i denne undersøgelse 

både bestået af individuelle vejledningsforløb og gruppevejledningsforløb. Der er således 

fulgt fire forløb, hvoraf et forløb inddrog hele lærerteamet omkring klassen og den nær-

meste leder, to forløb inddrog et lærerteam bestående af dansklæreren og matematiklæ-

reren, og et forløb inddrog klasselæreren. Nedenfor ses en oversigt over de fire vejled-

ningsforløb. 

 

De fire vejledningsforløb  

Vejledningsforløb  

A 

Vejledningsforløb  

B 

Vejledningsforløb  

C 

Vejledningsforløb 

D 

To deltagere i vejled-
ningssamtalerne 
 
Klasselæreren og  
matematiklæreren 

En deltager i vejled-
ningssamtalerne 
 
Klasselæreren 

To deltagere i vejled-
ningssamtalerne 
 
Klasselæreren og  
matematiklæreren 

6 deltagere i vejlednings-
samtalerne 
 
Klasse-og Tysklæreren 
Matematik- og Historielæ-
reren 
Fysiklæreren 
Engelsklæreren 
Idrætslæreren, der er AKT 
Lederen af udskolingen (7. 
– 10. klasse) 

 

 

I vejledningsforskningen peges der på, at når det vedrører vejledning i skolesammen-

hænge, kan det være hensigtsmæssigt, at vejledningen organiseres som gruppevejled-

ning. Den optimale gruppestørrelse er fire til seks personer (Bernler og Johnsson, 1985; 

Gjems, 2007; Lauvås, Hoffgaard Lycke & Handal, 1997 i Näslund & Ahlgren, 2005). Om-

vendt argumenterer Näslund & Ahlgren (2005) for, at en individuel vejledning giver mu-

lighed for en anden nærhed og større personlig tilrettelæggelse i forhold til lærerens be-

hov sammenlignet med gruppevejledning. Der kan dog være en tendens til, at individuel 

vejledning kan blive mere hierarkisk og evaluerende (Näslund & Ahlgren, 2005). 

Figur 3: De fire vejledningsforløb  
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Det fremhæves også, at en anden fordel ved gruppevejledning retter sig mod et mere lav-

praktisk aspekt, som omhandler det økonomiske forhold, at det er mere rentabelt at vej-

lede flere lærere ad gangen. En anden fordel handler om hvordan gruppedynamikken, når 

de vejledte giver tilbagemeldinger til hinanden indbyrdes, kan give muligheder for paral-

lelle refleksioner og processer blandt de vejledte med baggrund i de temaer, der tages op 

i vejledningen. Når en lærer i gruppen fx fortæller om en situation fra sin praksis, sker der 

parallelprocesser med de andre lærere i vejledningsgruppen. Det er problemstillinger, de 

andre lærere kan relatere sig til, og som de kan spejle i deres egen praksis, da de andre 

oftest vil kunne genkende både eleverne og problemstillingerne. Herved skabes der mu-

lighed for, at lærerne kan lave selvrefleksive processer samtidig med fx at en lærer fra 

gruppen får vejledning på en særlig problemstilling. Gruppevejledning giver således del-

tagerne mulighed for at lære af hinandens erfaringer og refleksioner samtidig med, at det 

også giver dem en oplevelse af ikke at være alene med problematikkerne og de temaer, 

der berøres i vejledningen. Der ligger således også her en antagelse om, at når lærere vej-

ledes i grupper omkring udvikling af inkluderende læringsmiljøer, bliver ansvaret fordelt 

på flere personer, og hvis den nærmeste leder deltager, bliver lederen også bekendt med 

de udfordringer, der eksisterer i lærernes praksis og får derved mulighed for at handle ud 

fra denne viden og vil kunne støtte lærerne. Således kan rammebetingelserne og indhol-

det i gruppevejledningen i samarbejde med skolens ledelse fastsættes og organiseres. Li-

geledes kan vejledningsforløbet og det, forløbet har ledt frem til, indgå som et samarbejde 

mellem skoleledelse, vejleder og de vejledte (Gjems, 2007; Lauvås & Handal, 1995; Näs-

lund & Ahlgren, 2005).  

Ud over de ovenstående perspektiver skal den rolle, vejlederen indtager, også nævnes, da 

den bliver mindre og mindre tydelig i gruppevejledningen end i en individuel vejledning. 

Dette betyder, at der i gruppevejledninger opstår mulighed for et mere symmetrisk for-

hold mellem vejleder og de vejledte. 

Der er fire væsentlige forhold, der kan forhindre en god gruppevejledning: problemer 

mellem deltagerne, problemer omkring vejlederen, angst og negative følelser hos de vej-

ledte samt tid og lokaleproblemer. Nogle af forholdene er mere praksisnære og kan løses 

i samarbejde med skoleledelsen. Det er alle forhold, som vejlederen må tage højde for som 

vejleder. 
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Vejledning - et kalejdoskopisk fænomen  

Lige såvel som der findes mange forskellige retninger inden for vejledning, bliver vejled-

ning i en dansk kontekst ofte ligestillet med supervision, konsultation og rådgivning, da 

selve ordet vejledning ikke retter sig mod en særlig målgruppe eller et særligt teoretisk 

perspektiv. Dog bliver både supervision, konsultation og rådgivning defineret anderledes 

end vejledning (Hylander, 1995; Lauvås & Handal, 1995; Sundquist, 2014). Lauvås & Han-

dal (1995) pointerer, at det netop er: ”kjennetegnet ved veiledning […], at forløpet ikke skal 

legges fast på forhånd, men utvikles undervejs, etter som man i fellesskap vinner innsikt i det 

konkrete saksforholdet” (Lauvås & Handal, 1995, s. 36). Det er således selve forløbet, der 

er med til at bestemme, hvor vejledningen placerer sig i vejledningslandskabet. 

Både konsultation og vejledning er trepartsrelationer, som knytter sig til et arbejdsrela-

teret emne, hvor indholdet i samtalerne er relateret til en professionel praksis. Supervi-

sion adskiller sig fra både vejledning og konsultation, idet relationen her foregår mellem 

parter ansat samme sted og med samme uddannelsesbaggrund. Initiativet vil som oftest 

blive taget af den, der superviserer. Denne relation er ikke symmetrisk og ligestillet, da 

der er en vis magt forbundet med supervision, hvor supervisoren kan give ordrer og sær-

lige retningslinjer for, hvordan en problematik skal håndteres. Rådgivning er kendetegnet 

ved, at de rådsøgende søger efter råd fra rådgiveren, som forventes at blive fulgt og gen-

nemført efterfølgende, analyserne og beslutningerne skabes i samarbejdet mellem rådgi-

veren og den rådgivningssøgende (Johannessen et al., 2002; Lauvås & Handal, 1995; 2001; 

Løw, 2009; Sundquist, 2014). 

Konsultation kan ses som en kortvarig proces, der er rettet mod en særlig og afgrænset 

problemstilling og afsluttes, når problemet er løst. Den væsentligste forskel mellem kon-

sultation og vejledning er, at vejledning retter sig mere mod en proces, hvor det er den 

vejledte, der selv skal komme frem til løsninger og nye indsigter i forhold til problemstil-

lingen, og at det netop ikke er vejlederen, der skal komme med løsninger og gode råd til 

den vejledte (Bladini, 2004; Hylander, 1995; Lauvås & Handal, 1995; 2001; Løw, 2009; 

Sundquist, 2014).  
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I de fire vejledningsforløb, jeg har fulgt, har alle de kommunale inklusionsvejledere en 

uddannelsesbaggrund som lærere og har derfor selv erfaringer med at praktisere under-

visning i skolen. Herudover har de også en efteruddannelse af forskellig karakter, og flere 

af dem har erfaringer fra at arbejde på specialskoler. Disse baggrundsoplysninger vil blive 

yderligere udfoldet i kapitel 8 i ”det empiriske datamateriale”. 

 

Vejledning af lærere som professionsudviklende 

Når vejledning omhandler udvikling af læreres professioner, er vejledning et forholdsvis 

nyt begreb og stadig under udvikling (Sundqvist, 2014). Kompetenceudviklingen af læ-

rere har ofte været styret fra politisk side med flere forskellige tiltag blandt andet gennem 

forskellige modeller og metoder, der skulle hjælpe læreren med at udvikle en bedre og 

mere inkluderende undervisning. Det er ofte metoder og modeller, lærere selv skal kunne 

omsætte og implementere i deres praksis, og som oftest også alene (Allan, 2008; Ratner, 

2013; Slee, 2011; Tønnesvang, 2002). På trods af dette oplever lærerne stadig, at de mang-

ler viden og kompetencer til at håndtere de udfordringer, de står med i praksis (Hede-

gaard-Sørensen & Grumløse, 2016; Tetler, 2011). Lærerne oplever sig ”fremmedgjorte” 

overfor metoder, der er blevet ”dogmatiske” (Tønnesvang, 2002, s. 53), idet de ikke selv 

har været med til at udarbejde dem, selvom det har været intentionen med metoderne at 

støtte og hjælpe lærerne i deres praksisudfordringer, men disse metoder tager ikke ud-

gangspunkt i lærernes situerede praksisproblemstillinger. 

Det antyder, at metoderne og modellerne ikke hjælper lærerne tilstrækkeligt med de ud-

fordringer, de står med i deres praksis. Noget tyder således på, at det ikke kun handler om 

at kunne omsætte modeller og metoder og implementere disse i praksis, men at det sna-

rere handler om, hvorvidt læreren får mulighed for at kunne forholde sig reflekteret og 

situeret i forhold til at forandre nogle grundlæggende pædagogiske præmisser i sin prak-

sis (Sanner et al., 2015). Med andre ord handler det i højere grad om at udvikle lærernes 

pædagogiske kompetencer og deres specialpædagogiske viden (Bladini, 2004; Lindqvist, 

2014; Tetler, 2015; 2015a).  Sammen med Skolereformen 2014 blev udvikling af lærernes 

kompetencer også fremskrevet som et centralt fokuspunkt, men som det tidligere er frem-
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gået, oplever lærerne ikke, dette er forekommet (Baviskar, Dyssegaard, Egelund & Mont-

gomery, 2015). Dette betyder, at der er opstået et behov for at finde andre måder, andre 

veje, at udvikle lærernes praksis på, for at tilgodese dette fokus punkt (UVM, 2013),  

I det svenske projekt Ifous (2015) fremgår det blandt andet, at skoleudvikling mod en 

mere inkluderende skole handler om at forstå og forandre de normer, der står i vejen for 

forandring. Der peges i projektet blandt andet på, at det at arbejde med forandringer i 

skolen skal ses som en proces, der tager tid (Sanner et al., 2015), fordi der arbejdes med 

læreres udfordringer i praksis, læreres måde at forholde sig til didaktik, og undervisnings-

former på og læreres forståelser (Ahlberg, 2007; Allan 2008; 2010; Jensen et al., 2016; 

Näslund, 1995; Sanner et al., 2015; Slee, 2011; Sundqvist, 2014; Tetler, 2011; 2015; 

2015a).  

Lauvås & Handal (1995) har udviklet en vejledningsform med henblik på lærerprofessio-

nen i ”Handlings-og refleksionsmodellen” (Lauvås & Handal, 1995), hvor det er lærerens 

egne refleksioner i forhold til det emne eller problemfelt, læreren ønsker, vejledningen 

skal handle om, frem for lærerens undervisning der fokuseres på. Ifølge Lauvås & Handal 

(2001) kan lærernes allerede tilegnede praksisteorier, ligge til grund for måden, lærerne 

forvalter praksis på. Dette kan indebære en risiko for, at lærerne fastholdes i velkendte 

handlingsmønstre og derfor kommer til at mangle handlemuligheder. Samstemmende po-

interer Ahlberg (2007), at ”lærerens måte å forholde seg på og evne til fleksibilitet i tenk-

ning og innlevelse i elvens situation har avgjørende betydning for, hvordan en elevs skolesi-

tuasjon kommer til å arte seg” (Ahlberg, 2007, s. 223 ff.). Set i dette perspektiv kan vejled-

ning ses som en måde at udvikle lærernes muligheder for at handle i praksis, når nye krav 

og forventninger figurerer i lærerens profession, samt en forventning om at lærerne alle-

rede kan håndtere de nye initiativer (Lauvås & Handal, 2001). 

Emsheimer, Hansson, & Koppfeldt (2005) pointerer, at vejledning bør ”genomförs med 

någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera sig från gamla tanke-

mönster och utveckla nye samt söka lösningar på frågeställningar” (Emsheimer et al., 2005, 

s. 5), og for at imødekomme en sådan vejledningspraksis, hvor lærere gives muligheder 

for at skabe distance til praksis gennem fx reflekterende samtaler, foreslås det, at vejled-
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ningen både organiseres og prioriteres af lærerne, skolelederne og de kommunale forvalt-

ninger, samt at vejledningen foregår i særskilte ”møder” (Ahlberg et al., 2002; Bengtsson, 

1996; Emsheimer et al., 2005).  

Ifølge Lendahls, Rosendahl og Rönnerman (2005) kan vejledning, der tager udgangspunkt 

i lærerens hverdag, have to retninger. Den ene retning fokuserer på lærerens refleksioner 

over praksisproblemstillinger, hvilket giver en forståelse af, hvordan de forskellige situa-

tioner relaterer sig til hinanden, mens der i den anden retning fokuseres på og reflekteres 

over nye handlemuligheder, som afprøves og justeres gennem vejledning. Målet med den 

sidstnævnte form for vejledning er at forandre praksis gennem observationer, som der 

efterfølgende kan reflekteres over i vejledningssamtalerne. Fx kunne vejlederen obser-

vere i klassen og benytte observationerne i vejledningssamtalen som udgangspunkt for 

reflekterende samtaler over lærerens praksis. Den ene retning relaterer sig således til læ-

rerens forståelser af forskellige situationer, mens den anden relaterer sig til forandringer 

af praksis og måder at håndtere denne praksis anderledes på (Lendahl et al., 2005). Der 

argumenteres dermed for, at vejledning af lærere har et dobbelt reflekterende sigte, der 

både retter sig mod særlige praksisproblemstillinger i lærerens praksis (fronesis) og mod 

lærerens tilgang og forståelser af problemstillingerne (techne) (Biesta, 2014; Hedegaard-

Sørensen, 2009; Saugstad, 2015), således at vejledningen både understøtter lærernes re-

fleksioner og handlemuligheder i forhold til lærernes praksisudfordringer og lærernes re-

fleksioner over deres problemforståelser i forhold til problemstillingen. Der er således 

behov for at give læreren mulighed for at reflektere over sin forståelse af problemstillin-

ger i forhold til udvikling af et inkluderende læringsmiljø og behov for, at vejledningsfor-

løbet også indeholder mulighed for at kunne reflektere over særlige praksisproblemstil-

linger, der er situeret i netop den enkelte lærers praksis (Ahlberg, 2007; Allan, 2008; Jen-

sen et al., 2016; Näslund, 1995; 2010; Sanner et al., 2015; Slee, 2011; Sundqvist, 2014; 

Tetler, 2010; 2011; 2015).  

Et andet aspekt handler, ifølge Van de Putte & De Schauwer (2013) om, hvordan lærere 

gennem et vejledningsforløb også får mulighed for at forandre deres måde at være lærer 

på og mulighed for at udvikle deres profession, når vejledningen omhandler udviklingen 

af et inkluderende perspektiv igennem vejledningsforløb: ”the teacher undergoes changes 

and becomes a different teacher than before” (Van de Putte & De Schauwer, 2013, s. 258). 
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I deres forskning peger resultaterne på, at idet læreren har mod på at åbne op for forstå-

elsen af forskelligheder i elevernes forudsætninger, sker der også en udvikling af lærerens 

forståelse af sin egen lærerrolle og måden, læreren forvalter sin praksis på (Van de Putte 

& De Schauwer, 2013). 

 

Vejledning i det flydende moderne 

At betragte vejledning som en pædagogisk intervention, som ændrer sig sammen med de 

samfundsnormer og værdier, vejledningen foregår i, skaber behov for en anden form for 

vejledning end den form, hvor det snarere gjaldt om give råd og korrekte svar på spørgs-

mål (Plant, 2005). En form der kan håndtere, at det moderne menneske lever i en bevæ-

gelig og foranderlig verden, der forudsætter, at mennesker skal kunne facilitere foran-

dring og læring. I ”det flydende moderne” er der derfor behov for en mere faciliterende 

form for vejledning, hvor vejlederen ikke fremtræder som eksperten, der har alle svarene 

på lærernes udfordringer, men snarere en vejledningsform der går mere undersøgende 

og nysgerrigt til værks, en længerevarende vejledningsform.  

 

Opsamling af vejledning som fænomen 

I dette kapitel har jeg fremhævet særligt to tilgange til vejledning af lærere. Det har jeg, 

da det i forskningen fremgår, at lærere oplever det betydningsfuldt at få mulighed for at 

reflektere over deres praksis og igennem disse refleksioner tilegne sig større viden om-

kring udvikling af inkluderende læringsmiljøer og mere specifikt vejledning i forhold til 

lærerens situerede problemstillinger.  

Den ene vejledningsform relaterer sig til nye forståelser af praksis gennem forskellige 

perspektiver på praksissituationer; denne form for vejledning fører ikke nødvendigvis til 

ændringer af praksis, men målet her er nye forståelser af problematikker fra praksis gen-

nem refleksioner hos lærerne; en form, der relaterer sig til det aristoteliske begreb om 

”techne” og lærernes forståelser (Biesta, 2014; Hedegaard-Sørensen, 2009; Saugstad, 

2015; Slee, 2011). Denne form for vejledning er tidligere beskrevet som den indirekte 
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form, hvor det er lærerens egne fortællinger og perspektiver i forhold til en problemstil-

ling, der danner grundlag for samtalerne i vejledningsforløbet.  

Den anden retning relaterer sig til forandringer af praksis, hvor mulige forandringer af 

særlige problemstillinger i praksis bliver omdrejningspunktet for vejledningen, og nye 

handlinger i praksis afprøves og justeres gennem vejledning; en form, der relaterer sig til 

”fronesis” (Biesta, 2014; Hedegaard-Sørensen, 2009; Saugstad, 2015). Målet for denne 

vejledning er at forandre praksis ud fra lærerens observerede behov. Denne form er tid-

ligere beskrevet som den direkte form, hvor vejlederen observerer i klassen, og med ud-

gangspunkt i de observationer og lærerens perspektiv på problemstillingen vejledes der 

mod nye forståelser og nye handlemuligheder i praksis. I denne form kan vejlederen også 

agere som rollemodel for læreren ved eksempelvis at deltage aktivt i klassen, hvis nye 

redskaber eller metoder skal benyttes, så læreren gennem imitation og observation kan 

tilegne sig kompetencer og viden (Dysthe, 2003; Lave & Wenger, 2003; Lauvås & Handal, 

1995; Lendahls Rosendahl & Rönneman, 2005; Näslund, 1995; Peavy, 1998; Plant, 2005; 

Sundqvist, 2012; Vygotsky, 1978; 1987) 
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5. SAMTALEFORMER 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Samtaleformer 

I vejledning er selve samtalerne centrale og kan bruges som et pædagogisk virkemiddel, 

de er derfor et vigtigt element i vejledning. Samtaletyperne i et vejledningsforløb kan ind-

deles i forskellige former for samtale med forskellige teoretiske tilgange og metateoreti-

ske forståelser. Det kan være problemstillingens karakter, de vejledtes interesser og erfa-

ringer samt vejlederens kompetencer, der bestemmer hvilke typer af samtaler, der benyt-

tes i vejledningsrummet fx mellem lærere og vejleder.  

Jeg har i afhandlingen fundet det relevant at eksplicitere forskellige former for samtaler, 

samtaler der retter sig mod lærernes handlinger i praksis, den direkte vejledningsform. 

Ligeledes samtaler, der mere retter sig mod lærerens refleksioner over praksisproblem-

stillinger, dvs. hvordan læreren gennem et refleksivt rum får mulighed for at forholde sig 

til problemstillinger i sin praksis. Herudover har jeg også fundet det relevant at medtage, 

teorien om, hvordan forskellige perspektiver på samme problemstilling skaber mulighed 

for at frembringe ny viden og nye forståelser. I denne samtaleform er det de forskellige 

perspektiver på samme problemstilling, der er det centrale ud fra en teori om, at en pro-

blemstilling netop altid vil være perspektivbetinget, og derfor er måden, problemstillin-

gen fremtræder for den enkelte lærer eller vejleder, væsentlig (Bladini, 2004; Peavy, 

1998; 2005; Sundquist, 2014; von Ahlefeld Nisser, 2009; Zahavi, 2013a; 2014).  

 

Den samskabende vejledningssamtale 

Den kollaborative eller den samskabende vejledningssamtale blev introduceret som en 

mulig samarbejdsform op gennem 1990´erne imellem speciallærere og klasselærere (Ne-

vin, Thousand, Paolucci-Whitcomb & Villa, 1990). I den samskabende vejledningssamtale 

bliver perspektiver og problemforståelser delt imellem de deltagende parter. Her udveks-

les forskellige perspektiver, og disse perspektiver bidrager sammen til en fælles problem-

løsningsproces. Som det også fremhæves i den konstruktivistiske vejledningsteori (Peavy, 
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1998), er menneskers viden perspektivbetinget og altid set ud fra et bestemt og individu-

elt perspektiv, da det hævdes, at der findes flere virkeligheder frem for én sand og objektiv 

virkelighed. Derfor søges der i denne vejledningstradition ikke efter det sande svar eller 

den rigtige løsning i vejledningssamtalerne. Vejledningen retter sig snarere mod en pro-

ces, hvori det er den vejledte, der selv skal komme frem til løsninger og nye indsigter i 

forhold til problemstillingen. Disse indsigter fremkommer gennem en udvidelse af per-

spektiverne på en sådan måde, at problemstillingen fremtræder med en mangfoldighed 

af perspektiver (Peavy, 1998; 2005).  

Der lægges altså op til, at denne vejledningstradition foregår i et konstruktivt samspil mel-

lem vejleder og de vejledte, som sigter mod, at de vejledte gives bedre muligheder for at 

træffe reflekterede valg og dermed andre muligheder for at kunne handle. Gennem de 

forskellige perspektiver bliver det således muligt at forholde sig til det vi allerede ved, og 

derfor også muligt at distancere sig fra det, således at der gennem nye forståelser opstår 

nye veje og nye muligheder for at handle i praksis, som gør lærerne i stand til at træffe 

reflekterede valg med baggrund i at forstå eller forbedre vilkårene i deres egen hverdag 

(Bladini, 2004; Hylander, 1995; Lauvås & Handal, 1995; Løw, 2009; Peavy, 1998; 2005; 

Sundquist, 2014).  

I konstruktivistisk vejledningsteori gøres der samtidig op med en objektgørelse af den 

vejledte. Et opgør med den positivistiske tilgang til mennesker, som fx fremtræder i tera-

peutiske sammenhænge: ”I terapien betragtes den enkelte at være ”syg”. Der er behov for 

”helbredelse”, eller personen udviser tegn på mangel af en eller anden art” (Peavy, 1998, s. 

17).  Den vejledte betragtes således ikke som syg eller som en person, der har mangler, 

der skal kompenseres for. Den konstruktivistiske tilgang retter sig snarere mod forstå-

else, mening og handling i forhold til den vejledtes livsaspekter, og ”god vejledning bringer 

håb, opmuntring, afklaring og aktiv deltagelse ind i den anden persons tilværelse” (Peavy 

1998, s. 9). En af de centrale pointer er, at deltagerne som udgangspunkt har forskellige 

kompetencer og forskellige perspektiver som fx en lærer og en vejleder (Peavy, 1998; 

2005). Igennem vejledningssamtaler bliver det derfor muligt for deltagerne at dele deres 

forskellige perspektiver.  
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Peavy (2005) har senere udviklet teorien om den ”SocioDynamiske samtale” (Peavy, 

2005). Gennem denne form for samtale vægtes det at støtte den vejledte til at se flere 

muligheder for at kunne handle for herigennem at opnå en større grad af frihed eller 

emancipation til at træffe reflekterede valg.  

Det er netop gennem samkonstruktionsprocesserne i vejledningen, at der sigtes mod en 

aktiv læreproces, hvori mennesker bliver i stand til at vælge, forstå eller forbedre vilkå-

rene i deres egen hverdag (Peavy, 2005) eller fx forstå og forbedre forhold i en læreres 

praksis. Idet deltagernes viden er forskellig, er det således ikke kun to professionstil-

gange, der mødes i vejledningssamtalen; der opstår også et møde mellem to eksperter fra 

hver deres felt, som mødes i reflekterende samtaler (Idol, Paolucci-Whitcomb & Nevin, 

1995; West & Idol, 1990). I dette møde kan eksperterne fra hver deres område generere 

og udvikle nye og kreative løsninger på de problemstillinger, vejledningen omhandler, så-

ledes at der forekommer; ”an interactive process that enables people with diverse expertise 

to generate creative solutions to mutually defined problems” (Idol, Paolucci-Whitcomb & 

Nevin, 1986, s. 1).  

Viden og erfaringer deles derfor i vejledningssamtalerne for at kunne løse et problem, og 

udviklingen opstår ved, at deltagerne deler deres forskellige erfaringer, viden og kompe-

tencer i forhold til problemstillingen, vejledningen handler om.  

 

Den meningsskabende vejledningssamtale 

I konstruktivistisk vejledning er mening et centralt omdrejningspunkt. Her handler det 

således om at skabe mening sammen med de vejledte, frem for at finde mening. Med andre 

ord drejer det sig snarere om at beskrive problematikker og finde muligheder end at for-

klare problematikker grundet i forskellige årsager. I vejledningen kan meningen fx søges 

ved at være undersøgende og nysgerrig på den problemstilling, den vejledte har søgt om 

vejledning til, og på denne måde få flere perspektiver på samme problemstilling (Peavy, 

1998; 2005). Hensigten er med andre ord at hjælpe mennesker med at: ”evaluere, accep-

tere eller ændre aspekter af sig selv, deres forhold til andre mennesker eller de rammer, de 

lever i” (Peavy, 1998, s. 18). Intentionen er således at styrke den vejledtes interne kriterier 

på en måde, så det bliver muligt for vedkommende at vælge, beslutte, bedømme og analy-
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sere problemstillingen i forhold til, hvordan det bedst giver mening i den vejledtes per-

spektiv. Denne form for vejledning søger derfor at støtte og hjælpe de vejledte til at skabe 

overblik og kontrol over egen tilværelse, så den vejledte på denne måde oplever at få mu-

lighed for at kunne handle med et større overblik over problemstillingen (Dysthe, 2003; 

Peavy, 2005; Tetler & Baltzer, 2009). 

 

Den handlingsorienterede vejledningssamtale  

En anden form for vejledningssamtale er en samtale, der er mere direkte rettet mod læ-

rernes handlinger i praksis. Handlingsorienteret vejledning kan både være rådgivende og 

løsningsfokuserede samtaler på den ene side og på den anden side refleksive processer, 

der handler om at få skabt rum for refleksion over handlemulighederne (Bladini, 2007; 

Killén, 2007; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005; Peavy, 2005; Sundqvist, 2014).  

Det ligger centralt i vejledningsteorien hos både Peavy (1998; 2005) og Killén (2007), at 

målet med vejledning ligger i den vejledtes handlemuligheder. Det er således et mål for 

den handlingsorienterede vejledningssamtale, at den vejledte får mulighed for at kunne 

handle reflekteret i forhold til den præsenterede problemstilling. Det handler derfor om: 

”at forstå samspil og processer, som vi selv er en del af og vi selv bidrager til på godt og ondt, 

og i samarbejde med klienten at formulere problemstillinger, som kan danne grundlag for 

handling” (Killén, 2007, s. 36)1. Med andre ord handler det således om, at der igennem 

den vejledtes forståelse af samspil og processer opstår nye muligheder for at handle (Kil-

lén, 2007; Peavy, 2005). Dette perspektiv relaterer sig til Peavys (2005) teori om ”ledsaget 

deltagelse”, hvori den vejledte tilegner sig viden gennem observationer af andres måder 

at handle på fx gennem vejlederens brug af nye metoder. Det er igennem den ledsagede 

deltagelse, at den vejledte får mulighed for at handle anderledes i forhold til at håndtere 

praksisudfordringerne. Det handler således om at få nye blikke på problemstillinger fra 

                                                        
1 Jeg ønsker, at præcisere, at Peavy benytter ´vejledningssøgende´, samt at Killén benytter begrebet ´klient´, 

og at der i afhandlingen benyttes et samlende begreb; ´vejledte´. 
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praksis, nye perspektiver, nye forståelser og nye måder at anskue praksis på (Peavy, 

2005).  

Når læreren i denne type samtaler mødes af vejlederen som en rollemodel, eksempelvis 

ved at vejlederen aktivt deltager i lærerens praksis fx gennem deltagende observationer 

og ”viser vejen”, idet nye redskaber eller metoder skal tages i brug (Lave & Wenger, 2003), 

skabes der muligheder for, at læreren gennem imitation og observation udvikler en stær-

kere oplevelse af at kunne håndtere sin praksis og mestre nye metoder. Herved får lære-

ren mulighed for at observere, hvordan vejlederen agerer i klassen, og hvordan vejlederen 

håndterer problemstillingen, hvilket giver læreren mulighed for gennem observation og 

imitation at udvikle sin egen praksis, samtidig kan der i de efterfølgende samtaler reflek-

teres over disse observationer (Lave og Wenger, 2003; Nielsen og Kvale, 1999; Tetler & 

Baltzer, 2009).  

 

Den reflekterende vejledningssamtale  

I denne reflekterende form for vejledningssamtale sigtes der mod at støtte læreren i at 

reflektere over egen praksis og de udfordringer, læreren står i. Vejlederen har i denne 

samtaleform tiltro til, at den vejledte selv kan komme frem til løsninger på de udfordrin-

ger, læreren står overfor. Den vejledte er således ikke passiv modtager af gode råd, men 

er en aktiv deltager i søgningen efter nye perspektiver (Bladini, 2004; Caplan, 1970; 

Lauvås & Handal, 1995; Rogers, 1967; Sundqvist, 2014). Hansen (2005) formulerer det 

således: ”først når de vejledte formår at stå i det åbne, har de mulighed for at sprænge sig 

fri af fastgroede forestillinger og af den vej nå frem til en ny forståelse af deres situation” 

(Hansen, 2005, s. 127). Det er således lærerne selv, der gennem refleksioner skal være 

med til at skabe muligheder for forandringer og muligheder for at kunne handle på andre 

måder i praksis (Hansen, 2005). 

I nordiske sammenhænge (Sundqvist, 2014) er det en ofte brugt og fremtrædende form 

for vejledning, når det gælder lærere, idet det i denne form er centralt, at refleksioner 

både er et mål og et middel i vejledningssammenhænge. Det tilsigtes her, at den vejledte 

selv skal reflektere over sine handlinger snarere end at bruge andre lærere som rollemo-

deller og lade sig lede af gode råd og anviste handlinger (Baldini, 2004; Johannessen et al., 
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2002; Lauvås & Handal, 1995; Skagen, 2004; Sundqvist, 2014). Lauvås & Handal (2001) 

har videreudviklet denne form for vejledning i professionsøjemed særligt med henblik på 

lærerprofessionen i ”Handlings-og refleksionsmodellen” (Lauvås & Handal, 1995; 2001). 

Her er det lærerens egne refleksioner i forhold til det emne eller problemfelt, læreren øn-

sker, vejledningen skal handle om, frem for fokus på lærerens undervisning, der tages op 

i vejledningen. 

Grundlæggende handler den reflekterende samtaleform om, at den vejledte bliver mere 

bevidst omkring hvilke grundlag og præmisser, de handlinger der sker i praksis, opstår 

på baggrund af. Blandt andet kan det være væsentligt, når vejledningen drejer sig om læ-

rernes praksis og de vilkår, der har betydning for de praksisudfordringer læreren står i, 

at læreren bliver mere bevidst om hvilke forhold, der ikke står til at ændre og hvilke for-

hold der rent faktisk kan ændres i lærerens praksis. Det reflekterende begreb er hentet 

fra Schöns (2001) begreb om den reflekterende praktiker. Her skelner Schön imellem ”re-

flection in action” og ”reflection on action” alt afhængigt af, om de opståede refleksioner 

sker i praksis eller efterfølgende gennem fx en vejledningssamtale (Schön, 2001). 

Udover en bevidsthed om de mere overordnede vilkår og præmisser handler den reflek-

terende vejledning også om at få skabt en bredere forståelse og dybere indsigt gennem 

refleksioner over praksisproblemstillingerne. Således bliver læreren bevidst om udfor-

dringens karakter og de forhold, der ligger til grund for udfordringen læreren står overfor, 

for herved at kunne træffe kvalificerede valg for at kunne handle i praksis. Gennem en 

større bevidsthed øges mulighederne også for at kunne udvikle nye handlinger i andre 

dele af praksis. Vejledningens fokus og knudepunkt handler derfor i denne samtaleform 

om forholdet mellem udgangspunktet for vejledningen og de potentielle muligheder, der 

er for at kunne agere og handle i forhold til udfordringen (Baldini, 2004; Johannessen et 

al., 2002; Lauvås & Handal, 1995; Skagen, 2004; Sundqvist, 2014; Vygotsky, 1978).  

I reflekterende samtaler anses det for vigtigt, at de foregår i et rum, hvor der er åbenhed 

og fleksibilitet, så lærerne tør stille sig reflekterende over deres egen praksis. Det er igen-

nem denne mulighed for refleksion, at lærerne gennem nye forståelser af situationer for-
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søger at skabe mening. I reflekterende samtaler er det således læreren, der bliver hoved-

personen, og ikke vejlederen (Ahlberg, 2007; Bladini, 2004; Hansen, 2005; 2015; Lauvås 

& Handal, 1995; Rogers, 1967).  

Et andet aspekt i de vejledningsformer, der er fulgt i dette forskningsprojekt, handler om 

tid. Alle forløbene er fulgt over en længere tidsperiode, og derfor har tidsperspektivet 

også en relevans i forhold til de fire vejledningsforløb. Ifølge Hermansen (2003) er et tids-

perspektiv væsentligt, når nye forståelser emergerer, og der opstår nye veje og nye mu-

ligheder for at handle i praksis. Tiden er således væsentligt i forhold til lærernes refleksi-

onsprocesser over deres problemstilling, og hvordan der igennem disse refleksioner ska-

bes mulighed for forandringer og omlæring i lærernes profession og dermed i lærernes 

praksis (Hermansen, 2003). 

Oversigt over fire samtaleformer 

                            Figur 4: Oversigt over fire samtaleformer 
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Vejlederrollen i det flydende moderne 

Som det tidligere er fremgået, er der en del af ansvaret for vejledningsprocessen, der på-

hviler vejlederen. Der ligger altså implicit i vejlederrollen en kompleksitet i spændet imel-

lem at være leder af processen og samtidig kunne indgå i en ligeværdig relation med den 

vejledte. Vejlederen skal således på en og samme tid håndtere flere niveauer eller roller i 

samme samtale. Vejlederen skal udover være deltager i samtalen også iagttage, analysere, 

tolke og forstå processen for at kunne handle både verbalt og non-verbalt i forhold til den 

vejledte, alt afhængigt af hvilken rolle vejlederen indtager (Bernler & Johnsson, 1985; 

Gjems, 2007; Kadushin, 1973). Dette gør, at vejlederens analysefærdigheder og kompe-

tencer til at få skabt rum for hvordan den vejledte gives mulighed for at kunne reflektere 

over handlinger i praksis, er væsentlige (Lauvås & Handal, 1995; Schön, 2001).                                             

Ligesom vejledningsformen gennem tiden er blevet forandret mod en mere reflekterende 

form, har vejlederrollen i det flydende moderne også gennemgået en forandring, hvor vej-

lederen skal kunne veksle smidigt imellem samtaleformerne ud fra, hvad der i vejled-

ningsprocessen viser sig at være behov for. Som det har vist sig, kan vejledningssamtaler 

analytisk typificeres ud fra deres fokus, dog vil der i praksis nok snarere blive vekslet mel-

lem samtaleformerne både indenfor samme samtale og igennem vejledningsforløbet, alt 

efter hvordan processen forløber. En væsentlig vejlederkompetence bliver da at være i 

stand til at veksle imellem, hvad der er behov for af forskellige tilgange, samtaleformer og 

strategier undervejs i et vejledningsforløb for at kunne støtte og vejlede lærere gennem 

forløbet. 

 

Magt og etik i vejledningsrummet 

I alle menneskelige relationer er spørgsmålet om magt aktuelt. I forskningen omkring vej-

ledning findes forskellige holdninger til, hvorvidt magtaspektet er konstruktivt for vejled-

ningen eller ej. Salvendy (1993) mener, at vejlederen skal være synlig i sin rolle som vej-

leder, og at det er igennem den særlige position, vejlederen har, som han kalder ”omnisci-

ence”, at vejledningens essens ligger. En magt, der kan benyttes produktivt og konstruk-

tivt, når vejlederne erkender og vedgår sig deres magt (Salvendy, 1993). Samstemmende 
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pointerer Näslund (2007), at når de vejledte skal have tillid til vejlederen og selve vejled-

ningssituationen, er vejlederen nødsaget til at anvende sin autoritet. Der findes således 

en ikke-ligeværdig og asymmetrisk relation i ethvert vejledningsforhold, men netop 

denne asymmetriske relation kan benyttes konstruktivt i vejledningen, når vejlederen er-

kender magtforholdet (Näslund, 2007).  

Endvidere er der ifølge Näslund (2007) forskellige typer af magt i et vejledningsforhold, 

som kan inddeles imellem en positionsmagt og en personlig magt. Positionsmagten hen-

fører til den magt, der ligger i vejlederens position som mere erfaren; en person, der kan 

bedømme den vejledte, og en person, der besidder mere viden om de berørte temaer i 

vejledningen. Når vejledningen er arbejdsrelateret og fx retter sig mod en lærers praksis, 

søges der ofte mod en vejledning med en mere konsultativ tilgang, hvor det er den per-

sonlige ekspertise og viden, der er vigtig. Den personlige magt refererer til, at vejlederen 

sidder med en ekspertviden, som er nødvendig og brugbar for den vejledte, samt at den 

vejledte ser op til og identificerer sig med vejlederen (Näslund, 2007).  

Den magt, de kommunale inklusionsvejledere, der har deltaget i denne undersøgelse, har, 

kan både indeholde en positionsmagt og en personlig magt. Positionsmagten ligger fun-

deret i organiseringen af den kommunale inklusionsvejleders funktion, en organisering 

hvor inklusionsvejlederen har en central position i kommunen, da inklusionsvejlederen 

både udvikler og udfører kommunens inklusionsstrategier. Når inklusionsvejlederen fun-

gerer som vejleder i et vejledningsforløb med lærere, ligger denne magt implicit i forhol-

det mellem lærerne og vejlederen. Herudover indeholder funktionen også en magt af en 

mere personlig karakter, idet de kommunale inklusionsvejledere dels har større viden 

omkring inklusion og inkludering og dels har en efteruddannelse, der gør vejlederen i 

stand til at vide noget andet end læreren. Vejlederen har således kompetencer i forhold 

til vejledning, inklusion og pædagogiske praksisproblemstillinger. Det vil dog altid være 

læreren, der kender sin egen praksis bedst, og derfor bliver både vejlederens og lærerens 

perspektiver vigtige og væsentlige i vejledningsrummet, da de er eksperter på hvert deres 

felt. 
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Vejlederfunktionen kan således forstås som et kontinuum mellem en eksperttilgang og en 

deltagertilgang. Når vejlederen agerer som ekspert, kommer vejlederens særlige og spe-

cielle viden i forgrunden, hvilket betyder, at vejledningskonteksten bliver mere asymme-

trisk. Når vejledningen bliver mere symmetrisk i sin form, bliver vejlederens kompeten-

cer i forhold til at kommunikere og stille refleksive spørgsmål udfordret (Christensen, 

2008; Eidi, Grelland, Kristiansen & Sævareid, 2009; Gutkin, 1999; Tysinger, Tysinger & 

Diamanduros, 2009; von Ahlefeld Nisser, 2009). Kirkebæk (2009) betoner, at vejlederens 

rådgivende ekspertrolle nedtones for at give plads til en mere reflekterende vejlednings-

form (Kirkebæk, 2009).  

 

Opsamling af kapitel 2 - 5 

Igennem disse første kapitler (2-5) har jeg fremskrevet viden omkring læreren i det fly-

dende moderne, vejledning af lærere samt, hvad der anses som væsentligt i disse sam-

menhænge.  

Det antages derfor i afhandlingen, at der eksisterer et behov for at vejlede og understøtte 

lærerne, i at kunne opleve deres praksis som meningsfuld i det flydende modernes kom-

pleksitet. En vejledningsform, hvor det ikke kun handler om at give læreren gode råd og 

løsninger der retter sig mod alle læreres praksis, men også handler om hvordan lærere 

kan få en oplevelse af at kunne håndtere de krav og forventninger der stilles til at være 

lærer i det flydende moderne, hvor blandt andet testkultur, arbejdstidsregler og øgede 

fagmål afspejles i forventningerne til lærernes praksis. En vejledningsform, der giver læ-

reren mulighed for at blive bevidst om hvordan disse vilkår og præmisser, har indflydelse 

på lærernes praksis og med baggrund i denne bevidsthed derfor også kan give lærerne 

mulighed for at handle situeret og reflekteret i forhold til de problemstillinger, de møder 

i praksis. 

Dernæst har jeg fremskrevet, hvordan fordringen omkring inklusion i en lærerverden gi-

ver lærerne nogle særlige praksisudfordringer. I inklusionsfordringen kaldes der på nye 

måder at forstå elevernes mangfoldighed på samt nye måder at forholde sig til elevernes 
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forskellige forudsætninger på og dermed nye måder at være lærer på i det ”flydende mo-

derne”. På denne måde har jeg karakteriseret de samfundstendenser, der har indflydelse 

på lærernes situation og den samtid vi lever i, som en overordnet ramme for den vejled-

ning, lærerne i dette projekt deltager i.  

I gennemgangen af samtaleformer har jeg ekspliceret hvordan forskellige samtaleformer, 

kan rettes mod forskellige perspektiver såsom den reflekterende samtale form eller den 

meningsskabende form. Nogle former retter sig mod lærernes praksis og muligheder for 

at kunne handle på nye måder, mens andre giver lærerne mulighed for at kunne forholde 

sig reflekteret til de vilkår, præmisser og praksisproblemstillinger, lærerne møder og op-

lever, og som har indflydelse i klasseværelset. Hansen (2005) pointerer, at det er lærerne 

selv, der skal være med til at skabe muligheder for forandringer og muligheder for at 

kunne handle på andre måder i praksis, hvilket blandt andet kan ske gennem refleksioner 

over de praksisudfordringer, lærerne tager op i vejledningen (Hansen, 2005; 2015). Her-

ved får lærerne bedre mulighed for at kunne forholde sig til sig selv som lærere i det fly-

dende moderne, får mulighed for at forholde sig til deres faglige selvforståelse og får mu-

lighed for at opleve hvordan deres praksis igen kan blive meningsfuld. 

Jeg har redegjort for nogle særlige strukturelle forventninger til lærerne, forventninger 

som både har betydning for lærernes fælles faglige livsverden og betydning for den en-

kelte læreres oplevelse af at være i lærerarbejdslivsverden. Samtidig er det fremgået 

hvordan den enkelte læreres oplevelse af mening, den enkelte læreres oplevelse af, hvilke 

muligheder og begrænsninger, der eksisterer i forhold til at forandre praksis og den en-

kelte læreres forståelse af hvordan elevernes diversitet kan imødekommes og rummes i 

klasseværelset.  

For analytisk at kunne begribe hvordan lærere oplever at deltage i et vejledningsforløb, 

og hvad der giver mening for dem i vejledningssamtalerne i forhold til at forandre praksis 

har jeg brug for teori, metode og begreber om sammenhængen mellem oplevelse, mening 

og muligheder for nye perspektiver, handlinger og forandringer. Derfor finder jeg fæno-

menologien og dens begreber om livsverden, intentionalitet og perspektiver særligt an-

vendeligt i denne undersøgelse af læreres og vejlederes oplevelser af et vejledningsforløb. 



72 
 

I næste kapitel diskuterer jeg og gør rede for anvendelsen en fænomenologisk grundlags-

forståelse og de udvalgte fænomenologiske begreber.  
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6. INTENTIONALITET OG MENING I AR-

BEJDSLIVET  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Et fænomenologisk perspektiv 

Som jeg har begrundet i det foregående kapitel, er undersøgelsen baseret på en fænome-

nologisk tilgang. Filosoffen Edmund Husserl udviklede fænomenologi som en modpol til 

den positivistiske psykologis objektivering af subjektet ud fra en grundlæggende inte-

resse i subjektets erfaringer, sådan som de blev oplevet fra et førstepersonsperspektiv. I 

en fænomenologisk grundlagsforståelse betragtes vores ´sædvanlige` forhold til verden 

som så fundamentalt og selvfølgeligt, at vi knapt tænker over det. Det er netop de selvføl-

geligheder og ”… dette domæne af upåagtet fortrolighed, som fænomenologien ønsker at 

undersøge” (Zahavi, 2014, s. 37). Husserls interesse var således rettet mod subjektets er-

faringer og subjektets erkendelsesmuligheder, hvilket førte til udviklingen af en ny filosofi 

og metode: den transcendentale fænomenologi (Zahavi, 2013a).  

Denne tilgang er optaget af, hvordan noget i verden fremtræder for et subjekt, hvordan fx 

en problemstilling fremtræder for subjektet. Det er fænomenet, der fremtræder og mani-

festerer sig, sådan som fænomenet er, og som det opleves fra subjektets perspektiv. Per-

spektivet omfatter bl.a. subjektets erfaringer, intentionalitet og forståelsesstrukturer. Det 

er i kraft af subjektets intentionelle orientering, handling og meningsdannelse, subjektet 

erfarer og oplever verden. Fænomenologien afviser dermed, at der kan skelnes mellem to 

verdener, en objektiv og en subjektiv. Den virkelige verden er den, som fremtræder for 

det enkelte subjekt2 (Zahavi, 2013a). Denne tænkning står i modsætning til de positivisti-

ske teorier, som antager, at der findes en objektiv verden, der ligger bag fremtrædelsen 

og anses som den virkelige verden.  

                                                        
2 Den sene Husserl kaldte teorien for transcendental fænomenologi, hvilket bunder i hans overbevisning om, at 
vi som forskellige subjekter oplever den verden, vi lever i, vi transcenderer den verden, der fremtræder for os 
(Zahavi, 2004). 
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I denne undersøgelse er der fokus på lærernes perspektiver og selvfølgeligheder, lærer-

nes oplevelser af særlige praksisproblemstillinger. Undersøgelsen undersøger, hvorvidt 

der igennem et vejledningsforløb gives mulighed for, at læreren kan reflektere og per-

spektivere problemstillingen, der er søgt om vejledning til, og dermed ønskes det at un-

dersøge forandringer i fremtrædelsen af fænomenet (problemstillingen) for lærerne. 

Samtidig ønskes det at undersøge, hvordan et intersubjektivt møde mellem læreren og 

vejlederen kan have betydning for lærernes mulighed for at forholde sig transcenderende 

til ”selvfølgelighederne” i forhold til deres oplevelser af problemstillingerne, hvorvidt læ-

rerne gives mulighed for at forholde sig til deres oplevelse af problemstillingen og reflek-

tere over den. Derfor ønskes det med denne undersøgelse at undersøge, om fremtrædel-

sen af problemstillingen forandres gennem et vejledningsforløb over tid for lærerne (Bla-

dini, 2004; Caplan, 1970; Lauvås & Handal, 1995; Rogers, 1967; Sundqvist, 2014). 

Med et fænomenologisk perspektiv søger jeg derfor at få viden om, hvordan lærernes ud-

fordrende praksis fremtræder for lærerne, som det den er (inden vejledningsforløbet), og 

viden om, hvordan lærerne oplever et deltage i et vejledningsforløb, og om der eventuelt 

opstår forandringer undervejs i fremtrædelsen af fænomenet, der kan bidrage til foran-

dringer af lærernes forståelse af problemstillingerne og derved give mulighed for at 

kunne handle på nye måder i deres praksis, samt hvordan problemstillingen fremtræder 

for lærerne efterfølgende.  

Jeg vil senere i afsnittet om forskningsetik (kap. 9) og i (kap. 13), de afsluttende refleksi-

oner og diskussioner, berøre, hvordan mit førstepersonsperspektiv som forsker viser sig 

undervejs, og hvordan jeg har tilstræbt at forholde mig refleksivt til dette gennem forsk-

ningsprocessen.  

For at kunne begribe de komplekse processer, som et vejledningsforløb rummer, har jeg 

søgt efter fænomenologiske begreber, der kan rette analytisk fokus mod forhold, der har 

betydning for lærernes oplevelse af deres lærerarbejde og deres måder at forvalte de krav 

og forventninger på, der stilles til dem i det flydende modernes krydspres. Det fænome-

nologiske begreb om livsverden er godt til at definere og fokusere på verden, som lærerne 

oplever den med de særlige former for mening baseret på lærernes erfaringer og forstå-
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elser. Livsverden er den hverdagsverden, i denne undersøgelse skolen, og de kendte be-

tydninger og former for mening, som udvikles i lærernes livsverden gennem deres erfa-

ringer og oplevelser. Begrebet om livsverden udspringer af den transcendentale fænome-

nologi, hvor erkendelsessubjektet ikke ses isoleret, men altid må ses i sammenhæng og 

forbundet med sin omverden og dermed også står i et transcendentalt forhold til verden 

(Husserl, 1995; Thøgersen, 2012; Zahavi, 1994; 2013; 2013a; 2014; Zahavi & Grünbaum, 

2007).   

I den transcendentale fænomenologi står begrebet intentionalitet centralt. Dette begreb 

kan hjælpe med til at forstå betydningen af de intentioner, der mødes og brydes i vejled-

ningsrummet, med andre ord at begribe, hvordan lærerne intentionelt er rettede mod de-

res praksisudfordringer og hvordan vejlederne intentionelt er rettede mod vejlednings-

processen og lærernes mulige og potentielle forandringer mod udvikling af et inklude-

rende læringsmiljø. Husserls elev Maurice Merleau-Ponty (1999) udviklede kropsfæno-

menologien, som betoner, at det oplevende og erkendende er et kropsligt subjekt forviklet 

med verden gennem ’den levede krop’ på et situationelt og eksistentielt plan. ”Man kan 

således ikke sige, at vor krop er i rummet, og i øvrigt heller ikke at den er i tiden. Den bebor 

rummet og tiden” (Merleau-Ponty, 1994/1945, s. 93). Ifølge Merleau-Ponty er mennesker 

og bevidsthed uløseligt forbundet: menneskets eksistentielle vilkår er kroppen som be-

tingelse for vores væren-i-verden (Egebak, 1964; Merleau-Ponty, 1999/1945; Zahavi, 

2013; 2013a). Med dette perspektiv kan der således fokuseres på, hvordan lærerne hand-

ler i deres lærerpraksis, og hvordan lærernes eksistentielle betingelser i forhold til at 

være lærere i det modernes krydspres og det aspekt, at de bliver nødt til at udvikle deres 

praksis mod et inkluderende læringsmiljø, har betydning for lærernes oplevelse af at være 

lærere, da lærerne er forviklet ind i den verden, der omgiver dem (Egebak, 1964; Fink-

Jensen, 2006; 2012; Merleau-Ponty, 1999/1945; Nielsen & Fink-Jensen, 2000; Zahavi, 

2013; 2013a). Subjektet i en fænomenologisk forståelse kan ikke ses isoleret fra sin om-

verden, men altid igennem sin ”væren som (erfarende) subjekt [er det] henvist til og af-

hængig af andre subjekter” (Zahavi & Overgaard, 2005, s. 173), og derfor kan begrebet om 

’intentionalitet’ tilbyde en mulighed for at undersøge, hvordan lærerne og vejlederne re-

laterer sig til og forholder sig til hinanden i vejledningsprocesserne.  
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Førstepersonsperspektiv 

I fænomenologien står førstepersonsperspektivet meget centralt, og i denne undersøgelse 

benyttes dette til at få viden om lærernes og vejledernes måder at anskue og opfatte deres 

verden på. I en fænomenologisk undersøgelse tages udgangspunkt i: ”de forståelsesstruk-

turer, som tillader genstandene at vise sig som det, de er, og med den mening, de har”, og 

derfor ”må vi nødvendigvis inddrage det subjekt, som de fremtræder for” (Zahavi & Grün-

baum, 2007, s. 66). Det bliver derfor nødvendigt at indhente lærernes og vejledernes før-

stepersonsperspektiver for at få viden om deres erfaringer, intentionalitet, meningsdan-

nelse og forståelsesstrukturer. Førstepersonsperspektivet er væsentligt ud fra den fæno-

menologiske grundforståelse, at oplevelsen af et fænomen altid er en ”fremtrædelse af no-

get for nogen” (Zahavi, 2014). Det, at noget fremtræder for nogen, at et fænomen kan 

fremtræde i forskellige former afhængigt af det subjekt, fænomenet fremtræder for, nød-

vendiggør et studie af lærernes og vejledernes førstepersonsperspektiv på de fænomener 

eller problemstillinger, der fremtræder undervejs i vejledningen, for at få indsigt i deres 

oplevelser gennem vejledningsprocessen. Med andre ord er det den enkelte lærers og vej-

leders subjektive perspektiv, der skal inddrages for at finde frem til lærernes forståelses-

strukturer og deres oplevelse af forandringer i deres livsverden.  

 

Lærerarbejdslivsverdenen 

Livsverden er et centralt begreb i en fænomenologisk grundlagsforståelse. Det dækker 

over den konkrete virkelighed, som vi som mennesker kan erfare, det vi tager for givet og 

er fortrolige med, det er igennem vores livsverden, vi skaber den mening, der har betyd-

ning i vores liv.  

I denne undersøgelse benyttes livsverdensbegrebet både i forhold til, hvordan det af læ-

rerne opleves at være i lærernes faglige lærerarbejdslivsverden, hvad der giver mening 

for lærerne, og hvordan denne verden fremtræder for den enkelte lærer, samt hvordan 

det opleves at deltage i et vejledningsforløb (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  

Denne undersøgelse omfatter ikke lærernes hele liv ej heller vejledernes hele liv. Derfor 

må livsverdensbegrebet i afhandlingen afgrænses til lærernes lærerarbejdslivsverden og 

vejledernes arbejdslivsverden, og dermed refereres der hverken til deres familiemæssige 
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eller personlige livsverden men snarere til deres arbejdslivsverden (Dahlberg et al., 2008; 

Goodson & Hargreaves, 2003; Keller, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009; Pahuus, 1988; Za-

havi, 2012; 2013; 2013a; 2014).  

I Husserls livsverdensbegreb skelnes der mellem et ontologisk livsverdensbegreb og et 

transcendentalt livsverdensbegreb. I det ontologiske livsverdensbegreb betegner den før-

videnskabelige verden den verden, vi tager for givet, og som vi er fortrolige med, såsom 

solen er rund, dag bliver til nat, og det at jorden ikke er flad, men rund, samt andre grund-

læggende teorier om den materielle verden, der omgiver os mennesker.  

Det transcendentale livsverdensbegreb er ikke et statisk begreb, det har både en tilblivel-

seshistorie og er under stadig udvikling − altså transcendentalt (den sene Husserl). Med 

brugen af begrebet om den transcendentale livsverden bliver det således muligt at analy-

sere, hvordan forandringer udvikles i lærernes livsverden og lærernes oplevelse af fx at 

være i lærernes faglige lærerarbejdslivsverden. ”Det transcendentale jeg er netop det felt 

af transcendental selverfaring, der til enhver tid gennem en blot indstillingsændring kan for-

vandles til en psykologisk selverfaring” (Husserl )/294: in Zahavi, 2011, s. 77). Det betyder, 

at når der sker en forandring i lærernes livsverden, så forandres også den nuværende 

livsverden og bliver til noget kommende, altså er den transcendentale livsverden foran-

derlig og modtagelig for ydre påvirkninger. Det kan være påvirkninger fra den sociale ver-

den, som når fx en lærer gennem sin uddannelse har lært og udviklet et særligt perspektiv 

på og forståelse af, hvad der betegner en lærergerning, og hvad der forventes af en lærer. 

Også påvirkninger fra kollegaer, politikere eller medier har betydning for lærerens livs-

verden, og for hvordan læreren subjektivt oplever den lærerarbejdslivsverden, hun er en 

del af (Keller, 2012; Pahuus, 1988; Zahavi, 2012; 2013). Oplever læreren det fx som spæn-

dende udfordringer, når kravene og forventningerne forandres, eller opleves udfordrin-

gerne og forandringerne som uoverstigelige og uoverkommelige? 

Merleau-Ponty har senere udfordret begrebet om livsverdenen og i stedet benævnt det 

”being-to-the-world” (Egebak, 1964; Merleau-Ponty, 1999/1945; Zahavi, 2012; 2013; 

2013a). I Merleau-Pontys begreb ”being-to-the-world” er det ikke bare bevidstheden, som 

står i forhold til verden, men hele kroppen, deraf betegnelsen kropsfænomenologi. ”… jeg 
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kan ikke tænke mig selv som en del af verden, et simpelt objekt for biologi, psykologi og so-

ciologi: videnskabens univers omslutter mig ikke. Alt hvad jeg ved om verden, også min vi-

denskabelige viden, ved jeg i kraft af et syn, som er mit, en erfaring om verden, uden hvilken 

videnskabernes symboler intet ville sige mig” (Merleau-Ponty, 1999/1945, s. 17 ff.). Mer-

leau-Ponty pointerer her, hvordan vi som subjekter ikke kun i vores tænkning er forbun-

det med vores omverden, men at vi er forbundet med hele vores væren-i-verden. Dette 

antyder, at der eksisterer en dybere forbundethed mellem mennesket og den verden, 

mennesket er en del af. En kropslig indlejring, der er central i forhold til vores måder at 

handle på, således at enhver erkendelse er opbygget med grundlag i vores umiddelbare 

og oprindelige erfaring. Når en lærer derfor begynder at reflektere over de handlinger, 

læreren foretager i praksis, har det betydning for lærerens mulighed for at forholde sig til 

fænomenet/genstandsfeltet som objekt, dvs. som noget, der kan betragtes ’udefra’, i et 

andet perspektiv end lærerens sædvanlige, hvilket kan give mulighed for at få øje på andre 

måder at forstå problemstillingen på, og dermed gives andre handlemuligheder for at for-

andre praksis.  

Idet undersøgelsen fokuserer på lærerens oplevelser af dennes lærerarbejdslivsverden 

både før, undervejs og efter et vejledningsforløb, bliver det muligt at undersøge, hvorvidt 

der i lærerens transcendentale livsverden, forståelsesstrukturer og selverfaring opstår 

forandringer i lærerens forståelser af at være lærer, der kan foranledige forandringer i 

lærerens muligheder for at forvalte praksis anderledes. 

 

Intentionalitet 

Begrebet ’intentionalitet’ er et af de grundlæggende i fænomenologien, og i min undersø-

gelse er det relevant at anvende det analytisk for at begribe, hvordan læreren retter sig 

mod de udfordringer og problemstillinger, hun møder i praksis, og hvordan disse frem-

træder for læreren. Et eksempel kunne være to lærere, der oplever en problematisk situ-

ation i en klasse forskelligt. Der vil være noget, der fremtræder på en særlig måde for den 

ene lærer, og noget, der fremtræder særligt for den anden lærer, samme situation kan 

derfor opleves meget forskelligt for de to lærere. Det kan forklares med, at de to læreres 
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intentionalitet, deres rettetheder, forståelsesstrukturer og perspektiver fremtræder for-

skelligt i forhold til en særlig situation, og dermed vil de også have forskellige måder at 

håndtere og handle i forhold til situationen på. Det er derfor væsentligt at forstå de inten-

tionelle strukturer hos læreren, når det fx ønskes at få viden om de former for mening, 

der fremtræder for læreren (Giorgi & Giorgi, 2008; Zahavi, 2013; 2013a).  

Lærerens subjektive oplevelse opstår ikke kun i det øjeblik, læreren retter sin opmærk-

somhed mod et objekt, fx en elev, men oplevelsen opstår i samhørighed med noget, der 

allerede har været, en tidslig udstrækning imellem en levet erfaring – en intentionel hand-

ling – en forventning i forhold til fremtiden (Dahlberg, 2013). I denne undersøgelse øn-

skes det netop at undersøge, hvordan dette kommer til udtryk gennem lærerens oplevel-

ser af et vejledningsforløb over tid, hvordan en problemstilling fremtræder for læreren 

inden vejledningsforløbet, og hvordan problemstillingen fremtræder undervejs og efter-

følgende. I en ”Husserlsk forståelse er mening, relationen mellem en handling og handlin-

gens objekt, den intentionelle relation etablerer” (Giorgi og Giorgi, 2008, s. 168). Meningen 

fremkommer derved gennem subjektets intentionelle handlinger og det objekt, subjektet 

handler i forhold til. I undersøgelsen bliver det interessant at undersøge, om der frem-

kommer forandringer i lærerens meningsdannelse over tid gennem vejledningsforløbet, 

om den meningsdannelse, som læreren har inden vejledningsforløbet, forandres gennem 

vejledningsforløbet. Det er disse oplevelser af lærerens levede lærererfaring, lærerens 

forståelsesstrukturer og lærerens oplevelser af meningsformer, som lærerne tager med 

ind i vejledningsrummet, og som vejledningen tager sit udgangspunkt i, og som det ønskes 

at undersøge over tid (Giorgi, 1994; Giorgi & Giorgi, 2008; Tønnesvang, 2008; Zahavi, 

2013a).  

Ifølge Tønnesvang (2008) er der to former for intentionalitet i fænomenologien, og de 

figurerer derfor som en intentio-intentum-konstruktion (Tønnesvang, 2008). En funktio-

nel intentionalitet og en aktintentionalitet. Igennem den funktionelle intentionalitet (in-

tentio) skabes en umiddelbar forståelse af mening med verden og mening med de hand-

linger, subjektet foretager. Aktintentionaliteten (intentum) er grundlaget for abstrakt me-

ning og dermed subjektets mulighed for at reflektere over den umiddelbare mening i for-

hold til en genstand eller i forhold til en handling (Tønnesvang, 2008; Zahavi, 2013; 

2013a).  
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Den funktionelle rettethed (intentum), den meningsdannende eller konstituerende ret-

tethed er med til at begrunde meningshorisonten og meningen gennem den forståelse, 

der viser sig, og som læreren er rettet mod (Tønnesvang 2008; Zahavi, 2012; 2013; 

2013a). ”Jeg ‘et kan derfor ikke tænkes uden et ikke-jeg, som det retter sig mod intentionelt 

(Zahavi, 2013a, s. 144). Dette har fx betydning for lærere, der gives mulighed for at reflek-

tere over, hvordan forskellige handlinger og forståelsesstrukturer har betydning for deres 

praksis, og hvad der giver mening og ikke mening for lærerne, når problemstillingen for-

stås på særlige måder (Tønnesvang, 2008; Zahavi, 2013a).  

Der ligger således en udspændthed imellem intentum og intentio; det som læreren er ret-

tet af, de samfundsmæssige forventninger, og det som læreren er rettet imod, den me-

ningsdannelse, den enkelte lærer har med at være lærer, der har betydning for, hvordan 

læreren retter sig mod noget særligt i praksis. En udspændthed imellem lærerens aktin-

tentionalitet og funktionelle intentionalitet i krydsfeltet mellem lærerens planlægning og 

det kontingente sociale, etiske rum, læreren agerer i, hvor tingene hele tiden forandres og 

kalder på en situeret læringsforståelse i det flydende moderne (jf. Kap. 2) (Tønnesvang, 

2008; Zahavi, 2013; 2013a).  

 

Variationsbredde 

Zahavi (2013a) pointerer, at der i en transcenderet forståelse findes grænser for hvor stor 

en variationsbredde, vi som subjekter kan forestille os og fantasere om. Der vil derfor 

være begrænsninger i forhold til, hvordan vi forholder os til et særligt objekt, uden at 

denne begrænsning imidlertid har indflydelse på objektet, vi forholder os til. Når en lærer 

oplever en særlig problemstilling fx omkring en elev, der for læreren fremtræder udfor-

drende, vil det derfor være lærerens potentielle og mulige variationsbredde, der er afgø-

rende for, hvordan problemstillingen håndteres og ikke problemstillingen i sig selv. Det 

vil dermed være lærerens egne begrænsninger og muligheder i lærerens variations-

bredde, der er afgørende for, hvordan læreren håndterer og arbejder med problemstillin-

gen og dermed også for, hvordan der kan skabes muligheder for forandringer (Zahavi, 

2013a).  

 



81 
 

Intersubjektivitet og transcendens 

På trods af at Husserl ofte blev kritiseret for at være en ”metodisk solipsist”, blandt andet 

af Habermas, gjorde han i de senere år meget ud af den transcendentale-idealistiske posi-

tion (Zahavi, 2013a, s. 160 ff.). En position, som anerkendte, at når et subjekt retter sig 

mod et andet subjekt, kan dette subjekt ikke reduceres til blot et objekt, der betragtes, der 

ligger snarere noget i det intersubjektive, som ikke kan reduceres, men som er komplekst, 

forviklet og transcendent (Dahlberg, 2008; Zahavi, 1994; 2013; 2013a). I en vejlednings-

kontekst kan det intersubjektive møde karakteriseres ved, at vejlederen transcenderer 

læreren og som en del af sin professionelle rettethed og professionelle intentionalitet har 

opmærksomhed på lærerens tilstand og situation, i forhold til hvad der kan støtte læreren 

i lærerens proces, og hvad der kan udfordre læreren afstemt med lærerens forandrings-

muligheder. 

Gennem vores erfaringer med den Anden ligger også implicit en mulighed for at erfare 

den Andens følelser og hensigter, der ligger en empati og indføling (Einfühlung, Zahavi, 

2012, s. 65), en fremmederfaring, der muliggør det at erfare den Andens følelser. En em-

pati forstået på en anden måde end sympati, der implicerer omsorg og medfølelser (Za-

havi, 2012; 2013; 2013a). Empati forstået som subjektets oplevelse af den Andens ople-

velse sammenholdt med subjektets tidligere erfaringer. I denne undersøgelse får det re-

levans, når fx en vejleder søger at forstå og have empati for læreres udfordrende situation, 

så vil vejlederen dels være påvirket af tidligere erfaringer og hans empati for læreren gen-

nem det intersubjektive møde mellem læreren og vejlederen (Zahavi, 2012). Vi kan dog 

ikke være ét med den Anden, da vi ikke har samme adgang til den Andens bevidsthed, 

men vi kan se og percipere den Andens følelsesudtryk, dog ikke i dennes oprindelige nær-

vær, for så ville den Anden ikke være den Anden for os. ”Det ville være absurd at benægte, 

at andre er erfaret i kraft af empatien, og at de derimod blot skulle være udledt. For enhver 

hypotese om et fremmed subjekt forudsætter ´perceptionen´ af dette subjekt som fremmed, 

og denne perception udgøres netop af empatien” (Hua 14/352 in Zahavi, 2012, s. 66). Der 

er netop indlejret en asymmetri i forholdet mellem to subjekter, der skildrer forskellen 

mellem det erfarende subjekt og det erfarede subjekt. Hvis denne sondring ikke var til 

stede, ville de to subjekter være en sammensmeltning, derfor er afgrænsningen og den 

Andens utilgængelighed en forudsætning for det intersubjektive forhold. Altså kan jeg 
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ikke erfare den Anden, som jeg erfarer mig selv, eller som den Anden erfarer sig selv, det 

er gennem denne erkendelse af, at den Anden er en Anden og ikke mig, at jeg kan forholde 

mig til: netop den Anden. Den Andens selv-væren er dog i et vist omfang afhængig af mig, 

da ethvert subjekts selv-væren afhænger af dets forhold til andre subjekter på grund af 

subjektets transcendens (Zahavi, 2012; 2013; 2013a).  

Da vi som mennesker er stedt i socialitet og lever i afhængighed og forvikling med det 

andet og de Andre (Tønnesvang, 2008), må der såvel i vejledningssammenhænge som i 

andre relationelle sammenhænge være en opmærksomhed på, hvordan vi som menne-

sker drager omsorg for hinanden og relaterer os til hinanden, idet vi som et grundvilkår 

er forviklet med og afhængige af hinanden og vores omverden. Den Anden er intentionelt 

rettet mod samme verden, som jeg selv er, og den Andens verden og de objekter, som den 

Anden er rettet mod, påvirker også den mening, verden har for mig. Hvilket betyder, at 

når jeg erfarer andre subjekter, så erfarer jeg ikke bare objekter, men erfarer de andre 

som subjekter, der erfarer objekter, herunder mig selv som objekt. Derfor er jeg ikke for 

mig selv uafhængig af de andre, ligesom de heller ikke er uafhængige af mig, vi er en ubry-

delig væren-for-hinanden i en meningsgivende væren-for-hinanden. Når andre erfarer de 

samme objekter som jeg selv, kan der fremkomme en fælles intersubjektiv gyldighed. Når 

vi fx erfarer et objekt sammen med andre, kan objektet fremtræde med en gyldighed, der 

rækker ud over den subjektive intentionelle oplevelse. Når lærere eksempelvis forstår og 

taler om elever eller problemstillinger på bestemte måder på lærerværelset, bliver måden 

at forholde sig til eleverne på intersubjektive og gyldige og fremtræder ikke længere som 

blotte intentionelle fremtrædelser for det enkelte subjekt (læreren), men bliver almen-

gyldige i kraft af legitimiteten hos de andre subjekter. Det bliver således ikke kun den en-

kelte lærers oplevelse af eleven, men lærerens oplevelse legitimeres gennem kollegaernes 

forståelse af eleven som fx udfordrende i en ”subjekt-transcendent gyldighed” (Zahavi, 

2013, s. 172). Denne transcenderede subjektive gyldighed kan fx indvirke på forståelsen 

af, hvordan kollegaer kan påvirke andre lærere, således at lærerne i et lærerkollegie fx 

bliver en del af en fælles tradition eller fælles kultur for, hvordan der tales om elever, 

hvordan der tales om inklusion, og dermed hvordan der kan udvikles en mere inklude-

rende eller mere ekskluderende kultur på skolen. Den intersubjektive gyldighed gælder 

også i forståelsen af, hvordan vejlederen transcenderer læreren i vejledningsforløbet i 
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kraft af at have et andet perspektiv end lærerens. Transcendens gør det netop muligt for 

læreren at strække sig ud over det nuværende perspektiv til et kommende (Dahlberg, 

2008; Dysthe, 2003; Dysthe & Igland, 2003; Vygotsky, 1978; Zahavi, 2013). 

 

Meningshorisont 

Som det er fremgået ovenfor, er begrebet mening i en fænomenlogisk forståelse væsent-

ligt: ”Fordi vi er i verden er vi dømt til mening, og vi kan intet gøre eller sige, som ikke får 

navn i historien” (Merleau-Ponty 1994/1945, s. 32). Verden er den meningshorisont, vi 

bestandig er situeret i forhold til, og netop derfor fremtræder mening ikke ud af ingenting, 

men altid i forhold til en meningshorisont, som er opstået med baggrund i tidligere erfa-

rede oplevelser. Thøgersen beskriver det således: ”Jeg vælger en retning i verden og tager 

dermed verden op på en bestemt måde og aktualiserer en mening i tilknytning til en horisont 

af mulige meninger… og derigennem fungerer meningshorisonten som en skelsætter mellem 

mening og ikke-mening” (Thøgersen, 2012, s. 214).  

Når subjektet gør sig erfaringer i verden, åbner horisonterne sig for subjektet og giver 

mulighed for at få øje på nye erfaringer, nye indsigter, og dermed opstår nye horisonter 

gennem subjektets levede erfaringer (Berndtsson, 2001; Berndtsson, Claesson, Friberg & 

Öhlén, 2007). Derfor kan en horisont ikke anskues som fastlåst eller statisk, men må for-

stås som dialektisk, da en genstand ikke kan opleves uden den horisont, som subjektet 

oplever, at genstanden er en del af. Dermed udgør subjektets horisont de levede erfarin-

ger, som subjektet gør sig gennem livet (Berndtsson, 2001; Berndtsson et al., 2007; Dahl-

berg et al., 2008; Zahavi, 2013; 2013a).  

Verden er således ikke givet på forhånd, men bliver konstitueret gennem oplevelse af me-

ning og måden, vi som subjekter forholder os til meningshorisonten på i betydningen: 

mening – ikke-mening. ”Meningens genese skal findes inden for rammerne af et dialogisk 

greb mellem menneske og verden… mening opstår ud af den responsive rytme, hvor den op-

levede verden har sine egne fordringer til udtrykket” (Thøgersen, 2012, s. 218). Når noget 

meningsfyldt fremtræder, nødvendiggør det således både noget fra omverdenen og fra 

subjektet, så både subjektet står i forhold til verden, og verden står i forhold til subjektet. 

Der opstår således et ”kontinuerligt dialogisk greb mellem fænomen og menneske i en åben 
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ufærdig verden, som altid er på vej til at blive levet” (Thøgersen, 2012, s. 215). Eksempelvis 

kan en lærer opleve, at det vil være meningsfuldt, at bortvise en elev fra klassen og finde 

et andet skolettilbud til eleven, inden et vejledningsforløb påbegyndes, hvorimod det, som 

fremtræder meningsfuldt for læreren i afslutningen af et vejledningsforløb, kan være no-

get ganske andet. Det kan være, at læreren oplever og forstår eleven på en helt anden 

måde efter et vejledningsforløb, og at det nu giver mening at arbejde med at udvikle en 

inkluderende praksis. 

Således fremgår det, at mening ikke skabes i en passiv form, men i en vekselvirkning mel-

lem passivitet og aktivitet gennem en ´kontinuerlig rytme` i vores eksistens (Thøgersen, 

2012, s. 219). En rytme, der betegner den vekselvirkning imellem at erfare og betragte 

verden i bevægelsen mellem at relatere sig til verden og forholde sig refleksivt til den 

(Thøgersen, 2012). Denne rytme kan fx blive forstyrret, når læreren oplever sin lærer-

praksis som meningsløs, når en lærer oplever, at det ikke længere giver mening at være 

lærer, hvilket skaber en risiko for, at læreren oplever et brud i forholdet mellem mening 

og ikke-mening og således oplever, at der er noget, der ikke længere giver mening. Dette 

medfører en risiko for, at lærerens meningshorisont bryder sammen, så der ikke længere 

er noget at orientere sig i forhold til, hvilket får betydning for lærerens eksistentielle ret-

tethed, og der kan opstå orienteringsløshed, fundamental meningsløshed og oplevelse af 

magtesløshed hos læreren, som gennem denne proces kan opleve sig truet på sin eksi-

stens som lærer (Thøgersen, 2012).  

 

Læreres forviklethed i en undervisningspraksis 

I kapitlet omkring lærernes forandrede opgaver i det flydende moderne (Kap. 2) fremgik 

det, at læreren ikke arbejder i et frit rum. Lærerne arbejder i en institutionel kontekst, der 

er underlagt forskellige bestemmelser både af politisk, økonomisk, undervisningsmæssig 

og pædagogisk karakter (Fink-Jensen, 2012). Lærernes praksis står således altid i forhold 

til særlige fordringer, som det forventes, at lærerne kan indfri. Med andre ord er den un-

dervisningspraksis, lærerne er en del af, båret af og således påvirket af forhold, som lære-

ren ikke umiddelbart kan gøre noget ved, men må acceptere og håndtere i sin undervis-

ningspraksis (Fink-Jensen, 2012; Nielsen, 1999; Schultz Jørgensen, 2003; 2006).  
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I nedenstående figur 5, der dels er inspireret af Nielsens (1999, s. 23) og Fink-Jensens 

(2012) antegninger af, hvilke forhold der har betydning for den undervisningspraksis, læ-

reren er en del af, illustreres det, hvordan en undervisningspraksis er forviklet ind i flere 

forskellige forhold, der har betydning for læreren i lærerarbejdslivsverdenen. I den inder-

ste trekant ”undervisningspraksis” fremgår det, at de tre forhold, der har en afgørende 

betydning for undervisningspraksissen, er forholdet imellem lærerne, eleverne og indhol-

det i undervisningen. Hvis en lærer er rettet mod indholdet og de foreskrivende fagmål, 

bliver lærerens perspektiv drejet mod indholdet og ikke mod eleven. Der er således be-

grænset mulighed for aktivt at påvirke alle forhold på en og samme gang, men mulighed 

for at påvirke de forhold, som læreren intentionelt retter sig mod èt ad gangen (Fink-Jen-

sen, 2012; Nielsen, 1999).  

De institutionelle strukturer og vilkår og de eksterne aktører skal medtænkes i forhold til, 

hvordan skolen i det flydende moderne samfund bliver omdannet fra en dannelsestæn-

kende institution mod en mere konkurrerende institution, der både nationalt og interna-

tionalt skal kunne måle sig med andre skoler (Baumann, 2000; Fink-Jensen, 2012; Moos, 

2016; Nielsen, 1999; Saugstad, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Undervisningens rammefaktorer (Fink-Jensen, 2012; Nielsen, 1999, s. 18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår af figuren, at der i en forskningspraksis, der retter sig mod lærerverdenen, er 

fire forskellige virkeligheder på spil, som skal medtænkes i forståelsen af lærerens prak-

sisfelt og lærerens lærerarbejdslivsverden. Det er netop igennem disse fire virkeligheder, 

at forskeren kan søge en større indsigt i og forståelse af fx lærernes lærerarbejdslivsver-

den (Fink-Jensen, 2012; Nielsen, 1999). I denne undersøgelse har tankerne, der illustreres 

i figur 5, været med til at skærpe mit fokus i forhold til lærernes og vejledernes livsverden. 

Det fænomenologiske begreb om oplevet virkelighed har været betydningsfuldt for un-

Undervisnings-

praksis 

Lærer Elev(er) 

Indhold 

Institutionelle 

strukturer og 

vilkår 

Økonomiske be-

tingelser  

Diskurser:      

viden, teori, 

politiserende 

udsagn, beslut-

ningsproces-

ser 

Bestemmelser: lov-

givning og rammer 

Eksterne aktører: indirekte betyd-

ning for og indflydelse på undervis-

ningen (ledere, politikere, forskere) 

Lærerens/Vejlederens intenderede virkelighed: den ideologiske og formelle  
O

p
le

v
e

t 
v

ir
k

e
li

g
h

e
d

: 
h

vo
rd

an
 o

p
le

v
es

 d
et

 a
f 

læ
re

re
n

/v
ej

le
d

er
en

 

O
b

se
rv

e
re

t v
irk

e
lig

h
e

d
: d

en
 af fo

rsk
eren

 iagttaged
e  

Mulig/potentiel virkelighed: den ikke udnyttede mulighed, der kommer til syne  
gennem forskningen 

Figur 5: Undervisningens rammefaktorer 

 



87 
 

dersøgelsen, da forskning ifølge Fink-Jensen (2012) kan rette fokus mod lærernes virke-

lighed gennem deres oplevelser, intentioner, handlinger og de potentielle muligheder, 

som findes, men endnu ikke er aktualiseret. Blandt andet undersøges lærernes potentielle 

handlemuligheder gennem et vejledningsforløb i denne undersøgelse, derfor antages det 

også, at lærerne ikke kun er determineret af de forhold, som lærernes praksis er indlejret 

i, men at lærerne faktisk har mulighed for aktivt at handle og påvirke deres praksisfelt, så 

lærerne gennem en større bevidsthed kan arbejde med de udefrakommende krav og for-

ventninger på en reflekteret måde.  

Anvendelsen af disse forståelser og begreber har i undersøgelsen haft betydning for un-

dersøgelsens dataindsamlingsmetode og analysefokus, fx har lærernes oplevede virke-

lighed været et genstandsfelt, ligesom lærernes intenderede virkelighed har været det. 

Dertil er det også centralt, at denne undersøgelse er foregået over tid, hvilket betyder, at 

det har været muligt at følge lærernes potentielle handlemuligheder over tid. 

Ud fra begrebet om ”Den intenderede virkelighed” har interview og analyse været rettet 

mod, at både vejlederen og lærerne har intentioner med deres praksis. Lærerne har en 

intention om, at deres undervisning skal kunne bidrage med noget specifikt til elevernes 

læring fra lektion til lektion. Disse intentioner konstitueres ud fra nogle ydre rammer fx 

nogle overordnede målbeskrivelser og motiver for undervisningen, dels konkret i lærer-

nes didaktiske overvejelser over undervisningens udformning og indhold, dels i lærernes 

subjektive forståelse af og motiver i forhold til, hvad der er vigtigt at lære, og lærernes 

forventning om, hvordan eleverne skal deltage og agere for at kunne lære det. Lærerne 

kan have konfliktuerende intentioner, så de på den ene side intentionelt er rettet mod det, 

som dannelsesskolen gerne vil: gøre mennesker stærke til at leve livet, og på den anden 

side intentionelt er rettet mod at gøre eleverne så dygtige og testduelige som muligt i en 

skole, der skal præstere, måle og rangordnes internationalt som nationalt (Moos, 2016; 

Saugstad, 2015). Vejlederens intention er at udvikle en mere inkluderende praksis, da vej-

lederen er ansat som inklusionsvejleder i kommunen og kan endda have været med til at 

udarbejde kommunens inklusionsstrategi, som skolelederen og lærerne skal indrette de-

res praksis i forhold til. Dette betyder, at inklusionsvejlederne derfor har særlige interes-

ser og intentioner i forhold til, at lærerne skal udvikle inkluderende læringsmiljøer. Med 

andre ord arbejder vejlederne ikke i et neutralt felt, ligesom lærerne heller ikke gør. 
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”Den oplevede virkelighed” refererer både til lærernes og vejledernes oplevelser af at være 

en del af vejledningsforløbet. Den oplevede virkelighed fremkommer i undersøgelsen ved 

at spørge både vejledere og lærere, hvordan de oplever at deltage i vejledningsforløbene. 

Igennem deres refleksioner over oplevede virkeligheder lader jeg deres perspektiver på 

vejledningsforløbene fremtræde, fx i forhold til om der igennem vejledningsforløbet frem-

kommer en anden forståelse af de udfordringer lærerne i første omgang stod med, og som 

lærerne ikke havde øje for, inden forløbet gik i gang. 

”Den observerede virkelighed” anses fortrinsvis i denne afhandling som forskerens obser-

verede virkelighed og således mit perspektiv, men kunne også være dækkende for vejle-

dernes observerede virkelighed i vejledningen (Fink-Jensen, 2012). Den observerede vir-

kelighed relateres derfor til, hvordan jeg dels har interviewet lærere og vejledere, obser-

veret under vejledningssamtalerne samt gennem udarbejdelsen af en forskningsstatus og 

samtidsanalyse har fået en oplevelse af den situation og den omverden, både lærerne og 

vejlederne er indlejret og forviklet ind i. Jeg vil senere i afhandlingen eksplicitere yderli-

gere, hvordan mit forskersubjekt og min observerede virkelighed har været med til at lade 

særlige perspektiver fremtræde. 

”Den potentielt mulige virkelighed” refererer i denne afhandling til lærernes potentielle 

mulighed for at åbne op for andre perspektiver på problemstillingerne, som kan være med 

til at forandre lærernes situation, deres praksis og deres oplevelser af at være i lærerar-

bejdslivsverdenen (Fink-Jensen, 2012; Nielsen, 1999). Således bliver det spændtheden 

mellem vejledningens udgangspunkt og vejledningens potentielt uudnyttede mulighed, 

der danner grundlag for at forandre lærernes oplevelser af problemstillingen, der er søgt 

om vejledning til (Fink-Jensen, 2012, s. 109 ff.).  

 

Opsamling af centrale begreber i den transcendentale fænomenologi 

I dette kapitel har jeg gjort rede for, hvordan centrale begreber i den transcendentale fæ-

nomenologi konstituerer et særligt grundlag for denne undersøgelse, og hvordan særlige 

begreber fra den transcendentale fænomenologi og kropsfænomenologien kan bidrage til 

fokusering på læreres levede kroppe, perspektiver, intentioner og rettetheder som afgø-

rende for deres oplevelser af deres lærerarbejdslivsverden. Denne grundlæggende tilgang 



89 
 

bliver i undersøgelsen anvendt til at begribe både vejledernes og lærernes oplevelser af 

et vejledningsforløb, deres arbejdslivsverden og forståelser, når et vejledningsforløb på-

begyndes, samt i forhold til at begribe de potentielle muligheder og begrænsninger for at 

udvikle lærernes praksis gennem et vejledningsforløb over tid.  

I en transcendental fænomenologisk forståelse er mennesker altid rettet mod – og rettet 

af − noget særligt i verden.  Når det, lærerne er rettet mod og af, forandres, så forandres 

lærernes rettethed, intentionalitet og forståelsesstrukturer også. Når lærere oplever, at 

forholdene i deres praksis forandres, så forandres lærernes erkendelsesproces, forståel-

ser og oplevelser af problemstillingen også. Dette bevirker, at lærerne får nye perspekti-

ver på problemstillingen, og dermed fremtræder problemstillingen som et nyt fænomen.  

Med udgangspunkt i denne forståelse har det derfor været relevant, at denne undersø-

gelse er foregået over tid. 

I den transcendentale fænomenologiske forståelse er det vigtigt at skelne mellem begre-

berne ’transcendens’ og ’den transcendentale livsverden’. Transcendens betyder, at det 

enkelte subjekt kan blive i stand til at strække sig ud over eller hæve sig op over et tidli-

gere perspektiv, så subjektet transcenderer sit tidligere perspektiv. Dette kan fx fore-

komme gennem et interpersonelt møde mellem vejleder og vejledte, hvor vejlederen 

transcenderer læreren i kraft af at have et andet perspektiv. Når vejlederen fx tilbyder 

læreren mulighed for at hæve sig op over sit tidligere perspektiv, får læreren også mulig-

hed for at transcendere sin situation. Det giver mulighed for, at læreren kan forholde sig 

anderledes og reflekteret, og dermed gives læreren mulighed for at kunne handle på an-

dre måder. Derfor bliver det i denne undersøgelse også relevant at undersøge, hvordan 

vejlederen oplever og arbejder med den problemstilling, som læreren har søgt om vejled-

ning til. 

Begrebet ’den transcendentale livsverden’ handler om den verden, der træder frem med 

betydning for subjektet. Subjektets livsverden er under stadig tilblivelse og forandring, 

fordi subjektet er forviklet med en verden, der er foranderlig.  Når noget forandres i den 

verden, som subjektet er en del af, så ophæves og forandres subjektets livsverden, den 

transcenderer det hidtidige og er derfor ikke statisk, men til stadighed i forandring. Dette 

bevirker, at det kan blive muligt for læreren at konstituere en anden virkelighed gennem 



90 
 

en vejledningsproces, da lærerens transcendentale livsverden er modtagelig for foran-

dringer, som vejlederen kan være med til at aktivere.  

Undersøgelsens formål er dels at undersøge læreres oplevelser af et vejledningsforløb og 

dels at undersøge betydningen af vejledernes anvendte strategier og tilgange i forhold til 

lærernes handlemuligheder. Dette formål kan dog være vanskeligt at indfri ved alene at 

frembringe viden om lærernes oplevelser, da skolens sociale og kulturelle sammenhæng 

også har betydning for lærernes muligheder, som det fremgik i figur 5. Derfor finder jeg 

det også relevant at anvende kulturhistorisk virksomhedsteori for at give mulighed for at 

analysere, hvordan subjekter både formes af og bidrager til at forme den samfundsmæs-

sige og kulturelle verden, som både historisk og strukturelt omfatter særlige betingelser 

og muligheder. I skolen omfatter det bl.a. lærernes motiver og motivation i forhold til både 

at formes af og forme skolens praksis som en del af uddannelsessystemets betingelser og 

muligheder (Hedegaard, 1995; Hyldgaard, 2007; Knutagård, 2013; Tanggaard & Nielsen, 

2015; Vygotsky, 1978; 1987).  
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7. MOTIVER FOR HANDLING OG POTENTI-

ALER FOR FORANDRINGER AF MOTIVA-

TION 
 

I dette kapitel er der fokus på, hvordan en samfundsmæssig virksomhed som skolen har 

betydning for læreres motiver for at handle i og eventuelt forandre praksis. Jeg anvender 

kulturhistorisk virksomhedsteori til at fremskrive virksomhedsbegrebets betydning for 

forandringer af motiver (Aboulafia, Hansen & Bang, 2003; Albertsen, 2003; Hedegaard, 

1995). 

Først vil jeg redegøre for den kulturhistoriske virksomhedsteori og dernæst for tre cen-

trale begreber: motiver, mening og målsætning, som er særlig anvendelige i analysen af, 

hvordan læreres motiver for at handle er forbundet med lærervirksomheden – og hvor-

dan vejledning kan bidrage til at forandre motiverne. Begreberne forbinder et samfunds-

mæssigt perspektiv til et individuelt perspektiv gennem subjektets gradvise erkendelse 

af dets motiver, som ændres gennem deltagelse i den samfundsmæssige praksis (Albert-

sen, 2003; Hedegaard, 1995). Til sidst i kapitlet vil jeg gøre rede for Vygotskys teori om 

nærmeste udviklingszone, samt hvordan denne tænkning kan være med til at frembringe 

viden om, hvordan lærere kan noget på egen hånd og mere sammen med en kompetent 

anden som fx en vejleder (Vygotsky, 1978; 1987). 

 

Kulturhistorisk virksomhedsteori 

Den kulturhistoriske skole har sine rødder i marxistisk tænkning med fokus på, hvordan 

menneskets muligheder er indlejret i et dialektisk forhold mellem mennesket og samfun-

det (Vygotsky, 1978; 1987). Mennesket anses hverken som determineret eller frit, men 

udvikles gennem en dialektisk proces, der kan forstås i form af en menneske-samfund-re-

lation medieret af menneskets virksomhed og derfor forstås og beskrives som `subjekt-

virksomhed-objekt` (Leontjev, 2002; Lindqvist 2004; Vygotsky, 1978; 1987). Et subjekt – 

fx en kommende lærer − vil således indlejre omverdenen gennem en aktiv deltagelse i 
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uddannelseskulturen og det omgivende samfunds måder at forstå og forvalte denne kul-

tur på. Dette sker bl.a. gennem lærerens uddannelse, kollegaers og andres måder at for-

holde sig til ’skole’ og læreren på – samt gennem evt. efteruddannelses- og arbejdsmulig-

heder.  

Virksomheden er en betegnelse for subjektets motiver og aktive forbindelser med omver-

denen og er samtidig en del af den menneskelige praksis. En virksomhed udgør dermed 

de mere komplekse forbindelser mellem det individuelle subjekt og det kollektive fælles-

skab, som subjektet indgår i. Hver virksomhed består af en række handlinger som er rettet 

mod et mål. Virksomheden fremtræder således gennem handlingsprocesser, som er rettet 

mod forskellige delmål, handlingsprocesser der afspejler subjektets motiver, som er kul-

turelt formidlet fx via sprog, redskaber og institutioner (Hedegaard, 1995; Leontjev, 

2002).   

I virksomhedsteorien sker læring gennem sociale samspil og må forstås ud fra den sociale 

og kulturelle sammenhæng, læringen foregår i (Dysthe, 2003). Læring opstår således gen-

nem deltagelse i sociale praksisser og i samspil og ikke som den kognitive forståelse af 

læring, der primært ser læring som individuelle og indre læringsprocesser. Læring eksi-

sterer med andre ord ikke i et vakuum, men er altid ´situeret´ i specifikke kontekster, kul-

turer og relationer, hvor handlinger har betydning på særlige måder. Dette betyder, at vi 

som mennesker dannes og udvikles gennem vores aktiviteter og handlinger i praksis. Læ-

reren betragtes som et aktivt og handlende subjekt, hvis faglighed udvikles gennem del-

tagelse i den samfundsmæssige virksomhed, hvor læreren tilegner sig viden om færdig-

heder og kundskaber for at kunne deltage i den samfundsmæssige og kulturelle virksom-

hed som skolen er (Hedegaard, 1995; Leontjev, 2002; Vygotsky, 1978; 1987). I et vejled-

ningsforløb kan dette forstås, som når en mere vidende vejleder fx ved brug af ord og tegn 

orienterer sig mod særlige kvaliteter i læreres praksis. Her vil den vejledte lærer da over-

tage ord og tegn til at orientere sine egne handlinger med, og læreren vil dermed interna-

lisere kulturen gennem mediering af nye motiver for handling i praksis (Aboulafia, Han-

sen & Bang, 2003; Hedegaard, 1995; Leontjev, 2002). 
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Den motiverede virksomhed 

Menneskelige motiver er kulturelt og samfundsmæssigt bestemte, lige såvel som de er 

subjektivt knyttet. Derfor tilegnes og udvikles motiver gennem det liv, som subjektet le-

ver, og gennem de aktiviteter, subjektet deltager i i de forskellige samfundsinstitutioner 

(Hedegaard, 1995; Vygotsky, 1978; 1987). Selvom Hedegaard (1995) har fokus på elevers 

motiver og anvender eksempler fra undervisning af børn, finder jeg det relevant at an-

vende samme logik som Tanggaard (2007), da jeg forestiller mig, at de samme dynamik-

ker også gælder i voksnes læring og udvikling (Tanggaard, 2007) 

Motiver kan anses som hierarkisk organiseret, hvor de vigtigste motiver er dem, der do-

minerer de andre motiver, og får herved betydning for de former, de andre motiver ma-

nifesterer sig i. En forandring i et dominerende motiv vil dermed få betydning for den 

hierarkiske organisering og skaber dermed mulighed for, at andre motiver kan blive de 

meningsgivende og dominerende motiver, hvilket skaber forandringer i hierarkiet, som 

igen skaber mulighed for udvikling af fx læreres praksis. Motiver udvikles og ændres i 

sammenhæng med, at subjektets erkendelse og virksomheder udvikles og forandres fx 

gennem deltagelse i de samfundsmæssige institutioner. Fx kan forskellige personer indgå 

i samme aktivitet med forskellige motiver, fx er en lærers motiv til at undervise i dansk i 

3. b ikke det samme motiv som elevernes i 3. b, lige såvel som lærerens motiv for at deltage 

i et vejledningsforløb ikke er det samme som vejlederens motiv. Lærerens motiv kan være 

at få italesat, hvordan det opleves at have en udfordrende elev i klassen, og vejlederens 

motiv kan være at skabe mulighed for at inkludere denne elev. 

Ifølge Hedegaard (1995) skelner den kulturhistoriske virksomhedsteori mellem domine-

rende, meningsgivende og stimulerende motiver (Hedegaard, 1995, s. 62), dog vil de do-

minerende motiver altid være meningsgivende, da de dominerer subjektets livsudfol-

delse. I den dominerende motivationsform er aktiviteterne centrale og betydningsfulde for 

subjektet, som handler ud fra en meningsgivende motivation, og motivet for handling er 

derfor mening. Den stimulerende motivationsform bringes i anvendelse for at få sat en 

virksomhed eller aktivitet i gang, som ikke i sig selv opleves som motiverende af subjektet 

(Hedegaard, 1995, s. 63 ff.). Hedegaard (1995) giver et eksempel på, hvordan karakter-

givning kan være en stimulerende motivationsform for en elev.  Herved bliver motivation 
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knyttet til aktiviteterne og bliver et træk ved den relation, som virksomheden skaber mel-

lem subjektet og omverdenen, hvilket betyder, at subjektets motivationsform afspejles i 

den virksomhed, der skabes mellem subjektet og omverdenens krav og forventninger 

(Hedegaard, 1995). Når noget forandres hos enten subjektet eller i de stillede krav og for-

ventninger, forandres hele virksomheden. Hvis der fx stilles krav til virksomheden, som 

læreren ikke kan se en mening med, eller læreren oplever ikke at kunne håndtere, kan 

motivationen afmattes og skal stimuleres, for at læreren kan handle og se mening. I denne 

undersøgelse kan en stimulerende motivationsform knyttes til en vejledningskontekst og 

de aktiviteter og handlinger, der foregår i denne kontekst.  

Albertsen (2003) foreslår meget nærliggende at forstå motivation som en proces, der er 

under konstant forandring i relation til de samfundsmæssige, skiftende omstændigheder. 

Hun fremhæver, at det derfor kan give bedre mening at fremskrive det som `motivation-

elle processer` frem for motivation, der kan opfattes som en tilstand: `at være motiveret 

eller ej`. Ved at arbejde med motivationelle processer gives mulighed for at analysere, 

hvordan dominerende og stimulerende motivationsformer kan bidrage til forskellige mo-

tivationelle processer, opfattelser af mening og handlemuligheder i en lærervirksomhed 

(Albertsen, 2003).  

 

Den nærmeste udviklingszone 

Vygotsky lægger i 20´erne fundamentet for den kulturhistoriske psykologi, hvor det anta-

ges, at mennesker under de rette betingelser kan udvikle deres ”væsenspotentialer” 

(Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 115). Her fokuseres på menneskets potentialer og mu-

ligheder for at udvikle sig og lære i en given kontekst. Det er ikke kun menneskets kapa-

citet her og nu, men snarere menneskets muligheder for at udvikle og forandre sig under 

de rette omstændigheder og betingelser, der fokuseres på. Med dette lærings- og udvik-

lingsperspektiv tager Vygotsky afstand til datidens gængse psykologi, da denne kun i be-

grænset omfang interesserede sig for menneskets potentialer for at kunne udvikles og 

forandres, men snarere havde fokus på menneskets kapacitet her og nu. 

I den nærmeste udviklingszone ligger derfor en forståelse af, at mennesket udvikler sig 

ud fra sin egen nærmeste udviklingszone, dvs., at der er et potentiale, et grundlag hvorfra 
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mennesket udvikler sig, og det er inden for den nærmeste udviklingszone, der er særligt 

gode potentialer for udvikling (Vygotsky, 1978; 1987). Ifølge Vygotsky (1978; 1987) er 

udvikling og læring dynamiske og komplekse fænomener, som forekommer dialektisk i 

en dobbelt proces: ”Instruktion og udvikling er hverken to fuldstændigt uafhængige proces-

ser, ej heller en enkeltstående proces. Fra vores synspunkt er der tale om to processer, der 

indeholder en kompleks gensidighed” (Vygotsky, 1987, s. 201). I begrebet”den nærmeste 

udviklingszone” indgår en forståelse af, at individet kan noget på egen hånd og mere sam-

men med kompetente andre (Vygotsky, 1978, s. 86). Den kompetente andens (fx vejlede-

rens) opgave er da aktivt at indgå i relationen med subjektet og være opmærksom på både 

imitationen (se på) og interaktionen (aktiv deltagelse). Således kan fx en vejleder gennem 

denne dobbelte proces vejlede med udgangspunkt i det, subjektet allerede ved, og det, 

som endnu ikke er lært; altså vejlede i spændingsfeltet mellem subjektets nuværende ka-

pacitet og de muligheder, der ligger i subjektets potentialer (Vygotsky, 1978; 1987).  

Fx bliver en vejleders opgave at arbejde med muligheder og løsninger i den nye situation 

og tage udgangspunkt i den vejledtes udgangspunkt for vejledningen (Tanggaard & Niel-

sen, 2015; Vygotsky, 1978). Derfor bliver det i et vejledningsforløb ikke vejlederens op-

gave at kunne leve sig ind i subjektets situation, men snarere at finde frem til potentia-

lerne for, at den vejledte kan internalisere nye forståelser og nye handlemuligheder i 

praksis. Vejlederen skal således ikke kun forstå læreren, men også forstå læreren som en 

vigtig agent i forhold til elevers muligheder for at kunne inkluderes og i forhold til de 

overordnede rammer og mål, der er med til at drive skole.  

 

Opsamling af det teoretiske felt 

Jeg har nu præsenteret de to hovedteorier, en fænomenologisk tænkning og en kulturhi-

storisk virksomhedsteori, som anvendes i undersøgelsens analyser. Disse teorier har 

både forskellige grundlag, men deler samtidig også flere forståelser. Fænomenologien ba-

seres på forståelsen af subjektet som forviklet med verden, og den kulturhistoriske teori 

baseres på en forståelse af dialektiske dynamiske samspil mellem subjekt og verden. Sam-

tidig deler disse to teorier opfattelser af læring som indre forbundet med subjektets ori-

entering og handlinger i forhold til andre og verden (Husserl, 1995; Knutagård, 2013; 
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Lindquist, 2004; Vygotsky, 1978; 1987; Zahavi, 1994; 2013a; 2013b).  Teorierne overskri-

der også dikotomien mellem bevidsthed og krop, eller psyke og soma, som tidligere var 

den generelle forståelse inden for det positivistiske paradigme, så de deler et kritisk pa-

radigme i forhold til de positivistiske og behavioristiske videnskaber (Christensen, 2014; 

Dysthe, 2003; Dysthe & Igland, 2003; Hedegaard, 1995; Husserl, 1995; Hyldgaard, 2007).  

Den fænomenologiske tradition åbner mulighed for at undersøge, analysere og fortolke 

hvordan noget kan blive meningsfuldt for subjektets intentionelle orientering og hand-

ling, og hvordan det kan blive muligt at skabe forandringer i forhold til lærerarbejdslivs-

verdenen, når noget er vanskeligt. Denne tilgang giver ikke så mange muligheder for at 

undersøge den form for arbejdsliv eller skolevirksomhed, som læreren i en samfunds-

mæssig virksomhed er en del af. I den fænomenologiske tilgang er der snarere fokus på 

den enkeltes perspektiv, erfaringer og oplevelser og betydningen af dette for subjektets 

intentionalitet og orientering.  

I den kulturhistoriske virksomhedsteori arbejdes der analytisk med et tredjepersons-per-

spektiv, som kan frembringe viden om, hvordan forhold og processer i den undersøgte 

virksomhed har bidraget til motivation hos fx lærerne, og hvordan mål og forventninger 

til virksomheden også kan bidrage til problemer og dilemmaer.  

Fænomenologien tilbyder en væsentlig grundforståelse af, hvordan subjekter erfarer og 

oplever den verden, de er en del af, hvordan de erfarer den Anden, og hvordan subjekters 

erkendelser er forviklet med deres livsverden – og i lærernes tilfælde med lærerarbejds-

livsverdenen. 

Ved at anvende disse teorier sammen får jeg mulighed for at analysere, hvordan vejlede-

ren og læreren transcenderer hinanden, hvordan vejlederen i kraft af sin position som 

mere vidende, den kompetente Anden, kan transcendere lærerens perspektiv på den ak-

tuelle situation, og hvordan vejlederen har mulighed for at se og arbejde med lærerens 

meningsgivende motiver ift. det, der opleves udfordrende og vanskeligt i en skolevirk-

somhed. I kraft af den indsigt får vejlederen mulighed for at arbejde mere specifikt med 

flere former for meningsgivende motiver herunder med de dominerende, stimulerende 

og meningsgivende motiver i samarbejdet med læreren gennem en motivationel proces.  
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På den måde kan de to teoritilgange bidrage til analyser af, hvad der sker i vejlednings-

samspillet, så de både omfatter lærernes oplevelser, forbinder dem med den særlige sam-

fundsmæssige virksomhed ’skole’ og med vejlederens overvejelser over anvendte til-

gange og strategier.  
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8. METODOLOGIEN 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Forskningsmetodologisk grundlag for undersøgelsen 

De bagvedliggende værdier, der afspejler sig igennem afhandlingen, er inspireret af en 

humanistisk og kvalitativ forskningstilgang, og derfor indskriver forskningsprojektet sig 

i det humanvidenskabelige forskningsfelt. Ifølge Denzin & Lincoln, (1994) indeholder 

kvalitativ forskning en vægtning af processer og undersøgelser, som giver en dybtgående 

forståelse af, hvordan lærere fx opfatter og konstruerer deres lærerarbejdsliv menings-

fyldt, hvordan de interagerer med andre, og hvorledes de fortolker interaktionen ud fra 

deres sociale og naturlige livsverden (Denzin & Lincoln, 1994). Det kvalitative aspekt i 

denne undersøgelse er lærernes oplevelser af at deltage i et vejledningsforløb, og hvilken 

betydning de tilgange og strategier, vejlederne anvender i vejledningsforløbet, har for læ-

rernes handlemuligheder i en inkluderende skole.  

Formålet med en fænomenologisk undersøgelse er at understøtte det genstandsområde, 

der ønskes undersøgt, og derfor bør undersøgelsen også gøre brug af en metodologi, som 

er særligt afstemt i forhold til det pågældende undersøgelsesfelt (Zahavi, 2014). Da lære-

res oplevelser er omdrejningspunktet for undersøgelsen, har jeg fundet det relevant at 

antage en fænomenologisk grundlagsforståelse og forskningstilgang, der netop fordrer et 

førstepersonsperspektiv, og foreslår en metodologi, der er særligt afstemt (Zahavi, 2014). 

Det empiriske datamateriale er funderet på metoder, der er kvalitative, såsom interview 

og observationer, og derfor indskriver forskningsprojektet sig i en kvalitativ forsknings-

tilgang (Brinkmann & Tanggaard, 2010; Helles & Køppe, 2014).  

Jeg har valgt at benytte kvalitative semistrukturerede interviews fremfor fx livshistoriske 

interviews, da intentionen har været at frembringe viden om læreres oplevelser af foran-

dringsprocesser i deres lærerarbejdslivsverden og ikke viden om, hvordan lærerne hånd-

terer overgange og forandringer i livet som sådan. Det har snarere været hensigten at søge 

viden om, hvordan lærere oplever vejledningsforløbene over tid, og hvordan mulige nye 

indsigter, der opstår igennem disse forløb, kan benyttes i udviklingen af lærerens egen 
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inkluderende praksis. Ifølge Dahlberg et al. (2008) fremtræder der viden gennem læreres 

oplevelser af deres livsverden: ”a world of perception. [...] the lifeworld is a necessary con-

dition for knowledge. Indeed [...] the lifeworld precedes knowledge” (Dahlberg, 2008, s. 37). 

Med andre ord er lærernes oplevelser af lærerarbejdslivsverdenen nødvendig, når hen-

sigten er at søge efter viden om lærernes oplevelser af at være en del af en foranderlig 

lærerarbejdslivsverden. 

Idet projektet tager afsæt i en fænomenologisk grundlagsforståelse, får dette også betyd-

ning for den vidensskabelse, der fremkommer af projektet. Ifølge McLeod (2011) bør kva-

litativ forskning forpligte sig på at bidrage med viden i forhold til, hvordan den produce-

rede viden kan være med til at bidrage til en bedre verden blandt andet gennem ”social 

justice” (McLeod, 2011, s. 21). Med baggrund i forskningsprojektets ambition om at un-

dersøge læreres oplevelser af et vejledningsforløb og betydningen af inklusionsvejlederes 

tilgange og strategier for lærernes handlemuligheder i en inkluderende skole anser jeg 

også dette projekt som et bidrag ind i forpligtelsen om, at kvalitativ forskning også bør 

bidrage til større social retfærdighed (McLeod, 2011). 

 

Et fænomenlogisk forskningsdesign 

I forskning med en fænomenologisk tilgang findes der ikke nogen særlige standarder for, 

hvordan undersøgelsesdesignet skal udformes, når det handler om fænomenologisk 

forskning i praksis (Moustakas, 1994), men der kan alligevel peges på syv særlige meto-

dologiske betingelser, som omhandler forberedelse, dataindsamlingsmetoder og analyse-

metoder. I forberedelsesfasen, hvor problemstillingen og forskningsspørgsmålene udar-

bejdes, orienterer forskeren sig i relevant forskningslitteratur, sammensætter kriterier 

for undersøgelsen og finder områder, hvor der kan lokaliseres informanter. Informan-

terne interviewes med udgangspunkt i en planlagt interviewguide, hvorefter data bliver 

organiseret og analyseret i meningsenheder. Nedenfor ses, hvordan denne undersøgelse 

er funderet i de syv metodologiske betingelser (Moustakas, 1994, s.103). 

1. At få øje på en problemstilling, hvori der fremtræder spørgsmål, der retter sig 
mod mening og værdier og involverer social mening og betydning 
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Problemstillingen i afhandlingen er fremtrådt gennem lærernes voksende frustration og 

oplevelse af ikke at kunne slå til i forhold til de diskursive forventninger, blandt andet 

præsenteret ved skolereformen fra 2014 og inklusionslovens vedtagelse i 2012 (Baltzer, 

2016; Baltzer & Tetler, 2005; Hedegaard-Sørensen & Grumløse, 2016; Jensen et al., 2016; 

Tetler, 2008; 2015). Kompleksiteten i lærernes praksis er derfor øget, og som det fremgik 

i kapitel 2 viser flere undersøgelser, at lærere på mange måder oplever deres praksis me-

get udfordrende (Ahlberg, 2013; Blossing, 2016; Nordahl et al., 2010; Sanner et al., 2015). 

Selvom der er udarbejdet mange manualer, metoder og modeller, hvis formål det er at 

klæde lærerne på, oplever lærerne sig alligevel ”fremmedgjorte” overfor metoder, de ikke 

selv har været med til at udarbejde, og metoder, hvor lærerne fremstår mere eller mindre 

betydningsløse og udskiftelige (Saugstad, 2015; Tønnesvang, 2002). I dette skisma er der 

risiko for, at lærerne i yderste konsekvens mister meningen og betydningen med at være 

lærer i det flydende moderne (Saugstad, 2015; Thøgersen, 2012; Tønnesvang, 2002). Der-

for har det været hensigten at søge viden om et vejledningsforløbs betydning for lærernes 

muligheder for at udvikle handlemuligheder i forhold til udvikling af deres inkluderende 

praksis.  

 

2. Indhente forskningslitteratur, der retter sig mod genstandsfeltet 

I forskningsstatussen fremgik det, at vejledningsforløb med lærere kan være frugtbare, 

når der skabes mulighed for et refleksionsrum (Ahlberg, 2013; Bladini, 2004; Näslund, 

2004; Sundqvist, 2014; Sundqvist & von Ahledfeld Nisser, 2014; von Ahlefeld Nisser, 

2009). Undersøgelserne fremhævede også, at lærere, der får mulighed for at reflektere 

over deres praksisproblemstillinger gennem vejledningsforløb, får mere specifik viden i 

forhold til de udfordringer, de oplever i deres praksis, samt at de får mulighed for at til-

egne sig en større viden omkring elevernes forskellige forudsætninger, som kan være be-

fordrende for udvikling af en inkluderende skole (Ahlberg, 2013; Bladini, 2004; Näslund, 

2007; Sundqvist, 2012; Sundqvist & von Ahlefeld Nisser, 2014; Thomsen, 2012; von Ah-

lefeld Nisser, 2009; Åberg, 2007). Disse undersøgelser har ikke undersøgt vejledning af 

lærere over tid og har derfor ikke undersøgt, hvordan lærere oplever forandringsproces-

serne i vejledningen over tid, eller hvilke tilgange og strateger vejlederne anvender gen-

nem en vejledningsproces. Derfor efterlyses langvarige empiriske studier og mere forsk-

ning omkring vejledning af lærere, i særdeleshed undersøgelser af vejledningsforløb over 
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tid (Bladini, 2004; Näslund, 2007; Sundqvist, 2014), som dette forskningsprojekt frem-

stiller. 

 

3. Sammensætte kriterier og opdage områder, hvori der kan lokalisere informanter 

Kriterierne for udvælgelsen af informanterne var, at der i kommunerne skulle være en 

ekstern vejledningsfunktion. Funktionen skulle være centralt placeret i kommunen, og 

således skulle vejlederen ikke være ansat på en skole. Det betyder, at det har været cen-

tralt for udvælgelsen af informanter, at vejlederne skulle have distance i forhold til den 

konkrete skolepraksis og skolekultur, lærerne var forviklet ind i, og at vejledningen ikke 

skulle indgå som en del af den daglige praksis. Vejlederne har således ikke været fanget 

ind i noget loyalitetshensyn eller i særlige positioneringsagendaer, som en kollega i et læ-

rerkollegie, der vejleder andre kollegaer, kan være indlejret i.  

Kriterierne for udvælgelsen af lærerne som informanter var, at lærerne stod over for at 

skulle i gang med et vejledningsforløb, og at de havde lyst til at deltage i undersøgelsen. 

Da projektet gik i gang, var der kun et fåtal af kommuner, der havde ansat inklusionsvej-

ledere centralt. I undersøgelsen deltager tre kommuner. De tre kommuner fordeler sig på 

følgende måde: en kommune i Storkøbenhavn, en landkommune på Sjælland og en kom-

mune på Fyn. Kommunerne er valgt ud fra, at de har ansat en inklusionsvejleder centralt 

i kommunen, og at de tre kommuner repræsenterer både en land-, en by- og en provins-

kommune. 

 

4. Præsentere projektet og formålet med undersøgelsen for de valgte informanter 

Inklusionsvejlederne er i første omgang blevet kontaktet enten telefonisk eller personligt 

af mig. Efterfølgende blev en beskrivelse af forskningsprojektets formål, omfang og plan 

for udførelse tilsendt inklusionsvejlederne og deres nærmeste ledere.  

Lærerne fik i første omgang en præsentation af projektet gennem inklusionsvejlederne. 

Da lærerne havde givet tilsagn om at ville medvirke i projektet, kontaktede jeg dem i før-

ste omgang enten via mail eller telefonisk, hvorefter de fik en beskrivelse af projektets 

formål og omfang tilsendt, på denne måde kunne de gøre sig overvejelser over deres del-

tagelse. Da lærerne havde givet tilsagn til at medvirke, indgik jeg aftaler med hver enkelt 

lærer i forhold til at mødes til første interview, inden vejledningsforløbet gik i gang. Jeg 
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benyttede briefingen inden interviewene til at beskrive projektet ved en personlig frem-

stilling, hvorved informanterne fik mulighed for at give et mundtligt samtykke til at del-

tage. Herudover har jeg haft kontakt til skolernes ledelser både i skriftlig form og gennem 

personlige møder. 

 

5. Udarbejde interviewguide 

For at kunne være mest muligt fokuseret og til stede under selve interviewene udarbej-

dede jeg en interviewguide for hvert af de 25 interviews. I selve interviewsituationen blev 

guiden brugt som en guide, der kunne være behjælpelig med at holde fokus og sikre, at 

alle de relevante temaer og perspektiver blev berørt. På denne måde gav det også en fri-

hed og en mulighed for at forfølge interessante perspektiver og udsagn fra informanterne, 

spørge dybere ind til udsagnene og efterfølgende vende tilbage til de planlagte spørgsmål 

fra interviewguiden. Jeg fik dermed mulighed for både at være nysgerrig og åben, at få øje 

på sammenhænge og forbindelser og forfølge disse i forhold til at få dybere indsigt i læ-

rernes behov for at få vejledning (Brinkmann & Tanggaard, 2010; Fog, 2007; Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

En grundpræmis i forskningsprojektet var at følge vejledningsforløbet over tid, og derfor 

blev der udarbejdet tre forskellige interviewguider for hver af de otte informanter, der 

blev udarbejdet en guide til første interview (før), andet interview (under) og tredje in-

terview (efterfølgende), således det blev muligt både at følge lærernes oplevelser af deres 

forandringsprocesser over tid samt at følge vejledernes overvejelser, strategier og reflek-

sioner gennem vejledningsforløbet (Brinkmann & Tanggaard, 2010; Fog, 2007; Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Det var nødvendigt at udarbejde interviewguider til andet og tredje 

interview, der tog udgangspunkt i informanternes tidligere udsagn, dette bevirkede, at 

interviewguiderne blev rettet mod den enkelte informants særlige proces gennem vejled-

ningsforløbet. 

De tre forskellige interviewguider blev udarbejdet med inspiration i modellen for ”Under-

visningens rammefaktorer” (figur 5) over, hvordan en undervisningspraksis er forviklet 

ind i flere forskellige forhold, der har betydning for læreren og den undervisningspraksis, 



103 
 

læreren er en del af (Fink-Jensen, 2012; Nielsen, 1999). Lærernes og vejledernes intenti-

oner repræsenterer den ”intenderede virkelighed” og de rammer, intentionerne konsti-

tueres ind i. I interviewguiden handlede den overordnede tematik om, på hvilke måder 

lærerne forholdt sig til deres praksis på gennem vejledningsforløbet, og om der skete for-

andringer undervejs. I den ”oplevede virkelighed” rettede den overordnede tematik sig 

mod lærernes oplevelser af at være i lærerarbejdslivsverdenen, og om disse oplevelser 

blev forandret over tid, samt hvordan læreren efter vejledningsforløbet forholdt sig an-

derledes til problemstillingen, der var søgt om vejledning til. Mine observationer blev i 

den ”observerede virkelighed” benyttet til at udarbejde den næste interviewguide for læ-

rernes og vejledernes interview, således at det blev muligt at spørge mere ind i tematik-

ker, der rettede sig mod observationer af de vejledningssamtaler, jeg havde observeret. 

Derfor blev interviewguiderne særligt rettet mod den enkeltes egen proces i vejlednings-

forløbet. 

Lærernes interviewguider 

Første interviewguide3 rettede sig dels mod baggrundsinformationer, nogle overordnede 

perspektiver på det at være lærer i en inkluderende skole og dels mod informanternes 

oplevelser af deres særlige situation her og nu, som de havde ansøgt om vejledning til.  

Anden interviewguide4 tog afsæt i den problemstilling, der var søgt om vejledning til, og 

hvordan vejledningsforløbet oplevedes af lærerne, herudover blev der stillet særskilte 

spørgsmål om lærernes oplevelser af vejledernes tilgange og strategier. Spørgsmålene 

blev udarbejdet med henblik på at få de interviewede til at sætte ord på deres proces. 

Herudover blev der stillet spørgsmål til udsagn fra det første interview, således at det blev 

muligt at opsamle og uddybe temaer og fænomener, der viste sig relevante for lærerne 

undervejs i processen.  

Den tredje interviewguide5 tog udgangspunkt i lærernes oplevelser af hele vejlednings-

forløbet i et retrospektivt perspektiv. Her fik lærerne mulighed for at sætte ord på, hvor-

dan de havde oplevet vejledningsprocessen, hvad de oplevede havde været særligt anven-

deligt, og om de havde fået nye forståelser, nye perspektiver på problemstillingen, de 

                                                        
3 Bilag 1 
4 Bilag 2 
5 Bilag 3 
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kunne tage med sig videre i deres arbejdsliv. Tredje interviewguide blev også udarbejdet 

med afsæt i de forrige interviews, hvor specifikke udsagn fra disse interviews blev præ-

senteret for lærerne, herved fik de mulighed for at validere deres tidligere udsagn. 

Vejledernes interviewguider 

Første interviewguide6 omhandlede blandt andet vejledernes uddannelsesmæssige bag-

grund, deres perspektiver på inklusion som fænomen, uddybelse af deres funktion samt 

deres perspektiver på problemstillingen, lærerne havde søgt vejledning til. Anden inter-

viewguide7 rettede sig mere mod vejledningsprocesser og de tilgange og strategier, vejle-

derne benyttede. Tredje interviewguide8 tog udgangspunkt i vejledernes perspektiver på 

og oplevelser af hele vejledningsforløbet: Lærernes forandringsprocesser, vejledernes 

overvejelser, strategier og refleksioner over processen. 

 

6. Foretage interviews med informanter og mulig gentagelse af interviewene 

Det har været en antagelse i udarbejdelsen af undersøgelsesdesignet, at forskningspro-

cessen også måtte bevæge sig for at stå i forhold til den foranderlige og bevægelige ver-

den, lærerne er en del af. I en fænomenologisk forståelse står vi netop i forhold til verden, 

og da verden bevæger sig og forskyder sig i horisonten, opstår denne ”kontinuerlige 

rytme” også gennem et forskningsprojekt og i forskerens livsverden (Thøgersen, 2012, s. 

219). En rytme, der betegner den vekselvirkning, der opstår ved at erfare og betragte ver-

den i bevægelsen mellem at relatere sig til verden og forholde sig refleksivt til den (Thø-

gersen, 2012.). Derfor er de fire vejledningsforløb blevet fulgt gennem interview med 

både vejledere og lærere før, under og efter vejledningsforløbene, således at der i alt er 

blevet indsamlet 25 interviews (13 med lærere og 12 med inklusionsvejledere). Det har 

derfor ikke været hensigten kun at tage et øjebliksbillede af lærernes og vejledernes op-

levelser, men at følge meningen med og betydningen af lærernes og vejledernes foran-

dringer over tid. Antagelsen igennem hele projektet har således været at følge lærernes 

                                                        
6 Bilag 4 
7 Bilag 5 
8 Bilag 6 
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og vejledernes rytme ved at gentage interviewsituationen, hvorfor hver informant er in-

terviewet flere gange, med mulighed for at både informant og forsker har kunnet forholde 

sig til den horisont, der forandredes og blev forskudt undervejs i forskningsprocessen.  

 

7. Organisere og analysere de indhentede data i meningsenheder 

Som det senere vil blive beskrevet, har jeg analyseret hvert vejledningsforløb som en ca-

seanalyse for dernæst at udarbejde en cross case-analyse på tværs af de temaer, der viste 

sig i de fire vejledningsforløb. Disse datanære analyser er udført på baggrund af trans-

skriptionerne af de 25 interview og transskriptioner af observationer af vejledningssam-

talerne.  

Analysestrategien er inspireret af både Giorgi og Giorgis (2008) metodesæt fra den ”de-

scriptive pre-transcendental Husserlian phenomenology” og fra ”interpretative pheno-

menological analysis” IPA (Smith & Osborn, 2007; 2015).  

Med udgangspunkt i de to analysestrategier har jeg lavet flere gennemlæsninger af mate-

rialet. Først flere almindelige gennemlæsninger, hvor jeg forsøgte at få materialet ”ind un-

der huden” (Giorgi & Giorgi, 2008), dernæst flere langsomme gennemlæsninger med hen-

blik på at lade meningsenhederne fra informanterne træde frem (Brinkmann & Tanggard, 

2010). Efter endnu en gennemlæsning af materialet har jeg transformeret meningsenhe-

der, der trådte frem, til overordnede temaer og begreber for herved at danne mig et over-

blik over materialet (Giorgi & Giorgi, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009; Smith & Osborn, 

2007; 2015).  
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Et Kvalitativt Forskningsdesign 

I det foregående afsnit har jeg ved Moustakas (2016) metodebetingelser for en fænome-

nologisk forskningstilgang skabt transparens i forhold til planlægningen af undersøgel-

sen. Selvom den fænomenologiske grundlagsforståelse ikke opstiller krav til forsknings-

design, så betyder det ikke, at det ikke er relevant at udarbejde et forskningsdesign for et 

kvalitativt studie, derfor vil jeg i dette kapitel eksplicitere mit forskningsdesign og frem-

skrive, hvordan jeg har forsøgt at holde konsistens mellem projektets delelementer.  

Den kvalitative forskningstradition har allerede på et tidligt tidspunkt fremhævet rele-

vansen af et forskningsdesign (Kvale, 1997), og senere pointerer Kvale og Brinkmann 

(2009) vigtigheden af at tænke projektets forskningsspørgsmål, teori, metoder og forsk-

ningsdesign grundigt igennem, inden empirifasen påbegyndes (Kvale & Brinkmann, 

2009). Undersøgelsens hvad (tilegnelse af en forhåndsviden om det emne, der skal under-

søges) og undersøgelsen hvorfor (en afklaring af undersøgelsens formål) bør afklares og 

gennemtænkes, inden undersøgelsens hvordan (tilegnelse af et nøje kendskab til forskel-

lige metoder og beslutning om, hvad der egner sig bedst) kan besvares (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 125). Med andre ord skal det, der undersøges, beskrives, og hvorfor det er inte-

ressant at undersøge netop dette genstandsfelt overvejes nøje og tænkes igennem, inden 

forskningsdesignet udarbejdes. På denne måde overvejes det også, om der tidligere er 

forsket indenfor genstandsfeltet, hvilke resultater der tidligere er fremkommet, og hvad 

der eventuelt endnu ikke er blevet belyst (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Som det er fremgået tidligere i afhandlingen, er genstandsfeltet i denne undersøgelse læ-

reres oplevelser af at deltage i et vejledningsforløb og inklusionsvejledernes anvendte til-

gange og strategier og disses betydning i forhold til læreres handlemuligheder i en inklu-

derende skole. I forskningsstatussen fremgik det, at lærere oplever, at vejledning kan 

være frugtbart i forhold til udvikling af deres praksis, og at vejledning har betydning for 

lærernes muligheder for at reflektere over deres praksis (Ahlberg, 2013; Bladini, 2004; 

Näslund, 2007; Sundqvist, 2012; Sundqvist & von Ahlefeld Nisser, 2014; von Ahlefeld Nis-

ser, 2009). Denne undersøgelses hvad omhandler læreres oplevelser og vejledernes an-

vendte strategier og tilgange i forhold til udvikling af lærernes inkluderende praksis. 

Denne undersøgelses hvorfor tager afsæt i, at lærere oplever deres praksis mere og mere 
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kompleks og udfordrende, hvilket medfører, at det er relevant at undersøge om lærerne 

gennem en vejledningsproces oplever forandringer i deres oplevelser af en udfordrende 

praksis (Allan 2008; Hedegaard-Sørensen & Grumløse, 2016; Ratner, 2013; Sanner et al., 

2015; Saugstad, 2015; Schultz Jørgensen, 2003; 2006; Tetler, 2005; 2010; 2011; 2015; 

2015a). Fremefter vil hvordan-spørgsmålet være omdrejningspunktet, altså hvordan 

denne undersøgelse er designet og begrundelserne herfor.  

Forskningens del-elementer 

 

 

 

Forsknings-
spørgsmål

•a) Hvordan oplever lærere at 
deltage i et vejledningsforløb 
rettet mod udvikling af egen 
inkluderende praksis?

•b) Hvilke tilgange og 
strategier anvender 
inklusionsvejlederne, og 
hvilken betydning har de for 
lærernes handlemuligheder?

Data-
indsamling

•4 casestudier af 4 
vejledningsforløb

•5 lærere og 3 
inklusionsvejledere 

•25 Semistrukturede              
kvalitative interviews:                 
13 med lærere og 12 med 
vejledere

•Interview udført før,               
undervejs og efter 
vejledningsforløbene

•Observationer af 
vejledningssamtalerne i              
de fire vejledningsforløb

Forsknings-
tilgang

•Fænomenologisk-hermeneutisk 
videnskabssyn og forsknings-
tilgang

•Kvalitative forskningsmetoder
•Fænomenologisk 

analysestrategi
•Case-anslyse og cross-case 

analyse

På hvilke måder kan læreres 

deltagelse i et vejledningsfor-

løb få betydning for en inklu-

derende praksis, og hvilken 

betydning har vejlederens til-

gange og strategier for lærer-

nes oplevelser af at deltage i 

et vejledningsforløb 

Figur 6: Forskningens delelementer 
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Vurderingskriterier i kvalitativ forskning 

Kvalitative forskere ønsker at afdække den struktur og de dynamiske sammenhænge, der 

optræder hos informanten gennem informantens perspektiv, hvilket gør det svært at 

måle resultaterne og holde dem op imod andre resultater. Derfor påpeger Fog (2007), at 

man i den kvalitative forskning bør skifte ordet ”måle” ud med ”undersøge”. Med udgangs-

punkt i en fænomenologisk grundlagsforståelse er min antagelse, at informanternes sub-

jektive oplevelser også giver forskellige oplevelser af vejledningsforløbenes betydning, og 

derfor kan det være svært eller nærmere umuligt at ”måle” deres oplevelser, hvilket be-

tyder, at jeg har fokuseret på at undersøge genstandsfeltet. 

Brinkmann & Tanggaard (2010) fremhæver, at kvalitative forskere bør mødes med et 

krav om transparens, gyldighed og genkendelighed, hvis den kvalitative forskning ikke 

skal blive underkendt (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 490). Gyldighed, transparens og 

genkendelighed hænger også sammen med, at jeg som forsker giver en kohærent frem-

stilling af mine forskningsresultater i betydningen at være transparent. Kohærens inde-

bærer, at hvert led i analysen og fortolkningen og i den samlede fremstilling i det hele 

taget underbygges af et eller flere andre led (Fog, 2007). Det er netop det, der er hensigten 

med dette metodologiske kapitel. 

Ifølge Fog (2007) vedrører reliabilitet konsistensen og troværdigheden af forskningsre-

sultatet og behandles oftest i relation til, hvorledes eksempelvis denne undersøgelses re-

sultater kan reproduceres på andre tidspunkter og af andre forskere. Fog kalder det en 

”videnskabelig kvalitetskontrol” (Fog, 2007, s. 185) og påpeger, at reliabiliteten er forud-

sætningen for validiteten. Dog pointerer Fog (2007), at det ikke giver mening at kontrol-

lere, om et interview kan gennemføres af en anden forsker, hvilket er et kriterium for den 

kvantitative forskning, da det i et kvalitativt interview er samspillet mellem parterne, der 

er unikt og ikke kan gentages (Fog, 2007). Som det er fremgået tidligere, har mit forsk-

ningsdesign via mine første besøg i klasserne muliggjort, at jeg mødte lærerne, inden vi 

skulle sidde sammen i en interviewsituation. I denne undersøgelse er det således både 

den tidlige kontakt med lærerne og vejlederne og de unikke interviewsamtaler, der har 

haft betydning for de data, der er produceret, og dermed har det ikke givet mening at 

stræbe efter at opnå samme data, som hvis interviewet blev udført af en anden forsker, 
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der ville have en anden erfaring, en anden forforståelse og en anden prærefleksiv erken-

delse (Fog, 2007; Karpatschof, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

En iterativ forskningsproces 

”In practice the needed reflectivity is often best attained through doing research in iterative 

steps that allow room for in-between reflections about one’s choices as regards different di-

mensions of the research process” (Martela, 2016, s. 19). Som Martela (2016) betoner, bør 

der i en iterativ proces være plads til refleksioner undervejs, med baggrund i denne for-

ståelse har jeg tilstræbt at designe forskningsprocessen med henblik på at skabe både 

nærhed og distance. 

Med baggrund i den hermeneutisk-fænomenlogiske tilgang har jeg som forsker haft den 

ambition at skabe en refleksiv afstand til forskningsobjektet. Derfor har jeg ved at veksle 

mellem nærhed og distance til forskningsobjektet ønsket et decentreret blik på gen-

standsfeltet. Igennem en proces mellem nærhed og distance kommer forskeren og infor-

manterne til at stå i forhold til verden i en ”kontinuerlig rytme” (Thøgersen, 2012, s. 219); 

en rytme, hvor bevægelsen imellem at erfare og betragte verden, mellem at relatere sig til 

verden og forholde sig refleksivt til den skaber mulighed for at kunne forholde sig reflek-

teret til forskningsobjektet. Jeg har tilstræbt at opnå denne rytme ved både at komme tæt 

på forskningsgenstanden og samtidig lægge en distance i perioderne mellem vejlednings-

samtalerne og interviewene (Fink-Jensen, 2012; Hastrup, 1999; Riceour, 1988). 

Et andet karakteristikum for forskningsprocessen, udover nærhed og distance i dataind-

samlingsperioden, er gentagelse. En gentagelse imellem datagenererede elementer og 

metoder; en proces der kan karakteriseres som iterativ. Iterativ i forståelsen, at genta-

gelse, bevægelse og udvikling sker cyklisk og ikke lineært. På samme måde som det er 

illustreret i Yins model (figur 9, s. 119) over elementerne over forskningsdesignet (Yin, 

1994; 2014).  

På denne måde har der igennem hele forløbet været en bevægelse i forskningsprocessen, 

der har bevirket, at det blev muligt at følge lærernes processer over tid. Informanterne er 
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interviewet tre gange, og der er foretaget observationer af vejledningssamtalerne igen-

nem de fire forløb. På denne måde har det været muligt at spørge informanterne om sær-

lige perspektiver fra det ene interview til det andet, og omvendt har det været muligt for 

informanterne at vende tilbage til tidligere udsagn for eventuelt at tydeliggøre disse, sam-

tidig har det været muligt for mig som forsker at få uddybet informanternes udsagn, i de 

tilfælde der har været behov for det. 

Jeg vil i afsnittet omkring forskerens rolle og forskeren som iagttager (kap. 9) komme 

nærmere ind på, hvordan forskerens blik, forforståelse og position kan have indflydelse 

på de data, der indsamles. 

Med baggrund i det indledende interview samt de observationer, der er foretaget under 

selve vejledningssamtalerne, er der udarbejdet en ny interviewguide for interviewet un-

dervejs i vejledningsforløbet. Samme fremgangsmåde er blevet anvendt i forhold til det 

efterfølgende og afsluttende interview. Der er altså taget udgangspunkt i informanternes 

tidligere udsagn i udarbejdelsen af interviewguiderne for herigennem at skabe en dybere 

forståelse for lærernes oplevelser og benytte disse oplevelser til at komme endnu nær-

mere genstandsfeltet: læreres og vejlederes oplevelser af en vejledningsproces. Bevæge-

ligheden ligger således i, at der har været en tidslig afstand imellem interview og obser-

vation, hvilket har medført, at det igennem forskerens refleksioner, forskerens kendskab 

og forskerens viden er blevet muligt at skabe den nærhed og distance, som befordres af 

en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. Nedenfor er de forskellige dele af processen 

skematisk illustreret. 
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Forskningsprocessens rytmiske og kontinuerlige bevægelse mellem fortolkning og 

transcendens 

 

 

Som det fremgår, har det været væsentligt, at processen er foregået over tid, og at proces-

sen er foregået i en bevægelse mellem interview og observationer. Det har således været 

hensigten, at jeg som forsker fik mulighed for at kunne reflektere imellem delene i under-

søgelsesdesignet. Samtidig har det vist sig, at det både har skabt rum for refleksion for 

mig som forsker, men også refleksionsrum for både lærerne og vejlederne, som flere 

gange under interviewene refererede til tematikker, der blev talt om ved tidligere inter-

views.  

I designet af forskningsprocessen har det været hensigten ikke at tage fortolkninger for 

givet, men at få skabt mulighed for at kunne spørge omhyggeligt ind til opstået undren og 

forståelser undervejs hos interviewpersonerne. På denne måde er det forsøgt at få afprø-

vet de forståelser og forestillinger omkring de fremtrådte fænomener, der er opstået hos 

mig som forsker (Fink-Jensen, 2012; Haavind, 2000; Zahavi, 2013). Det har med andre ord 

været muligt at lade informanterne uddybe fænomener, der er fremtrådt igennem pro-

cessen, ud fra et førstepersonsperspektiv. Blandt andet har det været muligt at undersøge 

udsagn fra første interview og afstemme disse med informanterne i det næste interview 

ved fx at spørge: ”sidste gang talte vi om…. Kan du uddybe det lidt mere?”  

På besøg i 
klassen

Første  
interview 

med lærer og 
første 

interview 
med vejleder

Obser-
vationer af 

vejled-
nings-

samtaler

Andet 
interview med 
lærer og andet 
interview med 

vejleder

Obser-
vationer af 

vejled-
nings-

samtaler

På besøg i 
klassen

Tredje 
interview 
med lærer 
og tredje 
interview 

med vejleder

Fortolkning 

Transcendens 

Figur 7: Forskningsprocessens rytmiske og kontinuerlige bevægelse  
mellem fortolkning og transcendens 

 
 



112 
 

Processen er således foregået som en bevægelse imellem:”a constant movement back and 

forth between theory and emperical data” (Mantere, 2008, s. 299) og ikke bare som en 

konstant bevægelse mellem teori og empiriske data, men snarere en cyklisk bevægelse 

mellem empiriske data, teori, fortolkninger og refleksive undringer. ”In order to pursue 

these notions that may only express themselves as an intuitive feeling of something” (Locke 

et al., 2008, s. 913) “one should leave enough room in the research design for the hunches 

one acquires in the early stages of the research process to be explored out in the later stages 

of the process” (Martela, 2016, s. 19). Som det beskrives her af Martela (2016), er det vig-

tigt at designe et forskningsdesign, så der skabes rum for at afprøve de fornemmelser og 

intuitive følelser, der måtte opstå undervejs hos forskeren, for senere i processen at få 

dem udforsket (Pedersen, 2012; Raudaskoski, 2010). Som det fx viser sig i nedenstående 

eksempel i forhold til, hvordan et lærerteams tilgang til vejledningssamtalerne i forløb D 

startede op: 

Forsker: ”I nogle vejledningssamtaler har jeg observeret sådan en lidt mere 

løs holdning, hvor der var lærere, der kom for sent, og lærere der ikke var 

særlig optaget af, hvad der foregik i vejledningen, hvordan arbejder du med 

det”?  

Inklusionsvejleder: ”Vi måler lidt det der med, om de kommer til tiden på en-

gagementet … men vi prøver også på ikke at være så firkantede, at deres kul-

tur ikke passer ind i det, for så mister vi dem også”.  

Her bliver der således skabt mulighed for at uddybe forståelsen af en observation fra en 

af de første vejledningssamtaler i vejledningsforløbet, hvor inklusionsvejlederen får mu-

lighed for at sætte flere ord på de strategier og tilgange, hun benytter, og dermed uddybe, 

hvordan der bevidst bliver arbejdet med fx læreres modstand i starten af et vejlednings-

forløb.  

Det har derfor været en antagelse i udarbejdelsen af undersøgelsesdesignet, at forsk-

ningsprocessen også har måttet bevæge sig for at kunne følge lærernes bevægelser igen-

nem vejledningsforløbet og for at kunne følge forandringsprocesserne, hvori bevægelig-

heden imellem teori, data, analyse og fortolkning har været afgørende for udviklingen af 

de fremtrædende fænomener.  
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Forskningsdesignets delelementer 

I udarbejdelsen af forskningsdesignet har jeg også hentet inspiration fra Blaikies ”Desig-

ning Social Research – The Logic of Anticipation” (2009), da han præsenterer en strukturel 

gennemtænkning af forskningsdesignets betydning. Selvom Blaikie præsenterer en sam-

fundsvidenskabelig informeret og generel forskningstilgang, har jeg alligevel hentet in-

spiration i hans begrundelser for at udbygge hvordan-spørgsmålet, som blandt andet om-

handler forskningsstrategi og de ontologiske og epistemologiske forhold i undersøgelsen, 

som jeg ikke finder særligt uddybet hos Yin. 

Ifølge Blaikie (2009) skal forskningsdesignet være behjælpeligt i forhold til at: ”make the 

research design decisions explicit; ensure that the decisions are consistent with each other 

and with the ontological assumptions adopted; and allow for critical evaluation of the indi-

vidual design elements, and the overall research design, before significant research work 

commences” (Blaikie, 2009, s. 36). Forskningsdesignet skal således sikre begrundelse for 

de beslutninger, der tages igennem forløbet, sammenhængen mellem elementerne i de-

signet og de ontologiske antagelser, der ligger som grundlagsforståelsen i undersøgelsen. 

Med andre ord indeholder et forskningsdesign en systematik, der forbinder forsknings-

spørgsmål, empiri og konklusioner (Blaikie, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009; Yin, 2014). 

En systematik der bevirker, at forskeren ikke kommer til at ”famle i blinde”, men at de 

empiriske undersøgelser rent faktisk kan være behjælpelige med at svare på forsknings-

spørgsmålene. Herudover skal forskningsdesignet gøres så eksplicit som muligt, så det 

bliver muligt at evaluere og stille kritiske spørgsmål til designet (Blaikie, 2009). Senere i 

diskussionen (kap. 13) vil jeg formulere kritiske perspektiver på designet af denne under-

søgelse, og hvad det har af betydning for den viden, der er produceret.  

Forskningsdesignets delelementer fremgår af nedenstående figur 8 (Blaikie, 2009, s. 33). 

Som det er fremgået, er sammenhængen mellem delelementerne ikke uden betydning, og 

derfor vil jeg i det følgende redegøre for de valg og fravalg, der er taget undervejs med det 

formål at eksplicitere og skabe transparens i undersøgelsen.  
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Forskningsdesignets delelementer 

  

 

 

Forskningsprojektets problemstilling og formål 

Som udgangspunkt for den empiriske undersøgelse er emnet, problemstillingen og for-

målet vigtige at fremskrive (Blaikie, 2009). Forholdet mellem disse er allerede fremgået i 

afhandlingens indledning, men opridses kortfattet her igen. Afsættet for forskningspro-

jektets emne og problemstilling har været undersøgelser, der peger på, at lærerne ople-

 Forskningens emne og problem-

stilling 

 Forskningsspørgsmål og formål 

 Forskningsstrategi 

 Videnskabsteoretiske afsæt,  

Forskningstilgang, viden former  

og strategier 

 Forskningsparadigme 

 Undersøgelsesdesignets uddybning: ved 

anvendte teorier og begreber 

 

 Det empiriske datamateriale og udvæl-

gelse af informanter 

 Dataindsamlingsmetoder, reduktion 

og analysestrategi  

Figur 8: Forskningsdesignets delelementer (Blaikie 2009, s. 27) 
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ver, de mangler viden og kompetencer til at kunne imødekomme de krav og forventnin-

ger, som blandt andet folkeskolereformen fra 2014 og inklusionsloven fra 2012 har med-

ført. Undersøgelserne peger på, at der er brug for mere viden i forhold til at etablere og 

udvikle inkluderende læringsmiljøer (Ahlberg, 2013; Bladini, 2004; Blossing, 2016; Kir-

kebæk, 2009; 2010; Sanner et al., 2015; Tetler, 2015; 2015a). 

Forskningens formål er tæt forbundet med forskningsspørgsmålene og danner derfor 

baggrunden for og præciseringen af forskningsspørgsmålene. Forskningsspørgsmålene 

for denne undersøgelse er: 

a) Hvordan oplever lærere at deltage i et vejledningsforløb rettet mod udvikling af 

egen inkluderende praksis? 

b) Hvilke tilgange og strategier anvender inklusionsvejlederne, og hvilken betydning 

har de for lærernes handlemuligheder? 

 

Forskningsstrategi  

De næste vigtige overvejelser over et forskningsdesign angår, ifølge Blaikie, ”the logic used 

to generate new knowledge” (Blaikie, 2009, s. 18); med andre ord forskningsstrategien. 

For at kunne generere viden er der grundlæggende tre forskellige strategier, der handler 

om, hvordan viden skabes: enten gennem en induktiv, en deduktiv eller en abduktiv forsk-

ningsstrategi. De tre strategier er som udgangspunkt forskellige i forhold til de ontologi-

ske og epistemologiske antagelser, udgangspunkter og fremgangsmåder, lige såvel som 

valget af begreber og teorier er forskellige og dermed forskningsformålet og resultaternes 

status. Ved en induktiv forskningsstrategi søges efter et ”hvad”, og ved en deduktiv forsk-

ningsstrategi søges efter et ”hvorfor” (Blaikie, 2009).  

Når forskningsstrategien har en abduktiv tilgang, søges der efter både et ”hvad” og et 

”hvorfor” (Blaikie, 2009, s. 81). Ifølge Egholm (2014) kan der med afsæt i en abduktiv til-

gang samtidig gives mulighed for at pege på et ukendt fænomen med baggrund i den vi-

den, forskeren i forvejen har om genstandsfeltet (Egholm, 2014). Som tidligere beskrevet 

har jeg for en del år siden (2008) selv arbejdet indenfor det berørte genstandsfelt og har 



116 
 

i den forbindelse arbejdet tæt sammen med lærere om at udvikle inkluderende lærings-

miljøer. Jeg har dog ikke haft en vejlederfunktion ej heller gennemført vejledningsforløb 

med lærere, som er dette forskningsprojekts genstandsfelt. Det er igennem denne erfa-

ring, at jeg fik øje på dette ”ukendte fænomen” (Egholm, 2014), der omhandler, hvordan 

vejledningsforløb med lærere over tid kan medvirke til lærernes muligheder for at ud-

vikle et inkluderende læringsmiljø.  

 

En abduktiv strategi for vidensproduktion 

Idet det med projektet har været hensigten at frembringe viden om noget, der ikke umid-

delbart kan iagttages, nemlig læreres oplevelser og vejlederes anvendte strategier og til-

gange samt at projektet har en fænomenologisk forskningstilgang, anvendes i dette pro-

jekt en abduktiv strategi.  

I en abduktiv strategi søges at producere forståelser og ikke forklaringer. I en abduktiv 

strategi søges ikke efter kausalitet, men efter ”intentionalitet i menneskelig handling, tænk-

ning og følelse” (Karpatschof, 2010, s. 418), med andre ord søges efter den rettethed og 

intention, en lærer og en vejleder har i forhold til en problemstilling og deres oplevelser 

af at deltage i et vejledningsforløb.  

I denne strategi ønskes det at finde grunde til fænomenet og ikke årsager (Blaikie, 2010). 

Det kan fx handle om, hvordan lærere oplever behovet for at deltage i et vejledningsforløb, 

og hvordan de forandringsprocesser, der opstår gennem vejledningsforløbet, har betyd-

ning for lærernes praksis. 

Ved en abduktiv tilgang søges der viden om meninger, fortolkninger, motiver og intentio-

ner, som vi mennesker benytter i vores hverdag, og som influerer på vores måder at agere 

på. I dette forskningsprojekt ønskes det netop ikke at finde frem til, hvad der sker i en 

vejledningskontekst, men snarere at finde ud af, hvilke meninger, motiver og intentioner 

lærere har med at deltage i et vejledningsforløb, og hvordan lærernes forståelser af pro-

blemstillingen og handlemulighederne forandres gennem vejledningsforløbet.  
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Forholdet imellem de ontologiske og epistemologiske betragtninger 

For at jeg som forsker skal kunne forholde mig til den vidensproduktion, der fremkommer 

i forskningsprojektet, er det vigtigt at kunne forholde mig til de ontologiske og epistemo-

logiske betragtninger, der ligger som grundlag for forskningsprojektets genstandsfelt og 

de videnskabsteoretiske forståelser. 

Ontologi er læren om det værende, og i en fænomenologisk forståelse handler ontologi 

om det, der ”ligger til grund for eller er elementært for det værende” (Keller, 2012, s. 22). 

Derfor møder man ikke det ontologiske direkte, men snarere gennem den perception, der 

ligger til grund for det værende, som i dette projekt er lærernes og vejledernes oplevelser 

og perspektiver. Den måde, verden viser sig for os på, forbindes med den måde, vi forhol-

der os til verden på. Der er således ikke en ontologisk værende verden, men der er en 

verden, som vi er forbundet med og ikke kan forholde os til som værende noget andet end 

det, vi oplever. Derfor oplever vi som subjekter også samme situationer ud fra forskellige 

perspektiver og forståelser. 

Fænomenologerne vil hævde, at man er i kontakt med tingen selv, når og for så vidt som 

den er et fænomen for én, altså for så vidt den fremtræder, for så vidt den erfares, forstås 

og erkendes (Zahavi, 2014, s. 195 ff.). Begrebet ”fænomen” benyttes i mange forskellige 

betydninger, og i den gamle græske betydning ”phaino” betyder det, at noget viser sig. I 

forhold til andre begreber, vi ofte bruger i stedet for fænomen, såsom genstand eller es-

sens, skal fænomen forstås som ”de egenskaber, processer eller relationer, som er knyttet 

til tingene” (Karpatschof, 2010, s. 90). Fænomener har hverken en rumlig eller materiel 

egenskab og henfører heller ikke til et tidsligt perspektiv, men snarere til egenskaberne 

ved en ting, til oplevelsen af processer i et vejledningsforløb eller relationelle forbindelser 

mellem to subjekter.  

Merleau-Ponty sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at frembringe 

viden, der har en ontologisk status: ”Videnskaben har ikke og vil aldrig få samme ontologi-

ske status eller værens mening som den oplevede verden, af den simple grund, at den er en 

bestemmelse eller en forklaring af den. […] Perceptionen er ikke en videnskab om verden” 

(Merleau-Ponty, 1999/1945, s. 17). Det er således subjektets førstepersonsperspektiver 

og de perceptioner, det erkendende subjekt erkender, der er det værende, det ontologiske 
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udgangspunkt, med andre ord kan det ontolgiske i denne undersøgelse betragtes som læ-

rernes og vejledernes oplevelser. 

At skelne imellem ontologi og epistemologi kan føres tilbage til den tyske filosof Emma-

nuel Kant, der hævdede, at der ikke findes en direkte adgang til fænomener eller verden, 

men at adgangen altid må forstås medieret af vores erkendelsesinteresse (Christensen, 

2009; 2014). Gennem en epistemologisk forståelse forholder man sig til det erkendbare 

eller det erkendte, derfor antages det, at vores oplevelser af tingene eller fænomenerne 

er afhængige af subjektet, der oplever. I en epistemologisk betragtning er det, der erken-

des, altså afhængigt af den, der står i forhold til det. Når lærere erkender eller erfarer no-

get særligt omkring deres praksis, fx at eleven er udfordrende, er det lærerens forhold til 

det udfordrende, der er det erkendbare, det epistemologiske ståsted. Der åbnes således 

op for, at verden kan erkendes på forskellige måder, og at der eksisterer forskellige virke-

ligheder. Dette bevirker, at lærere eller vejledere kan opleve samme praksisproblemstil-

ling forskelligt fra hinanden og have forskellige oplevelser af at deltage i et vejlednings-

forløb i forhold til deres erkendelser. 

Fænomenologien lægger sig i midten af de to forståelser og forsøger at overskride diko-

tomien imellem ontologi og epistemologi. Fænomenologien vil undersøge sammenhæn-

gen (det intersubjektive) mellem subjektiviteten og objektet − gennem fænomenanalyser 

− og forsøger herved at overskride den traditionelle distinktion mellem epistemologi og 

ontologi. Som ovenfor beskrevet søger ontologien at beskrive virkeligheden fra et ””view 

from nowhere”, en ikke-perspektivistisk redegørelse for virkeligheden, der hverken inddra-

ger subjektiviteten eller de forskellige former for fremtrædelse” (Zahavi, 2013, s. 18). I vej-

ledningsforløbene er det hensigten at lade lærernes proces bevæge sig fra et ”view from 

nowhere” til et ”view from somewhere”. I vejledning bevæger processen sig ind i det upå-

agtede fortrolighedsdomæne og leder efter selvfølgeligheder og reflekterer over dem med 

henblik på at finde nye måder at forstå og relatere sig til disse selvfølgelige problemfor-

ståelser på. Dette resulterer i, at lærerne gennem en vejledningsproces får mulighed for 

at forholde sig med et andet perspektiv, en anden forståelse, til problemstillingen, og heri-

gennem skabes nye muligheder for at handle. 
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Da genstandsfeltet for denne undersøgelse er læreres oplevelser af et vejledningsforløb 

samt betydningen af de tilgange og strategier, vejlederne anvender i forhold til lærernes 

handlemuligheder, tager denne undersøgelse udgangspunkt i en epistemologisk forstå-

else af lærernes erkendelser, og hvordan det erkendbare kan synliggøres og bevidstgøres 

gennem vejledningen. 

 

Forskningsparadigme og videnskabsteoretiske afsæt 

Projektet tilsigter at søge viden om, hvordan mennesker oplever fænomener i deres livs-

verden (Kvale & Brinkmann, 2009), og derfor skriver projektet sig ind i en fænomenolo-

gisk forståelse kombineret med en hermeneutisk tilgang. ”In the end, qualitative research 

is a matter of finding the right balance, in the particular circumstances of each study, bet-

ween phenomenology and hermeneutics” (McLeod, 2011, s. 62). Der er således i kvalitativ 

forskning en særlig udfordring, en balancegang imellem indsamling af data og analyse-

processen, da der som Kvale & Brinkmann pointerer (2009), allerede foregår en fortolk-

ning af interviewet, når båndoptageren slukkes. 

Ifølge Lindseth & Norberg (2004) er det de oplevede erfaringer fra informanterne i forsk-

ningsprojektet, der kan tilvejebringe indsigt i genstandsfeltet sammenholdt med forske-

rens analyseproces, som allerede er i gang, når projektet defineres. Når informanternes 

erfaringer transformeres over i en tekstform, kalder det på en fortolkning, og det er med 

baggrund i denne forståelse, at Lindseth og Norberg (2004) argumenterer for en fæno-

menologisk-hermeneutisk forskningstilgang (Lindseth & Norberg, 2004). I en fænomeno-

logisk hermeneutisk tilgang kan fænomenologien tjene som en ramme, hvori hermeneu-

tikken og fortolkningen indeholdes (Ricoeur, 1988). For at kunne fremanalysere de inter-

viewedes meningsenheder er det således nødvendigt at fortolke på tekster, der er frem-

kommet som transskriptioner af interviews (Lindseth & Norberg, 2004).  

Den hermeneutiske proces foregår som en bevægelse imellem nærhed og distance til 

forskningsobjektet, og for at kunne tilvejebringe en forståelse af netop forskningsobjektet 

nødvendiggør det inddragelse af flere forskellige forskningsmetoder, og dette kræver der-

for, at der i den videnskabelige praksis arbejdes med udviklingen af forskningsmetoderne 

(Fink-Jensen, 2006), således at det bliver muligt for forskeren i analyseprocessen på en 
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og samme tid at udfordre og blive udfordret af sine metodiske tilgange gennem flere 

blikke og perspektiver på samme objekt (Fink-Jensen, 2012; Halling, 2010; Riceour, 

1988).  

Den fænomenologiske forsker åbner sig for det forskningsobjekt, der undersøges, ved at 

sætte parentes om sin egen forforståelse, den såkaldte epoché. Forskeren skal således 

søge at eksplicitere sin forforståelse, så der skabes rum for, at fænomener mellem for-

skersubjekt og forskerobjekt emergerer (Fink-Jensen, 2012; Finlay, 2003; 2009; Giorgi, 

1994).  ́ As a human science, phenomenology aims to be systematic, methodical, general, and 

critical´ (Giorgi, 1994), og gennem en bevidstgørelse af forskerens forforståelse bliver det 

muligt også at kunne forholde sig kritisk til forskerobjektet. I denne undersøgelse tilveje-

bringes flere blikke og perspektiver på genstandsfeltet: gennem interview, gennem ob-

servationer og gennem min eksplicitering af min forforståelse som forsker, således at mit 

forskersubjekt får mulighed for at kunne forholde sig til forskerobjektet.  

 

Projektets forskningsdesign 

Multiple Case-studier 

De fire vejledningsforløb udgør hver en case, hvori både lærerne og vejlederne inter-

viewes, og hvori observationer af vejledningssamtalerne indgår. Jeg vil senere i afhand-

lingen (kap. 10) beskrive, hvordan jeg har analyseret hver enkelt case gennem en vertikal 

analyse og efterfølgende udarbejdet en cross case-analyse horisontalt over de fire vejled-

ningsforløb med inspiration fra Yin (Yin, 2014).  

Forskningsdesignet er inspireret af case-study-metoden (Yin, 1994; 2014), da denne 

metodes formål er at:”understand a real-world case and assume that such an understand-

ing is likely to involve important contextual conditions pertinent to your case” (Yin, 2014, s. 

16). I denne undersøgelse er det lærernes oplevelser af vejledningen samt deres oplevel-

ser af at være i lærerarbejdslivsverdenen, der er udgangspunktet i første omgang. I den 

efterfølgende cross case-analyse er det de anvendte vejledningstilgange og strategiers be-

tydning for lærernes handlemuligheder i praksis, der fokuseres på. 
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Et case-study er både en lineær, men også en iterativ proces, hvor der i første omgang 

lægges en plan for undersøgelsen, dernæst udarbejdes der et design for indsamling og 

analyse af data samt en formidlingsplan (Yin, 2014). Det iterative aspekt ligger indeholdt 

i de enkelte deles indbyrdes afhængighedsforhold, angivet ved tovejspilene, som også il-

lustrerer, at forskningsprocessen ikke kun foregår som en lineær proces, men også fore-

går i en vekselvirkning mellem delene (Yin, 2014). 

Case-Study Design 

 

 

Som pilene illustrerer, anses casestudiet som et ’kredsløb’ mellem de enkelte dele; der 

tages allerførst udgangspunkt i en undren over fx en praksisproblemstilling, dernæst ud-

vikles forskningsdesignet, og det overvejes, hvordan data kan indsamles. I forberedel-

serne planlægges det hvilke informanter, der er relevante at følge, og der kan evt. indsam-

les data fra et pilotstudie. Herudover skal det allerede i denne fase medtænkes, hvordan 

resultaterne skal præsenteres.  

Når data skal indsamles, pointerer Yin (1994), at det er centralt at data trianguleres, så 

data fx indeholder interviews, observationer og dokumenter. I dette studie har dataind-

samlingen både bestået af interviews, observationer og dokumenter i form af kommuner-

nes inklusionsstrategier, og jeg har, som Yin foreslår, sammenholdt alle data i hver case 

for sig. Som det ses i illustrationen, går der også en pil fra ”Collect” til ”Design”, som indi-

kerer, at designet i indsamlingsprocessen kan justeres undervejs, da case-study-metoden 

er en iterativ proces (Yin, 1994; 2014). Som det fremgår af illustrationen, er der et lille 

Figur 9: Case-Study-design (Yin, 2014, s.2) 
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kredsløb imellem ”design”, ”prepare” og ”collect”, der er således en mulighed for at af-

stemme og justere forskningsdesignet gennem forberedelserne og indsamlingen af data, 

inden processen går videre ind i analyserne (Yin, 1994; 2014). 

Der er en dobbeltrettet pil mellem ”Collect” og ”Analyze”, da analyseprocessen foregår i 

dialektikken mellem de indsamlede data og analysestrategien. I dette studie bliver analy-

sefundne i første omgang præsenteret gennem denne afhandling, senere vil de blive præ-

senteret gennem artikler og mundtlige oplæg. 

Ifølge Yin (2014) kan et casestudie planlægges og udføres på fire forskellige måder enten 

som single case-studier eller som multible casestudier: 

 

Casestudier kan være holistiske med 

enkeltstående analyser af de enkelte 

cases, og casestudier kan have "em-

bedded designs", såsom type to og fire, 

hvor undersøgelser udarbejdes og ud-

føres på grundlag af første analyseen-

heder fx som surveyanalyser.  

 

Denne undersøgelse er designet ud fra Yins rationaler over multiple-case-design med ud-

gangspunkt i en case for hver af de fire vejledningsforløb og placeres derfor i den tredje 

kategori (Yin, 2014, s. 61).  Når målet er at forstå et sammensat og diffust fænomen som 

betydningen af vejledningsforløb med lærere, kan man ikke reducere fænomenet og må 

undersøge det i den komplekse kontekst, vejledningen foregår i. Yin pointerer, at hver 

enkelt case i et multibelt casedesign må udvælges nøje, så der kan produceres sammen-

lignelige resultater. Nedenfor illustreres hvorhenne denne undersøgelse placerer sig i 

Yins model for casestudier.  

 

 

Figur 10: Types of Designs for Case Studies   

(Yin, 2014, s. 50) 

Types of Designs for Case Studies  
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Basic Types of Designs for Case Studies 

 

 

Ifølge Yin har multiple casestudier både særlige fordele og ulemper sammenlignet med 

single case-studier. De multiple casestudier anses oftest som værende mere overbevi-

sende, og derfor anses de også som: ”more robust” (Yin, 2014, s. 57), hvilket betyder, at 

validiteten også er højere i disse studier. Ulemperne ligger i det store ressource- og tids-

forbrug, og derfor skal det nøje overvejes, hvor meget tid og hvor mange andre ressourcer 

der kan afses til undersøgelsen. I denne undersøgelse er der indsamlet data i en periode 

på ca. et år, jeg har transskriberet og analyseret 25 interviews af ca. en times varighed og 

udført og transskriberet 22 observationer (Yin, 2014), hvilket har kunnet lade sig gøre 

indenfor dette ph.d.-projekts tidsramme.  

Selvom Blaikie (2009) argumenterer for, at forskeren skal bestræbe sig på at udtænke alle 

forhold omkring undersøgelsen, før undersøgelsen påbegyndes, vil jeg alligevel herunder 

beskrive nogle af de forhold, der har haft indflydelse på den knapt så stringente planlæg-

ning og udførelse, der har vist sig igennem denne undersøgelse. Som det også er fremgået, 

har det til tider været en udfordring at få det planlagte forskningsdesign og indsamling af 

Figur 11: Basic Types of Designs for Case Studies (Yin, 2014, s. 50) 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6tKrT_IvPAhXDEiwKHWhbDPoQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/renususanthomas/case-studyresearchmethod&psig=AFQjCNGTTNC-gQuMwojeohpTO5jvIjd7BA&ust=1473843111548430
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data til at korrelere, og da indsamlingen af data er foregået i naturalistiske sammenhænge 

og har været afhængig af andres livsverdener, nemlig informanternes, har den ønskede 

stringens ikke altid været til stede. 

Startprocessen med at få kontakt med kommuner og vejledere, der havde interesse i at 

medvirke i undersøgelsen, var udfordret af lærer-lockouten i foråret 2013, hvilket betød, 

at skolerne og dermed lærerne var svære at komme i kontakt med. Så opstarten af første 

vejledningsforløb blev udsat og kom først i gang hen imod slutningen af skoleåret i 2013.  

Herudover er der gennem undersøgelsen opstået flere uforudsete hændelser, der er læ-

rere, der er blevet sygemeldt, lærere, der ikke havde tid til at blive interviewet, og en in-

klusionsvejleder, der skulle på barsel, alt sammen forhold der har betydet, at det ikke er 

alle informanter, der er blevet interviewet tre gange. I enkelte tilfælde har det heller ikke 

været muligt for mig at være på besøg i klassen inden første interview med lærer og in-

klusionsvejleder.  

Det har fra starten været intentionen at følge vejledningsprocesserne tæt for derved at 

kunne frembringe viden om lærernes oplevelser af et vejledningsforløb både før vejled-

ningsforløbet, undervejs i processen og efterfølgende. Derfor har det været meningsfuldt 

at udarbejde et undersøgelsesdesign, der har givet mulighed for dels at tale med lærerne 

og vejlederne ad flere omgange og dels at observere under selve vejledningssamtalerne 

og i klasserne. Med udgangspunkt i dette blev undersøgelsen designet på følgende vis: 

Illustration af forskningsdesignets dataindsamling 
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Figur 12: Illustration af forskningsdesignets dataindsamling 
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Triangulering 

Gennem en triangulering af dataindindsamlingen er en validitet tilstræbt, det at der både 

er indsamlet data gennem observationer og kvalitative interviews. Denne indsamlings-

metode giver mulighed for at overføre viden fra den ene vidensproduktion til den anden, 

og samtidig bliver det muligt at spørge ind til hændelser fra observationerne i klasserne 

eller vejledningssamtalerne i selve interviewsituationerne, hvilket også giver forskningen 

en validitet (Kvale, 2007; Patton, 2002; Pedersen, 2012).  

Ud over ønsket om validitet har jeg også haft et ønske om at kunne anlægge et decentreret 

blik på genstandsfeltet, hvor både mine observationer og førstepersonsbeskrivelser fra 

lærerne ligger til grund for de fænomener, der undersøges. Dermed får jeg mulighed for 

som forsker både at være i en position, der er tæt på, og en position, der er distanceret fra 

genstandsfeltet. ”Det handler om at kunne indtage forskellige positioner i forhold til objek-

tet: den intuitive, den distancerede og en position, hvor man reflekterer sig selv som en del 

af objektet” (Hastrup, 1999 in Fink-Jensen, 2012, s. 251). Gennem denne måde at designe 

forskningen på har jeg fået mulighed for både at give plads til at bruge min intuition, når 

jeg har udarbejdet de forskellige interviewguider, og fået mulighed for at komme på af-

stand af genstandsfeltet, idet der er gået tid imellem interviewene og observationerne af 

vejledningssamtalerne og udarbejdelsen af interviewguiderne. 
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Det empiriske datamateriale 

Forløbet omkring indsamling af det empiriske datamateriale 

Interviewene blev udført i en periode fra maj måned i 2013 til juni måned 2014, altså en 

periode på lidt over tolv måneder. I samme periode blev også observationer af vejled-

ningssamtalerne indsamlet.  

Det samlede datamateriale udgøres derved af: 

 25 kvalitative, semistrukturerede interview af ca. 1 times varighed  

(12 interview med vejledere og 13 med lærere) ~ 489 sider transskriberede semi-

strukturerede interview  

 14 observationer af vejledningssamtaler ~ 48 sider transskriberede observationer 

 To besøg i hver klasse før og efter vejledningsforløbene (1. - 7. klasse) ~ 10 siders 

transskriptioner 

 Funktionsbeskrivelse af kommunernes inklusionsvejlederfunktion 

 Kommunernes inklusionsstrategi. 

 

Præsentation af informanterne 

Inklusionsvejlederne 

I kommune A er vejlederen ansat i Børne-, kultur- og idrætsforvaltningen ved PPR. Her 

er hun ansat i en stilling som faglig leder og vejleder. Stillingen indeholder også en funk-

tion som koordinerende tovholder af kommunens inklusionsvejledere samt arbejdet med 

at udvikle kommunens inklusionsstrategier og implementeringen af inkluderende læ-

ringsmiljøer i kommunens institutioner, både daginstitutioner og skoler. Hendes uddan-

nelsesmæssige baggrund er lærer, og hun har tidligere arbejdet som folkeskolelærer. Her-

udover har hun en kandidatgrad indenfor pædagogisk psykologi fra DPU, en diplomud-

dannelse i ledelse samt en uddannelse som aktionslæringsvejleder fra UCC. 

Kommunens inklusionsstrategi: ”Alle børn og unge er forskellige, men skal have lige mulig-

heder – i det ligger en respekt for, at børn og unge har forskellige opvækstvilkår, ressourcer 

og kompetencer. At skabe lige muligheder for at udvikle og uddanne sig indebærer, at børn 

og unge i nogle tilfælde skal behandles forskelligt” (Børne-og ungepolitikken i pågældende 

kommune, 2014). 



127 
 

I kommune B er vejlederen ansat i ”Opvækst, Uddannelse og Kultur” ved PPR. Her er hun 

ansat i en stilling som AKT-vejleder. En stilling, som hun selv har været med til at forme 

og udvikle. I stillingen indgår også en koordinerende funktion som tovholder for kommu-

nens AKT-vejledere. Herudover arbejder hun med at udvikle kommunens inklusionsstra-

tegier, implementering af inkluderende læringsmiljøer i kommunens skoler samt med 

trivsel som fokusområde i forhold til skolereformen fra 2014. Hun er læreruddannet og 

har dels arbejdet på almene folkeskoler og dels på specialskoler. Det var gennem sit ar-

bejde som udgående vejleder på en specialskole, at funktionen som AKT-vejleder i kom-

munen opstod. Herudover har hun en pædagogisk diplomuddannelse fra UCC i vejledning 

og supervision, hvor to moduler ligger indenfor projektledelse og organisationsudvikling.  

Kommenens inklusionsstrategi: ”Inklusion anses som en dynamik proces, hvor skolen ska-

ber det optimale læringsmiljø for alle elever, og hvor eleven er medspiller i skolens praksis. 

Denne forståelse betyder, at inklusion ikke kun handler om, at eleven skal være til stede og 

tilpasse sig skolen. Inklusion skal gå begge veje, og der skal være fokus på kvaliteten i mødet 

mellem elev og skole” (Den inkluderende skole, Notat i pågældende kommune, 2014). 

I kommune C er vejlederen ansat på en specialskole med en vejledervirksomhed, som 

organisatorisk er placeret under ”Skole og Kulturafdelingen” i kommunen. Her er hun an-

sat i en stilling som udgående vejleder til kommunens skoler. Hun er uddannet lærer og 

har dels arbejdet som almindelig folkeskolelærer og dels på specialskoler. Hun har der-

udover en kandidatgrad i pædagogisk-psykologi fra DPU.  

Kommunens inklusionsstrategi: ”I kommunen forstås og arbejdes der ud fra 

et demokratisk og medmenneskeligt sigte. Inklusion indebærer, at der er fo-

kus på at skabe et både socialt og sundt fundament for læring og udvikling. 

Dette fundament skal sikre, at børn og unge med behov for særlig støtte og 

vejledning, kan få en sammenhængende skolegang med en sund opvækst og 

god livskvalitet” (Kommunens Sammenhængende børnepolitik, 2014). 
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Inklusionsvejlederne og deres kommunale-forankring  

Kommune A 

Inklusionsvejlederen er ansat i 

Børne, kultur og idrætsforvalt-

ningen ved PPR 

Læreruddannet med en kandi-

datgrad indenfor pædagogisk 

psykologi fra DPU, en diplom-

uddannelse i ledelse samt en 

uddannelse som aktionslæ-

ringskonsulent, UCC. 

Kommune B 

Inklusionsvejlederen er ansat i 

”Opvækst, Uddannelse og Kul-

tur” ved PPR 

Læreruddannet med en pæda-

gogisk diplomuddannelse i vej-

ledning og supervision, hvor to 

moduler ligger indenfor pro-

jektledelse og organisationsud-

vikling fra UCC. 

Kommune C 

Inklusionsvejlederen er ansat 

på en specialskole, som orga-

nisatorisk er placeret under 

”Skole og Kultur-afdelingen” i 

kommunen 

Læreruddannet med en kandi-

datgrad i pædagogisk-psyko-

logi fra DPU 

 

 

 

Lærerne 

Dansklærer A har været lærer i 16 år. Hun underviser klassen i dansk og kristendom. 

Dansklærer A arbejder også på skolen med læseindlæring og skriveindlæring, da hun har 

en efteruddannelse i Reading Recovery.  

Dansklærer B overtog klassen efter sommerferien, efter hun blev overflyttet fra en af 

kommunens andre skoler. Dansklærer B har været uddannet lærer i over 30 år og har 

undervist i 20 år.  

Matematiklærer C har været lærer i halvandet år og underviser i matematik, billedkunst 

og natur & teknik. Herudover har hun en støttelærerfunktion på skolen. 

Dansklærer D har været lærer i 17 år og har en efteruddannelse i Dansk som andetsprog, 

herudover underviser hun i tysk og geografi.  

Matematiklærer D har været lærer i otte år og underviser i natur og teknik, historie og 

samfundsfag.  

Figur 13: Inklusionsvejlederne og deres kommunale-forankring 
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De fem lærere og deres forankring på skolerne 

Forløb A Forløb B Forløb C Forløb D Forløb D 

Dansklærer A, 
har været lærer 
i 16 år. 

Dansklærer 
har været læ-
rer i 20 år. 
 

Matematiklærer 
C, har været læ-
rer i halvandet 
år. 

Dansklærer D har 
været lærer i 17 år. 
Efteruddannelse i 
dansk som andet-
sprog. 
 

Matematiklærer D har 
været lærer i otte år. 
 
 

Klasselærer i  
1. klasse 

Klasselærer i  
5. klasse 

Matematiklærer i 
2. klasse 

Klasse/dansklærer i  
7. klasse 

Klasse/matematiklærer i  
7. klasse 

 

 

Dataindsamlingsmetoderne 

Kvalitative interviews 

Det kvalitative forskningsinterview befinder sig i et spændingsfelt mellem at være en vi-

denskab og en kunstart (Kvale & Brinkmann, 2009; Kruuse, 2008). Kunsten består i at 

opnå indsigt og arbejde kreativt for at opdage nye muligheder, hvilket betyder, at inter-

vieweren både skal kunne være intuitiv, sensitiv og åben overfor det foranderlige (Kvale 

& Brinkmann, 2009). De gentagne interviewsituationer har bevirket, at det var muligt at 

opdage nye muligheder og opnå indsigt og være kreativ undervejs. En afgørende faktor i 

forhold til at benytte en kvalitativ metode i denne undersøgelse, der er hentet fra Kvales 

formål med et kvalitativt forskningsinterview: ”at forstå temaer i den oplevede dagligver-

den ud fra interviewpersonernes egne perspektiver” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 41).  

Ifølge Jette Fog (2007) kendetegnes det kvalitative interview ved en samtale, der samtidig 

er præget af et bevidst mål med undersøgelsen. Det kvalitative interview er ofte en for-

trolig og dybtgående samtale, hvor informanten hjælper ved at besvare forskerens syste-

matiske spørgsmål. I dette ligger implicit en asymmetri mellem forskeren og informanten, 

hvor fortroligheden oftest er ensidig, idet forskeren ønsker at høre informanternes per-

spektiver på et genstandsfelt og ikke omvendt (Fog, 2007). Et asymmetrisk magtforhold, 

hvor det samtidig er forskeren, der har monopol til at fortolke og skabe mening i infor-

manternes udsagn (Kvale & Brinkmann, 2009). Netop dette monopol gør en eksplicitering 

Figur 14: De fem lærere og deres forankring på skolerne 
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af forskerens forforståelse endnu mere afgørende for undersøgelsens resultat, hvilket jeg 

har ekspliciteret i forordet. 

Et andet karakteristikum ved det kvalitative interview er, at de oplysninger, der fremkom-

mer, er svære at reproducere, og validiteten er afhængig af den interviewedes ærlighed 

og af selve situationen. Samtidig kan informationerne være påvirket af interviewerens 

opfindsomhed, hendes indlevelsesevne og hendes indsigt i emnet, der interviewes om. 

For mange kan det også være svært at spørge ind til noget, der er følelsesladet og privat 

(Fog, 2007; Kruuse, 2008; Kvale, 2007). Ifølge Fog (2007) er det i en videnskabelig under-

søgelse påkrævet, at forskeren gør sig nogle etiske overvejelser i forhold til informan-

terne, da de interviewede deltager, fordi forskeren har spurgt dem om hjælp til at under-

søge et særligt felt, og de etiske overvejelser må gennemstrømme hele processen fra før-

ste kontakt til præsentation af forskningen (Fog, 2007). Det er derfor vigtigt at holde sig 

for øje, at man kommer på besøg i informantens liv i et par timer med en båndoptager, får 

informantens fortrolighed og går igen, når interviewet er slut. Den videre behandling af 

informanternes udsagn fra samtalen deltager de interviewede ikke i og har ikke indfly-

delse på (Fog, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Da lærerne i starten af vejledningsprocessen har befundet sig i nogle kritiske situationer, 

har interviewene flere gange også været følelsesladede situationer, hvor jeg blandt andet 

har siddet med lærere, der var meget kede af det. Disse situationer har haft betydning for 

lærernes og mit forhold i en vis henseende, men har dog ikke afholdt mig fra at gennem-

føre interviewet. I afsnittet om mine etiske overvejelser (kap. 9) vil jeg komme nærmere 

omkring netop dette forskningsmæssige dilemma. 

 

Rammerne omkring interviewene 

Alle interviewene er udført på lærernes respektive skoler. Det er lærerne, der har valgt 

lokalerne samt tidspunkterne for interviewenes gennemførelse. Tidsrammen var sat til 

ca. to timer inkl. præsentation og afrunding. Rammernes betydning for interviewene in-

fluerer på, hvordan den interviewede oplever situationen, om vedkommende oplever sig 

tryg og dermed har tillid til at åbne op for sine perspektiver og oplevelser. Det viste sig 

faktisk i interviewene, at det var en fordel, at jeg havde været på skolerne og i klasserne 



131 
 

inden det første interview med lærerne. Det betød, at vi allerede fra starten af interviewet 

havde en fælles referenceramme og havde fælles oplevelser fra klassen (Berndtsson et al., 

2007). På denne måde var der allerede skabt en kontakt mellem lærerne og mig som for-

sker, hvilket betød, at der nemt kom gang i samtalen fra starten. Kontakten medvirkede 

også til, at lærerne havde lyst til at lukke op for deres lærerarbejdslivsverden (Fog, 2007; 

Goodson & Hargreaves, 2003; Kvale, 2009).  

 

Udførelsen af de semistrukturerede kvalitative interviews 

De 25 interviews blev indrammet af en briefing og en debriefing for på denne måde at 

gøre det klart for informanterne, hvornår interviewet startede og endte. Briefingen blev 

også brugt til at præsentere projektets formål og ambition samt til en præsentation af min 

baggrund og mig som forsker.  

Briefingen gav samtidig mulighed for at indhente tilladelse fra informanterne til at lydop-

tage interviewene. Dette betød, at der blev mulighed for at være mere til stede i kontakten 

til informanterne, og det blev muligt at koncentrere mig om udsagnene for på denne måde 

at kunne forfølge de temaer og fænomener, der måtte opstå undervejs.  

Debriefingen gav mulighed for at spørge informanterne, om der var nogle vigtige temaer, 

der ikke var blevet berørt, ligeledes fik informanterne mulighed for at fortælle, hvordan 

de oplevede at blive interviewet. Det sidste spørgsmål var et bevidst valg for at kunne 

gribe eventuelle dårlige og frustrerende oplevelser, inden vi skiltes, da interviewsituatio-

nerne indimellem var præget af lærernes pressede og kritiske situation, oplevede jeg det 

som væsentligt, at de fik mulighed for at italesætte eventuelle problematiske oplevelser i 

interviewet (Fog, 2007; Kruuse, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Observation 

I observationsstudier studeres det, folk gør, mens man i interview studerer det, folk siger, 

at de gør (Tjora, 2012). Observationer er den bedste måde at frembringe viden om den 

intersubjektive konstruktion af virkeligheden på, fordi man gennem observation ikke har 
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noget andet valg end at lytte til, hvad verden fortæller os. Traditionelt set er observati-

onsstudier ud af en etnografisk tradition, hvori ”forskeren deltar åpent eller skjult i folks 

daglige liv for en viss tidperiode” (Hammersley og Atkinson, 1995, s. 1). 

Jeg har forsøgt, så godt det var muligt, at være “en flue på væggen”, men har samtidig væ-

ret klar over, at jeg med min tilstedeværelse måske også har påvirket processen på både 

godt og ondt. Jeg har bevidst valgt ikke at optage selve vejledningssamtalerne og i stedet 

taget notater af samtalerne undervejs, gennem denne metode mister jeg sandsynligvis 

data, men jeg bestræbte mig på denne måde på at påvirke vejledningssamtalerne mindst 

muligt (Tjora, 2012).  

Det er vigtigt på forhånd at få defineret hvilken observatørrolle, der kan være gavnlig i 

forhold til at frembringe viden om det, der ønskes undersøgt. I de fleste sammenhænge 

vil der opstå forskellige former for involvering af den ene eller anden art, og derfor kan 

det være svært at forestille sig en observation, hvor observatøren er ”en flue på væggen” 

og således ikke bemærkes og ikke interagerer, derfor har Tjora udviklet begrebet ”Inter-

aktiv observation” (Tjora, 2012, s. 55).  

I begrebet lægges vægt på, at der som oftest forekommer ”social interaktion imellem de 

observerede og observatøren” (Tjora, 2012, s. 56). Tjora hævder således, at det ikke er mu-

ligt at agere en ”flue på væggen”, men at man som forsker skal vedkende sig den påvirk-

ning, en interaktiv observation har for det observerede (Tjora, 2012). 

 

Observationsskema  

Observator Synlig Skjult 

Aktiv Interaktiv observation Fuldstændig deltagelse 

Passiv Fuldstændig observation 

 

 

 

Figur 15: Observationsskema (Tjora 2012, s. 56) 
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Udførelsen af observationerne 

I den allerførste vejledningssamtale, jeg skulle observere, fik jeg placeret mig ved bordet 

sammen med lærerne og vejlederenen. Undervejs blev jeg klar over, at lærerne søgte efter 

min accept, de søgte mit blik og søgte min billigelse af deres udsagn. I stedet for at være 

en `flue på væggen` var jeg blevet en meget deltagende observatør, hvilket gjorde noget 

ved min position i rummet og min mulighed for at kunne forholde mig til, hvad der skete 

i det rum. I de efterfølgende observationer af vejledningssamtalerne placerede jeg mig et 

godt stykke fra vejlederne og lærerne, så jeg på den måde kunne indtage en mere passiv 

observationsposition. 

Jeg har fra starten af projektet været klar over, at vejledningssamtalerne udgør et intimt 

rum, hvor lærerne fortæller om deres personlige udfordringer, et rum, hvor der bliver 

skabt en tillidsvækkende relation mellem lærer og vejleder, og hvor jeg har observeret 

samtalerne, taget notater og efterfølgende transskriberet dem. De etiske overvejelser (se 

nærmere i kap. 9) i forhold til at observere vejledningssamtalerne har handlet om, hvor-

vidt jeg har kunnet undgå at påvirke samtalernes forløb, og hvad min tilstedeværelse har 

haft af betydning for indsamling af data. 

 

Fra samtale og feltnoter til transskription 

Der er foretaget transkriptioner af de 25 interviews og logbøgerne fra observationerne 

under vejledningssamtalerne. 

Da det ikke har været intentionen at vurdere vejledningsforløbene som gode eller dårlige 

i forhold til indhold, metode eller udfald, har lærernes perspektiver og oplevelser stået 

som centrale genstandsfelter. Det har snarere været hensigten at frembringe lærernes 

personlige oplevelser gennem interviewene, der sidenhen blev transskriberet til en tekst-

form, der danner grundlag for analyserne.  

Vejen fra tale til tekst er ikke ukompliceret, og Kvale & Brinkmann (2009) påpeger trans-

skription som en fortolkningsproces og ikke en kopi af virkeligheden (Kvale & Brinkmann, 

2009). Udskriftsmaterialet (Fog, 2007) skal ses som en stivnet udgave af samtalen, idet 

det nu kun er forskerens domæne, hvilket giver denne stor magt, da talesprogets regler, 
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med gestik, mimik og ofte usammenhængende sætninger, er meget forskellige fra skrift-

sprogets krav om præcision (Fog, 2007). Dette gør sig også gældende i denne undersø-

gelse, idet lydoptagelserne indeholder en del gentagelser, ufuldstændige sætninger og 

springende sætninger. 
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9. ETISKE OVERVEJELSER 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Etiske overvejelser 

Det er en antagelse i afhandlingen, at etik er situeret i den forstand, at etik ikke kan for-

udses eller reduceres til et regelsæt, og at der så længe dette følges, også overholdes et 

etisk forsvarligt grundlag at udarbejde forskning på: ”Ethical considerations do not cease 

to be relevant once ”ethics approval” has been gained but, instead, ongoing ethical reflexivity 

is required throughout the process of research” (Brooks, te Riele & Maguire, 2014, s. 38). 

Etiske refleksioner er altså langt mere relevante igennem forskningsprocessen, end de er 

inden forskningsprocessen. 

I en forskningsproces er der mange stadier, hvor der opstår etiske spørgsmål og dilem-

maer. I denne forskningsproces er der også igennem projektet opstået dilemmaer og eti-

ske overvejelser, som ikke har kunnet forudses. Hensigten med dette afsnit er at frem-

skrive og diskutere, hvordan jeg dels har forsøgt at foregribe mulige etiske problemstil-

linger, og dels hvordan jeg har handlet i dilemmasituationer, der er opstået undervejs i 

forskningsprocessen.  

 

Forskerens rolle 

Når det handler om at producere forskningsviden, er det vigtigt, at man som forsker er sig 

bevidst om hvilket udsnit af verden, der ønskes mere viden om, og ikke mindst reflekterer 

over, hvordan man som forsker forholder sig til verden og genstandsfeltet. Derfor handler 

det om i en videnskabelig kontekst at reflektere over alle forhold, og samtidig bør reflek-

sionerne over forholdene være en del af de bagvedliggende overvejelser over forskerens 

selvrefleksion (Christensen, 2014).  

I kvalitativ forskning er forskeren det primære forskningsredskab; forskeren bruger sin 

sensitivitet og erfaring til at iagttage, stille spørgsmål og lytte. Dette peger på, at det er 

nødvendigt for forskeren at gøre sig sin forforståelse bevidst i forhold til genstandsfeltet 
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for herigennem at kende til sine egne fordomme og værdimæssige holdninger (Brink-

mann & Tanggaard, 2010). Det er ofte forskerens egen nysgerrighed og forudgående un-

dren, der er begyndelsen på et forskningsprojekt. Det betyder, at der nødvendigvis bør 

ligge et vigtigt forarbejde, inden dataindsamlingen påbegyndes, hvor forskerens forfor-

ståelser og forskerens subjektivitet skal ekspliciteres og sættes i forgrunden9. På denne 

måde ønskes det at kunne adskille, hvad der tilhører forskeren, og hvad der tilhører de 

udforskede (Brinkmann & Tanggaard, 2010; Finlay, 2003; 2009; Fog, 2007). I den forbin-

delse gjorde jeg mig mange refleksioner over, hvordan min nysgerrighed og undren var 

opstået, inden dataindsamlingen blev påbegyndt. Refleksioner over hvilke dele af et vej-

ledningsforløb med lærere, der skulle udvælges til at blive undersøgt for at frembringe 

viden i forhold til mine undren, samt hvordan denne viden kunne frembringes, med andre 

ord hvordan det ontologiske spørgsmål kunne besvares med det epistemologiske spørgs-

mål. 

Når det er valgt at indskrive forskningsprojektet i en fænomenologisk forståelse, henviser 

det til min interesse for at søge at forstå og få en dybere indsigt i menneskers intentiona-

litet og subjektive perspektiver, altså en nysgerrighed på, hvordan verden anskues ud fra 

deres perspektiv, og hvordan det opleves at være i deres arbejdslivsverden. I en fænome-

nologisk forstand er virkeligheden subjektiv, og subjektets adfærd styres af det menings-

indhold, der ligger i subjektets motiver, tanker og følelser. Derfor handler det om at få 

ekspliciteret lærerne og vejledernes subjektive perspektiver for herigennem at forsøge at 

”forstå forståelsen” (Kristiansen & Krogstrup, 1999, s. 16). Altså forstå, hvordan lærere 

forstår deres arbejdslivsverden, og hvordan denne forståelse afspejler sig dels i den ad-

færd og dels i den måde, lærerne tilgår og forstår problemstillingerne på. Herved bliver 

det muligt for forskeren at indleve sig i lærernes subjektive perspektiver og meningsuni-

vers (Kristiansen & Krogstrup, 1999). 

Når forskeren skal indleve sig i fx lærernes meningsunivers, og på baggrund af dette uni-

vers skabe større forståelse, bliver forskerens rolle og forforståelse også væsentlig og vig-

tig at få ekspliciteret, da en kvalitativ forsker bruger sig selv som forskningsredskab: ”Ved 

den kvalitative undersøgelsesform tilstræbes ikke objektivitet, som i den kvantitative form, 

                                                        
9 Se forordet, hvor jeg har ekspliciteret min forforståelse i forhold til genstandsfeltet i afhandlingen. 
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men derimod en inddragelse og problematisering af forskersubjektets subjektivitet” (Kar-

patschof, 2010, s. 428). Giorgi (1994) argumenterer videre:”Nothing can be accomplished 

without subjectivity, so it´s elimination is not the solution. Rather how the subject is present 

is what matters and obejctivity itself is an achievement of subjectivity” (Giorgi, 1994, s. 205). 

Der argumenteres således for, at i stedet for at dække over forskersubjektiviteten eller 

forskerjeg´et at benytte viden og forudgående kendskab til genstandsfeltet bevidst (Eg-

holm, 2014) i erkendelsen af, at ”One´s subjectivity is like a garment that cannot be remo-

ved” (Peshkin, 1988, s. 17).  

Derfor vil jeg nedenfor uddybe de forskerjeg´er nærmere, som har været umiddelbart til-

gængelige og haft indflydelse på udvælgelse af genstandsfelt, forskningsfelt og forsknings-

metode. 

 

Forskerjeg´er og deres betydning for undersøgelsen 

Forskerens erfaringer og mangfoldighed former dybden og bredden i forskningsgen-

standsfeltet, hvilket betyder, at der implicit i forskerens erfaringer og viden om feltet også 

både ligger begrænsninger og muligheder i forskningsprojektet. Derfor har forskeren ”an-

svar for at kende sine egne værdimæssige holdninger og fordomme, og man bør prøve at 

gøre sig klart, hvordan disse påvirker ens handlinger som forsker” (Brinkmann & Tang-

gaard, 2010, s. 444). Hvis der forskes indenfor ens eget fagfelt, vil det altid have indvirk-

ning på, hvilke slags fænomener man er optaget af, og hvordan disse udforskes. På den 

anden side eksisterer der også fordele ved at kende til fagfeltet, hvor en god kontakt mel-

lem forsker og informanter i det aktuelle felt kan give adgang til ellers svært tilgængelige 

forskningsfelter (Egholm, 2014; Tjora, 2012).  

At finde sit forskerjeg frem, det ”subjekt” som forskningens genstandsfelt er opstået ud 

fra, handler om at finde frem til hvilke hensigter, der ligger som grundlag både før, under 

og efter forskningen. Det kunne fx være at ville forbedre verden med sin forskning, gøre 

verden til et bedre sted, at søge retfærdighed (McLeod, 2011) eller måske at skabe bedre 

arbejdsvilkår (Peshkin, 1988). Inspireret af Tetler (2000) har jeg fremskrevet særligt fire 

forskersubjekter: pædagogforskersubjektet, det medmenneskelige forskersubjekt, inklu-

sionistforskersubjektet og terapeutforskersubjektet.  
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Ekspliciteringen af disse forskersubjekter har til formål at være med til at åbne for min 

bevidsthed omkring undersøgelsens genstandsfelt, således at fænomenerne kan frem-

træde så tydeligt og klart som muligt og i videst muligt omfang ikke være påvirket af min 

forforståelse (Giorgi & Giorgi, 2008). ”We cannot abandon ideology, since it continues to 

shape what we think we know; but neither can we grasp it in its essence… Ideology is like 

sweat, you can´t smell your own” (Allan & Slee, 2008, s. 54). Som Allan og Slee her pointe-

rer, kan det være udfordrende både at gribe og begribe ideologien, som former den viden, 

vi som forskere har, men vi kan gøre et ihærdigt forsøg ved at blive bevidste om vores 

ideologi ved at eksplicitere forforståelsen og forholde os kritisk til den.  

På trods af mine bestræbelser på at være eksplicit i forhold til forskersubjekterne og min 

forforståelse må det alligevel antages, at der stadig vil være subjektive forskerperspekti-

ver, der ikke er fremskrevet, som min prærefleksive erkendelse (Karpatschof, 2010). 

”There is no neutrality. There is only greater or less awareness of one´s biases. And if you do 

not appreciate the force of what you’re leaving out, you are not fully in command of what 

you’re doing” (Rose, 1985 in Dwyer and Buckle, 2009, s. 2). Forskersubjektet er således en 

medproducerende faktor i hele forskningsprocessen og i alle faser af projektet, det er vig-

tigt som forsker at have bevidsthed om og være åben over for forskersubjektets betydning 

igennem hele forskningsprocessen (Dwyer & Buckle, 2009; Løkken, 2012; Rose, 1985).  

 

Forskerens livsverden 

Videnskab er noget, der udføres af nogen, og er derfor i et særligt verdensforhold, en sær-

lig teoretisk indstilling til verden, der har sine forudsætninger og sin oprindelse. I en fæ-

nomenologisk forståelse er virkeligheden ikke uafhængig af subjektets fortolkninger og 

historicitet. Derfor er det ikke muligt at indtage et perspektiv, der er uafhængigt af for-

skersubjektet, og derfor vil virkeligheden altid være betinget af den livsverden, forskeren 

har, og kan derfor ikke indtage et ”view from nowhere”, men er påvirket af de præreflek-

sive erkendelser, forforståelser og forskerens førstepersonsperspektiv. Som Zahavi her 

påpeger, har: ”Videnskaben … sin rod i livsverdenen, den trækker på indsigter fra den førvi-

denskabelige sfære, og den udøves… af kropslige subjekter” (Zahavi, 2014, s. 208). Derfor 

kan det være formålstjenligt at eksplicitere forskerens livsverden, så godt som det nu er 
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muligt. Dette tilstræber jeg at gøre ved at eksplicitere både min forforståelse og fire for-

skersubjekter. Der vil øjensynligt være flere forskerjeg´er i spil, som jeg ikke er i stand til 

at fremskrive på nuværende tidspunkt, da de prærefleksive erkendelsesformer fremkom-

mer gennem processer. De forskerjeg´er, der fremskrives herunder, kan alligevel være 

med til at skabe en forståelse for, hvorfor jeg har været interesseret i lige netop det gen-

standsfelt, der ligger til grund for denne forskning, og den intentionelle relation, der er 

imellem min forforståelse og genstandsfeltet (Karpatschof, 2010) 

 

Det pædagogiske forskersubjekt 

Jeg er uddannet pædagog fra et socialpædagogisk seminarium og har arbejdet som speci-

alpædagog i forskellige sammenhænge. Som tidligere beskrevet er forskningens gen-

standsfelt forankret i egne oplevelser af pædagogiske praksisser i forskellige klassevæ-

relser, hvor jeg som specialpædagog netop har arbejdet ud fra et inkluderende perspektiv 

på læringsmiljøet. Jeg har også arbejdet på specialskoler, og med udgangspunkt i disse 

erfaringer har jeg fået et en særlig interesse for elever, der har ønske om at blive en del af 

det almene fællesskab, men ikke bliver mødt på en måde, der giver lige muligheder og 

betingelser for, at disse elever med forskellige forudsætninger har mulighed for at være 

en del af det almene fællesskab.  

Dette forskersubjekt har et ønske om at søge retfærdighed for de elever, der gerne vil 

være en del af det almene fællesskab, men har brug for, at skolen kan støtte og inkludere 

dem (McLeod, 2011; Peshkin, 1988). 

 

Det medmenneskelige forskersubjekt 

I forbindelse med mit arbejde på forskellige skoler, hvor jeg ofte har været i tæt dialog 

med lærere omkring forskellige problemstillinger i deres praksis, her jeg har fået en stor 

respekt og sympati for det arbejde, lærerne gør, og forståelse for det krydspres, de står 

midt i. Dette forskersubjekt har øje for den store opgave, lærerne står overfor, og som 

langt de fleste lærere forsøger at gribe og begribe efter bedste evne.  
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Det medmenneskelige forskersubjekt nærer stor respekt for den påkrævede bredtfav-

nende professionalisme, der forlanges af læreren i dag, og de udfordringer, der implicit 

følger med.  

Formålet med denne forskning har været at finde ud af, hvordan lærere kan støttes og 

hjælpes i deres praksis i forhold til de nye og forandrede opgaver, det forventes, de løser. 

Dette forskersubjekt har en ambition om at kunne frembringe viden om, hvordan lærere 

kan støttes og hjælpes i deres praksisudfordringer ved at finde ud af, hvad de oplever som 

betydningsfuldt i vejledningsprocessen. 

Dette forskersubjekts forehavende er at skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne, hvis det 

viser sig, at lærernes deltagelse i et vejledningsforløb kan få betydning for, hvordan læ-

rerne oplever deres praksis og at være i deres lærerarbejdslivsverden. Samtidig peger 

dette forskerjeg hen imod en forståelse af, at hvis lærere er glade for at gå på arbejde og 

oplever at kunne mestre situationen, har dette også betydning for, hvordan eleverne op-

lever at være i klassen (McLeod, 2011; Peshkin, 1988). 

 

Det terapeutiske forskersubjekt 

Min interesse for relationer og det intersubjektives betydning bunder dels i min uddan-

nelse som terapeut og min uddannelse som pædagog. I dette forskersubjekt ligger der en 

forståelse for, at en anerkendende relation har betydning og kan gøre en forskel for de 

enkelte subjekter. At det betyder noget for den enkeltes proces at opleve sig hørt og for-

stået, at det betyder noget for den enkelte at få mulighed for at blive mødt af en Anden, 

der har tid og lyst til at lytte og være til stede i relationen. 

Dette forskersubjekt har en intention om at tilbyde lærere, der har behov for det, et re-

fleksionsrum, hvor lærerne dels bliver mødt og forstået i deres frustrationer og oplevelse 

af meningsløshed og utilstrækkelighed og dels gennem refleksive processer kan få nye 

blikke og forståelser for de problemstillinger, de møder i deres praksis (Peshkin, 1988). 
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Det inkluderende forskersubjekt 

Inklusion som et ideologisk fænomen ligger forankret i mit medmenneskelige aspekt. Jeg 

værdsætter mangfoldighed og diversitet og er altid selv blevet inspireret af det, der ikke 

var konformt og forudsigeligt. Det være sig i kunst, litteratur og på film. På det menneske-

lige plan hviler den ideologiske forståelse på, at vi alle sammen skal have lov til at være 

her, at vi allesammen har ret til ”social justice” (McLeod, 2011) og dermed også alles ret 

til at deltage.   

Det har vist sig igennem arbejdet med forskningsprojektet, at min forståelse af inklusion 

har forandret sig. I starten var min forståelse, at inklusion kunne anskues som et endemål, 

der kunne nås, og som vi var på vej henimod. Jo mere jeg satte mig ind i inklusionsideolo-

gien og teorierne herom, jo mere skiftede min forståelse. På denne måde skiftede forstå-

elsen fra at se inklusion som et endemål til at forstå fænomenet inklusion som en proces, 

der ikke har et endemål, men snarere skal forstås som en tilgang, der i bund og grund 

handler om, hvordan vi som mennesker ønsker at leve sammen, og hvordan vi forholder 

os til den Anden. 

Dette forskersubjekt ønsker at gøre verden mere altfavnende og har sit udspring i en for-

ståelse for, at diversitet og mangfoldighed også kan anskues som en udviklende gave og 

ikke en belastning (Ahlberg, 2013; McLeod, 2011; Peshkin, 1988). 

 

Opsamling af forskersubjekternes betydning i forhold til undersøgelsen 

Disse ovenstående forskersubjekter har på forskellig vis betydning for forskningsprojek-

tet både i forhold til genstandsfeltet, men også i forhold til forskningsdesignet. Dette pro-

jekt opstod på baggrund af min undren over, på hvilke måder vejledning for lærere kunne 

være med til at hjælpe og støtte lærerne i forhold til deres oplevelser af at stå i en udfor-

drende praksis. Den forskerbias, der ligger i projektet, handler om: ønsket om at søge 

mere viden om vejledningsforløb for lærere og disses betydning for lærernes muligheder 

for at udvikle deres praksis. Samtidig har det også betydning, at jeg er uddannet pædagog 

og ikke lærer, at jeg har en anden tilgang til genstandsfeltet, end en lærer har. Jeg har 

derfor forsøgt at gøre disse forforståelser så eksplicitte som muligt, så jeg har kunnet for-

holde mig til dem undervejs i forskningsprocessen. 
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Gatekeeper: at få adgang og skabe kontakt til informanterne 

Kriterierne for udvælgelsen af lærerne som informanter var, at lærerne stod for at skulle 

i gang med et vejledningsforløb, og at de havde lyst og interesse i at deltage i undersøgel-

sen. Det er vejlederne, der i første omgang har forespurgt lærerne, det har ikke været mu-

ligt at få personlig kontakt med andre lærere end de lærere, inklusionsvejlederne foreslog. 

Der kan derfor være en potentiel mulighed for, at lærerne ikke har haft et frit valg i forhold 

til at deltage (Brooks et al., 2014). Når det således er vejlederen og ikke mig som forsker, 

der har formidlet kontakten til de udvalgte lærere, kan det i denne undersøgelse have en 

betydning i forhold til lærernes oplevelse af, om de har kunnet afvise at deltage: ”While 

gatekeepers may effectively exclude some potential participants, in other cases their decisi-

ons may make it harder for potential participants to decline to become involved” (Brooks et 

al., 2014, s. 86). I mit første møde med lærerne orienterede jeg dem om projektet og hen-

sigten med projektet. I dette møde fik jeg indtryk af, at de også selv havde en interesse i 

at deltage, da flere lærere udtrykte en forhåbning om, at de igennem deres deltagelse i 

denne undersøgelse kunne være med til at skildre deres pressede situation for omverde-

nen.  

Jeg udarbejdede i overensstemmelse med de ”vejledende retningslinjer for forskningsetik” 

(UFM, 2002) en projektbeskrivelse, så informanterne kunne blive orienteret omkring 

baggrunden for projektet. Således har både lærere, skoleledere, inklusionsvejledere og 

PPR-ledere modtaget en projektbeskrivelse10, hvori formålet med undersøgelsen blev be-

skrevet, ligesom der blev informeret om det forventede omfang i forbindelse med inter-

viewpersonernes deltagelse samt forsikret om, at alle navne og stednavne ikke ville kunne 

identificeres.  

Jeg har i selve interviewsituationerne været opmærksom på lærernes deltagelsesoptio-

ner, og efter hvert interview er de derfor blevet spurgt om deres oplevelse af at deltage i 

projektet, og om de havde lyst til fortsat at deltage i det kommende interview. I denne 

forespørgsel er der ingen af lærerne, der har ytret ønsket om ikke at fortsætte eller fra-

bedt sig, at jeg observerede under vejledningssamtalerne. 

                                                        
10 Se bilag 12, 13, 14 
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Kontakten til informanterne 

I undersøgelsen deltager tre kommuner, herefter refereret til som kommune A, kommune 

B og kommune C. De tre kommuner fordeler sig på følgende måde: en kommune i Storkø-

benhavn og en landkommune på Sjælland samt en kommune på Fyn. Kommunerne er 

valgt ud fra, at de har ansat en inklusionsvejleder centralt i kommunen. Da projektet blev 

sat i gang, var der kun et fåtal af kommuner, der havde ansat inklusionsvejledere centralt 

i kommunen. I to af kommunerne er vejlederen placeret centralt ved PPR, og i den tredje 

kommune er vejlederen ansat på en specialskole, som er organiseret under PPR i kommu-

nen.  

I kommune A blev kontakten til vejlederenen skabt gennem et andet forskningsprojekt 

”Dokumentationsprojektet”, jeg deltog i under mit ph.d.-forløb. I mit arbejde med at trans-

skribere interviews med henholdsvis PPR-leder og skoleleder i dette projekt fremgik det, 

at den pågældende kommune havde ansat en vejleder med både en koordinerende funk-

tion og en vejledende funktion. Jeg tog derpå kontakt til PPR-lederen, som satte mig i kon-

takt med vejlederen i kommunen. I den forbindelse sendte jeg en beskrivelse af projektet 

ud til vejlederen og PPR-lederen.  

I kommune B blev kontakten skabt gennem mit kendskab til kommunen og vejlederen i 

forvejen. I denne kommune var det vejlederen, som i denne kommune har titel af AKT-

vejleder, der tog kontakt til PPR-lederen og fik accept til at deltage i undersøgelsen. Kon-

takten til lærerne foregik på samme måde som beskrevet ovenfor.  

I kommune C mødte jeg vejlederen i forbindelse med et andet forskningsprojekt ”Kvalitet 

i undervisningen på specialskoler - KVUS”, jeg deltog i. Det var vejlederen selv, der tog 

kontakt for at høre yderligere om projektet. Herefter tilkendegav inklusionsvejlederen, at 

hun var meget interesseret i at være med. På samme måde som i de to andre kommuner 

har det været vejlederen, der har skabt kontakten til de deltagende lærere.  
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Etiske overvejelser i forhold til de kvalitative interview 

For at kunne være fokuseret i mine samtaler med informanterne traf jeg et valg om at 

optage interviewene, trods min bevidsthed om, at det kunne påvirke informanternes svar. 

En optagelse af interviewene giver forskeren mulighed for bedre at kunne koncentrere 

sig om samtalen, og i den henseende ses dette som vigtigere end en ufokuseret forsker, 

der skriver notater undervejs (Brinkmann & Kvale, 2006; Kvale, 2007).  

Briefingen benyttede jeg til at præsentere projektets formål og ambition, og debriefingen 

blev brugt til at spørge informanterne, om der var noget, de ville tilføje, om der var per-

spektiver, jeg ikke havde fået spurgt ind til i forhold til de emner, vi havde berørt. Nogle 

af informanterne havde perspektiver, de oplevede var vigtige at få med i interviewet, 

mens båndoptageren kørte, og således blev det muligt for dem at få disse perspektiver 

med.  

Det skal pointeres her, at der igennem interviewene opstod pauser, hvor informanterne 

fik mulighed for at reflektere over deres udsagn, interviewet blev således ikke hastet igen-

nem, og flere gange igennem interviewprocessen forfulgte jeg andre perspektiver og te-

maer, som fremkom gennem informanternes udsagn, vel vidende at min ´interviewguide´ 

kunne hjælpe mig med at få indsamlet de nødvendige perspektiver. 

 

Når en informant bliver ulykkelig inden interviewet 

En anden særlig situation, hvor jeg blev udfordret på min forskningsetiske forholdemåde, 

var ved et interview med en lærer, der var så ulykkelig, at hun begyndte at græde, da in-

terviewet skulle i gang, og diktafonen var tændt. Jeg overvejede, om jeg skulle slukke dik-

tafonen, men valgte at lade læreren bestemme det efter interviewet, så jeg lod diktafonen 

kører. Vi talte sammen en halv time, inden selve interviewet gik i gang omkring hendes 

situation, og hvordan det kunne være, hun var så ulykkelig. Interviewet gik i gang, da hun 

havde fået talt ud omkring sin situation. Da interviewet var ovre, spurgte jeg, om jeg måtte 

bruge den første del af vores samtale i undersøgelsen, hvilket hun gav tilladelse til. 
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Etiske overvejelser i forhold til observation af vejledningssamtalerne 

Jeg har fra starten af haft en stor ydmyghed omkring det at skulle observere under selve 

vejledningssamtalerne, da det er et fortroligt og meget personligt og intimt rum, jeg har 

bedt om adgang til. Det er et intimt rum, hvor lærerne fortæller om deres personlige ud-

fordringer, et rum, hvor der bliver skabt en tillidsvækkende relation mellem lærer og in-

klusionsvejleder, og et rum, som jeg skulle observere vejledningssamtalerne i. Jeg valgte 

derfor af etiske årsager ikke at optage samtalerne, men at skrive notater, som efterføl-

gende blev transskriberet. Andre etiske overvejelser i forhold til at observere vejlednings-

samtalerne har handlet om, hvorvidt jeg har kunnet undgå at påvirke samtalernes forløb, 

og hvad min tilstedeværelse har af betydning for mine data (Tjora, 2012). 
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10. ANALYSESTRATEGI 

_____________________________________________________________________________________________________ 

En fænomenologisk og en cross case-analysestrategi 

Som det er fremgået tidligere, er dataindsamlingen foretaget som en multipel case-ind-

samling (Yin, 2014). I analysefasen har det således været nærliggende at analysere de en-

kelte vejledningsforløb for sig, som enkelte cases, for herefter at kunne sammenligne dem 

i en cross case-analyse (Yin, 2014).  

Til dette har jeg benyttet en fænomenologisk analysestrategi. Denne analysestrategi tager 

ikke stilling til, hvorvidt fx lærernes oplevelser er rigtige eller forkerte, hensigten er sna-

rere at beskrive verden ud fra lærernes egne præmisser, sådan som de oplever sammen-

hængen, meningen og betydningen i deres livsverden og lade meningsenhederne frem-

træde af de indsamlede data. Analysemetoden har dels hentet inspiration fra Giorgi og 

Giorgis (2008) metodesæt fra den ”descriptive pre-transcendental Husserlian phenomen-

logy” (Giorgi & Giorgi, 2008) og fra Smith & Osborns ”interpretative phenomenological 

analysis”, fremefter refereret til som IPA (Smith & Osborn, 2007; 2015). IPA søger at for-

stå menneskers levede erfaringer, og hvordan mennesker skaber mening ud af deres er-

faringer. IPA har sit teoretiske fundament fra fænomenologien og tager udgangspunkt i, 

at de betydninger, mennesker tilskriver særlige oplevelser, kun er tilgængelige gennem 

en fortolkende proces. IPA anerkender dermed forskerens engagement i forhold til at for-

tolke deltagernes udsagn. Det er informanternes psykologiske verden og personernes le-

vede oplevelse, der undersøges (Smith & Osborn, 2007; 2015), hvilket betyder, at IPA bli-

ver anvendelig, når der søges viden om noget, der er: ”complex, ambiguous and emotio-

nally laden” (Smith & Osborn, 2015, s. 41).  

Derfor finder jeg IPA særligt brugbar i forhold til at søge viden om den kompleksitet, en 

vejledningsproces indeholder, en kompleksitet der er forbundet med lærernes processer 

og det emotionelle aspekt, der relaterer sig til lærernes komplekse og kritiske situation 

(Smith & Osborn, 2007; 2015).  
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I analysefasen tages i første omgang afsæt i ét interview, som skal danne grundlag for de 

følgende analyser af de resterende interviews. Inspireret af en idiografisk metode er det 

hensigten at arbejde hen imod en mere general kategorisering af meningsenhederne, som 

analyserne af transskriptionerne leder frem til (Smith & Osborn, 2007). Jeg har taget afsæt 

i det første interview med dansklæreren fra forløb A, og dernæst har jeg læst, genlæst og 

analyseret andet interview og derpå tredje interview med dansklæreren fra forløb A. Der-

næst har jeg læstinklusionsvejleder A´s interviews og herefter er de resterende inter-

views blevet læst efter samme fremgangsmåde. Således har jeg læst alle de 25 interviews 

flere gange og analyseret hvert interview for sig selv. 

Når jeg også har hentet inspiration fra ”the descriptive pre-transcendental Husserlian 

phenomenlogy” (Giorgi & Giorgi, 2008), tager det afsæt i en antagelse om, at selvom jeg 

på alle mulige tænkelige måder forsøger at gøre mig min egen forforståelse bevidst og 

transparent, vil der altid være noget, der ikke kommer til syne, og som har betydning for, 

hvordan jeg som forsker både forholder mig til dataindsamlingsprocessen, analyserne og 

resultaterne. Gennem en eksplicitering af min forforståelse har jeg dog søgt at åbne op for 

min nysgerrighed overfor feltet, der undersøges (Giorgi & Giorgi, 2008).  

De transskriberede observationer er på samme måde læst flere gange, hvor der i proces-

sen er søgt efter fremtrådte meningsenheder. 

 

De fælles temaer  

I arbejdet med at finde overordnede temaer i de enkelte cases har jeg først forsøgt at 

danne mig et overblik over meningsenhederne. Dette gjorde jeg ved at læse hvert inter-

view igennem flere gange både i langsomt tempo, almindeligt tempo og hurtigt tempo. I 

den sidste gennemlæsning begyndte jeg at farvelægge meningsenhederne forskelligt for 

herigennem at kunne inddele citaterne i overordnede temaer samt finde frem til forbin-

delser imellem dem (Brinkmann & Tanggaard, 2010; Smith & Osborn, 2007).  

Det næste skridt i analyseprocessen handlede om at få skabt en form for orden og overblik 

over de temaer, der var fremtrådt. Denne proces var en intens proces, der både involve-

rede mig som læser af teksten og selve læsningen af teksten i en iterativ proces, hvor jeg 
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som forsker vekslede imellem at overveje, hvordan forståelsen af teksten og selve ordly-

den fra informanten, kunne korrelere (Smith & Osborn, 2007).  

Jeg skrev derfor citaterne op på en masse forskellig farvede post its og placerede dem på 

en stor plade, hvor jeg reflekterede over sammenhænge og tematikker. Herefter blev de 

struktureret og sat på skemaform på en sådan måde, at fx jobbet som lærer fremstod i én 

kolonne, problemstillingen fremstod i en anden kolonne, lærernes forståelse af at skulle 

arbejde inkluderende i en tredje kolonne, og inklusionsvejlederens funktion fremstod i en 

fjerde kolonne, mens selve vejledningsforløbet og fænomenet inklusion fremstod i hver 

sin kolonne. Gennem min bearbejdelse af disse gennemlæsninger udarbejdede jeg et ana-

lyseskema,11 hvori temaerne fremtrådte for hvert interview. Blandt andet fremtrådte te-

maet om ”hurtige og nemme løsninger” som et tema, lærerne havde en forhåbning om, at 

vejlederne kunne give dem i vejledningen: 

Matematiklærer D: Det er jo det, når man står der, og man synes, det er noget 

lort for øjeblikket, så vil man gerne have den hurtige løsning  

Matematiklærer D: Jeg forventer et eller andet fuldstændig konkret, så kan du 

gøre sådan og sådan og sådan. Så kan det være, at teorien eller det grundlæg-

gende bagved kommer senere, men det er ikke det, der er vigtigt for mig, bare 

det virker. 

De foreløbige temaer for dansklæreren fra forløb A satte jeg i følgende skema (Meningsen-

hederne er skrevet med fed skrift): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
11 Se bilag 15, 16, 17  
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Analyseskema over dansklærerens første interview fra forløb A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne måde fik jeg analyseret alle interviewene med både lærere og inklusionsvejle-

dere og sat dem ind i en skematisk form. Inklusionsvejledernes interview blev skematisk 

struktureret med følgende overordnede temaer: vejledningsforløbet, kommunen/organi-

sering, det politiske niveau, jobbet som vejleder, vejledningsmetoder, inklusionsvejlede-

rens perspektiv på egen funktion.  

De foreløbige temaer for inklusionsvejlederen fra forløb A satte jeg i følgende skema (Me-

ningsenhederne er skrevet med fed skrift): 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Analyseskema dansklærer fra forløb A første interview 
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Analyseskema over vejlederens første interview fra forløb A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandt andet fremkom temaet om lærernes ønsker om, at vejlederen har magiske evner: 

Vejleder: ”Vi snakker altid om den der forventning til, at vi kommer ud med 

tryllepulver, de [lærerne] tænker okay, det vender ved det første møde, og 

tænker, at nu kommer vi med det mest geniale, som vi bare lige kan gå ned og 

gøre, og så er det vendt. Nogen gange kan vi faktisk finde på at sige, at vi ikke 

har noget tryllepulver, og at det er benhårdt arbejde, der skal til”. 

Denne skematiske organisering af temaerne blev udarbejdet for alle 25 interviews (Giorgi 

& Giorgi, 2008; Smith & Osborn, 2007; 2015). Efter at have udarbejdet et skema for hvert 

interview før vejledningsforløbene, undervejs og efterfølgende viste det sig, at der frem-

stod forskellige temaer. Derfor er der også med baggrund i denne opdagelse fremtrådt 

forskellige meningsenheder i de forskellige interviews før, under og efter vejledningspro-

cessen. Da hensigten med denne undersøgelse er at søge viden om processer over tid, og 

det har vist sig, at meningsenhederne forandres i de tre interviews, har det derfor givet 

mening i første omgang at fastholde opdelingen af analyserne: inden vejledningsforløbet, 

undervejs og efterfølgende i de enkelte cases.  

 

 

Figur 17: Analyseskema vejleder fra forløb A første interview 
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Case- og Cross case-analyse – to datanære analyser 

Casestudiet er et nærliggende metodisk valg for netop at undersøge dette genstandsfelt, 

fordi det bl.a. defineres som en tilgang, man bruger, når det fænomen, man vil undersøge, 

ikke er let at afgrænse. Yin (2014) definerer således casestudiet på denne måde: “An em-

pirical inquiry about a contemporary phenomenon (e.g. a “case”), set within its real-world 

context – especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly 

evident” (Yin, 2014, s. 4).  

Der blev med baggrund i de 25 skemaer for de 25 interviews og de transskriberede ob-

servationer fra vejledningssamtalerne udarbejdet både en datanær caseanalyse og en da-

tanær cross case-analyse. En caseanalyse med henblik på at kigge nærmere på hvert vej-

ledningsforløb som en proces, og en cross case-analyse med henblik på at undersøge lig-

heder og forskelligheder i de fremtrædende fænomener, der viste sig i materialet. De 

transskriberede observationer fra vejledningssamtalerne er anvendt til at følge, hvordan 

vejledningsprocesserne forløb, at kunne stille spørgsmål til processerne og frembringe 

viden om de tilgange og strategier, der blev anvendt i de fire vejledningsprocesser. 

I multiple casestudier er målet at få opbygget en generel forståelse af de forskellige cases 

på trods af de forskelligheder, der også måtte vise sig i analyserne (Yin, 2014). Den viden, 

der produceres fra den enkelte case, er relevant i forhold til de andre lignende cases, der 

undersøges, da der igennem både forskelligheder og ligheder kan fremtræde mere gene-

raliserbar viden. En af fordelene ved at udføre cross case-analyser er muligheden for at 

kunne generalisere og sikre sig, at de fænomener og processer, der er fremtrådt og be-

skrevet fra de enkelte cases, ikke kun er særlige eller idiosynkratiske for den enkelte case, 

men også forekommer i de andre cases, der undersøges (Miles, Huberman & Saldaña, 

2014).  

Det er således formålet med cross case-analyser at frembringe en dybere forståelse af em-

net, der undersøges, ved at analysere flere cases og finde både forskelligheder og ligheder 

på tværs af de enkelte cases, dette befordrer muligheden for en mere generel kategorise-

ring af, hvordan de enkelte cases, meningsenheder, fænomener og tematikker er forbun-

det med hinanden. 
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Caseanalyse 

Jeg har som overordnet analyseramme taget udgangspunkt i disse tre inddelinger, som 

interviewene er analyseret i forhold til: Inden vejledningsforløbet, undervejs i vejled-

ningsforløbet og efter vejledningsforløbet. 

 

Illustration af de enkelte caseanalysers opbygning: 

 

 

 

Inden vejledningsforløbet handler det om lærerens perspektiver på problemstillingen, 

der er ansøgt om vejledning til, og de forventninger, læreren har til det forestående vej-

ledningsforløb.  

Undervejs tager vejledningsforløbet sit afsæt i selve vejledningssamtalerne som det bæ-

rende element. Hvad sker der i vejledningssessionerne, hvilke tilgange og strategier an-

vendes der, hvordan oplever læreren vejledningsforløbet?  

Efter vejledningsforløbet tages afsæt i den afsluttende og evaluerende vejledningssam-

tale, der er lærernes retrospektive oplevelser af forløbet. Hvad peges der på af oplevede 

forandringer, og hvilke tilgange og strategier har lærerne oplevet som hjælpsomme i vej-

ledningsprocessen?  

På baggrund af analyserne af de fire cases har jeg på tværs af vejledningsforløbene lavet 

en cross case-analyse, der ikke altid var nem og ligetil. Først blev hver enkelt case forstået 

ud fra sit eget grundlag og ud fra sin egen forviklethed med sin omverden, inden der blev 

udarbejdet en cross case-analyse (Miles et al., 2014, s. 101).  

Inden 
vejlednings-
forløbet

Undervejs i 
vejlednings-
forløbet

Efter 
vejlednings-
forløbet

Figur 18: Illustration af de enkelte caseanalysers opbygning 
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Cross case-analyse 

En cross case-strategi giver forskeren mulighed for at se sammenhænge, ligheder og for-

skelligheder for herigennem at kunne afdække nye dimensioner, fænomener og frem-

bringe nye perspektiver (Yin, 2014). Det antages i denne undersøgelse, at viden om læ-

rernes oplevelser af at deltage i vejledningsforløb og betydningen af vejledernes tilgange 

og strategier er forhold, der er for komplekse til at blive undersøgt gennem ét vejlednings-

forløb, og derfor anvendes der flere cases, der gennemanalyseres som cross case-analyser. 

I cross case-analysen udarbejdede jeg en analyse på tværs af forløbene for at finde over-

ordnede og samstemmende temaer i forhold til de fire caseanalyserede vejledningsforløb. 

Var der fx samstemmende eller forskellige perspektiver før vejledningsforløbet eller sam-

stemmende og forskellige perspektiver undervejs i forløbet? Eller var der fx forskelle og 

ligheder i forhold til de forandringsprocesser, lærerne beskrev efterfølgende? 

 

 Illustration over cross case-analysen  

 

 

Med baggrund i caseanalyserne udarbejdede jeg et samlende skema for alle de fire forløb 

over de fremtrådte temaer: før vejledningsforløbet gik i gang, undervejs i forløbet og efter 

vejledningsforløbet. 

 

 

Caseanalyse 

Forløb A

Caseanalyse

Forløb B

Caseanalyse 

Forløb C

Caseanalyse 

Forløb D

Figur 19: Illustration over cross case-analyse 
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Samlet analyseskema over de fire forløb før, undervejs og efter vejledningsforlø-
bet12: 
 

 
 

 
 

                                                        
12 Se bilag 15, 16, 17 

Figur 20: Samlet analyseskema over de fire forløb  
før, undervejs og efter vejledningsforløbet 
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Fx fremtrådte der et tema, der rettede sig mod lærernes oplevelse af ikke at kunne finde 

handlemuligheder i forhold til at kunne forandre den problemstilling, de havde søgt om 

vejledning til:  

”Vi var helt klar over, at den dreng han mistrivedes, og at vi ikke rigtig kunne 

finde ind til, hvordan vi kunne få ændret det”. 

”Lige nu synes jeg ikke, at jeg har et redskab, jeg kan trække ind, hvor jeg kan 

sige, vi gør sådan her, for det virker. Jeg synes ikke, jeg kan finde noget lige 

umiddelbart, der kan virke”. 

I temaerne undervejs i vejledningsforløbet fremtrådte fx det, at inklusionsvejlederne ar-

bejdede med at udfolde problemstillingerne, så lærerne herigennem fik mulighed for at 

kunne forholde sig refleksivt til dem. 

I de fremtrådte temaer efter vejledningsforløbet oplevede lærerne, at de havde fået nye 

handlemuligheder og ikke oplevede deres praksis lige så udfordrende som før vejled-

ningsforløbet.  

Jeg har i så stort et omfang, som jeg fandt det relevant og muligt, valgt at anvende ordrette 

citater fra informanterne. Jeg omtaler informanterne henholdsvis dansklærer A, dansklæ-

rer B, matematiklærer C, dansklærer D og matematiklærer D. Vejlederne omtales som vej-

leder A, vejleder B, vejleder C og vejleder D. Bogstaverne refererer til hvilket vejlednings-

forløb, de har deltaget i. Når jeg benytter … har jeg bestræbt mig på at gøre sætningerne 

mere forståelige i sammenhængen ved at fjerne ord. Dette har jeg valgt ud fra en forestil-

ling om, at talesprog ikke altid virker lige så tydeligt og klart på skrift som i tale (Kvale & 

Brinkmann, 2009). På denne måde tillader jeg derfor, i respekt for informanterne, at lade 

dem fremstå mere tydelige, forståelige og klare. Når jeg benytter [ ] har jeg ændret de 

navne, der blev brugt i interviewet.  

Jeg har således i dette afsnit forsøgt at skabe større transparens over min analysestrategi 

og hvilke antagelser, der ligger til grund for de valg jeg har måttet træffe undervejs i pro-

cessen. Som det også er fremgået, har det til tider været en udfordring at få det planlagte 
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forskningsdesign og indsamlingen af data til at korrelere, da indsamlingen af data er fore-

gået i naturalistiske sammenhænge og har været afhængig af andres livsverdener, nemlig 

informanternes, hvorfor den ønskede stringens i forskningsdesignet ikke altid har været 

tilgængelig, men dog er data fra alle fire forløb blevet indsamlet over tid. 

I næste kapitel vil hvert vejledningsforløb blive analyseret som en caseanalyse. 
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11. CASEANALYSER 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Vejledningsforløb A 

Baggrund 

I vejledningsforløb A er det matematiklæreren og dansklæreren, der har ansøgt om at få 

vejledning af kommunens inklusionsvejleder. Dette er affødt af lærernes bekymringer for 

en elev i 1. klasse (elev A). I vejledningsforløbet deltager begge lærere, det er dansklære-

ren, der bliver interviewet til denne undersøgelse.  

I denne kommune bliver der en gang om måneden afholdt kompetencemøder13 på alle 

folkeskoler, her kan der skriftligt ansøges om at få støtte og vejledning af forskellige res-

sourcepersoner. Proceduren er, at der skal ansøges om at få mulighed for at fremlægge en 

problemstilling på et kompetencemøde. I første omgang er det kompetenceudvalget14, der 

beslutter, om lærerne kan få mulighed for at fremstille en problemstilling på et kompe-

tencemøde.  

Matematiklæreren og dansklæreren har i efteråret 2012 med baggrund i deres bekymrin-

ger for elev A sendt en skriftlig ansøgning, som via skolelederen blev taget op i kompeten-

ceudvalget. I første omgang blev der givet afslag på ansøgningen. I stedet henstillede ud-

valget til, at lærerne skulle indgå et samarbejde med SFO-personalet, da SFO-personalet 

havde en anden oplevelse af problemstillingen og derfor ikke havde de samme bekymrin-

ger.  

Lærerne fortsatte dog med at være bekymrede, og derfor anmodede de endnu en gang om 

at få vejledning. Dansklærer A fortæller: ”Så gik der fire måneder, og så var vi derovre igen, 

og der havde vi ligesom, kan man sige, spidset blyanterne lidt mere”. Dette resulterede i, at 

                                                        
13 På møderne sidder en sagsbehandler fra kommunen, en psykolog fra PPR, en tale/høre-pædagog, en SFO 
leder, en skoleleder og inklusionsvejlederen.  
14 Kommunens kompetenceudvalg  
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der i forløb A blev udarbejdet to skriftlige ansøgninger, og lærerne havde mundtlige frem-

læggelser på to kompetencemøder med fire måneders mellemrum, inden vejledningsfor-

løbet blev påbegyndt i maj 2013. Dette tyder på, at lærerne var meget motiverede for at 

deltage i vejledningsforløbet. 

Vejledningsforløbet løb over otte måneder fra maj 2013 - januar 201415 og består af fire 

vejledningssamtaler, og vejlederen har tre gange observeret i klassen. Dansklæreren bli-

ver imidlertid sygemeldt i seks uger i efteråret 2013 på grund af et brækket ben. Igennem 

forløbet tages matematiklæreren ud af klassen, da det fra skoleledelsens side blev beslut-

tet at benytte hans kompetencer i en anden klasse på skolen. Dette betød, at der kom vi-

karer i klassen i denne periode. Da matematiklæreren og dansklæreren var tilbage, blev 

vejledningssamtalerne genoptaget. Forløbet stoppede i januar 2014, da inklusionsvejle-

deren skulle på barsel. Overordnet er vejledningsforløbet altså karakteriseret ved flere 

forskellige afbrydelser, og det slutter ikke ud fra en vurdering af, at der ikke længere er 

behov for vejledning, men fordi vejleder skal på barsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Se bilag 7 for en skematisk og uddybende information om aktiviteter i forløbet. 
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Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb A 

Tidsperiode/ 

Aktivitet 

Jan. - Maj Maj Juni Aug

. 

Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. 

Før vejled-

nings- forløbet  

To skrift-

lige ansøg-

ninger  

To mundt-

lige frem-

læggelser 

        

Vejleders ob-

servation i klas-

sen 

 x X     X  

Vejlednings-

samtaler 

 x X    x  x 

Interview  

Lærer/Vejleder 

 L / V     V  L / V 

 

Brud i vejled-

ningsforløbet 

    Dansk-

lærer 

syge-

meldes 

Mate-

ma-

tiklæ-

reren 

tages 

ud af 

klas-

sen 

Dansk

lære-

ren er 

til-

bage 

 Inklusi-

ons-vej-

leder går 

på barsel 

Forsker på be-

søg i klassen 

 x       x 

 

 

Figur 21: Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb A 
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Udgangspunktet for vejledningsforløb A 

Lærernes vedholdende ansøgninger om hjælp skyldtes bekymring for en bestemt elev i 

klassen: 

Dansklærer A: ”… vi har en elev i 1. klasse, som vi kunne se, at vi ikke sådan 

lige umiddelbart, med de sædvanlige midler, metoder og måder, kunne tackle, 

sådan så han blev en glad dreng. Vi var helt klar over, at den dreng han mis-

trivedes, og at vi ikke rigtig kunne finde ind til, hvordan vi kunne få ændret 

det.” 

Dansklæreren er både bekymret for elev A’s sociale trivsel i klassen og muligheder for at 

tilegne sig det faglige stof. Det er ikke lykkedes lærerne at finde frem til, hvordan de kan 

ændre situationen for elev A, og dansklæreren oplever sig udfordret professionelt inden 

vejledningsforløbet: ”Jeg ser de udfordringer, at man selv skal lære at holde fokus, og at man 

ikke skal lade sig rive med. Det jeg frygter lidt, det er, at jeg også en gang imellem kan blive 

irriteret på ham, død irriteret på ham”. Læreren frygter at komme til at blive irriteret og 

provokeret af elev A´s handlinger som i denne situation, hvor hun oplevede en handling 

som meningsløs og lod sig rive med:  

Dansklærer A: ”I dag der blev han vred og smed sin matematikbog i skralde-

spanden, og til sidst kunne jeg mærke, at nu havde jeg også fået nok, fordi hele 

klassen var på en eller anden måde påvirket af det her” 

I lærerens perspektiv giver drengens handling ikke mening i en skolekontekst, og hun kan 

ikke finde frem til, hvordan hun skal håndtere denne situation. Hun er rettet mod, at det 

er elevens problematiske handling, der påvirker klassen, og bliver dermed rettet mod en 

patologisk forståelse af problemstillingen, hvor det er eleven, der er noget galt med. 

 

Dansklærer A´s forventninger til vejledningsforløbet: 

Da vejledningsforløbet endelig begynder, har dansklæreren en forventning om at kunne 

få vejledning i, hvordan hun kan håndtere elev A for at kunne støtte ham både socialt og 

fagligt. 
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Dansklærer A: ”Jeg har en forventning og et håb om, at vi på en eller anden 

måde finder en måde at tackle [elev A], først og fremmest rent socialt for ham, 

så han får nogle venner, og dernæst også rent indlæringsmæssigt”.  

Eftersom hun er rettet mod en patologisk forståelse af problemstillingen, fokuserer hun 

mere på elevens problematikker end på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges og 

udvikles mod et mere inkluderende læringsmiljø for alle eleverne. Hun har ikke idéer til, 

hvordan hun kan `tackle` elev A, så situationen kan forandres, og har en forventning om, 

at hun gennem vejledningsforløbet kan lære ikke at lade sig rive med. Gennem dansklæ-

rerens forestilling om ”de potentielle mulige virkeligheder” og dermed gennem dansklæ-

rerens forventninger og oplevelser af hvilke mulige og potentielle løsninger, der findes, 

tager vejledningen sit udgangspunkt. 

 

Vejledningssamtalerne 

De fire vejledningssamtaler foregår i et mødelokale ved skolens lærerværelse, og begge 

lærerne deltager. Lærerne starter med at beskrive problemstillingen, og dernæst hvilke 

tiltag der har været tidligere. I samtalen bliver der talt om, hvilke forventninger lærerne 

har til forløbet:  dansklærer A forventer, at der skal komme nogen, for at se hvad der sker 

i klassen. Inklusionsvejlederen fortæller, at hun vil komme og observere i klassen flere 

gange igennem forløbet og anerkender begge lærere for alt det, de har sat i gang omkring 

elev A, inden vejledningsforløbet går i gang. 

I vejledningsforløbet bliver der særligt arbejdet med følgende strategier og tilgange:  

 At fremhæve de positive ting omkring elev A og det, han er god til  

Vejlederen opfordrer lærerne til at huske på det, der går godt, succesoplevelserne 

og ikke kun fremhæve de negative historier. 

 At få skabt en større viden omkring elev A og de forudsætninger, han har i sit liv. I 

anden vejledningssamtale rettes fokus både mod praksis i klassen og mod at 

skabe en større forståelse for elev A og hele hans livssituation. 

 At gøre elev A´s skoleverden mere overskuelig for ham – og være tydeligere  
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Det besluttes, at elev A skal have en belønning, når han rydder bordet og tager 

bøger op af tasken. Derfor bliver der lavet en stjernebog, hvor der indsættes en 

stjerne, hver gang han opfylder de nye mål.  

 At anerkende lærerne for det store arbejde, de i forvejen gør, og anerkendelse af, 

at det kan være udfordrende at stå i en kompleks praksis  

 At inddrage familien som en ressource i arbejdet. 

 

Dansklærerens oplevelser med at deltage i vejledningsforløb A 

Dansklærer A har gennem vejledningsforløbet fået mulighed for at forholde sig reflekteret 

til problemstillingen, der var søgt om vejledning til, og har fået en ændret forståelse af 

elev A. I stedet for at blive irriteret på ham ser hun nu elev A som en elev, der ikke er ude 

på at forstyrre hendes undervisning, men som en elev, der har det svært:  

Dansklærer A: ”jeg er ligesom i stand til nu at træde et skridt tilbage og se på 

ham som et barn og ikke som en, der er ude på at obstruere eller genere mig 

men som en, der bare ikke kan andet og har en voldsom forvirring i sit hoved”. 

Dansklæreren har fået en ny forståelsesstruktur ift. elev A´s forudsætninger for at gå i 

skole og har fået nye erkendelser, som betyder, at hun intentionelt retter sig mod udfor-

dringerne og problemstillingen på en forandret måde:  

Dansklærer A: ”Det har åbnet mine øjne for at træde et skridt tilbage og lært 

mig at se ham som et barn og ikke som en [elev], der forsøger at obstruere, 

hvad der foregår i klassen. Men som et barn, der hele vejen rundt har brug for 

at få noget hjælp, fordi han er ikke med, og han får ikke det ud af det, som vi 

godt ville have, at han fik ud af det, og som vi også tror på, at han rent faktisk 

er i stand til rent intelligensmæssigt og indlæringsmæssigt”. 

Som udgangspunkt havde dansklæreren en forståelse af, at der var noget med elev A, som 

skulle forandres. Fænomenet, der i første omgang blev søgt om vejledning til, er forandret 

fra at se elev A som udfordrende og irriterende til at se ham som en elev, der har behov 

for hjælp og støtte til at lære at gå i skole.  
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Dansklæreren er samtidig blevet meget bevidst om, hvad hun kan forvente, og er nu op-

mærksom på at moderere beskederne og ikke stille krav til elev A, som han har svært ved 

at indfri; hun søger at afstemme sine forventninger i forhold til elev A´s forudsætninger. 

Dansklæreren er altså blevet bevidst omkring at støtte elev A blandt andet ved at få skabt 

struktur i hans hverdag i skolen og ved at afstemme sine krav og forventninger til ham.  

Dansklærer A: ”Jeg er meget opmærksom på, at jeg ikke presser ham, og hvem 

han sidder ved siden af. Jeg er også meget obs. på, at meddelelserne må 

komme i mere moderat udformning, sådan så det er til at holde styr på… Men 

der skal være et ryddet bord, hans ting skal ned i tasken, og han skal rydde op 

efter maden… fordi ellers begynder det at blive helt kaos for ham”. 

Efter otte måneders vejledningsforløb, dog afbrudt af de før nævnte forhold, beskriver 

dansklæreren en ny opmærksomhed på, hvordan hun kan arbejde forebyggende ved at 

være mere opmærksom på at ”afværge” de problematiske situationer, inden de folder sig 

ud.  

Dansklærer A: ”Jeg kan godt se ham, jeg ser ham, og jeg er med det samme 

klar over, hvordan humøret er, jeg er med det samme klar over, om der kom-

mer problemer lige om et øjeblik, og jeg kan som regel godt få dem afværget i 

dansktimerne”. 

Gennem vejlederens anvendelse af stimulerende motivation er læreren blevet støttet og 

vejledt, så hun nu oplever problemstillingen omkring elev A forandret. Det betyder, at hun 

nu selv er i stand til både at kunne aflæse situationen og håndtere udfordringerne og så-

ledes oplever at have muligheder for at kunne handle på andre og nye måder.  

Herunder peger dansklæreren på en særlig oplevelse i vejledningsforløbet, der har haft 

betydning for hendes forandrede forståelse af problemstillingen, der var søgt om vejled-

ning til: 

Dansklærer A: ”[Inklusionsvejlederen] tegnede den der skematiske tegning… 

altså ligesom hele vejen rundt om barnet, hvor man så alle de udfordringer, 

han havde. Han havde det på SFO´en, han havde det i hjemmet, han havde det 

i skolen, i frikvartererne, hele vejen rundt, og det tror jeg var meget vigtigt at 
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se, så tænker man hold da op, det er altså godt nok mange ting, han skal 

kæmpe med”. 

Gennem vejledningsforløbet er problemstillingen fremtrådt som et nyt fænomen. Fæno-

menet, der fremtrådte for dansklæreren inden vejledningsforløbet, er forandret gennem 

dansklærerens forandrede forståelse af problemstillingen, så hun nu forstår elev A som 

en elev, der har mange ting at kæmpe med. Hun har fået en empatisk forståelse af hans 

situation, som gør, at hun bedre kan forstå og håndtere elev A´s handlinger. Den skemati-

ske tegning er blevet vendepunktet, det betydningsfulde øjeblik, der har igangsat mulig-

heden for forandring og refleksion. Dansklæreren har således fået en anden forståelse af 

elev A og forholder sig derfor anderledes til ham. Dette har betydning for, hvordan der er 

opstået nye handlemuligheder i praksis. Efter vejledningsforløbet giver det derfor mening 

for dansklæreren at tilrettelægge undervisningen for elev A, så elev A´s muligheder for at 

blive inkluderet er forandret. 

Dansklærer A: ”det her er meget meningsfyldt, hvis det lykkes at lægge vejen 

tilrette for et barn, så det ikke oplever alle de nederlag, som det ellers har op-

levet, jamen så er det jo uhyre meningsfyldt”. 

Lærerens intentionalitet er forandret fra at se eleven som problembærende til at se en 

mening med at forandre praksis, så elev A undgår at komme i situationer, hvor han ople-

ver nederlag. Fænomenet, der tidligere fremtrådte, er forandret, fra at læreren frygtede 

at blive irriteret på elev A og oplevede, det kunne være svært ikke at lade sig rive med, til 

at hun nu intentionelt er rettet mod at forebygge og forandre praksis, så der kan fore-

komme færrest mulige nederlag for elev A. 

 

Hvad karakteriserer vejledningsforløb A 

Læreren har som udgangspunkt for vejledningsforløbet været intentionelt rettet mod 

elev A som problembærende og har haft svært ved at finde ud af, hvordan hun kunne 

undgå at blive irriteret på elev A. Læreren har gennem vejledningsforløbet fået nye erken-

delser og forståelser. Ved intentionelt at rette sig mod elev A på en forandret måde er 

hendes forståelsesstruktur i forhold til problemstillingen forandret. Dansklæreren ser nu 
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ikke elev A som en elev, der er ude på at genere eller obstruere hendes undervisning, men 

som en elev, hvis livsverden omfatter forhold, der gør det udfordrende for ham at efter-

leve hendes forventninger til ham som elev. Hun ser ham nu som en elev, der har behov 

for hjælp og støtte, og derfor oplever dansklæreren, at det giver mening at tilrettelægge 

dagen og afstemme sine forventninger til elev A, så han undgår nederlag. Dansklæreren 

fortæller, hvordan hun blev opmærksom på elev A´s perspektiv, da: ”[Inklusionsvejlede-

ren] tegnede den skematiske tegning … Det var en øjenåbner ligesom at få skitseret op, hvad 

han egentlig står og kæmper med”. Dansklæreren har således igennem vejledningsforløbet 

fået en større viden omkring elev A, et andet kendskab til elev A´s baggrund og de betin-

gelser, der udgør hans livsverden. Dette bevirker, at hun har fået mulighed for at tilpasse 

sin praksis efter denne viden.  

Dansklæreren oplever dermed, at hendes mål om at blive i stand til at kunne `tackle´ elev 

A er blevet opfyldt gennem vejledningsforløbet. Gennem forløbet har det givet mening for 

hende at forandre sin praksis, så den afstemmes efter elev A´s behov og forudsætninger 

for at gå i skole. 

Alligevel oplever dansklæreren det ikke som et forløb, der er klar til at blive afsluttet, da 

det afsluttes fordi inklusionsvejlederen skal på barsel: ”Vi er ikke nået dertil, at vi kan se 

en positiv ende på det her. Jeg frygter lidt det her med, at nu går der et år, og måske er der 

ingen som helst, der kommer i stedet for”.  

 

Særlige udfordringer der har vist sig i vejledningsforløb A 

Vejledningsforløb A er præget af flere afbrydelser: Matematiklæreren tages ud af klassen 

for at hjælpe i en anden klasse, dansklæreren kommer til skade i private sammenhænge 

og sygemeldes derfor i en længere periode. Det betyder, at der har været vikarer i klassen, 

og derfor stoppes samtalerne, indtil begge lærere er tilbage. Da inklusionsvejlederen skal 

på barsel, afsluttes forløbet. Som det er fremgået, oplever dansklæreren ikke at være klar 

til at arbejde videre på egen hånd. Hun oplever behov for, at vejledningen kan fortsætte, 

fx med en vikar for inklusionsvejlederen, når denne går på barsel.  
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Vejledningsforløb B 

Baggrund 

I vejledningsforløb B er der søgt om vejledning i forhold til en elev (elev B), der er blevet 

diagnosticeret med Low Arrousal. Det er den tidligere dansklærer, der søgte om vejled-

ning allerede i 4. klasse, men det er den nuværende dansklærer i 5. klasse, der deltager i 

vejledningsforløbet. Den nuværende dansklærer er blevet overflyttet fra en anden skole i 

kommunen og har efter sommerferien overtaget klassen og deltager i vejledningsforløbet.  

I vejledningsforløbet deltager også AKT-læreren på skolen som observatør, da hun på sigt 

skal overtage den interne vejledningsfunktion. Forløbet afsluttes, da det vurderes af 

dansklæreren, AKT-læreren og inklusionsvejlederen, at problemstillingen omkring elev B 

er forandret. Inklusionsvejlederen foreslår dog at forsætte vejledningsforløbet med fokus 

på andre elever, dansklærer B oplever som udfordrende, men det ønsker hun ikke.  

Vejledningsforløb B løber fra oktober 2013 - februar 201416. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Se bilag 8 for en skematisk og uddybende information over aktiviteter i forløbet. 
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Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb B 

Tidsperi-

ode/ 

Aktivitet 

Forår 2013 Okt.  Nov. Dec. Jan. 

 

Feb. 

Inden vej-

lednings-

forløbet  

Skriftlig ansøgning udarbej-

des af den tidligere klasse-

lærer  

     

Vejleders 

observation 

i klassen 

 x   x  

Vejlednings-

samtaler 

 x X  x  

Interview  

Lærer/Vej-

leder 

 L/V  L/V  L/V 

Forsker på 

besøg i klas-

sen 

 x    x 

 

 

Udgangspunktet for vejledningsforløb B 

Selvom det ikke er dansklæreren, der har søgt om vejledning, har hun alligevel en bekym-

ring for elev B. Dansklæreren oplever, at elev B er urolig og har svært ved at koncentrere 

sig. Hun oplever, at elev B ofte forlader klassen, og derfor er hun bekymret for hans faglige 

udvikling, da hun ikke mener, han får det ud af undervisningen, han kan. 

Dansklærer B: ”[Elev B] er meget urolig og kan ikke koncentrere sig og kan 

ikke huske. Han er meget koncentreret om at spise, gå på toilettet, forsvinde 

væk og kan ikke fastholde sig selv i det, han skal lave… En gang imellem så 

kan jeg godt mærke, at jeg bliver irriteret over, at han hele tiden er lidt for-

styrrende. Jeg prøver ikke at være det, men en gang imellem så bliver jeg det. 

Det er selvfølgelig ærgerligt, at man ikke altid er 100 % professionel, det er 

jeg ikke”. 

Figur 22: Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb A 
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På trods af at elev B´s uro opleves udfordrende for dansklæreren, har det ikke været elev 

B og situationen omkring ham, dansklæreren har haft sværest ved at håndtere. Udfordrin-

gen for dansklæreren har snarere været en oplevelse af, at der er for mange elever, der 

har brug for noget særligt. 

Dansklærer B: ”der er rigtig mange, der har diagnoser i klassen, og det er rig-

tigt svært at huske, hvem er det nu, der har de der diagnoser, og hvad er det 

nu, der er godt for den og den. I den her inklusionstid der synes jeg, at der 

mangler noget hjælp, og det ved jeg ikke, om er nok med vejledning. Jeg synes 

rent faktisk, at der er for lidt hjælp.” 

Dansklæreren oplever, at der er mange elever, der har behov for individuel hjælp og 

støtte: ”Det er rigtigt svært at vende ryggen til og koncentrere mig om et barn, for lige plud-

selig er det en krigsmark i baggrunden”. Dansklæreren beskriver flere gange under inter-

viewene, hvordan hun oplever sin praksis som kaotisk, uoverskuelig og meget kompleks. 

Med andre ord oplever hun, det kan være svært at finde meningen med at være lærer, hun 

føler sig utilstrækkelig i forhold til at håndtere den komplekse situation i klassen: 

Dansklærer B: ”Jeg har jo altid syntes, at det var meningsfuldt at være lærer, 

men lige nu synes jeg, at det er rigtigt svært, og for første gang i rigtig rigtig 

lang tid kan jeg slet ikke se min funktion i det, ej det kan jeg godt, men jeg har 

lyst til at løbe skrigende væk.” 

Dansklæreren oplever, at hun ikke længere er fortrolig med sin lærerarbejdslivsverden, 

og derfor fremtræder denne verden ikke længere meningsfuld for hende. Hun kan ikke 

længere se sig ind i rollen som lærer, og det fænomen, som fremtræder for dansklæreren, 

er meningsløshed og magtesløshed. Særligt bliver den store diversitet af elever fremhæ-

vet som udfordrende, og hun har svært ved at se, hvordan situationen kan forandres. Hun 

peger dermed på, at elevernes forskellige behov udfordrer hendes lærerarbejdslivsver-

den, og hun er dermed intentionelt rettet mod en patologisk forståelse af problemstillin-

gen. 

Med udgangspunkt i dansklærerens oplevelse af, at hun oplever klassen som kaotisk, og 

at det at være lærer ikke længere opleves meningsfuldt, tager vejledningen sit udgangs-

punkt. 



169 
 

 

Dansklærer B´s forventninger til vejledningsforløbet: 

Dansklærer B: ”Jeg har jo altid forventning til, når der kommer nogen, der er 

eksperter, at de så giver deres ekspertise, og det vil jeg også forvente her”.  

Dansklæreren påbegynder vejledningsforløbet med en forventning om, at vejlederen er 

en ekspert, der kan forandre situationen i klassen. Hun forventer også, at det bliver en 

udfordring at have nogle til at kigge sig over skuldrene: ”noget der er rigtigt vanskeligt 

også for mig selv, det er at blive set på og blive fortalt, hvor kunne du gøre det bedre eller 

anderledes for de børn”, hendes oplevelse er, at hun allerede gør det, så godt som hun kan: 

”man synes jo, at man gør det så godt, som man overhovedet kan”.  

 

Vejledningssamtalerne 

De tre vejledningssamtaler foregår i et mødelokale på skolen. I vejledningsforløbet stiller 

inklusionsvejlederen spørgsmål, der udfolder perspektiverne for elev B´s koncentrations-

udfordringer i undervisningen; fx foreslås det, at læreren undersøger, hvornår elev B kan 

koncentrere sig, og hvad der skal til for, at han kan koncentrere sig. Samtalerne retter sig 

også mod, hvordan dansklæreren kan få skabt synlig struktur i klassen ved fx at skrive 

dagens program på tavlen, så eleverne kan få et overblik over undervisningen. Der bliver 

lavet en analyse af de opretholdende faktorer i forhold til, hvordan elev B kan få noget 

mere ud af undervisningen.  

Der bliver særligt arbejdet med følgende strategier og tilgange i vejledningsforløbet: 

 At skabe synlig struktur i undervisningen  

 At frembringe viden om elev B´s perspektiv gennem elevsamtaler 

 At arbejde med placeringen af elev B i klassen, så han får bedre muligheder for at 

bevæge sig i klassen uden at forstyrre de andre elever 

 At fokusere på elev B´s ressourcer og det han er god til 

 At arbejde med elev B´s selvværd ved at rose og anerkende og fremhæve det, elev 

B allerede kan og gør, som giver mening i skolen. 
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Gennem vejledningsforløbet har dansklæreren flere gange været meget berørt over situ-

ationen og har flere gange givet udtryk for, at hun oplever sig presset og stresset. Inklusi-

onsvejlederen har været udfordret af at arbejde i et spændingsfelt mellem at være rettet 

af formålet med inklusionsvejledningen og være rettet mod lærerens potentielle mulig-

heder for at kunne indgå i vejledningsforløbet.  

På trods af at dansklæreren forestillede sig, det ville blive svært at indgå i et vejlednings-

forløb, beskriver hun herunder, hvordan der er blevet opbygget et tillidsfuldt rum i vej-

ledningen.  

Danskærer B: ”Jeg synes, [inklusionsvejlederen] er et behageligt menneske, 

hun er ikke en, jeg har noget imod at have i klassen, eller hun er ikke en, jeg 

har noget imod at fortælle, hvordan jeg oplever det eller føler det”. 

Dansklæreren har fået tiltro til og kan være fortrolig med vejlederen. Læreren startede 

vejledningsforløbet med at være bekymret for, at der skulle komme en vejleder og obser-

vere hendes arbejde. Gennem vejlederens tilgang til læreren i vejledningsforløbet har læ-

reren imidlertid oplevet det som behageligt at blive vejledt. 

 

Dansklærerens oplevelser med at deltage i vejledningsforløb B 

Efter fire måneders forløb med både vejledningssamtaler og situeret vejledning i klassen 

fortæller dansklæreren, hvordan hun oplever, at vejlederen har kunnet gribe og møde 

hende i hendes frustrationer og meningsløshed. Vejlederen har transcenderet læreren og 

har været opmærksom på hendes tilstand og situation. Dansklæreren fremhæver blandt 

andet, at hun har kunnet læsse af, og oplever sig mødt og anerkendt blandt andet på sine 

gode relationer til eleverne. 

Dansklærer B: ”For det første har jeg fået læsset nogle ting af, for det andet 

har hun [inklusionsvejlederen] sagt nogle ting til mig, som har gjort mig glad, 

og som jeg føler, at jeg nu bliver nødt til at holde fast i… fx den her med den 

gode relation til eleverne, at jeg var god til at have en god relation til eleverne, 

det har hun set”. 
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Dansklæreren har erfaret, at det at ”blive set på” faktisk har haft en positiv betydning for 

hende. Vejlederen har transcenderet læreren, så det er blevet muligt for læreren at hæve 

sig op over sit tidligere perspektiv, hvor hun oplevede ikke at kunne gøre noget anderle-

des, fordi hun oplevede, at hun gjorde alt det, der var muligt. Fænomenet, som vejlednin-

gen tog sit afsæt i, er forandret. Inden forløbet var læreren usikker på, om det overhovedet 

var muligt at forandre sin praksis, at gøre noget anderledes end det hun allerede gjorde. 

Gennem vejledningsforløbet har læreren fundet det meningsfuldt at forholde sig reflekte-

ret til sin undervisningspraksis.  

Dansklærer B: ”Jeg synes jo, det er super godt at kunne tale med inklusions-

vejlederen, når hun sidder inde i klassen og observerer nogle ting. Det er jo 

super godt, hvis folk siger hold da op, lagde du mærke til, nej det gjorde jeg 

ikke. Jeg kan arbejde med tingene, når jeg får tingene at vide, eller tænke over 

tingene, så er det jo klart, at sådan et vejledningsforløb, det giver jo noget”. 

Vejlederen har mødt dansklæreren med udgangspunkt i lærerens nærmeste udviklings-

zone, hvilket har været betydningsfuldt som stimulerende motivation i vejledningsforlø-

bet. Vejlederen har gennem en dobbelt proces vejledt med udgangspunkt i det, læreren 

allerede gjorde, nemlig at have gode relationer til eleverne, og det, som læreren endnu 

ikke havde lært. Vejlederen har altså vejledt i spændingsfeltet mellem lærerens nuvæ-

rende kapacitet og de muligheder, der lå i lærerens potentialer. 

Vejledningsforløb B har som udgangspunkt været fokuseret på dansklærerens forhold til 

elev B, som der blev søgt om vejledning til, og derfor er der ikke blevet vejledt i forhold til 

de andre udfordringer, dansklæreren oplevede i klassen. På trods af at dansklæreren gi-

ver udtryk for, hvordan disse udfordringer præger hendes oplevelse af at være i lærerar-

bejdslivsverdenen: ”der er så meget uro, som jeg hele tiden skal tage mig af og få styr på, 

det er jo en barriere i forhold til, hvad jeg kan give [elev B], for hvis [eleverne] bare satte sig 

ned stille og roligt, så kunne faktisk rigtigt mange af dem få individuel hjælp”. Der er mange 

elever, der har brug for lærerens individuelle hjælp, og hun oplever, at der er en barriere, 

og at det ikke kan lade sig gøre at hjælpe elev B i det omfang, hun mener er nødvendigt, 

da hun oplever de andre elever som forstyrrende.  



172 
 

Dansklærer B´s særlige situation har bevirket, at hun har oplevet sig udfordret på flere 

måder, dels er hun overflyttet fra en anden skole, dels deltager hun i et vejledningsforløb, 

hun ikke selv har ønsket at deltage i, og dels oplever hun sin praksis meget overvældende 

og kompleks. Selvom det for dansklæreren har været svært og udfordrende at deltage i 

vejledningsforløbet, da hun har oplevet sig meget presset, har hun gennem vejlederens 

empati og indføling for hendes komplekse situation oplevet, at forløbet har haft betydning 

for hendes proces.  

Dansklærer B: ”At [inklusionsvejlederen] har været der, lige netop der, hvor 

jeg havde allermest brug for, at der var nogen, jeg kunne læsse af på, fordi jeg 

bare var så ked af det, det er meget luksuriøst at have [en] der tager imod ens 

problemer”. 

 

Hvad karakteriserer vejledningsforløb B 

Dansklæreren har på flere måder oplevet et grundlæggende kontroltab, dels ved at skulle 

flytte skole og dels ved at det blev forventet, at hun deltog i et vejledningsforløb, hun ikke 

selv havde ønsket, hvilket betød, at hun ikke havde været med til at definere den speci-

fikke problemstilling, vejledningen handlede om. Vejledningen har ikke taget udgangs-

punkt i det, som dansklæreren oplever som mest udfordrende, men har taget udgangs-

punkt i, at den samme problemstilling og samme situation bliver oplevet ens af både den 

tidligere lærer og dansklærer B.  

Givet dansklærerens situation har hun en oplevelse af ikke at være medbestemmende og 

oplever derfor de udfordringer, hun står med, som tilfældige og kaotiske, hvilket giver 

hende en oplevelse af meningsløshed. For dansklæreren giver det derfor ikke længere 

mening at være lærer i klassen, da hun ikke oplever, at de udfordringer, hun møder i sin 

praksis, giver mening at arbejde videre med og engagere sig i. Hele situationen er blevet 

for voldsom en belastning for hende, og derfor er de udfordringer, der møder hende i klas-

sen, snarere udfordringer, som opleves som uoverstigelige og uoverkommelige. Selvom 

Dansklærer B oplever sine praksisproblemstillinger komplekse og svære, har hun ikke 

ønsket at fortsætte med vejledningen. 
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Særlige udfordringer i vejledningsforløb B 

Det har været kendetegnende for hele vejledningsforløb B, at dansklæreren helt fra star-

ten af ikke har haft overskud og energi til at udvikle og forandre sin praksis. Hun har igen-

nem hele vejledningsforløbet været meget berørt af situationen og oplevet sig meget pres-

set. Derfor har hun haft svært ved at se meningen med at fortsætte vejledningsforløbet, 

selvom hun påpeger, at hun oplever sin klasse som meget kaotisk og som noget, der min-

der om en slagmark.  

Det har haft en særlig betydning for forløb B, at dansklærerens motiv ikke har været 

igangsættende for at deltage i vejledningsforløbet: ”det bliver meget min mærkelige situa-

tion, det at jeg er blevet forflyttet et sted hen, som jeg ikke selv har ønsket, og at jeg får nogle 

vejledningstimer, som jeg ikke selv har ønsket”. Hun oplevede ikke at have et valg om at 

deltage i vejledningsforløbet, men at det var nødvendigt for at indgå i skolens lærerfæl-

lesskab for på denne måde at kunne skabe meningsfuldhed i sin lærerarbejdslivsverden. 

 

  



174 
 

Vejledningsforløb C 

Baggrund 

I vejledningsforløb C har matematiklæreren og dansklæreren sammen søgt om vejledning 

i forhold til en elev (elev C), de oplever fylder meget og er forstyrrende i timerne.  

Når der på denne skole skal ansøges om vejledning, skal ansøgningen først godkendes af 

skoleledelsen. I dette tilfælde har ansøgningen ligget et stykke tid hos ledelsen, inden læ-

rerne får besked på, at det er et forkert ansøgningsskema, de har brugt, og de må derfor 

udarbejde en ny ansøgning. Dette betyder, at der ca. går et år, fra lærerne første gang an-

moder om vejledning, til det egentlige vejledningsforløb begynder.  

Vejledningsforløbet foregår omkring en 2. klasse. I vejledningsforløbet deltager dansklæ-

reren og matematiklæreren. Da dansklæreren sygemeldes undervejs, er det matematik-

læreren, der interviewes til denne undersøgelse.  

Vejledningsforløb C forløber over fem måneder fra september 2013 til januar 201417 

(Dette forløb følges fra anden vejledningssamtale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Se bilag 9 for en skematisk og uddybende information over aktiviteter i forløbet. 
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Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb C 

Tidsperi-

ode/ 

Aktivitet 

2012 & 2013 Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. 

 

Inden vej-

lednings-

forløbet  

Der går et år, fra lærerne an-

søger om at få vejledning, og 

til at vejledningen påbegyn-

des. 

     

Vejleders 

observation 

i klassen 

 X x  x  

Vejlednings-

samtaler 

 X x x x  

Interview  

Lærer/Vej-

leder 

 V  L/V  L/V 

Brud i vej-

ledningsfor-

løbet 

 Dansk-

lærer 

skal ope-

reres og 

sygemel-

des 

Praktikan-

ter i klassen, 

der skal stå 

for under-

visningen 

  Mate-

matik-

lærer 

går på 

barsel 

Forsker på 

besøg i klas-

sen 

    x x 

 

 

Udgangspunktet for vejledningsforløb C 

Matematiklærer C: ”Vi har en dreng i klassen, der fylder rigtigt meget, og jeg 

bruger meget tid på ham… Det har påvirket mig på den måde, at jeg nogle 

gange er kommet ind og tænkt altså, hvordan mon han har det i dag, hvilken 

time bliver det. Jeg har tænkt meget over, hvordan reagerer han.” 

Figur 23: Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb A 
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Matematiklæreren oplever, at hun bruger uforholdsmæssigt meget tid på elev C i forhold 

til de andre elever, og at hun påvirkes personligt af situationen i klassen. Hun bekymrer 

sig over, hvordan hendes matematiktimer i elev C´s klasse vil forløbe, og er i stigende grad 

urolig for, om elev C vil forstyrre undervisningen. Den fortrolighed og selvfølgelighed, læ-

reren tidligere oplevede i sin lærerarbejdslivsverden, er forandret, og hun er bekymret og 

usikker på, hvad der venter hende, når hun træder ind ad døren til klassen.  

Matematiklærer C: ”Frygten var der også nogle gange lidt, altså åh, hvordan 

bliver det i dag, og hvordan skal jeg bære mig ad, altså hvordan får han spole-

ret min undervisning. Der var f.eks. også en dag, hvor jeg stod og underviste, 

så hev han stikket til computeren ud, og så går det jo bare i sort, og så står 

man der”.  

Matematiklærer C er intentionelt rettet af frygt for om elev C spolerer hendes undervis-

ning. Hun oplever derfor et konstant dilemma i forhold til at have planlagt et undervis-

ningsforløb og samtidig være i tvivl om, om elev C vil forstyrre undervisningen på en 

måde, som kræver, at hun hurtigt kan forandre det planlagte. Hun fortæller: ”jeg er spændt 

på, om jeg kan klare det psykisk at gå på arbejde, og vide at man ikke synes, at man gør det 

godt nok”. Læreren oplever, at hendes eksistentielle betingelser for at være lærer er for-

andrede, og hun bliver derfor usikker på sig selv og sine faglige kundskaber. Situationen 

har gjort, at matematiklærerens selvforståelse som lærer er blevet påvirket, og hun ople-

ver derfor sin lærerarbejdslivsverden så forandret, at hun er spændt på, om hun kan klare 

det psykisk.  

Med udgangspunkt i disse forhold i matematiklærerens fremtrådte lærerarbejdslivsver-

den begynder vejledningen. 

 

Matematiklærer C´s forventninger til vejledningsforløbet: 

Matematiklæreren kan mærke, hvordan udfordringen i hendes praksis påvirker hendes 

faglige selvforståelse og hendes oplevelse af at være lærer. Hun er blevet mere og mere 

usikker på sig selv som lærer, derfor håber hun på, at der kan komme nogle eksperter 

med en løsning, der kan forandre situationen. 
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Matematiklærer C: ”Jeg forventede, at [inklusionsvejlederen] kom med nogle 

redskaber, som vi kunne tage til os og direkte bruge, og jeg havde nok tænkt 

mere vejledning på den måde, at de kommer med en løsning”.  

Læreren oplever sin lærerarbejdslivsverden som meningsløs, og hun er intentionelt rettet 

mod elev C som den problembærende. Hun oplever, han spolerer hendes undervisning, 

og hun har svært ved at finde frem til, hvordan hun kan forandre situationen i klassen, 

hvilket har betydning for hendes oplevelse af at være i klassen. 

 

Vejledningssamtalerne 

De fire vejledningssamtaler foregår i et mødelokale på skolen. I den første samtale delta-

ger både dansklæreren og matematiklæreren. Dansklæreren bliver sygemeldt og deltager 

ikke i de næste to samtaler, men deltager i den sidste og evaluerende samtale. I udgangs-

punktet ønsker lærerne at kunne bruge mindre tid på elev C, så der også kan blive plads 

til de andre elever, og de har et ønske om, at elev C ikke kommer til at forstyrre undervis-

ningen.  

Der bliver særligt arbejdet med følgende strategier og tilgange i vejledningsforløbet: 

 I vejledningssamtalen tales der om, hvordan der kan skabes en tydeligere struk-

tur i undervisningen, og at lærerne skal fremstå tydeligere  

 At have samtaler med elev C for herved at give ham redskaber til at undgå kon-

flikter 

 Fokus på elev C´s ressourcer  

 Forudsigelighed og forebyggelse af konflikter med elev C. Der arbejdes med at 

lave strategier til at arbejde forebyggende, så elev C får mulighed for at vise andre 

sider af sig selv i klassen. 

 

Noget af det, matematiklæreren fremhæver som betydningsfuldt for vejledningsproces-

sen, er vejlederens tilgang: 

Matematiklærer C: ”Jeg synes, at [inklusionsvejlederen] har været rigtigt åben 

og rigtig let at snakke med og har været forstående overfor problemet. Hun 



178 
 

har også sagt, at vi gør rigtig mange gode ting i forvejen. Så har hun også været 

anerkendende i sin måde, det synes jeg også, har været rigtigt positivt. Var 

der nu kommet en vejleder og havde kritiseret alt, hvad man gjorde fra starten 

af, kunne det godt ske, at man ville lukke af. Man ville tænke, at man ikke dur 

til noget, og man ikke gør det godt nok, sådan har det bestemt ikke været” 

Matematiklæreren fremhæver, at det er vejlederens særlige tilgang, der har været betyd-

ningsfuld for hendes oplevelse af at deltage i vejledningsforløbet. Gennem opmuntringer 

og vejlederens tro på matematiklærerens potentielle mulighed for at kunne forandre si-

tuationen har matematiklæreren været åben overfor vejlederen. Læreren oplever, at vej-

lederen har haft forståelse for hendes situation, og det har givet læreren tillid til vejlede-

ren, så de sammen har kunnet finde frem til forandringer af situationen.  

Matematiklærer C: ”[Inklusionsvejlederen] kunne se mig som mælkebøtte-

passer, og at jeg var rigtig god til at tage mig af sådan nogle børn, at jeg havde 

en ro i klassen, når jeg underviste, og det smittede generelt af. Det er noget af 

det, jeg husker, og som jeg også er blevet endnu mere opmærksom på, idet at 

hun har sagt det”. 

Vejlederen har vist forståelse for lærerens proces og har givet hende mulighed for at dele 

sin oplevelse af frustration. Vejlederen har desuden fremhævet de tiltag, læreren allerede 

havde sat i gang, og særlig peget på matematiklærerens ressourcer i form af empati og 

indføling med elever, der har det svært.  

 

Matematiklærerens oplevelser med at deltage i vejledningsforløb C 

Efter en vejledningsproces på fire måneder med både vejledningssamtaler og inklusions-

vejlederens observationer i klassen fortæller matematiklærer C, at hun efter vejlednings-

forløbet: ”er blevet mere selvsikker i undervisningssammenhænge og har fået troen på, at 

det jeg gør, er rigtigt… så jeg kan klare endnu mere”. Matematiklæreren er efter vejled-

ningsforløbet blevet mere opmærksom på, hvordan hun kan håndtere situationerne i un-

dervisningssammenhænge ved at være mere tydelig og tage ledelsen i klassen: ”Det der 

med at sætte tydelige grænser… at det er mig, der bestemmer, og det skal han bare vide”. 

Hun har overtaget styringen og ledelsen i klassen, og hun bekymrer sig ikke længere om, 
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hvordan hendes timer vil forløbe, da hun har fået strategier til ikke at lade elev C forstyrre 

undervisningen. 

Matematiklærer C: ”Jeg har ikke den samme frygt mere, fordi jeg har fået 

nogle redskaber til, hvad jeg kan gøre… Jeg har haft [elev C] ude til nogle sam-

taler ... Det havde jeg ikke gjort, hvis jeg ikke havde fået vejledning… Jeg har 

altid haft et rigtigt godt forhold til ham, men jeg ser nok anderledes på ham 

nu, han skal ikke have lov til at styre, det er mig, der bestemmer. Så frygten er 

der ikke for, at han skal overtage mere.” 

Det fænomen, som matematiklæreren i første omgang havde søgt om vejledning til, er 

forandret, og hun har ikke længere bekymrende forestillinger om, hvordan hendes under-

visning kommer til at forløbe. Hun har nu fået en oplevelse af, at det er hende, der bestem-

mer, og hende, der har rollen som klassens leder.  

I det intersubjektive møde mellem vejlederen og læreren har læreren fået mulighed for at 

transcendere sit tidligere perspektiv, hvilket betyder, at fænomenet er forandret.  Der er 

opstået et nyt fænomen, hvor lærerens forståelse for problemstillingen i klassen er foran-

dret. Tidligere oplevede hun, at hele problemstillingen handlede om elev C´s forstyrrende 

adfærd i klassen, og at hun stod magtesløs i forhold til at kunne håndtere dette. Efter vej-

ledningsforløbet er matematiklærerens selvforståelse forandret. Hun har nu ledelsen i 

klassen og er bevidst om, hvordan hun kan bestemme, hvad der skal ske i klassen. Herud-

over har hun har fået strategier, der gør, at elev C ikke forstyrrer undervisningen længere. 

Med andre ord kan man sige, at hendes oplevelse af at være i lærerarbejdslivsverdenen 

er forandret gennem en ny erkendelse af og forståelse for, hvordan hun kan påtage sig 

ledelsen i klassen og udvikle en praksis, der gør, at elev C ikke forstyrrer.  

I vejledningssamtalerne er der fokuseret på elev C’s ressourcer frem for på det, han har 

svært ved: ”Det har også været den positive tilgang, altså hvad er det for nogle kompetencer, 

han har, og sætte mere fokus på det”. Det bidrager til at forandre matematiklærer C´s sam-

lede forståelse af elev C og af sig selv som lærer, hvilket bidrager til forandringer i sam-

spillet med og relationen til elev C. Det ser ud til at have givet elev C mulighed for at erfare 

sig selv på nye måder som en mere kompetent deltager i skolen og dermed mulighed for 

positive selvbilleder og nye oplevelser af at være en del af klassen. 
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Selvom matematiklærer C fremhæver, at vejledningsforløbet har været gavnligt og betyd-

ningsfuldt for hende, ligger der et fortsat arbejde i udviklingen af en dynamisk pædago-

gisk og inkluderende kontekst. Problemstillingen, der var søgt om vejledning til, har for-

andret sig, men der er nu behov for at se nærmere på, hvordan relationen mellem eleverne 

udfolder sig i klassen, og derfor er der behov for, at læreren fortsat får mulighed for at 

reflektere over sin praksis.  

Matematiklærer C: ”Det jeg oplever generelt, er, at vi har ligesom fået løst det, 

vi havde, men nu er der bare andre problematikker omkring [elev C], … for nu 

er det bare andre ting, der fylder. Nu er det i forhold til hans kammerater, de 

begynder at tage afstand til ham i klassen, fordi han stadigvæk fylder meget. 

Det er ikke en konflikt med os lærere mere, men konflikter med kammera-

terne, der fylder. 

 

Hvad karakteriserer vejledningsforløb C 

Matematiklæreren havde inden vejledningsforløbet en oplevelse af utryghed, når hun 

skulle undervise i klassen. Hun var begyndt at blive mere og mere usikker på sig selv, 

inden hun trådte ind i klassen, hvilket havde indflydelse på hendes selvforståelse som læ-

rer. Hendes meningshorisont var dermed blevet uklar, og hun var i tvivl om, hvorvidt hun 

kunne klare det psykisk at være lærer, da hun havde svært ved at se, hvordan hendes 

situation kunne forandres. Dette resulterede i, at hendes selvforståelse som lærer blev 

påvirket og hun begyndte at vende situationen mod sig selv og tage udfordringen person-

ligt. Selvfølgeligheden og fortroligheden i hendes lærerarbejdslivsverden var blevet 

brudt, der var sket en forandring, der bevirkede, at hun begyndte at tvivle på sig selv og 

sine faglige og professionelle evner. 

Inden vejledningsforløbet havde matematiklæreren et håb om, at inklusionsvejlederen 

havde konkrete forslag til redskaber og værktøjer, der kunne benyttes direkte i klassen 

her og nu. Med andre ord ønskede matematiklæreren, at vejlederen nærmest på magisk 

vis kunne forandre situationen.  

Matematiklærer C: ”Jeg havde nok tænkt vejledning på den måde, at de kom-

mer med en løsning, og det synes jeg er rigtigt fint, at [inklusionsvejlederen] 



181 
 

ikke gør, at det egentlig er, at vi sidder og taler åbent om det, og vi taler om 

ressourcer og hele vejen omkring, at få os til at tænke over, hvad vi egentlig 

har brug for, og hvad vi ser som en løsning og så i samarbejde, at vi finder 

frem til nogle deciderede redskaber. Så jeg synes, det har været rigtigt positivt 

og brugbart.” 

Efter vejledningsforløbet fremhæver matematiklæreren, at hun alligevel oplever vejled-

ningsforløbet som brugbart, selvom vejlederen ikke er kommet med hurtige og nemme 

løsninger, men at det netop er gennem vejlederens og matematiklærerens samarbejde 

omkring problemstillingen, at der er fundet frem til nye og potentielle handlemåder, som 

har skabt forandringer gennem et langstrakt og hårdt arbejde over tid.  

 

Særlige udfordringer i vejledningsforløb C 

I dette forløb har der været udfordringer af mere organisatorisk art i form af, at ansøg-

ningsprocessen trak ud, og der gik over et år, inden lærerne fik tilbudt det søgte vejled-

ningsforløb, den ene lærer (dansklæreren) sygemeldes over en længere periode, og vej-

ledningen stopper, selvom matematiklæreren stadig oplever behov for vejledning.  

 

  



182 
 

Vejledningsforløb D 

Baggrund 

I vejledningsforløb D har matematiklæreren og dansklæreren søgt om vejledning til deres 

7. klasse. Lærerne oplever, at de har en elev (elev D), som styrer hele klassen, og at de 

andre elever er bange for ham. Lærerne fornemmer, at der foregår mange ting i frikvarte-

rerne, som har indflydelse på, hvordan klassen arbejder og trives i timerne. 

Når et vejledningsforløb sættes i gang i denne kommune, forventes det, at alle lærere, der 

er tilknyttet klassen, deltager i vejledningssamtalerne. Det forventes også, at den nærme-

ste leder, som i dette tilfælde er udskolingslederen, deltager, særligt i den første samtale 

og den evaluerende samtale. Ud over at alle lærerne skal deltage i samtalerne, forventes 

det også, at de indgår aktivt i de forskellige tiltag, der bliver sat i gang.  

I forløb D foregår der et samarbejde mellem to inklusionsvejledere, der både deltager i 

vejledningssamtalerne og observerer i klassen; det er kun den ene inklusionsvejleder, der 

bliver interviewet til denne undersøgelse. Det er dansklæreren og matematiklæreren, der 

bliver interviewet, da de er klassens lærerteam. Vejledningsforløbet løber over seks må-

neder fra januar 2014 – juni 201418.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Se bilag 10 for en skematisk og uddybende information over aktiviteter i forløbet. 
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Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb D 

Tidsperi-

ode/ 

Aktivitet 

Efterår 

2013 

Jan. Feb. Marts April Maj 

 

Juni 

Inden vej-

lednings-

forløbet  

Lærerne har 

på intranettet 

ansøgt om vej-

ledning 

      

Vejleders 

observa-

tion i klas-

sen 

 X X X X  X 

Interven-

tion i klas-

sen 

 Klasse-

møde: 

Mobilte-

lefoner 

(Vejle-

der) 

Klasse-

møde: 

Komme 

for sent 

(Vejle-

der) 

Klasse-

møde: Lek-

tier 

(Vejleder) 

  Klasse-

møde: 

Venskaber 

og samhø-

righed 

(Dansklæ-

rer) 

Vejled-

nings-

samtaler 

 X 

Fire læ-

rere og 

AKT 

 X 3.3:  

Fire lærere 

og Leder 

 

X 24.3: 

Fire lærere 

X:  

Fire læ-

rere og 

Leder 

X:  

Tre læ-

rere og 

AKT 

X:  

Evalue-

rende 

samtale 

med 

DL/ML og 

Leder 

Interview  

Dansklæ-

rer/Mate-

matiklæ-

rer/Vejle-

der 

 DL  

ML 

V 

  DL  

ML 

V DL  

ML 

V 



184 
 

Brud i vej-

lednings-

forløbet 

 Dansk-

lærer 

trues te-

lefonisk i 

weeken-

den af 

elever 

fra sko-

len 

 Matema-

tiklærer 

sygemel-

des pga. 

dårlig 

skulder 

 

AKT-læ-

rer syge-

meldes 

pga. 

stress  

 

Fysiklæ-

rer syge-

meldes 

pga. 

stress  

 

Skolele-

delsen 

vælger i 

det kom-

mende 

skoleår at 

lave hold-

deling. 

Derfor af-

sluttes 

vejled-

ningsfor-

løbet op 

til som-

merferien. 

Forsker 

på besøg i 

klassen 

 x x    X 

   

 

Udgangspunktet for vejledningsforløb D 

Dansklærer D: ”Vi har i år overtaget en 7. klasse, og den er meget speciel … Jeg 

synes faktisk, det har været rigtigt svært at finde ud af, hvordan man skulle 

tackle dem… Jeg er jo ikke uddannet til at kunne inkludere alt og alle, jeg tæn-

ker nok, at jeg kommer til at føle mig utilstrækkelig, og jo større spredning jeg 

skal have på, jo sværere synes jeg, det bliver, hvis jeg ikke får redskaberne til 

det… ”. 

Lærerne oplever, at klassemiljøet er meget dårligt. Der er fysiske slåskampe mellem ele-

verne, særligt i pigegruppen har der været et problem i længere tid, og en pige er blevet 

sendt hjem i en uge på grund af trusler mod en anden elev. Der er flere elever, der føler 

sig utrygge, og der har været henvendelser fra forældre med bekymringer for deres børns 

trivsel. Dansklæreren fortæller, at hun oplever sig utilstrækkelig og synes, det er svært at 

Figur 24: Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb D 
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skulle rumme en stor diversitet af elever. Hun oplever et misforhold mellem sine kompe-

tencer og det at imødekomme og indfri de politiske forventninger til at skulle inkludere 

en større diversitet af elever. Hun kommer derfor til at opleve sin faglighed som utilstræk-

kelig, hvilket får betydning for hendes oplevelse af at være i lærerarbejdslivsverden og 

hendes selvforståelse som lærer: 

Dansklærer D: ”Jeg er træt, jeg føler mig brugt, når jeg kommer hjem. Jeg skal 

da ikke være bleg for at indrømme, at da vi skulle starte efter 14 dages julefe-

rie, der havde jeg ikke lyst til at komme herud”. 

Der er sket så store forandringer i dansklærerens lærerarbejdslivsverden, at hun har mi-

stet lysten til at være lærer. Fænomenet, der fremtræder for dansklæreren, er, at hendes 

eksistentielle selvforståelse som lærer er forandret, så hun oplever at hun ikke kan hånd-

tere den aktuelle udfordring, hun står overfor, og at hele hendes lærerarbejdslivsverden 

er blevet uoverskuelig. 

Matematiklæreren oplever, at hun skal håndtere en række opgaver, som ligger uden for 

hendes forståelse af, hvad en lærer skal. Det giver ikke længere mening for hende at være 

i lærerarbejdslivsverden, så også hendes eksistens som lærer er truet.  

Matematiklærer D: ”Jeg har overvejet, om det er det værd at skulle være klas-

selærer i sådan en klasse i forhold til alle de konflikter og ting og sager, man 

hele tiden skal rende til, det tapper en for energi og lyst til måske at tænke 

kreativt i forhold til ens arbejde. For nogle gange er det jo bare brandslukning, 

man er ude i, og det er jo ikke det, jeg synes er sjovt som skolelærer, det synes 

jeg er drønhamrende irriterende. 

Matematiklærerens intentionalitet og mening med at være lærer er ikke at skulle hånd-

tere akutte konflikter og kriser hver dag, og derfor giver lærerarbejdslivsverdenen ikke 

længere mening for hende. Hun overvejer derfor at forlade sin aktuelle funktion som klas-

selærer.  
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Lærernes forventninger til vejledningsforløbet: 

Inden vejledningsforløbet går i gang, har både matematiklæreren og dansklæreren nogle 

særlige forventninger til, at vejledningen kan være med til at give dem hjælpemidler og 

fremgangsmåder, der kan forandre situationen her og nu: 

Dansklærer D: ”Min forhåbning det er at få nogle redskaber til, hvordan jeg 

kan tackle de her unger lige her og nu, men også nogle redskaber til, hvordan 

jeg kan gøre fremover, hvis der opstår nogle situationer.” 

Matematiklærer D: ”Det er ikke, fordi jeg forventer, at jeg skal vide en masse 

teoretisk om, hvad der ligger bag, men et eller andet fuldstændig konkret, så 

kan du gøre sådan og sådan og sådan”. 

Lærerne ønsker altså hurtige og nemme løsninger, de ønsker nogle konkrete metoder, der 

virker her og nu. Som udgangspunkt håber lærerne derfor på, at vejledningen på enkel og 

næsten magisk vis kan få dét til at forsvinde, som de oplever truer deres eksistens som 

lærere. Med udgangspunkt i denne komplekse situation tager vejledningsforløbet sit af-

sæt. 

 

Vejledningssamtalerne 

De fem vejledningssamtaler foregår i et møderum på skolen med deltagelse af alle læ-

rerne, der er tilknyttet klassen. Lederen af udskolingen deltager også i flere af vejlednings-

samtalerne. I den første samtale fortæller dansklæreren, at hun i weekenden har modta-

get en besked på mobiltelefonen, hvor hun og hendes familie bliver truet. Stemningen på 

mødet er meget trykket, og lærerne virker opgivende og frustrerede. De fortæller, at de 

ikke ved, hvad de skal gøre, og ikke har idéer til at komme videre.   

I vejledningen bliver det foreslået, at der skal arbejdes med klassekulturen; at få sat gang 

i en positiv spiral, hvor det er godt at være fagligt dygtig, hvor der er tydelige rammer og 

klare aftaler for, hvad eleverne må og ikke må. Det foreslås blandt andet at benytte meto-

den `Klassemødet`, og et andet tiltag kunne være at lave forskellig tests af eleverne for 

herigennem at få en tydeligere viden om elevernes forskellige ressourcer og udfordringer. 
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Der bliver særligt arbejdet med følgende strategier og tilgange i vejledningsforløbet: 

 Tydelig klasseledelse 

 Klassemøder, som i første omgang udføres af inklusionsvejlederen og til sidst af 

dansklæreren 

 Fokus på ressourcerne i klassen 

 Større viden om og indsigt i elevernes forudsætninger gennem tests (PSV og 

CHIPS). Resultaterne af disse tests bliver formidlet i vejledningssamtalerne, hvor 

lærerne har mulighed for at få dem uddybet og forklaret. 

Lærerne oplever, at vejledernes tilgang har været betydningsfuld for deres oplevelse af at 

deltage i vejledningsforløbet: 

Dansklærer D: ”[Inklusionsvejlederne] har haft tid til os, det synes jeg er rig-

tigt vigtigt. Det er ikke sådan, at jeg har følt, at de sad og sagde, kom nu videre. 

Det har virket til, at de har haft tid til os og haft lyst til at høre på, hvad vi havde 

at sige, og det synes jeg har været vigtigt” 

Vejlederne har taget udgangspunkt i lærernes situation, de har vist empati og forståelse 

for lærerne og har været rettet intentionelt mod at arbejde med det dominerende motiv, 

og det som gav mening for lærerne i vejledningsforløbet.  

Matematiklærer D: ”Jeg synes, [inklusionsvejlederne] har været gode til at 

sætte sig ind i, at vi har stået i lort til halsen… altså de har godt kunnet følge 

os i de ting, vi sagde, og er kommet med gode ting, og vi havde en god dialog 

om, hvad der skal til... De har spurgt meget ind til, hvordan vi havde det … det 

har ikke kun været et spørgsmål om at få en klasse, der er god, men også at vi 

er med i det, og at vi kommer til at føle et ejerskab over det, at det ikke bare 

er noget, de dikterer, men at det er en dialog mellem vejlederen og os, og hvad 

vi kunne tænke os”. 

Lærernes oplevelser med at deltage i vejledningsforløb D 

Efter seks måneders vejledningsforløb bestående af samtaler, observationer og direkte 

vejledning i klassen fortæller lærerne, hvordan de har forandret forståelser af problem-

stillingen. Dels har de fået mulighed for at anlægge forskellige perspektiver på problem-

stillingen, de havde søgt om vejledning til, og fået nye forståelser af elevernes ressourcer 
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og udfordringer, og dels har de fået nogle strategier og metoder til at kunne skabe foran-

dringer i praksis.  

Dansklærer D: ” Jeg har fået ungerne placeret på en anden måde i mit hoved, 

end de var, inden vi startede. Der var det et stort miskmask, og hvor jeg faktisk 

ikke kunne finde ud af, hvem jeg egentlig havde styr på, og hvem jeg ikke 

havde styr på”.  

Begge lærere oplevede tidligere, at de manglede muligheder for at kunne forandre situa-

tionen, og de havde mistet meget af lysten til og meningen med at være lærer – dvs., deres 

motivation for lærerarbejdet var reduceret. Der var opstået et brud i deres meningshori-

sont, da deres lærerarbejdslivsverden blev oplevet som forandret. Den lærerarbejdslivs-

verden, som de oplevede fortrolighed med, og som fremtrådte selvfølgeligt for dem, var 

forandret. Det dialogiske greb mellem lærerne og deres praksis var blevet brudt, hvilket 

gjorde, at arbejdssituationen ikke længere gav mening. Lærernes meningshorisont blev 

derfor uklar, og de kunne ikke længere se en sammenhæng imellem de udfordringer, de 

stod i, og deres virke som lærere.  

Det har været vigtigt for lærerne, at de har oplevet at være medbestemmende omkring de 

tiltag, der blev sat i gang i vejledningsforløbet. Matematiklæreren fortæller, hvordan hun 

oplever dialogen med inklusionsvejlederne som frugtbar: ”det ikke bare er noget, [inklusi-

onsvejlederne] dikterer, men det er en dialog mellem vejlederen og os, og hvad vi kunne 

tænke os”.  Lærerne har fået en oplevelse af ikke at blive fremmedgjorte af at skulle følge 

almengyldige og prædefinerede metoder og modeller, men har fået vejledning, der var 

rettet mod deres situerede problemstilling og deres specifikke udfordringer. Matematik-

læreren har skullet forandre sin måde at forvalte og planlægge undervisningen på. Hun 

har skullet være mere bestemt og eksplicit omkring, hvad hun forventede af eleverne. Hun 

har derfor oplevet det udfordrende at skulle det, som hendes omverden kræver, nemlig 

at hun er specifik og eksplicit, og det som hun er rettet imod, fx at være, kreativ og impro-

viserende i sin undervisning, da hun gerne vil undervise på måder, der er vanskelige at 

forene med denne nødvendighed. 

Matematiklærer D: ”det synes jeg faktisk i starten var rigtigt svært, men jeg 

blev nødt til at være meget præcis i forhold til, hvordan jeg vil have tingene, 
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og det synes jeg faktisk var svært til at starte med. Det er noget, man sådan 

lige skal lære, for i bund og grund ved jeg jo godt, hvordan jeg vil have det, 

men så at være meget præcis i det, det synes jeg har været svært”. 

Dansklæreren har fra starten af vejledningsforløbet været mere berørt af situationen end 

matematiklæreren. Dansklæreren og hendes familie er blevet truet over telefonen, og hun 

har haft svært ved at se meningen med at fortsætte som lærer. 

Dansklærer D: ”Da vi i sin tid startede det her, der var jeg så langt ude, så jeg 

overvejede, om jeg gad være lærer mere, hvis det skulle fortsætte på denne 

måde her, og sådan har jeg det slet slet ikke mere… fordi jeg har fået nogle 

andre midler at gøre noget på, end jeg kendte i forvejen, det synes jeg er rart, 

så jeg føler mig bedre rustet”. 

Dansklærerens selvforståelse som lærer er blevet forandret gennem vejledningsforløbet. 

Fænomenet, der fremtrådte inden forløbet, var, at læreren oplevede sine kompetencer 

utilstrækkelige, og hun oplevede, at hun ikke kunne håndtere den komplekse situation, 

hun stod i.  

 

Hvad karakteriserer vejledningsforløb D 

Inden vejledningsforløbet blev påbegyndt, oplevede begge lærere sig meget frustrerede 

og meget pressede. Dette betød, at de havde svært ved at finde meningen med at være 

lærer og ønskede i første omgang at få fjernet det, der truede det meningsfyldte i deres 

lærerarbejdslivsverden. Begge lærere pegede på, at det særligt var én elev, der havde ud-

fordret dem, og ligesom i de øvrige vejledningsforløb rettede lærerne her deres problem-

forståelser mod en mere patologisk forståelse af problemstillingen og ikke mod en situe-

ret praksisforståelse. Efter vejledningsforløbet fortæller lærerne, hvordan deres forstå-

else af problematikken har forandret sig.  

Dansklærer D: ”Ja, da vi startede, var det jo denne her ene dreng, der var pro-

blemet, men efterhånden som vi arbejdede, så var det jo egentlig klassen, der 

var problemet, for de andre var jo ikke stærke nok til at modstå ham. Og det 
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var jo det, vi skulle hjælpe dem med... Så på den måde gik det jo fra at være et 

enkelt individ til, at det var hele klassen, der skulle arbejdes med”. 

Matematiklærer D: ”I starten der troede jeg, at det var meget en elev eller må-

ske to elever, det handlede om, og nu så tænker jeg, at det ikke nødvendigvis 

er de to, man skal gøre noget ved… det er faktisk dem, der ved, hvad der skal 

til for at gå i skole. Det er det positive, vi skal have til at forgrene sig ud, og 

ikke det negative, man behøver at tage fat i”. 

Lærernes umiddelbare erkendelser tog afsæt i, at der skulle arbejdes med at forandre el-

ler måske endda fjerne den elev, de oplevede var den problembærende. Gennem vejled-

ningsforløbet blev det muligt for dem at reflektere over situationen i klassen. Dette gav 

mulighed for, at fænomenet blev forandret fra at se en elev som årsagen til den spændte 

situation i klassen, til at se hvordan det at arbejde med hele klassen kunne gøre en forskel. 

Lærerne har gennem et vedvarende hårdt arbejde fået øje på andre måder at arbejde med 

problemstillingen på, blandt andet ved at fokusere på det positive og lade det fylde mere 

end det negative. På denne måde har det været muligt at forandre fænomenet. Deres læ-

rerarbejdslivsverden er blevet forandret. 

Dansklærer D: ”Vejledningen har jo givet mig arbejdsglæden tilbage, det er 

der da ingen tvivl om, og jeg skal da være ærlig at sige, at jeg var tæt på at sige, 

det her det orker jeg simpelthen ikke mere, det magter jeg ikke, det går jeg 

ned på”. 

Matematiklærer D: ”Det er jo det, når man står der, og man synes, det er noget 

lort for øjeblikket, så vil man gerne have den hurtige løsning, og i bagklogska-

bens klare lys så kan jeg jo sagtens se det, men når man står der, så håber man 

jo bare på, de kommer med et eller andet og siger, så skal du gøre sådan og 

sådan, og så gør jeg det, og så er alt perfekt om en måned. Her bagefter så ved 

man jo godt, det ikke er sådan, men man er jo desperat”. 
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Særlige udfordringer i vejledningsforløb D 

I midten af vejledningsforløbet sygemeldes fysiklæreren og AKT-læreren af stress. Mate-

matiklæreren sygemeldes i en kortere periode, da hun har fået en fysisk skade. De andre 

lærere fortsætter dog vejledningsforløbet, selvom der er lærere, der er sygemeldte. Vej-

ledningsforløbet slutter op til sommerferien, da skoleledelsen vælger at bryde alle de 

kommende 8. klasser op og lave holddeling i stedet for klasser næste skoleår. 

Matematiklærer D: ”Jeg kan ikke forstå min ledelses beslutning til næste skole 

år, når vi har brugt så ufattelig mange timer på det her, at hverken dansklæ-

reren eller jeg skal være på kommende ottende årgang… Jeg synes bare, at når 

man har lagt så stort et arbejde i det her og brugt så mange timer, for det er 

langt over, hvad klasselærertiden er til, så det er at smide det i skraldespan-

den på et eller andet plan”. 

At lærerne ikke har være inddraget i ledelsens beslutning, kan have betydning for, hvor-

dan lærernes motivation for at deltage i andre vejledningsforløb vil være. Lærerne har 

brugt meget tid og energi på at deltage, være reflekterende og nysgerrige på, hvilke mu-

ligheder der var for at forandre deres situation, og her beskriver matematiklæreren, at 

hun oplever det nærmest som spildt. 
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Opsamling af de fire vejledningsforløb 

I de fire cases har der vist sig nogle centrale og gennemgående fænomener i lærernes op-

levelser af at deltage i vejledningsforløbene.  

Lærernes udgangspunkt for den første vejledningssamtale har flere fælles karakteristika. 

 Det er svært at finde mening i den situation, de står i.  

 Dette er foranlediget af de forandringer, de har oplevet i deres lærerarbejdslivs-

verden.  

 Det er svært for dem at finde frem til, hvordan de kan håndtere den situation, de 

står i, selvom de har prøvet med forskellige tiltag, er det ikke lykkedes dem at for-

andre situationen i forhold til problemstillingen, der er søgt om vejledning til.  

 Gennem vejledningsforløbene forandrer lærerne deres perspektiver og forståelse 

af problemstillingen 

 Efter vejledningsforløbene oplever lærerne bedre muligheder for at håndtere de 

vanskeligheder, der var anledning til at søge vejledning.  

Når lærernes oplevelse af mening og motivation i arbejdet forsvinder, bryder den fortro-

lige og velkendte meningshorisont sammen, og de mål, lærernes intentioner er rettet mod, 

bliver ikke mulige at nå, og det, der er nødvendigt for lærerne at rette deres intentioner 

mod, virker ikke meningsfuldt for dem. Hos nogle lærere opleves dette sammenbrud som 

irritation, frustration og rådvildhed, hos andre som afmagt og tab af handlekraft og hos 

andre igen som eksistentiel opløsning og tvivl om egne kompetencer som lærer og person. 

I arbejdet på at fastholde eller genvinde fodfæstet i disse vanskelige situationer med sta-

dige udfordringer i lærerarbejdet fokuserer lærerne før vejledningsforløbene på det, de 

kender, det de har erfaringer med virker – og når det ikke virker i forhold til de nye, kræ-

vende udfordringer, søger de ekspertbistand og håber, at vejledningsforløbet kan levere 

hurtige løsninger. 

Vejlederne transcenderer lærernes situation, dvs., vejlederne kender lærerarbejdslivet og 

kan forstå lærernes oplevelser, og samtidig kan vejlederne se de vanskelige situationer 

fra flere perspektiver. I dialog med lærerne kan vejlederne undersøge den aktuelle situa-
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tion og den enkelte lærers ressourcer i forhold til situationen. Lærernes perspektiver ind-

drages på denne måde som forudsætning for vejledningsprocesserne. I analyserne af 

dette samarbejde har vejledningsfænomenet vist sig at have en karakteristisk kvalitet. 

Vejledningsfænomenets struktur kan karakteriseres som processer med karakteristiske 

kvaliteter, en form for ’faser’ i vejledningsarbejdet, fra lærernes oplevelser af ’fastlåsthed 

og sammenbrud i arbejdslivets meningshorisont’, gennem vejledningsprocesser med ’be-

tydningsfulde øjeblikke med perspektivåbninger’ og frem mod ’fælles transcenderende 

perspektiver’. Denne fænomenale struktur karakteriseres i modellen nedenfor, og derpå 

udfolder jeg, hvordan denne struktur, dvs. vejledningsfænomenet, kan forklares som et 

processuelt forløb med en begyndelsesfase, en perspektivåbnende forandringsfase og en 

afsluttende konsolideringsfase. 

 

Karakteristisk struktur i lærernes oplevelser af vejledningsforløb 

 

                                                         Figur 25: Karakteristisk struktur i lærernes oplevelser af vejledningsforløb19 

                                                        
19 Se bilag 11 for en model i fuld størrelse 
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Modellen illustrerer vejledningsfænomenets karakteristiske struktur, der begynder med 

’fastlåsthed og sammenbrud i arbejdslivets meningshorisont’, i vejledningsprocesserne 

bevæges og forandres forståelsen og perspektivet gennem ’betydningsfulde øjeblikke 

med perspektivåbninger’, og i slutfasen konsolideres en reetablering af meningshorison-

ten gennem ’fælles transcenderende perspektiver’. Nedenfor bliver disse faser udfoldet 

og diskuteret.  

 

Fase 1: Fastlåsthed og sammenbrud i arbejdslivets meningshorisont 

Med det fænomenologiske udgangspunkt betragtes lærerne inden vejledningsforløbet 

som forviklede med den lærerarbejdslivsverden, som de oplever i et særligt perspektiv 

ud fra det, de erfaringsmæssigt opfatter som meningsfuldt. I denne forståelse er lærernes 

forhold til verden så selvfølgeligt og elementært, at de ikke tænker over det, men handler 

inden for det. Som udgangspunkt deltager de derfor i lærerverdenen uden at undre sig 

over forholdet til denne verden, og det de oplever her. Når denne verden opleves som 

fundamentalt anderledes end sædvanlig, så suspenderes de sædvanlige former for me-

ning. Dermed ændres det grundlag, deres lærerarbejdslivsverden er funderet på, og det 

kan medføre forvirring og desorientering og meningsløshed. Det giver risiko for, at læ-

rerne mister orienteringen, fordi det, der erfares, ikke længere stemmer overens med det, 

de tidligere har erfaret. Lærerne oplever, at der ikke længere er den velkendte form for 

mening, dvs., der sker et brud i deres meningshorisont. Når meningshorisonten bryder 

sammen, forstyrres meningen med at være og handle i lærerarbejdslivsverdenen; lærer-

nes oplevelse af sig selv som lærere og deres selvforståelse forstyrres, så de får svært ved 

at finde meningen med at være lærer. 

Her er lærerne desorienterede, de oplever, at de har forsøgt og afprøvet alle muligheder 

for at forandre deres situation og har svært ved at finde mening i deres arbejde. De ople-

ver sig fastlåst i situationen. Ifølge Schaufeli, Maslach, & Marek (1993) og Willig (2009; 

2016) er der en risiko for, at lærerne vender denne oplevelse af utilstrækkelighed og me-

ningsløshed mod sig selv, hvorved de får et negativt syn på sig selv og deres muligheder 

som lærere og måske i sidste ende får en oplevelse af ikke at kunne håndtere professio-

nens udfordringer (Schaufeli et al., 1993; Willig, 2009; 2016). Det betyder også, at når 
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lærerne oplever meningsløshed, får de sværere ved at afprøve nye tiltag og havner der-

med oftere i gamle og velkendte handlingsmønstre (Ahlberg, 2007; 2013; Blossing, 2016; 

Lauvås & Handal, 2001).  Det kan resultere i en ond cirkel, hvor lærerne oplever ikke at 

kunne håndtere de udfordringer, de står i, samtidig med at de bliver mere og mere usikre 

i deres lærerarbejdslivsverden. 

 

Fase 2: Betydningsfulde øjeblikke med perspektivåbninger 

Gennem vejledningsforløbet har lærerne fået mulighed for at handle på andre måder og 

har fået mod på at prøve nye tilgange og strategier (Van de Putte & De Schauwer, 2013).  

Disse forandringer er blevet til gennem vejledningsprocessen, hvor lærernes forståelse 

forandres i kraft af muligheden for adgang til andre perspektiver både på sig selv som 

lærere, men også i forhold til deres forståelse af eleverne og dermed på problemstillingen. 

Dette betyder, at det fænomen, de søgte om vejledning til, er blevet forandret gennem 

processen. Lærerne oplever vejledernes empati og forståelse for deres situation og deres 

individuelle processer som væsentlig i forhold til at få øje på nye perspektiver og handle-

muligheder. Dermed konstituerer vejledningsforløbet en ny meningshorisont med nye 

handlemuligheder. 

Et væsentligt aspekt i processen er nogle særlige ’betydningsfulde øjeblikke’ i vejlednings-

samtalerne. Det er øjeblikke, som både lærere og vejledere beskriver som særlige vende-

punkter, særlige kritiske og signifikante øjeblikke, som har haft betydning for lærernes 

processer i vejledningsforløbene; disse øjeblikke er ofte igangsættende for forandringer 

eller transformationer. Forståelsen af ´øjeblikke´ er her inspireret af begreberne om Kro-

nos og Kairos, der betoner to former for tid (Stern, 2004). Kronos: en objektiv tidsopfat-

telse, hvori øjeblikket er ét punkt i tiden, et punkt der er rettet mod en fremtid - og ´Kai-

ros´: mulighedernes øjeblik, et øjeblik, hvor noget bliver til, et oplevet øjeblik, der giver 

mening i forhold til de hændelser, der er sket, og det der sker nu, og som har betydning 

for, hvordan der handles på det. Kairos skal forstås som et øjeblik, en hændelse der kalder 

på handling, og hvor øjeblikket netop opleves gunstigt for handling. Det ligner begrebet 

om ́ Critical moments´, som i Putnams forståelse er særlige øjeblikke, der ofte er igangsæt-

tende for forandringer eller transformationer. Dette karakteriserer hun som øjeblikke, 
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hvori deltagerne bliver i stand til at opnå nye forståelser af den situation, de står i, forstå-

elser der blandt andet giver mulighed for at redefinere en problemstilling, og forståelser 

som derved har betydning for, hvordan nye handlemuligheder opstår (Putnam, 2004). Det 

er således betydningsfulde eller signifikante øjeblikke, der er igangsættende for foran-

dring og refleksion. Day, De Haan, Sills, Bertie, & Blass (2008) definerer ´critical moments´ 

således: “an exciting, tense or significant moment” (Day et al., 2008, s. 92), hvori ´new real-

izations and insights were most critical in [clients] experience of coaching´ (De Haan, Bertie, 

Day, Sills, 2012, s. 200). Sådanne intense og signifikante øjeblikke, hvor nye indsigter bli-

ver mulige (det der også kaldes ahaoplevelser), giver fx en vejledt lærer mulighed for at 

anskue en problemstilling på en helt anden måde end før. Ifølge Putnam (2004, s. 276) 

skaber sådanne nye indsigter og nye måder at relatere sig til problemstillingen på læ-

ringspotentiale. 

I de betydningsfulde øjeblikke oplever lærerne, at andre eller nye perspektiver på de van-

skelige situationer åbner sig for dem. En lærer beskriver fx, hvordan hun gennem vejled-

ningsforløbet har fået mulighed for at træde et skridt tilbage og kigge på sin praksis med 

nye øjne. Lærerne får gennem disse betydningsfulde øjeblikke mulighed for at opnå nye 

forståelser af den situation, de står i, forståelser, der blandt andet giver mulighed for at 

redefinere den problemstilling og de forståelser, som lærerne tidligere havde, og derved 

opstår nye handlemuligheder. De betydningsfulde øjeblikke bliver til i mødet mellem læ-

rerens forudsætninger og potentielle muligheder og vejlederens transcenderende per-

spektiveringstilbud.  Disse nye indsigter og nye måder at relatere sig til problemstillingen 

på skaber et væsentligt læringspotentiale i vejledningsprocessen for lærerne, der har 

fremhævet særlige øjeblikke som forandrende. 

Her åbnes for flere perspektiver på problemstillingen, så lærerne kan reflektere over de-

res praksis. Dette giver mulighed for en større variationsbredde i lærernes problemfor-

ståelser (Berndtsson, 2001; Dahlberg, 2008; Zahavi, 2013; 2013a). Flere lærere peger in-

den vejledningsforløbene på, at de særligt oplever, det er en elev, der er årsagen til den 

problematik, de står i. Undervejs i forløbene bliver lærerne mere og mere bevidste om, 

hvordan de gennem vejledningsforløbet ikke længere ser denne ene elev som den pro-

blembærende, men at de gennem forskellige strategier, metoder og tiltag udvikler deres 

praksis mod et mere inkluderende læringsmiljø, hvor der også fokuseres på miljøet og 
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den kontekst, eleven er en del af. Lærernes forståelsesstrukturer forandres fra at se en 

enkelt elev som problembærende til at se flere muligheder for at forandre deres praksis, 

hvilket bevirker, at lærernes motivation for at forandre deres praksis øges og rettes mod 

nye former for mening. 

 

Fase 3: Fælles transcenderende perspektiver 

Efter vejledningsforløbene fremtræder lærerarbejdslivsverdenen som forandret for læ-

rerne: de oplever sig mere sikre og har fået både strategier og redskaber til at kunne hånd-

tere den problemstilling, de havde søgt om vejledning til. Flere lærere fortæller, at det 

igen giver mening for dem at være lærere, og at de oplever, de også kan benytte de nye 

forståelser, indsigter og handlingsstrategier i andre dele af deres praksis end den speci-

fikke sammenhæng, som vejledningen handlede om. Når de fx skal undervise i en anden 

klasse og oplever udfordringer, benytter de den erfaring og viden, de har fået gennem 

vejledningsforløbet, til at håndtere disse udfordringer.  

Denne tredje og konsoliderende fase er karakteriseret ved, at lærerne har forandret deres 

forståelser og på nye måder kan transcendere deres hidtidige perspektiver. Vejlederne 

har gennem processen sammen med lærerne undersøgt den enkelte lærers potentielle 

muligheder for at kunne handle på nye måder i forhold til den aktuelle praksisproblem-

stilling. Flere lærere fremhæver, at de i samarbejde med vejlederen har været undersø-

gende omkring situationen og fundet frem til nye måder at handle og forandre praksis på. 

De har sammen undersøgt forskellige perspektiver og dermed transcenderet den oprin-

delige oplevelse af problemstillingen, og de har i samarbejde fundet løsninger og mulig-

heder for at forandre lærernes situation og muligheder for at arbejde inkluderende i læ-

rerarbejdslivsverdenen. Dette betyder, at lærernes oplevelser af mening med at være læ-

rer er rekonstitueret, den nye meningshorisont betyder bl.a., at de oplever sig mere selv-

sikre og har fået en styrket selvforståelse af sig selv som lærere i en inkluderende skole.  
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12. CROSS CASE-ANALYSE 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Med baggrund i caseanalyserne, som fokuserede på lærernes perspektiver på vejlednings-

forløbene, følger her en Cross case-analyse med fokus på vejledernes perspektiver for at 

kunne besvare problemformuleringens andet spørgsmål: 

b) Hvilke tilgange og strategier anvender inklusionsvejlederne, og hvilken betydning har 

de for lærernes handlemuligheder? 

Cross case-analysen undersøger, hvordan vejlederne arbejder i vejledningsforløbenes tre 

strukturelle faser. I vejledningens første fase: ’fastlåsthed og sammenbrud i arbejdslivets 

meningshorisont’ undersøger vejlederne lærernes oplevelse af meningsløshed og arbejder 

med lærernes potentielle ressourcer og forskellige perspektiver på problemstillingen. I 

den anden fase ’betydningsfulde øjeblikke med perspektivåbninger’ arbejder vejlederne 

med at åbne adgang til andre perspektiver end det, lærerne er fastlåst i, ved at arbejde 

med lærernes motivations- og meningsskabelse i forandringsprocessen. I den tredje fase 

’fælles transcenderende perspektiver’ arbejder vejlederne med lærernes oplevelser af ejer-

skab over forandringer gennem fælles transcenderende og samskabende samtaler. 

Oversigt over de tre overordnede faser i cross case-analysen 

 

   Figur 26: Oversigt over de tre overordnede faser i cross case-analysen 

FA
S

E
 1

FA
S

E
 2

FA
S

E
 3

 

Fastlåsthed og 

sammenbrud i ar-

bejdslivets me-

ningshorisont 

 

Betydningsfulde 

øjeblikke med  

perspektivåbninger 

 

 

Fælles 

transcenderende 

perspektiver 

 



199 
 

Fase 1: Fastlåsthed og sammenbrud i arbejdslivets meningshorisont 

Lærernes udgangspunkt 

Som det viser sig i caseanalyserne, er lærernes udgangspunkt for at starte et vejlednings-

forløb deres oplevelse af rådvildhed, utilstrækkelighed og meningsløshed:  

Inklusionsvejleder A: ”Jeg oplever så tit lærere, der har gravet sig selv meget 

dybt ned i det her hul og har gjort alt muligt. Der er blevet brugt mange kræf-

ter, men det er bare på det samme sted, der ligesom er blevet gravet, man har 

gravet sig længere og længere ned i det her hul, så er det jo klart, så virker det 

som om, at nu har jeg brugt alt, hvad jeg havde i mig, og alligevel er vi ikke 

kommet ud af stedet, så er det da håbløst”. 

Inklusionsvejleder D: ”Det er, fordi de simpelthen ikke aner, hvad de skal 

gøre… og det er de sådan lidt kørt fast i”. 

Inklusionsvejleder B: ”Jeg ved jo godt, at man ikke kan forandre noget, hvis ikke 

der er noget energi hos den, man sidder sammen med til at forandre, det kræ-

ver plads og overskud at forandre”.  

Vejlederne oplever lærere, der ikke oplever, de har nogle reelle handlemuligheder til at 

forandre den situation, de står i. De oplever, at lærerne er fastlåste i deres perspektiv og 

dermed fastlåste i deres muligheder for at forandre den situation, de står i. Vejlederne 

oplever, at lærerne ønsker en hurtig løsning, og at det er vejlederne, der har denne løs-

ning, der kan åbne op for den fastlåste situation. 

Inklusionsvejleder D: Vi snakker altid om den der forventning til, at vi kom-

mer ud med tryllepulver, de tænker okay, det vender ved det første møde, og 

tænker, at nu kommer de med det mest geniale, som vi bare lige kan gå ned 

og gøre, og så er det vendt. Nogen gange kan vi faktisk finde på at sige, at vi 

ikke har noget tryllepulver, og at det er benhårdt arbejde. 

Inklusionsvejleder B: ”Det er vigtigt fra starten af at rammesætte det, vi taler 

om, det er det, vi er sammen om. Det betyder ikke, at jeg ikke godt kan se, at 

nogle af tingene er rigtigt svære, og der er andre faktorer, der spiller ind i for-

hold til det pres, de oplever”. 
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Vejlederne er altså bevidste om, at de fra starten af vejledningsforløbet skal arbejde med 

at forventningsafstemme og rammesætte, hvad vejledningsforløbet handler om. Fremfor 

at komme med nemme løsninger arbejder vejlederne ud fra en strategi om, at de i første 

omgang søger en fornemmelse af lærernes oplevelser af situationen ud fra det, som læ-

rerne fortæller. 

Inklusionsvejleder B: ”I det første møde er jeg er nødt til at komme ud og møde 

de mennesker… og få en fornemmelse af, hvordan oplever de den udfordring, 

de står i… Så jeg får en fornemmelse af, hvad det er for nogle mennesker, hvor-

dan oplever de situationen, hvor fyldt op er de”.  

Cross case-analyserne viser, at når et vejledningsforløb påbegyndes, er vejlederne optaget 

af, at lærerne selv sætter ord på den situation, der har skabt behov for vejledning. For 

vejlederne handler det om at komme til at forstå, hvordan lærerne oplever problemstil-

lingen, og tage udgangspunkt i lærernes potentielle udviklingsmuligheder. Vejlederne har 

derfor ikke en fast vejledningsformel, de går ud fra, men afstemmer deres strategier og 

tilgange til læreren og den problematik, vejledningen omhandler. Vejlederne er således 

interesserede i gennem lærernes beskrivelser af problemstillingen at møde lærerne i de-

res oplevelser af deres situation.  

Inklusionsvejleder D: ”Jeg prøver jo hele tiden at være meget imødekom-

mende og hele tiden at lytte og hele tiden at prøve på at sætte mig ind i deres 

situation”.   

Gennem vejlederens empati, anerkendelse og forståelse for lærernes udgangspunkt for 

vejledningen retter vejlederne deres opmærksomhed mod at møde lærerne i deres nær-

meste udviklingszone og tage afsæt i de potentielle muligheder for forandring. 

Inklusionsvejleder B: ”[Dansklæreren] var rigtig ked af det til at starte med … 

Så det at kunne sætte sig ned og være til stede for hende i det … det tror jeg 

faktisk var meget betydningsfuldt for hende, så det er mødet. Det at hun bliver 

accepteret lige præcis, som hun har det, eller som hun oplever det”. 

Inklusionsvejleder A: ”Det, som jeg så tænker, der kommer ud af sådan et lille 

forløb, det er, at de føler sig anerkendt i, at det er svært. Og jeg skal også huske 
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at sige, jeg kan jo godt se, at I er meget udfordrede her, og det kan være så 

meget en lettelse, at andre kan se det”.  

 

Vejlederne arbejder ud fra en strategi om at tage udgangspunkt i den vejledtes udgangs-

punkt for vejledningen og finde frem til potentialerne for, at læreren kan internalisere nye 

forståelser og nye handlemuligheder i praksis. Vejlederen forstår således ikke kun lære-

ren, men forstår også læreren som en vigtig agent i forhold til at kunne indgå som en aktiv 

del af vejledningsprocessen. Gennem denne dobbelte proces vejleder vejlederen med ud-

gangspunkt i det, læreren allerede ved, og de potentielle muligheder; altså vejleder i 

spændingsfeltet mellem lærerens nuværende kapacitet og de muligheder, der ligger i læ-

rerens potentialer.  

Vejledernes strategi er at rumme og møde lærerne, der hvor de er i deres proces i forhåb-

ningen om, at dette møde kan være med til at forandre lærernes oplevelser af deres situ-

ation. Gennem en empatisk tilgang viser vejlederne forståelse for lærernes trængte situa-

tion og anerkender lærerne i, at det er en svær og kompleks praksis, de er en del af. Det 

er altså et væsentligt forhold, som vejlederne er meget opmærksomme på, at relationen 

mellem vejlederen og læreren kan være med til at skabe mulighed for forandringer. 

 

Potentielle muligheder for forandring 

Som det fremgår af Cross case-analyserne, er der i forholdet mellem vejleder og lærere 

brug for anerkendelse fra vejlederen. Det betyder, at vejledningsprocessen er afhængig af 

vejlederens relationskompetencer.  

Inklusionsvejleder D: ”Jeg tror, det er følelsen af at blive taget alvorligt, følel-

sen af at få lov til at sige det, der virkelig er svært for mig og få det taget alvor-

ligt... Så prøver vi hele tiden at mærke, hvor er læreren her… Så jeg tror, det 

er den der anerkendelse af, at vi tager dem alvorligt, at vi ikke forlader dem, 

og vi bliver ved med at være der”. 

Selvom vejlederne er bevidste om vigtigheden af at anerkende lærerne, peger de samtidig 

på, at lærerne skal forstyrres i deres forståelser af problemstillingerne, for at det bliver 

muligt at arbejde med at forandre lærernes situation.  
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Inklusionsvejleder B: ”Man bliver også nødt til at møde folk, der hvor de er, og 

finde ud af, hvornår kan man forstyrre, altså hvornår kan man bringe en for-

styrrelse ind, og hvornår kan man ikke”.  

Vejlederne arbejder altså ud fra en strategi om, at vejlederen som den kompetente anden 

må tage udgangspunkt i lærernes situation og tilpasse udfordringer, der befordrer, at læ-

rerne kan forholde sig reflekteret til nye muligheder for at kunne løsne op for den sam-

menbrudte og fastlåste situation. Vejlederens opgave som den kompetente anden bliver 

da aktivt at indgå i relationen med lærerne for at skabe et læringsrum i vejledningen. Et 

læringsrum, hvor lærerne får mulighed for at forholde sig reflekteret til deres praksis og 

til den situation, de står i.  

Selvom vejledernes strategi er at møde lærerne anerkendende, arbejder vejlederne også 

ud fra en strategi om, at der er behov for at komme med tilpasse forstyrrelser, hvor læ-

rerne får mulighed for at forandre deres situation. Gennem et intersubjektivt møde trans-

cenderer læreren og vejlederen hinanden, hvilket skaber mulighed for, at de kan erfare 

hinandens perspektiv. Det er netop gennem denne transcendens, at vejlederen og læreren 

erfares som to subjekter, der mødes og kan transcendere hinanden i mødet mellem det 

erfarende subjekt og det erfarede subjekt. I denne sammenhæng er det væsentligt, at vej-

lederne ikke kun forholder sig til lærerne ud fra vejledernes eget perspektiv, men i stedet 

bestræber sig på at nærme sig lærernes perspektiv for gradvist at få mulighed for at ud-

folde vejlederens perspektiv, så der bliver tale om et egentligt intersubjektivt møde, og 

når det sker, er det ikke længere en vejledningssituation, hvor den ene part er mere kom-

petent end den anden.  

 

Fase 2: Betydningsfulde øjeblikke med perspektivåbninger 

Forskellige perspektiver 

Vejlederne fortæller, hvordan deres forståelse er rettet mod, at der skal arbejdes mere 

kontekstuelt med lærernes praksis, og vejlederne forestiller sig, at dette blandt andet kan 

foregå gennem analyser af praksissituationerne for her at kigge på lærernes praksis ud 

fra flere perspektiver.  
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Inklusionsvejleder B: ”En af de ting jeg tænker, der er vigtige i det her, det er 

at få elevens perspektiv på banen. Det var noget, jeg var meget opmærksom 

på i vejledningen, at det skal vi prøve at se, hvordan vi kan få foldet det per-

spektiv ud”.  

Inklusionsvejleder D: ”Det første er i hvert fald en forståelse af, at strukturen 

skal gøres mere tydelig, der skal lægges flere skinner ud for de her børn, og 

målsætningen skal gøres lidt tydeligere, og så det at arbejde sammen om en 

fælles retning”. 

Inklusionsvejleder C: ”Konkret har jeg brugt det med… at få bredt perspekti-

vet ud i forhold til den problemstilling, de stillede frem ...  Så det at få bredt 

perspektivet ud omkring en problemstilling, at give sig tid til den analyse og 

så aftale, hvad er det for nogle tiltag, der bliver sat i værk”.   

Vejlederne er således orienteret mod en anden forståelse af problemstillingen end læ-

rerne. Vejlederne peger på, at der skal arbejdes med at forandre den kontekst, eleven er 

en del af og med at få flere perspektiver bragt i spil, og de opfatter dermed ikke umiddel-

bart eleven som den problembærende. Vejledernes strategi er derfor at lade lærerne ud-

forske deres egen praksis og gå mere reflekterende til værks, hvis der skal skabes mulig-

hed for vedvarende forandringer i lærernes praksis og perspektiver. Derfor er vejlederne 

rettede mod at få åbnet lærernes blikke for andre mulige løsninger end at udpege eleverne 

som problembærende.  

Inklusionsvejleder D: ”Jeg tænker, at der er en ændret opfattelse af at gå til 

ham, der er sket et eller andet. [Lærerens] billede af eleven har udvidet sig 

med nogle flere billeder af, hvem han er, og hvad hans situation består af, og 

læreren er måske netop begyndt at tænke situeret omkring ham og ikke bare 

tænke individorienteret” 

I vejledningsprocessen arbejdes der med at undersøge og udfolde forskellige perspekti-

ver med henblik på at give lærerne mulighed for at kunne se med nye øjne på problem-

stillingen og dermed at få sat andre handlemuligheder i spil. Der lægges altså op til, at 

vejledningsforløbene foregår i et konstruktivt samspil mellem vejlederne og lærerne, som 
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sigter mod, at de gives bedre muligheder for at reflektere over deres situation. Når vejle-

dernes strategi er at folde perspektiverne ud for herved at kunne finde andre potentielle 

muligheder for at forandre lærernes situation, har det grundlag i antagelsen om, at nye 

perspektiver på de specifikke problemstillinger kan bidrage til at lade andre forståelser 

fremtræde for lærerne. Det fænomen, som vejledningen tog udgangspunkt i, forandres 

gennem processen og fremtræder nu som et andet fænomen, hvor læreren oplever en 

forståelse af fx eleven. På den måde bliver det muligt at udfordre de indgroede og ureflek-

terede forestillinger ved at åbne op for forskellige perspektiver i vejledningen.  

 

Perspektivåbninger 

Analyserne viser, at vejlederne arbejder på at undersøge situationen sammen med læ-

rerne, så lærerne får mulighed for at forholde sig reflekteret til deres forståelser.  

Inklusionsvejleder B: ”Det var vigtigt for mig, at [læreren] fik udforsket aktør-

perspektivet lidt. Det sker tit, at man som lærer har nogle gisninger om, hvad 

der er vigtigt, og hvordan verden ser ud fra børnenes side. Det er jo ikke sik-

kert, at det er sådan, den ser ud, og derudover så sker der noget med relatio-

nen, når man bliver nysgerrig på aktørperspektivet”. 

Vejlederne er orienterede mod at sætte gang i refleksive processer, der gør det muligt for 

læreren selv at komme med forslag til hvilke forandringer, læreren ser som mulige. Gen-

nem en reflekterende vejledningssamtale indgår læreren som en aktiv deltager i søgnin-

gen efter nye perspektiver på problemstillingen. Strategien er at give lærerne mulighed 

for at kunne blive mere bevidste omkring de grundlag og præmisser, lærernes praksis er 

en del af. På den måde kan vejlederen fokusere på udfordringens karakter og de forhold, 

der ligger til grund for udfordringen, læreren oplever.   

Inklusionsvejleder C: ”Jeg er ikke den, der kan gøre forskellen ude i praksis, jeg 

er den, som kan være med til, at vi kan skabe et refleksionsrum, sætte nogle 

refleksioner i gang, nogle perspektiver i spil, som måske kan være med til, at 

man kan gå ud og gøre nogle ting anderledes, så det på en eller anden måde 

er hjælp til selvhjælp, for jeg bliver der jo ikke”.  
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Gennem en reflekterende samtaleform arbejder vejlederne med, at lærerne bliver mere 

bevidste omkring de kulturelle og samfundsmæssigt bestemte vilkår, der har betydning 

for de praksisudfordringer, læreren står i. Vejlederen arbejder således ud fra en strategi 

om at give læreren en større bevidsthed om hvilke af disse forhold, der ikke står til at 

ændre, og hvilke forhold, der rent faktisk står til at kunne ændres i lærerens praksis. Fx 

er det ikke muligt at ændre på den politiske fordring om øgede fagmål og nationale test, 

men det er muligt at ændre på de didaktiske valg. Gennem denne bevidstgørelse af betin-

gelserne arbejder vejlederne også med lærernes oplevelse af sig selv som lærere og deres 

håndtering af lærerrollen i forhold til præmisserne for deres inkluderende praksis (Bla-

dini, 2004; Hansen, 2005; Lauvås & Handal, 1995; Sundqvist, 2014) 

Af analysen fremgår det også, at vejlederne kan opleve situationer, hvor de som den kom-

petente Anden bliver udfordret af lærernes fastlåste og sammenbrudte situation. Vejle-

derne oplever det udfordrende, når lærernes forståelser af problemstillingen ligger langt 

fra vejlederens.  

Inklusionsvejleder D: ”En lærer, der har det syn på børnene, at det er dem, der 

har problemerne, og det er dem, der er umulige, kan jeg jo ikke spørge, om de 

vil gå med mig herover og synes, at børnene er fantastiske. Jeg bliver nødt til 

at gå nogle bitte små skridt… engelsklæreren synes jo ikke, at hun skal foran-

dre sig, for at klassen skal have det bedre… men vi skal i hvert fald møde 

hende lige præcis der, hvor hun er, for at vi kan få hende med, det kan nogen 

gange være svært at møde dem”.   

Inklusionsvejleder A: ”Jeg ved af erfaring, at det ikke nytter noget at stille le-

dende spørgsmål, som gør, at de kommer hen i retning af, hvor jeg gerne vil 

have dem, for så sker der bare ikke rigtig noget”. 

Vejlederne er klar over, at de kun er ”på besøg”, og at det er lærerne, der skal opleve, 

hvordan deres ændrede praksis kan gøre en forskel. Der skal således mere til end gode 

råd, da vejlederne sigter mod at lade lærerne forsøge sig med nye fremgangsmåder, der 

kan give mening for dem, så de selv skaber sig muligheder for nye erfaringer og ejerskab, 

så de fremover også kan håndtere situationen på egen hånd. 



206 
 

Inklusionsvejleder D: ”Der, hvor det nogle gang ikke lykkes for mig, det er der, 

hvor jeg tænker: ved I hvad, kan I ikke bare gi´ mig den klasse, så ordner jeg 

det”.   

Lærernes motivation for at kunne se mening med og muligheder for at forandre er betyd-

ningsfuld for læringsforløbet i vejledningen. Som det viste sig i caseanalysen, var lærernes 

motivation for at forandre deres praksis meget lille i starten af vejledningsforløbet, og de 

begyndte vejledningsprocessen med en forventning om, at det var vejlederne, der kunne 

forandre deres praksis gennem en nem løsning. Senere i vejledningsprocessen kunne læ-

rerne se meningen med, at de selv forandrede deres praksis.  

 

Motivations- og meningsskabelse 

Cross case-analysen viser, at vejlederne har en opmærksomhed på, hvordan de kan ar-

bejde med lærernes motivations- og meningsskabelse. 

Inklusionsvejleder A: ”Jeg arbejder meget med, at de selv skal få øje på, hvad 

det er, der skal arbejdes med, og at de selv skal italesætte det, der giver me-

ning for dem, der skal arbejdes med, ikke det der giver mening for mig.” 

Inklusionsvejlederen B: ”[Lærerne] bliver nødt til at opleve, at det er dem, der 

gør en forskel, for at læringen er blivende. Det er sådan, som jeg ser det, for 

jeg smutter jo igen, jeg er der kort tid, og så smutter jeg igen. Så skulle de gerne 

have tilegnet sig noget, der giver mening i forhold til det her barn og for dem. 

Hvis jeg siger, at I skal bare gøre sådan og sådan, så kan det godt være, at de 

går ind og gør det, men så er det ikke sikkert, at det giver mening”. 

Vejlederne arbejder med lærernes dominerende og meningsgivende motiver og har op-

mærksomheden rettet mod, hvordan der kan arbejdes med lærernes motivation for at 

forandre situationen, udover at pege på en elev som den problembærende. Vejledernes 

strategi er, at lærerne skal opleve det meningsfuldt at forandre deres praksis. Derfor ar-

bejder vejlederne med lærernes dominerende og stimulerende motivation gennem vej-

ledningsforløbet. Vejlederne er altså rettede mod, at de forandringer, der fremtræder i 

vejledningsforløbet, skal give mening for lærerne, herudover er de opmærksomme på, at 
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lærerne tilegner sig viden og erfaringer både gennem nye handlinger, men også gennem 

flere perspektiver på problemstillingen. Vejlederne arbejder med at lade lærerne reflek-

tere over de nye tiltag og nye handlinger, der afprøves i praksis, og reflektere over hvor-

dan de bedst skaber mening hos lærerne. Dette bevirker, at der gennem processen skabes 

mulighed for at forandre lærernes motiver for handlinger. De dominerende motiver, der 

tidligere havde betydning for, at problemstillingen blev forstået på en særlig måde, da 

dette gav mening læreren, forandres over tid hos lærerne, så de dominerende motiver 

rettes mod en forståelse af fx et udvidet elevperspektiv. Gennem denne forandringsproces 

bliver lærernes hierarkiske organisering af motiver forandret og skaber mulighed for, at 

andre motiver kan blive de meningsgivende.  

Inklusionsvejleder C: ”Jeg lytter meget til deres oplevelse af situationen og så 

prøver vi sammen at få sat nogle mål for det, som giver mening for dem … De 

skal også opleve, at det er meningsfyldt … Hvis de kan se, at konflikter ikke 

kører så meget op, så kan de jo se, at det betyder, at de forstår ham på en eller 

anden måde”. 

Inklusionsvejleder D: ”Det afhænger af deres [lærernes] vilje til, at vi gør noget 

andet, altså det der med om de tør prøve noget andet, og om vi er gode nok til 

at få formidlet, hvad det er, og om det, vi formidler, og det, vi foreslår, giver 

mening. Jeg kan simpelthen ikke gætte det, jeg kan ikke gætte, hvor de er, jeg 

kan ikke gætte, om de har lyst eller egentlig bare vil have os til at hjælpe dem 

med at få nogle børn ud”. 

Vejlederne er gennem vejledningsprocessen opmærksomme på, at der i den inkluderende 

skole er behov for at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Vejlederne vejleder derfor ud 

fra en strategi om at udvikle lærernes motivation med henblik på at skabe handlinger i 

forhold til udvikling af inklusion. 

Inklusionsvejleder A: ”Den ene lærer er meget pligtopfyldende og vil rigtigt 

gerne have, at det er en god og velfungerende klasse, men måske også den 

lærer, der stiller krav til, at sådan gør vi skole, og at børnene så skal rette sig 

ind under det”. 
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Vejlederne er opmærksomme på at arbejde med lærernes motivation for at være lærer. 

Derfor arbejdes der igennem vejledningen med lærernes motivationelle processer, hvor-

ved der skabes mulighed for forandringer af lærernes motiver og mål, så lærerne i højere 

grad kan skabe mening i lærerarbejdslivsverdenen.  

 

Betydningsfulde øjeblikke som forandrende 

Cross case-analysen viser, at vejlederne gennem processen også oplever særlige øjeblikke, 

som har haft betydning og været vendepunkter for lærernes forandringsprocesser. 

Inklusionsvejleder A: ”Der var et gennembrud fra, at vi havde talt om, hvad 

der var vanskeligt for [elev A], og dansklæreren havde været meget opfyldt… 

Vi havde så netop prøvet at tale om det her situeret, og i hvilke vanskelige 

situationer [elev A] var i, hvordan kunne man forstå alt det”.  

Inklusionsvejleder B: ”På et tidspunkt får [læreren] kigget på mig og på en 

eller anden måde, så oplever jeg, at hun tager det ind og … bare reflekterer 

åbent. Det syntes jeg faktisk, var store skridt i forhold til, hvordan vi lagde ud”.  

Inklusionsvejleder C: Jeg sagde til matematiklæreren, at hun simpelthen var 

den fødte mælkebøttepasser. Så fortæller hun, at hun er gået hjem til sin mand 

og har fortalt om sit arbejde, hvor han har sagt, at det godt nok var meget, hun 

gjorde for sådan en dreng. Hvortil hun så siger, ved du hvad, det er også bare 

fordi, at jeg er den fødte mælkebøttepasser, så for hende gav det nok noget 

overskud til arbejdet at se sig selv som det.  

Inklusionsvejleder D: ”Så det var ligesom den der, nu er det ikke bare op ad 

bakke længere, og så har de bare arbejdet videre som om, det var op ad bakke, 

og så opdaget, gud, jeg kan bare sende denne her kurv rundt, og så sker det”. 

Vejlederne peger her på, hvordan, de på forskellig vis oplever, at de ”betydningsfulde øje-

blikke” har haft betydning for lærernes transformerede perspektiver. Dels bliver det 

fremhævet, hvordan vejlederne oplever, at der gennem lærernes mulighed for at reflek-

tere over problemstilingen skabes særlige momenter, hvor der åbnes op for nye indsigter 
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og andre forståelser, og dels fremhæves det, at vejlederne gennem deres møde med og 

anerkendelse af lærerne skaber mulighed for, at lærernes selvforståelse forandres. 

 

Fase 3: Fælles transcenderende perspektiver  

Den tredje fase i vejledningsfænomenets struktur vedrører lærernes perspektivforan-

dringer gennem en fælles transcenderende proces.  

Inklusionsvejleder A: ”Det jeg helst selv vil, det er at sætte et længere forløb i 

gang, og hvor [lærerne] selv bliver involveret, og hvor de selv peger på, hvad 

er det for en målsætning, vi gerne vil arbejde med, og vi forsøger at snakke os 

ind til… De skal selv være med til at være undrende over, hvad er det egentlig, 

der sker… Så har jeg samtidig en faglig viden, som jeg kan trække på, jeg vil 

helst ikke, for jeg synes ikke, den er særlig meget større, end den de ofte selv 

har”. 

Inklusionsvejlederen fortæller, hvordan hun er intentionelt rettet mod at lade lærerne 

deltage aktivt i, hvordan der kan arbejdes med problemstillingen, og hendes strategi er at 

give lærerens perspektiver og problemforståelser plads i vejledningssamtalen. Vejlede-

ren er bevidst om, at det er lærerne, der kender deres praksis bedst, at den viden, de har 

i forvejen, skal benyttes, og det er gennem lærernes undren over deres praksis, der kan 

skabes mulighed for at udvikle denne praksis. Det er således vejlederens forestilling, at 

det er lærerne selv, der kan finde frem til de rette handlemuligheder, der giver mening for 

dem. En af de centrale pointer i den samskabende samtale er, at deltagerne som udgangs-

punkt har forskellige kompetencer og dermed forskellige perspektiver, som transcende-

rer hinanden: fx en lærers og en vejleders. Herved bliver begge parter igennem dialogerne 

i vejledningssamtalerne både givere og modtagere, og de får indblik i og viden om hinan-

dens perspektiver, og hvordan de forstår og håndterer praksisproblemstillingerne for-

skelligt, hvilket også har betydning for deres forskellige måder at forholde sig til problem-

stillingerne på. Vejlederne er altså opmærksomme på at skabe en proces, hvor der skabes 

ny viden sammen, dette betyder, at vejlederne arbejder med fokus på, at lærernes viden 

er vigtig, det er ikke kun vejlederen, der har den rigtige løsning eller den rigtige viden i 
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forhold til at løsne op for problemstillingen, men at dette sker gennem en transcende-

rende proces.  

Inklusionsvejleder D: ”Det, der er mit eget mål, det er hele tiden at kigge på, 

hvad er det, der rører sig i dem, og prøve på ikke at fortælle dem, hvad de skal 

gøre, men at lade dem selv finde frem til, at der er en mulighed, ved at gå i 

dialog med dem. Simpelthen få dem til at reflektere over, hvad det er, der 

kunne være anderledes, for at det her kunne blive godt eller anderledes”. 

Inklusionsvejleder C: ”Jeg har indimellem stået og overvejet, om jeg skulle gå 

ind her og lige, altså mesterlæreprincippet, gå ind og prøve og køre en proces 

herinde i klassen, men det forsøger jeg at lade være med, fordi jeg smutter jo 

igen, og det der er vigtigt, det er jo, at læringen bliver der. ”  

Gennem lærernes refleksioner over deres praksis er vejledernes intention at få lærerne 

til at finde frem til, hvordan de ser, der kan skabes forandringer, og hvad der skal til. Vej-

lederens rolle bliver som den kompetente Anden at skabe mulighed for en fælles trans-

cenderende proces og arbejde ud fra en strategi, der fokuserer på, at lærerne selv tager 

ejerskab til forandringerne, således at det er lærerne, der tilegner sig den viden og erfa-

ring, der skal til, for at der kan skabes forandringer, så lærernes trængte situation på sigt 

ændres.  

Inklusionsvejleder A: ”jeg arbejder med at få italesat, hvad der er lærernes 

ansvar i det her, sådan at det ikke er mig, der går ind og overtager, men at de 

hele tiden italesætter deres egen rolle i det, der skal ske, for det er der, hvor 

det pludselig virker helt vildt godt”. 

Vejledernes erfaring er, at det kan hjælpe lærerne at blive bevidste om deres ansvar og 

deres rolle. I vejledernes optik er det et ansvar, der skal deles imellem lærerne og vejle-

derne, og derfor oplever vejlederen ikke eneansvaret for, hvordan vejledningsprocessen 

forløber. Lærerne kan altså gennem en aktiv deltagelse i vejledningsforløbet afprøve 

handlemuligheder, som der kan reflekteres over i vejledningssamtalerne. Det er således 

vejledernes antagelse, at vejledningssamtalerne kan skabe rum for at frembringe ny viden 
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sammen gennem en fælles transcenderende proces, hvor der gennem udveksling af per-

spektiver og, forståelser fra både lærere og vejledere kan findes nye mulige og potentielle 

forandringer og dermed også andre handlemuligheder.  
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Opsamling af cross case-analysen 

Det har vist sig i analyserne, at vejlederne har andre forståelser af de problemstillinger, 

som lærerne præsenterer, forståelser der mere retter sig mod at arbejde situeret med 

forandringer i lærernes praksis med fokus på at udvikle et inkluderende læringsmiljø. 

Analyserne peger på, at når vejledningsforløbene påbegyndes, er det disse forskellige per-

spektiver, der mødes, brydes og udfordrer hinanden i vejledningsrummet. Dette skaber 

en unik mulighed for, at både lærere og vejledere kan lære af hinanden igennem en fælles 

transcenderende proces, hvor det bliver muligt for deltagerne at dele perspektiver og pro-

blemforståelser for herigennem at kunne udvikle inkluderende læringsmiljøer.  

Som det er fremgået af cross case-analysen, peger vejlederne på muligheden for åbne op 

for lærernes sammenbrudte og fastlåste situation ved i første omgang at møde lærerne i 

deres nærmeste udviklingszone og anerkende lærerne i deres oplevelse af sammenbrud 

og fastlåsthed. Herefter arbejder vejlederne med at give passende forstyrrelser og få læ-

rerne til at italesætte, hvad de anser som udfordrende. Gennem refleksioner over disse 

udfordringer arbejder vejlederne med at lade lærerne få flere perspektiver på problem-

stillingen, og dermed også muligheder for, at lærerne kan handle på nye måder med hen-

blik på at skabe forandringer i lærernes praksis. Det er således vejledernes antagelse, at 

vejledningssamtalerne kan skabe rum for at frembringe ny viden gennem en fælles trans-

cenderende proces. Analyserne viser, at dette er en krævende og langvarig proces, der 

kræver overskud og motivation hos lærerne til både at arbejde med deres selvforståelse 

som lærere, men også med motivation til at forandre deres situation − i stedet for at pege 

på en elev som den problembærende.  

Som det er fremgået, arbejder vejlederne på særlige måder gennem vejledningsfænome-

nets struktur: 

 

Fase 1: Fastlåsthed og sammenbrud i arbejdslivets meningshorisont 

I starten af vejledningsforløbet oplever vejlederne lærere, der er så fastlåste i deres per-

spektiver, at deres oplevelse af muligheder for at forandre deres situation er begrænset. 
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Vejlederne er opmærksomme på at møde og anerkender lærerne i deres oplevelser af fru-

strationer, meningsløshed og utilstrækkelighed. Derfor er det vigtigt for vejlederne at få 

rammesat og forventningsafstemt, hvad de mødes om i vejledningsrummet, og at det ikke 

er vejlederne, der har løsningen, der kan løsne op for deres situation, men at det er et 

vedvarende, reflekterende arbejde, der sættes i gang i vejledningsprocessen.  

Vejlederne tager altså udgangspunkt i lærernes nærmeste udviklingszone og lærernes po-

tentielle muligheder for forandringer og møder lærerne der. 

 

Fase 2: Betydningsfulde øjeblikke med perspektivåbninger  

I denne fase arbejder vejlederne med at udfolde og åbne perspektiverne på problemstil-

lingen, så lærerne får mulighed for at forholde sig reflekteret med henblik på at give læ-

rerne mulighed for at få nye forståelser og nye perspektiver på problemstillingen, der kan 

lede til nye handlemuligheder. Vejlederne er i denne fase opmærksomme på, hvordan der 

kan arbejdes med lærernes motivations- og meningsskabelse ved fx at få aktørperspekti-

ver på banen og få lærernes forståelser af eleverne udvidet gennem en reflekterende sam-

taleform.  I denne fase arbejdes der med meningsskabelse hos lærerne som en væsentlig 

strategi til at lade lærerne afprøve nye veje og nye muligheder. 

I anden fase oplever vejlederne ligesom lærerne, at der opstår særlige og betydningsfulde 

øjeblikke, hvor situationer åbner sig for lærerne, som får lærernes oplevelse af problem-

stillingen til at forandres.   

 

Fase 3: Fælles transcenderende perspektiver  

I slutfasen, hvor lærernes meningshorisont er reetableret, har vejlederne en opmærksom-

hed på at lade lærerne tage ejerskab til forandringerne. Vejlederne arbejder gennem den 

samskabede samtaleform mod en fælles transcenderende proces, hvor lærerne sammen 

med vejlederne finder nye handlemuligheder, afprøver disse i praksis og justerer dem i 

forhold til, hvordan de bedst giver mening for lærerne. I denne fase er der opmærksom-
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hed på, hvordan lærerne bliver bevidste om deres ansvar og rolle for at forandre situati-

onen, samt hvordan ny viden kan skabes sammen gennem udveksling af forståelser og 

perspektiver.   
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13. DISKUSSION 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Undersøgelsens tidsperspektiv 

Perspektivet i denne afhandling har været fokuseret på et mikroniveau, således er det 

ikke muligt at udsige noget om hverken exo-, meso- eller makroniveauet omkring vejled-

ning af lærere (Fink-Jensen, 2012; Nielsen, 1999; Schultz Jørgensen, 2003; 2006). Der er 

således heller ikke inddraget perspektiver fra skoleledelserne, PPR-ledelserne eller det 

politiske niveau i form af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Undersøgel-

sesdesignet har heller ikke indeholdt en undersøgelse af, hvordan lærerne forandrer de-

res praksis i praksis. Undersøgelsen har snarere været fokuseret på lærernes egne ople-

velser af at være i lærerarbejdslivsverdenen, og hvordan disse oplevelser er blevet foran-

dret over tid, samt hvordan vejledernes strategier og tilgange har haft betydning for læ-

rernes forandringsprocesser og måder at være i lærerarbejdslivsverdenen på. 

Undersøgelsen har gennem et mikroniveau fokuseret på lærernes og vejledernes oplevel-

ser af et vejledningsforløb over tid. Undersøgelsen viser i lighed med flere andre (Allan, 

2008; Bladini, 2004; Saugstad, 2015; Slee, 2011; Sundqvist, 2014; Tetler et al., 2011a), at 

der ikke findes nogen nem løsning på, hvordan inkluderende læringsmiljøer kan udvikles; 

i denne afhandling fremgår det, at der er behov for et undersøgende, vedholdende og re-

flekterende arbejde, når lærerne arbejder med at udvikle deres inkluderende praksis 

samt at dette arbejde bør foregå over tid.  

Lauvås & Handal (2001) fremhæver, at: ”Enhver lærer har en ’praksisteori’ om undervis-

ning, og denne teori er subjektivt den stærkeste faktor for lærerens egen pædagogiske prak-

sis. Vejledning med lærere må derfor tage udgangspunkt i den enkelte lærers særegne teori 

og forsøge at få læreren til bevidst at formulere og udvikle den og derigennem gøre den 

modtagelig for forandring” (Lauvås & Handal, 2001, s. 19). Med andre ord er vejledning 

nødt til at tage udgangspunkt i lærernes situerede problemstillinger og deres egne prak-

sisteorier, da det er lærernes egne forståelser af problemstillingen, der er den stærkeste 

faktor i arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. I undersøgelsen fremhæver 

lærerne, at de har fået mulighed for at få andre forståelser af problemstillingen, at de har 
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fået mulighed for at se problemstillingen med flere perspektiver. Lærerne peger på, at det 

har været betydningsfuldt, at vejledningen er foregået over tid, at vejlederen ikke er kom-

met med de nemme løsninger, samt at relationen mellem vejlederen og læreren har været 

betydningsfuld for vejledningsprocessen. 

Det har netop været muligt at følge lærernes forandringsprocesser over tid i denne un-

dersøgelse, hvilket har gjort det muligt at finde frem til, hvad lærerne peger på som befor-

drende og betydningsfuldt i deres processer. Samtidig har det været muligt at følge vejle-

dernes overvejelser over hvilke tilgange og strategier, de gennem processen har anset 

som brugbare i forhold til at skabe rum for lærernes forandringsprocesser. 

 

Betydningsfulde øjeblikke 

Analysen viser netop, at både lærere og vejledere fremhæver betydningen af relationen 

mellem dem som betydningsfuld for vejledningsprocessen. Der peges også på, hvordan 

både lærere og vejledere gennem en transcenderende og samskabende proces engagerer 

sig i vejledningsforløbet blandt andet ved at dele deres perspektiver på og forståelser af 

problemstillingen.  

Vejlederne har haft forståelsen af, at den praksis, som lærerne er en del af, er præget af en 

stor kompleksitet, som kræver, at lærerne får mulighed for og rum til at kunne forholde 

sig mere bevidst til denne kompleksitet. I vejledningsprocessen har vejlederne derfor ar-

bejdet med at åbne op for en udforskende og nysgerrig tilgang til problemstillingen, som 

har givet lærerne mulighed for at sætte ord på deres forståelser af problemstillingen med 

henblik på at skabe et refleksivt rum i vejledningsprocessen.  

Et væsentligt fund i undersøgelsen handler om, at der i vejledningsprocessen er opstået 

øjeblikke med forandringspotentialer, som både opleves af lærerne og vejlederne. I for-

hold til tidligere forskning (De Haan et al., 2008; Putnam, 2004) kan denne undersøgelse 

bidrage med viden om, at disse betydningsfulde øjeblikke både opleves af de vejledte og 

vejlederne. I denne undersøgelse fremhæver både lærere og vejledere således de samme 

betydningsfulde øjeblikke som igangsættende for lærernes forandringsprocesser. 
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Inklusionsvejledning 

Tetler et al. (2011) pointerer, at lærere har en tendens til: ”instinktivt at søge problemet 

hos eleven”, altså en tendens til en mere ekskluderende problemforståelse, og derfor hav-

ner lærerne også oftere i at benytte løsningsstrategier, der sigter mod: ”at få eleven til at 

kompensere for sin manglende evne eller på anden vis tage udgangspunkt i det, som betrag-

tes som elevens problem” (Tetler et al., 2011, s. 20). På samme vis er det fremgået i denne 

undersøgelse, at lærerne som udgangspunkt pegede på, at det var eleverne, der var de 

problembærende; at det således var eleverne, der var årsagen til lærernes fastlåste og 

sammenbrudte situation. Flere lærere i undersøgelsen beskrev deres situation som meget 

kritisk og havde overvejelser over, om de skulle fortsætte med at være lærere. Disse per-

spektiver bliver igennem vejledningsprocesserne forandret; dels bliver lærerne mere 

selvsikre, gladere for at gå på arbejde og kan igen se meningen med at være lærer, og dels 

forandres deres forståelser af problemstillingen, således at de ikke længere er rettet mod 

en patologisk forståelse af problemstillingen, men mere mod, hvordan der kan arbejdes 

med en inkluderende forståelse. 

I de fire vejledningsforløb, der er fulgt, må der stilles spørgsmål til, om der egentlig fore-

kommer en ligelig fordeling af ansvar for processen, og om alle perspektiver vægtes lige 

meget, idet den kommunale inklusionsvejleders funktion handler om at udvikle inklude-

rende læringsmiljøer. Det er således ikke kun to eksperter fra hvert deres felt, der mødes 

i vejledningsrummet, men eksperter, som er forviklet ind i et mere komplekst felt af poli-

tiske og pædagogiske dagsordener, forventninger, præmisser og vilkår. Idet vejlederen er 

ansat i en særlig funktion som ́ kommunal inklusionsvejleder´, er vejlederen ansat med en 

bestemt hensigt og i et bestemt øjemed, hvilket er at arbejde for at udvikle inkluderende 

læringsmiljøer. Vejlederne har dermed en indbygget dobbeltrolle: de er både repræsen-

tanter for kommunens inklusionsstrategi, tovholdere for de interne ressourcepersoner på 

skolerne samt repræsentanter for skoleledelsen og for PPR-ledelsen. Derved kan der op-

stå et dilemma i vejledningskonteksten, der indebærer en vanskelig balancegang, hvor det 

på den ene side handler om at vejlede og støtte lærernes processer og på den anden side 

om at implementere en politisk strategi, der handler om at udvikle inkluderende lærings-

miljøer. Der opstår derved implicit et magtperspektiv i inklusionsvejledningskonteksten 

og i vejledernes intention med inklusionsvejledningen. Ifølge Näslund (2007) findes der 
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dog ikke en ligeværdig og symmetrisk relation i et vejledningsforhold, da han anser et 

magtforhold som en nødvendighed i vejledningen, i fald forholdet benyttes konstruktivt, 

hvilket indebærer, at vejlederen skal være opmærksom på sin dobbelte funktion (Näs-

lund, 2007).  

 

Når vejlederen er synlig i sin rolle som vejleder, er det netop igennem denne særlige po-

sition, vejlederen har, at vejledningens kernepunkt ligger, et magtforhold, der kan benyt-

tes produktivt og konstruktivt, idet vejlederne erkender og vedgår sig deres magt (Näs-

lund, 2007; Salvendy, 1993), hvilket også er fremskrevet i afhandlingens kap. 5: Magt og 

etik i vejledningsrummet. Ifølge von Ahlefeld Nisser (2011) kan dette asymmetriske for-

hold mellem vejleder og lærer kritiseres for at være mere mekanisk og manipulerende, 

mens det symmetriske forhold kan kritiseres for at være tidskrævende (von Ahlefeld Nis-

ser, 2011). Som det fremgår i afhandlingen, oplever lærerne det netop betydningsfuldt, at 

vejledningen er foregået som en symmetrisk relation, hvor det er de fælles transcende-

rende og samskabende vejledningssamtaler, der har haft betydning for lærernes foran-

dringsprocesser. Samtidig fremhæver lærerne også det betydningsfulde i, at vejledningen 

er foregået over tid, at det ikke har været vejlederne, der er kommet med enkle og nemme 

løsninger, men at forandringen netop er fremkommet gennem et længerevarende og re-

flekterende arbejde, der har fået tid til at udvikle sig. 

Dette dilemma kalder på refleksioner over sammenhængen mellem vejledernes position 

i et vejledningsrum og det, at vejledningen foregår som en fælles transcenderende og sam-

skabende proces. Kirkebæk (2009) pointerer, at vejledere i specialpædagogiske kontek-

ster skal kunne balancere mellem at være teoretisk vidende og subjektivt uvidende, hvil-

ket indebærer, at vejlederens ekspertrolle bør nedtones for at give plads til en mere re-

flekterende vejledningsform (Kirkebæk, 2009). Som den kompetente Anden har vejlede-

ren en efteruddannelse, der gør vejlederen i stand til at vide noget andet end læreren samt 

større viden omkring udvikling af inkludering. Vejlederen har således kompetencer i for-

hold til vejledning, inklusion og pædagogiske praksisproblemstillinger. Det vil dog altid 

være læreren, der kender sin egen praksis bedst, og derfor bliver både vejlederens og læ-

rerens perspektiver vigtige og væsentlige i vejledningsrummet, da de er eksperter på 
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hvert deres felt. Det bliver med andre ord vejlederen og vejlederens vejledningskompe-

tencer, der får betydning for, hvordan det opleves af lærerne at deltage i et vejlednings-

forløb.  

 

Afhandlingens udsigelseskraft 

I undersøgelsen er de fem lærere meget påvirkede af den situation, de oplever at befinde 

sig i. Det er alle lærere, som over en længere periode har oplevet sig presset og oplevet 

deres praksis særligt udfordrende. Inden vejledningsforløbene gik i gang, har skolernes 

interne ressourcepersoner været tilknyttet klassen for at støtte lærerne i at håndtere den 

problemstilling, lærerne oplevede.  Dette gør, at undersøgelsens empiriske grundlag kun 

indeholder perspektiver og oplevelser fra lærere, der oplever deres praksisudfordringer 

så alvorlige, at de har søgt om ekstern vejledning fra kommunernes inklusionsvejledere. 

Derfor skal mine data også ses i lyset af, at lærerne i udgangspunktet har oplevet sig fast-

låste, udmattede og frustrerede. Dette betyder, at undersøgelsens udsigelseskraft be-

grænses i forhold til at kunne udsige noget om vejledning af lærere som et generelt fæno-

men; snarere kan undersøgelsens resultater bidrage med viden omkring vejledning af læ-

rere over tid, der oplever sig desorienterede, utilstrækkelige og oplever en mangel på 

sammenhæng mellem deres praksisudfordringer, deres kompetencer og deres mulighe-

der for at handle. Som der tidligere i afhandlingen peges på, er der ikke tidligere lavet 

forskning omkring vejledningsforløb, der følges over tid, derfor har denne undersøgelse i 

særlig grad sin berettigelse, da lærere og vejledere er fulgt meget tæt igennem de foran-

drings- og læringsprocesser, der er fremtrådt i vejledningen. 

Undersøgelsesdesignet i afhandlingen bygger på kontekstafhængige casestudier, som 

ifølge Flyvbjerg kan generere lige så værdifuld viden som kontekstuafhængige studier 

(Flyvbjerg, 2006; 2010). Casestudier bliver ofte kritiseret for ikke at kunne frembringe 

generel og kontekstfri viden, hvilket ifølge Flyvbjerg er en misforståelse (Flyvbjerg, 2006; 

2010). Undersøgelser viser, at når mennesker lærer, starter de med at trække på en kon-

tekstuafhængig viden, hvorefter de gennem tilegnelse af en kontekstafhængig viden og 

erfaring bliver mere nuancererede i deres vidensgrundlag (Dreyfus & Dreyfus, 1986). 
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Derfor hævder Dreyfus & Dreyfus, at der er behov for at koble disse to vidensformer sam-

men: den kontekstuafhængige og kontekstafhængige for at kunne søge viden, der er an-

vendelig (Dreyfus & Dreyfus, 1986).  

Et andet kritikpunkt af casestudier, som jeg dog anser som et argument for netop at vælge 

casestudiet i dette forskningsprojekt, er, at casestudier ikke kan opsummeres kortfattet i 

generelle udsagn og teorier (Yin, 2014). I dette projekt har hensigten været at undersøge 

noget så komplekst som oplevelser, og derfor har der netop været behov for at benytte en 

forskningsstrategi, som kunne gribe, begribe og rumme komplekse fænomeners fulde 

kompleksitet, da enkle teorier ikke ville kunne rumme den kompleksitet, der ligger i men-

neskelige handlinger, oplevelser og forandringsprocesser (Flyvbjerg, 2010).  

Casestudier og kvalitative metoder bliver også kritiseret for blot at bekræfte forskerens 

egne synspunkter. Dette er en væsentlig kritik og en kritik, alle forskere bør overveje. 

Ifølge Flyvbjerg er det en misforståelse, at dette aspekt udelukkende er knyttet til case-

studier (Flyvbjerg, 2006), men kritikken peger på en vigtig pointe, nemlig på forskersub-

jektets betydning for resultaterne af forskningsprojektet. Derfor er det centralt som for-

sker at være reflekteret over sine egne forforståelser, da: ”One´s subjectivity is like a gar-

ment that cannot be removed” (Peshkin, 1988, s. 17) og således ikke kan være ikke-eksi-

sterende. Herudover pointerer Allan & Slee (2008), at:”Ideology is like sweat, you can´t 

smell your own” (Allan & Slee, 2008, s. 54). Derfor har jeg omhyggeligt ekspliciteret mine 

forskersubjekter og min forforståelse (kap. 8) i erkendelsen af, at jeg ikke kan undgå at 

benytte mine ideologier, min forforståelse og den viden og forudgående kendskab til gen-

standsfeltet, jeg havde (Egholm, 2014),  

Det kan være svært at være eksplicit omkring, hvordan mit forskersubjekt har påvirket 

mine resultater, da jeg gennem de fem år, jeg har arbejdet med projektet, har fået udvidet 

min forskerhorisont flere gange både bevidst og sikkert også prærefleksivt. Jeg kan dog 

sige, at både vejledning og inklusion igennem hele processen har været fremtrædende 

fænomener for mig som forsker, samt at min forskerhorisont gennem tiden både har ud-

videt sig og højst sandsynligt også har forandret sig.  

I projektets begyndelse var jeg rettet mod en forståelse af, hvordan vejledningsforløb 

kunne medvirke til lærernes forandringsprocesser, processer som kunne være med til at 
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udvikle et inkluderende læringsmiljø over tid. Denne horisont har imidlertid udvidet sig 

til også at indeholde en mere nuanceret forståelse af inklusion, nemlig at forstå inklusion 

som en evig proces og ikke som et endemål, der kan nås. Det indebærer at se inklusion 

som en aktiv proces, der omhandler, hvordan vi som mennesker ønsker at forholde os til 

hinanden og den Anden, hvis vi ønsker at ´overvinde egocentrismen´ (Biesta, 2014, s. 17). 

Som Tetler pointerer, handler inklusion dybest set om: ”hvordan vi forholder os til forskel-

ligheder i normer og kulturopfattelser” (Tetler, 2015, s. 89). Netop denne ideologi har væ-

ret den, der satte gang i idéen om projektet for næsten 10 år siden, og som stadig gør, at 

jeg finder projektet relevant. 

Samtidig er jeg også blevet mere og mere sikker på, at dette komplekse og dilemmafyldte 

krydspres, der udspiller sig i lærernes praksisfelt, ikke kan eller skal håndteres af en en-

kelt profession, men at der er behov for at forstå skolens læringsfællesskab anderledes, 

og at det at undervise i skolen snarere må forstås som et tværprofessionelt samarbejde 

mellem flere professionelle. Dette handler dybest set om, hvordan vi anskuer, og hvad vi 

ønsker, uddannelse og undervisning skal være med til at producere. Hvis vi ønsker at have 

fuld kontrol over uddannelse, og hvad der bliver undervist i, således at vi forsøger at styre 

og kontrollere, hvem der lærer hvad, vil det i givet fald betyde, at vi underkender mulig-

hederne for dialog med den Anden og det Andet (Biesta, 2014). Det handler med andre 

ord om en tilgang, som ikke kan styres og kontrolleres med alverdens politiske målsæt-

ninger og specifikke fagmål og derfor må vi fortsat diskutere, hvad vi vil med skolen, hvad 

vi mener er relevant, at eleverne skal forberedes til, og i sidste ende hvordan vi gerne vil 

indrette vores samfund. 

De sidste aspekter, jeg vil fremhæve i diskussionen, er, hvordan det kan have påvirket 

mine data, at lærerne oplevede sammenbrud og meningsløshed i deres lærerarbejdslivs-

verden i starten af vejledningsforløbet. Da undersøgelsens empiriske grundlag kun har 

indeholdt perspektiver og oplevelser fra lærere, der har søgt om vejledning, har alle de 

medvirkende lærere befundet sig i en særlig situation. Derfor skal mine data også ses i 

lyset af, at lærerne i udgangspunktet har oplevet sig rådvilde, udmattede og frustrerede. 

Dette betyder, at undersøgelsens udsigelseskraft begrænses i forhold til at kunne udsige 

noget om vejledning af alle lærere som et generelt fænomen; snarere kan undersøgelsens 
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resultater bidrage med viden omkring vejledning af lærere, der oplever sig desoriente-

rede, utilstrækkelige og oplever en mangel på sammenhæng mellem deres praksisudfor-

dringer og deres kompetencer og muligheder for at handle. 

Jeg har derfor været interesseret i at undersøge, hvordan lærere tilegner sig inkluderende 

pædagogiske strategier og handlemuligheder gennem et vejledningsforløb, hvor vejled-

ningen tager afsæt i lærernes situerede praksisproblemstillinger. 
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14. SAMMENFATNING 

Målet med undersøgelsen er at skabe viden om, hvorvidt læreres deltagelse i et vejled-

ningsforløb over tid kan medvirke til at udvikle lærernes inkluderende handlemuligheder 

i skolens praksis. Dette er tilstræbt ved at følge læreres oplevelser af at deltage i et vejled-

ningsforløb, der er rettet mod udvikling af inkluderende praksis i folkeskolen over tid, 

samt at undersøge hvilke tilgange og strategier, der benyttes, og disses betydning for læ-

rernes handlemuligheder i en inkluderende skole.  

Undersøgelsesarbejdet fokuserer på projektets forskningsspørgsmål: 

a) Hvordan oplever lærere at deltage i et vejledningsforløb rettet mod udvikling af egen 

inkluderende praksis? 

b) Hvilke tilgange og strategier anvender inklusionsvejlederne, og hvilken betydning har 

de for lærernes handlemuligheder? 

I analyserne af det empiriske materiale viser der sig tre faser, der karakteriserer vejled-

ningsforløbenes lærings- og forandringsprocesser: ’fastlåsthed og sammenbrud i arbejds-

livets meningshorisont’, ’betydningsfulde øjeblikke med perspektivåbninger’ samt ’fælles 

transcenderende perspektiver’.  

Nedenstående model illustrerer centrale temaer, der fremtræder i de tre faser hos læ-

rerne: 
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Lærernes perspektiver 

Oversigt over temaer i lærernes oplevelse i vejledningsforløbenes tre faser20

 

 

Figur 27: Oversigt over temaer i lærernes oplevelse i vejledningsforløbenes tre faser 

 

Fase 1: Fastlåsthed og sammenbrud i arbejdslivets meningshorisont 

Lærerne i undersøgelsen oplever sig fastlåste i deres lærerarbejdslivsverden i en sådan 

grad, at de oplever utilstrækkelighed, desorientering og meningsløshed. Når lærere ikke 

oplever, at deres egen motivation og den overordnede motivation for at danne skole kan 

forenes, kan der opstå et meningsbrud i lærernes oplevelse af at være i lærerarbejdslivs-

verdenen. Dette kan skabe en oplevelse af afmagt og meningsløshed hos lærerne. Derfor 

kan det blive så indgribende i lærerens selvforståelse af at være lærer og opleves som 

meningsløst, hvis det samfundsdominerende motiv ikke kan opfyldes eller nås. Dette kan 

komme til at opleves som et dilemma i lærerens virksomhed, hvilket kan betyde, at et 

meningsgivende motiv kommer til at handle om at få eleven ud af klassen, hvilket vil stå i 

modsætning til det samfundsdominerende motiv om at inkludere flere elever. Med andre 

ord kan man sige, at lærernes motivation for at udvikle deres praksis mod et inkluderende 

                                                        
20 Se bilag 18 
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læringsmiljø bliver påvirket, og det bliver vanskeligere for lærerne at forene deres faglige 

selvforståelse med de opstillede samfundsmæssige målsætninger.  

Dette betyder, at lærerne har særlige forventninger til, at vejlederne kan komme med 

nemme og hurtige løsninger, der kan forandre deres praksisproblemstillinger med et 

snuptag, et ”quick fix”. Lærerne ønsker derfor, at vejlederne nærmest har magiske evner, 

der kan forvandle problemstillingerne, så lærernes praksis bliver mere overkommelig og 

overskuelig.  

 

Fase 2: Betydningsfulde øjeblikke med perspektivåbninger 

I vejledningsprocesserne får lærerne mulighed for at forholde sig mere bevidst til den 

problemstilling, de har søgt om vejledning til. Dette betyder, at lærerne bliver mere be-

vidste om hvilke grundlag og præmisser, de handlinger, der skete i praksis, opstår på bag-

grund af, og dermed bliver mere bevidste om, hvordan de kan håndtere situationen i prak-

sis. Lærerne begynder langsomt at kunne forholde sig til problemstillingen, ved at der 

bliver åbnet op for flere perspektiver, som gør det muligt for lærerne at nuancere deres 

forståelser. Dansklærer A oplever fx ikke længere, at elevens hensigt er at obstruere hen-

des undervisning, men at problemstillingen snarere handler om hele elevens situation og 

elevens forudsætninger for at kunne være i skolen, hvilket har betydning for de handlin-

ger, der skete i praksis. Denne proces foregår gennem et undersøgende, vedholdende og 

reflekterende samarbejde over tid, hvor lærerne i stigende grad bliver i stand til at for-

holde sig til sig selv som lærere, deres praksis og de handlemuligheder, der fremtræder 

gennem vejledningsforløbet. 

Det viser sig også, at der gennem processen opstår særlige vendepunkter i form af betyd-

ningsfulde øjeblikke, der igangsætter et læringspotentiale med mulighed for forandring 

og refleksion. Disse forandringsøjeblikke giver lærerne mulighed for at opnå nye forstå-

elser af den situation, de står i; nye forståelser, der blandt andet giver mulighed for at 

redefinere de forståelser, som lærerne har inden vejledningsforløbet, hvilket igen giver 

mulighed for at handle på nye måder.  
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Fase 3: Fælles transcenderende perspektiver 

I den tredje fase af vejledningsprocessen oplever lærerne en større variationsbredde i de-

res forståelse af de problematikker og udfordringer, som de står i. De oplever, at deres 

praksis er forandret, og at det, der tidligere truede deres oplevelse af mening i deres læ-

rerarbejdslivsverden, nu har forandret sig.  

Gennem de fælles transcenderende og samskabende processer i vejledningsforløbet har 

lærerne og vejlederne fået indblik i og viden om hinandens forskellige perspektiver, og 

lærerne oplever, at de selv har indflydelse på forandringen, der fremtræder i deres prak-

sis. De oplever sig mere selvsikre og oplever, at de kan håndtere og har handlemuligheder 

i forhold til de praksisudfordringer, de står i. Lærerne oplever, at de igen er blevet glade 

for at være lærere, og de oplever, at deres lærerarbejdslivsverden igen giver mening. 

Analyserne peger på, at der er en variation i lærernes oplevelser af at deltage i vejled-

ningsforløbet. Dette skyldes blandt andet, at de problemstillinger, lærerne søgte om vej-

ledning til at løse, er forskellige, og at lærerne oplever problemstillingerne med udgangs-

punkt i deres særlige, situerede perspektiver. Dette har betydning for vejledernes tilgange 

og strategier, som også varieres igennem de fire forløb. På trods af at der i analysen frem-

kommer nuancer i de fire vejledningsprocesser, kan der alligevel fremanalyseres sam-

stemmende strategier og tilgange, som vejlederne anvender i de tre faser. 
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Vejledernes perspektiver 

 

Oversigt over tilgange og strategier i vejledernes arbejde med vejledningsforløbe-

nes tre faser21  

 

Figur 28: Oversigt over tilgange og strategier i vejledernes arbejde med vejledningsforløbenes tre faser  

 

Fase 1: Fastlåsthed og sammenbrud i arbejdslivets meningshorisont 

Analyserne viser, at vejlederne oplever lærere, der har behov for en passende forstyrrelse, 

som kan bringe dem ud af den fastlåste og sammenbrudte situation. Vejledernes strategi 

er at møde lærerne empatisk i deres oplevelser ved at lytte til lærernes perspektiver og 

være anerkendende i forhold til lærernes forståelse af problemstillingen, selvom denne 

forståelse indimellem ligger langt fra vejledernes. Vejlederne tager udgangspunkt i lærer-

nes nærmeste udviklingszone og de potentielle muligheder, der er for at forandre deres 
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situation. Vejlederne anser det også som vigtigt i første vejledningssamtale at få tydelig-

gjort, at det er udvikling af lærernes pædagogiske praksis, de er sammen om i vejlednin-

gen, og ikke fx at skulle finde andre skoletilbud til de elever, lærerne oplever som udfor-

drende.  

Det er et væsentligt resultat af og en særlige forudsætning for undersøgelsen, at lærerne, 

der deltager i undersøgelsen inden vejledningsforløbet, oplever deres lærerarbejdslivs-

verden sammenbrudt og fastlåst, samt at der er noget, der står i vejen for, at lærerne kan 

handle i forhold til og håndtere deres udfordrende praksisproblemstillinger. Det, der står 

i vejen, er lærernes oplevelser af mangel på sammenhæng og mening i deres lærerarbejds-

livsverden, hvilket betyder, at lærerne oplever, at meningen med at være lærer er blevet 

uklar og diffus. Dette bevirker, at lærerne er desorienterede og nærmest har mistet troen 

på sig selv som lærere, og deres selvforståelse har forandret sig. Vejlederne arbejder ud 

fra en forståelse for, at lærerne er dem, der kender deres praksis bedst, og derfor er de 

eksperter på deres praksis, hvilket betyder, at vejlederne betragter lærernes perspektiver 

som relevante og væsentlige i forhold til, hvilke muligheder der er for at løsne op for den 

sammenbrudte og fastlåste situation gennem en fælles transcenderende, samskabende 

vejledningsproces. 

 

Fase 2: Betydningsfulde øjeblikke med perspektivåbninger 

I denne fase er vejledernes strategier orienterede mod at få åbnet lærernes blikke for an-

dre potentielle forståelser og deres muligheder for at handle på andre måder, og derfor 

arbejder vejlederne med at udfolde problemstillingerne gennem et mere nuanceret per-

spektiv med en bredere forståelse af problemstillingen.  

Det er væsentligt for vejlederne at lade lærerne selv finde frem til de handlemuligheder, 

der for lærerne giver mening. Vejlederne arbejder med den dominerende og stimulerende 

motivationsform, som kan minde om transcendens, hvor lærerne får mulighed for at 

transcendere deres tidligere perspektiv. Det er også den udvikling, der sker i arbejdet med 

zonen for nærmeste udvikling, der betyder, at lærerne får mulighed for at hæve sig op 

over deres tidligere perspektiv og kan transcendere deres tilstand og situation, hvilket 
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giver mulighed for, at lærerne kan forholde sig reflekteret og anderledes og derved tilegne 

sig en ændret tilgang og forståelse af sig selv som lærere i en inkluderende skole.  

Vejlederne er således rettet mod at arbejde med lærernes motivationelle processer, hvor 

der bliver fremhævet særlige perspektiver i lærerens lærervirksomhed, som fx at ind-

drage et aktørperspektiv, der bevirker, at læreren får en anden forståelse af problemstil-

lingen. 

 

Fase 3: Fælles transcenderende perspektiver 

Gennem de fælles transcenderende og samskabende samtaler fremtræder nye handlemu-

ligheder, som lærerne kan reflektere over og inddrage i deres praksis. Set i et inklusions-

perspektiv bliver der arbejdet med at forandre lærernes umiddelbare løsningsmodel, som 

netop er at se problemet iboende eleven, og i stedet sætte gang i refleksioner over pro-

blemstillingen, hvor forskellige forståelser og perspektiver kan bidrage til en fælles trans-

cenderende analyse med henblik på at finde handlemuligheder, så lærerne i højere grad 

kan arbejde mere pædagogisk og situeret i deres praksis og således ikke udpeger en elev 

som den problembærende.  

Vejlederne har opmærksomhed på, at lærerne selv får øje på, hvad der skal forandres, og 

at det ikke er tilstrækkeligt, at lærerne blot følger vejlederens råd og anvisninger gennem 

en mere foreskrivende vejledningsform. Vejledernes strategi er at lade lærerne selv være 

med til at skabe forandringerne i praksis, så det forandringsperspektiv, der arbejdes med, 

giver mening for lærerne. Vejlederne er derfor rettet mod at lade lærerne tage ansvar og 

ejerskab for forandringerne og har en opmærksomhed på, hvordan disse forandringer 

kan give mening for læreren i forhold til lærerens handlemuligheder. 

I vejledningsfænomenets karakteristiske struktur har vejledernes tilgange og strategier i 

de tre faser særlig betydning for lærernes lærings- og forandringsprocesser. Lærerne har 

fra starten af vejledningsforløbet oplevet sig forviklet ind i de samfundsmæssige og kul-

turelle betingelser for at være skolelærer i det flydende moderne og har svært ved at få 

øje på de muligheder, de har for at forandre deres praksisproblemstillinger. Vejledernes 

strategier og tilgange i vejledningen er i første omgang at møde og anerkende lærerne i 
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deres trængte og sammenbrudte situation. I processen arbejder vejlederne med de moti-

vationelle processer med henblik på at åbne op for flere perspektiver. Gennem lærernes 

meningsskabelse fokuserer vejledningsprocessen på at lade lærerne selv få øje på de mu-

ligheder, der er for at forandre situationen og tage ejerskab for disse forandringer. 

I nedenstående model skitseres didaktiske strategier og tilgange for de fire vejlednings-

forløb:  

Procesdidaktisk vejledningsmodel over vejledernes tilgange og strategier22

 

Figur 29: Procesdidaktisk vejledningsmodel over vejledernes tilgange og strategier 

Alt i alt er vejledningsforløbene med til at skabe større klarhed og transparens i lærernes 

oplevelser af at være i lærerarbejdslivsverdenen. Lærerne udvikler deres selvforståelse 

som lærere gennem vejledningsforløbet, de forandrer oplevelsen af ikke at kunne hånd-

tere deres udfordrende praksis og bliver mere selvsikre og med mulighed for at udvikle 

deres handlemuligheder i en inkluderende praksis. Dette bevirker, at lærerne igen finder 

meningen med at være lærere og bliver gladere for at gå på arbejde. 

Dansklærer D: ”Vejledningen har jo givet mig arbejdsglæden tilbage, det er der 

da ingen tvivl om”. 

                                                        
22 Se bilag 20 
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de potentielle muligheder for 
forandringer 

FASE 1

Fastlåsthed og sammenbrud i 
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•At arbejde med lærerens 
motivationelle processer ved at 
åbne op for flere perspektiver på 
problemstillingen og være 
opmærksom på lærerens 
meningsskabelse 

FASE 2
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perspektivåbninger •At lade læreren selv få øje på 
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FASE 3
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Tidligere undersøgelser peger på, at lærere generelt har behov for at kunne reflektere 

over deres praksis, og der peges på, at et vejledningsrum kunne give rammerne for denne 

mulighed. Denne undersøgelse peger ikke alene på, at vejledning bidrager til, at lærere 

bliver mere reflekterede over deres praksisudfordringer; undersøgelsen bidrager også 

med viden om, at lærere, der har mistet orienteringen i deres lærerarbejdslivsverden, 

ikke længere kan finde frem til, hvordan de kan ændre den fastlåste og sammenbrudte 

situation, de står i, men har mulighed for gennem et længerevarende, vedholdende og re-

flekterende samarbejde over tid at finde en vej ud af denne situation.  
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15. PERSPEKTIVERING 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Perspektivering 

I den seneste Afrapportering af inklusionseftersynet (2016) vurderes det, at folkeskolen 

udgør et godt fundament for arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Det understreges 

dog, at der skal arbejdes på flere niveauer og flere områder, samt at der ikke findes et 

”quick-fix” i arbejdet med udviklingen af den inkluderende skole. Det pointeres ydermere, 

at dette kræver, at der tilføres ressourcer, såfremt det ønskes at udvikle mulighederne for 

inklusion. I lighed med rapporten afspejler denne undersøgelses resultater også, at der 

skal mere til end nemme og enkle løsninger, og at der snarere skal skabes mulighed for 

lærerne til at kunne arbejde refleksivt med forskellige problemstillinger i et vejlednings-

forløb over tid. Resultaterne peger således på, at vejledning af lærere kan gøre en væsent-

lig forskel i udviklingen af den inkluderende skole, når lærerne deltager i et længereva-

rende og vedholdende vejledningsforløb. 

Selvom der i denne undersøgelse er fokuseret på selve vejledningsprocesserne, er der al-

ligevel fremtrådt andre problemstillinger, som jeg anser for relevante i forhold til, hvor-

dan vejledning af lærere kan organiseres kommunalt, og hvordan der kan arbejdes med 

inklusionsvejledernes forankring som eksterne vejledere i kommunerne.  

Der har i analyserne vist sig forskellige forhindringer og dilemmaer i de fire vejlednings-

forløb. Dels har der inden vejledningsforløbene været en periode, hvor interne ressour-

cepersoner (såsom skolernes egne AKT-lærere og inklusionsvejledere) har været tilknyt-

tet klasserne, og dels har der i flere af forløbene været en lang og omstændig skriftlig an-

søgningsproces. Fx er der i forløb C gået op til et helt år, før den eksterne inklusionsvejle-

der bliver inddraget, og i forløb B er det fx ikke dansklæreren selv, der har ønsket et vej-

ledningsforløb.  

Der har således vist sig flere organisatoriske dilemmaer og udfordringer i de fire forløb, 

som kalder på andre måder at organisere og prioritere vejledningsforløb på med lærere. 

I forløb A mangler der en til at overtage vejledningsforløbet, når inklusionsvejlederen går 
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på barsel. I forløb B er det læreren selv, der ikke længere ønsker at fortsætte med at ud-

vikle et inkluderende læringsmiljø, da det ikke er hende, der har søgt om vejledning. I 

forløb C skal matematiklæreren på barsel, og barselsvikaren fortsætter ikke i vejlednings-

forløbet, mens skoleledelsen i forløb D har besluttet at ændre organiseringen af udskolin-

gen i det følgende skoleår og derfor splitter klassen op, så de to lærere ikke længere skal 

fungere som klasselærere. 

Med udgangspunkt i disse betragtninger vil det være hensigtsmæssigt med en efterføl-

gende proces for eksempel i form af et efterværn, hvor interne ressourcepersoner på sko-

lerne overtager vejledningsforløbet, så processen ikke standser på et uhensigtsmæssigt 

tidspunkt i forhold til de processer, der er sat i gang. Ved at vejledningsprocessen overta-

ges af en intern ressourceperson, der er tættere på lærernes daglige praksis på skolen, 

kan vedkommende følge udviklingen tættere og være tættere på de praksisudfordringer, 

som lærerne oplever. De eksterne inklusionsvejledere, der deltager i denne undersøgelse, 

er kun i kortere perioder tilknyttet processerne gennem vejledningsforløbene, hvorimod 

de interne ressourcepersoner er en fast del af medarbejderstaben på skolen og derfor kan 

udfylde en mere praksisnær funktion. De har således mulighed for at støtte og vejlede 

lærerne i de konkrete praksisproblemstillinger over en længere periode. På den baggrund 

vil det være hensigtsmæssigt at udvide den procesdidaktiske vejledningsmodel, præsen-

teret tidligere, med endnu et niveau:  
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Procesdidaktisk model med implementeringsforløb23 

 

Figur 30: Procesdidaktisk vejledningsmodel med implementeringsforløb 

Et efterfølgende forløb kunne være med til at give lærerne mulighed for at indarbejde og 

implementere den læring og viden, der er opnået gennem vejledningsforløbet, hvilket 

kunne resultere i en mere praksisnær læring, hvor der kunne opnås en større grad af in-

stitutionalisering og transfer (Lave & Wenger, 2003; Vygotsky, 1978; Wahlgren & 

Aarkrog, 2012). Således kunne de eksterne vejledere bruges som ”eksperter”, der arbej-

der i et mere intensivt vejledningsforløb, når lærerne oplever, de bliver særligt udfordret 

i deres inkluderende praksis og oplever sammenbrud og fastlåsthed i deres lærerarbejds-

livsverden. De interne ressourcepersoner kunne efterfølgende ”overtage” vejledningsfor-

løbet og sammen med lærerne implementere og institutionalisere den nye viden og de nye 

handlemuligheder i praksis. Dette kræver dog, at skoleledelserne bakker op og arbejder 

konstruktivt med organiseringen og systematiseringen af vejledningsforløbene (EVA, 

2012; Hansen et al., 2014). Det kunne derfor være hensigtsmæssigt at give mulighed for 

et tættere samarbejde mellem de interne ressourcepersoner på skolerne og de eksterne 

kommunale inklusionsvejledere. Et samarbejde, som kunne foregå i tre faser: 

 

                                                        
23 Se bilag 21 
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Et samarbejde mellem interne ressourcepersoner og eksterne vejledere24 

 

                                                              Figur 31: Et vejledningsforløb med interne og eksterne ressourcepersoner 

På baggrund af dette forskningsprojekt peges der således på, at der er behov for viden 

omkring, hvordan et sådant samarbejde mellem eksterne vejledere og interne ressource-

personer kunne etableres. Som et videre forskningsprojekt vil det derfor være relevant at 

undersøge, hvordan et samarbejde mellem interne vejledere og eksterne ressourceperso-

ner i et vejledningsforløb over tid har betydning for udviklingen af en inkluderende skole, 

og på hvilke måder de interne vejledere og eksterne ressourcepersoner hver især kan bi-

drage med forskellige vidensformer og dermed også forskellige muligheder for at støtte 

op om forandrings- og læringsprocesserne i en inkluderende skolepraksis.  

  

                                                        
24 Se bilag 22 
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Bilag 1: Interviewguide Lærer – Før 

 
Introduktion og præsentation af interview og interviewer 
Jeg vil indlede med en kort præsentation af mig selv og min baggrund, for dernæst at give læreren 
en kort beskrivelse af mit Ph.d. projekt. 
 
 
Baggrundsspørgsmål om læreren 
Hvad er dit navn? 

Hvilken uddannelse har du? Og efter/videre uddannelser? 

Hvor lang tid har du været lærer? 

Hvad er din nuværende arbejdsplads? 

Hvor lang tid har du været ansat? 

Hvilke fagområder arbejder du med? 
 
 

Udfoldelse af problematikken 

Hvad er årsagen til, at du skal i gang med et vejledningsforløb? 

Hvordan oplever du problematikken lige nu? 

Hvordan har det påvirket din dagligdag? 

Hvad har der været af tiltag indtil nu? 

Hvilke løsninger forestiller du dig i forhold til den egentlige problematik?  

 

Forventninger til vejledningsforløbet 

Har du fået vejledning før? 

Hvad forventer du dig af vejledningsforløbet? 

Hvilke forhåbninger har du til at vejledningen kan være med til at løse problematikken? 

Hvor mange gange tror du, du skal have vejledning for at få løst op for problematikken? 

Forventer du, at få konkrete redskaber eller ideer til at få løst problematikken? 

Har du allerede fået nogle? 

 

Lærerens betragtninger på skolens inklusions opgaver 

Hvordan forstår du inklusionsbegrebet? 
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Hvad vil det sige at være inkluderet for dig? 

Hvilke tanker har du gjort dig i forhold til, at grundskolen skal kunne inkludere børn fra special-
området? 

Hvad mener du der skal til for at kunne løse den opgave? 

Hvordan ser du udfordringerne i forhold til dette? 

Ser du nogle dilemmaer? Og i så fald hvilke 

I hvor høj grad tror du på, at det kan lykkes? 

 

Afsluttende 

Noget du gerne vil uddybe?  

Er der noget du ikke ønsker kommer med i undersøgelsen?  

Hvordan har det været at blive interviewet?  
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Bilag 2: Interviewguide Lærer – Undervejs 

 

Udfoldelse af problematikken 

Hvad var årsagen til, at du gik i gang med et vejledningsforløb? 

Hvordan oplever du problematikken lige nu? 

Hvordan har problematikken påvirket din dagligdag? 

Hvad har der været af tiltag indtil nu i din praksis? 

 

Selve vejledningsforløbet 

Hvor mange gange har du fået vejledning indtil nu? 

Har du oplevet forandringer i forhold til problematikken? 

På hvilken måde udmønter disse forandringer sig i praksis? 

Er der noget ved problematikken der giver dig en anderledes mening/forståelse i dag? 

Hvilke processer oplever du, at vejledningen har sat i gang hos dig? 

Hvad er det ved vejledningen der giver dig størst støtte? 

 

Afsluttende 

Noget du gerne vil uddybe?  

Er der noget du ikke ønsker kommer med i undersøgelsen?  

Hvordan har det været at blive interviewet?  
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Bilag 3: Interviewguide - Lærer - Efterfølgende 

 
Vejledningsforløbets overordnede struktur 

Hvad var årsagen til at du søgte om et vejledningsforløb? 

Hvem fik du vejledning af og i hvor lang tid? 

Hvornår blev dit vejlednings forløb afsluttet? 

På hvilken måde blev dit vejledningsforløb struktureret? 

Hvordan opstod din motivation til at få vejledning? 

Blev din motivation større under forløbet? 

 

Hvori består forandringerne hos læreren 

Har du efter vejledningsforløbet oplevet en forandring af din praksis? 

Og i så fald på hvilken måde?  

Har du gennem vejledningen forandret din forståelse af barnet? 

Har du gennem vejledningen oplevet forandringer i forhold til enkelte elever? Og i så fald på hvil-
ken måde? 

Har du forholdt dig til lærerrollen på en anden måde efter vejledningsforløbet?  

 

Lærerens personlige processer 

Hvordan vil du beskrive de forandringer af praksis som er sket? 

Hvornår oplever du tydeligst forandringerne? 

Har vejledningsforløbet været med til at give dig muligheder for refleksioner?  Og i så fald hvilke? 

Hvordan har du efterfølgende oplevet din måde at være i klassen på? 

Hvad er det vigtigste du tager med dig fra vejledningsforløbet? 

 

Hvordan kan vejledning være med til at skabe større mening hos læreren 

Har vejledningsforløbet forandret din måde at se det meningsfulde i lærerrollen på? 

 

Lærerens syn på vejlederens metoder 

På hvilke måder har vejlederen har kunnet hjælpe dig? 
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Er der noget specielt ved vejlederens måde at vejlede dig på, der har haft betydning for dig? 

Hvornår i vejledningsforløbet oplevede du de største forandringer? 

Har der været et særligt øjeblik i vejledningen som du husker? 

Kan du sætte ord på hvordan vejlederen har hjulpet dig i forhold til den konkrete problematik?  

 

Overførsel af ny viden til praksis 

Har vejledningen givet dig mulighed for at arbejde på nye måder? 

Har dit forhold til børnene og kollegaerne ændret sig efter vejledningsforløbet? 

Er der nogle konkrete redskaber, som du har taget med dig? 

På hvilken måde har vejledningen været med til at skabe nogle nye arbejdsformer hos dig? 

Hvordan bruger du den viden du fik gennem vejledningen, i din dagligdag? 

Har vejledningen givet dig en personlig oplevelse? I så fald på hvilken måde?  

Hvad er det vigtigste du tager med dig fra vejledningen i forhold til din daglige praksis? 

 

Afsluttende 

Er der noget, du synes, du mangler at sige?  

Noget du gerne vil uddybe?  

Er der noget du ikke ønsker kommer med i undersøgelsen?  

Hvordan har det været at blive interviewet?  
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Bilag 4: Interviewguide – Inklusionsvejleder - Før 

 

Introduktion og præsentation af interview og interviewer 

Indledning med en kort præsentation af min baggrund samt en kort beskrivelse af mit Ph.d. pro-
jekt. 

 

Baggrundsspørgsmål  

Hvad er dit navn? 

Hvilken uddannelse har du? 

Hvordan er du organisatorisk placeret i kommunen? 

Hvor lang tid har du været ansat? 

Hvilke arbejdsopgaver varetager du? 

 

Den overordnede struktur 

Hvordan opstår kontakten til læreren? 

Hvordan planlægger du et forløb? 

Hvor længe varer et typisk vejledningsforløb? 

Kan du sige noget generelt om hvorfor lærere søger hjælp hos dig? 

Kan du beskrive et forløb fra start til slut? 

 

Metode 

Benytter du bestemte metoder i vejledningen? Og i så fald hvilke? 

Kan du sætte ord på dine oplevelser af, hvad der virker i et vejledningsforløb? 

Hvorfor tror du det virker? 

Benytter du forskellige metoder i forhold til den enkelte lærer? 

Hvordan vurderer du hvilke metoder der skal benyttes i de forskellige situationer? 

 

Inklusionsvejlederens motivation  

Hvad fik dig til at vælge at blive vejleder/inklusionsvejleder? 

Hvordan vil du beskrive din rolle? 
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Hvilke egenskaber er de vigtigste at have? 

Hvad skal der til for at opnå disse egenskaber? 

Hvordan ser du din rolle i fremtiden? 

 

Det intentionelle aspekt 

Når du starter et vejledningsforløb hvad retter du så din opmærksomhed imod? 

Har du altid et mål med vejledningen? Og i så fald, hvilke og hvem har sat disse mål? 

På hvilke måder får du motiveret læreren til at indgå i et vejledningsforløb? 

Har du oplevet vejledningsforløb som ikke fungerede? Kan du sætte ord på, hvorfor? 

 

Overførsel af ny viden til praksis 

Oplever du at lærere forandrer deres praksis efter et vejledningsforløb? Og i så fald på hvilken 
måde?  

Hvad skal der til for, at der kan ske forandringer i lærerens praksis gennem et forløb? 

Hvordan ser du lærerens mulighed for at overføre ny viden fra vejledningen til praksis? 

Har du gennem vejledningsforløbet oplevet, at lærerne har skabt nogle nye måder at arbejde på i 
dagligdagen? Og i så fald på hvilken måde? 

De forandringsmuligheder læreren får øje på i forløbet, hvordan udmønter de sig i praksis? 

Oplever du at vejledningen også kan give læreren en personlig oplevelse? I så fald på hvilken 
måde?  

 

Viden omkring den specifikke problemstilling der ønskes vejledning i 

Hvordan ser du den specifikke problemstilling, som forløbet skal dreje sig om? 

Hvilke perspektiver indeholder problemstillingen? 

Hvad mener du der skal til for at løsne op for den? 

Hvilke metoder forestiller du dig at benytte? 

Hvordan ser du muligheden for en inkluderende løsning? 

Hvor lang tid forestiller du dig forløbet vil vare? 

 

Informantens perspektiver på inklusion 

Hvad kendetegner en inkluderende kultur? 
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Hvilke tanker har du gjort dig i forhold til at grundskolen skal kunne inkludere børn fra special-
området? 

Hvad mener du der skal til for at kunne løse den opgave? 

Hvordan ser du udfordringerne i forhold til dette? 

I hvor høj grad tror du på at det kan lykkes? 

 

Afsluttende 

Er der noget, du synes, du mangler at sige?  

Noget du gerne vil uddybe?  

Er der noget du ikke ønsker kommer med i undersøgelsen?  

Hvordan har det været at blive interviewet?  
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Bilag 5: Interviewguide Inklusionsvejleder - Undervejs 

 

Selve forløbet  
 
Vil du give en kort beskrivelse af forløbet fra start til i dag? 
 

Hvor mange gange har du været i klassen under forløbet? 
 

Er der noget særligt du har lagt mærke til når du har observeret i klassen? 
 

Hvordan ser du problematikken i dag, har dine hypoteser forandret sig undervejs?  
 

Metoder og tiltag 
 
Hvilke tiltag er der blevet sat i gang i dette forløb?  
 

Hvilke handlemuligheder er lærerne blevet givet i dette forløb? 
 

Sidste gang fortalte du at I ofte planlægger med at bygge ovenpå i forløbet, hvordan ser det ud for 
dette forløb? 
 

Er der forløb, hvor det kun er lærerne der bliver arbejdet med, eller er det oftest et arbejde med 
begge sider, altså både lærere og elever? Har du erfaringer med det? 
 

Har du været med til at lave forløb, hvor det ikke er hele klassens lærere der deltager? 
 

Hvordan ser du forskellen mellem disse forløb, hvor det kun er klassens klasselærere der deltager 
og forløb hvor hele lærerteamet deltager? 
 

Hvilke tilbagemeldinger har du fået fra lærerne? 
 

Hvad sker der ske fremefter 
 
Hvad bliver det næste skridt i forløbet? 
 

Hvordan opleves forløbet indtil nu 
 
Kan du sætte 3 ord på, hvordan processen med læreren har forløbet? 
 
Kan du sætte 3 ord på hvordan din oplevelse af processen har været? 
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Afsluttende 
 
Er der noget du mangler at få sat ord på? 
 

Er der noget du ikke ønsker der kommer med? 
 

Hvordan har det været at blive interviewet? 
 

Tak for i dag 
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Bilag 6: Interviewguide – Inklusionsvejleder - Efterfølgende 

 

Den overordnede problematik 

Hvordan vil du beskrive forløbet med lærerne? 

Hvad har især karakteriseret dit forløb med lærerne? 

Hvordan ser du problematikken omkring barnet i dag, har de udfordringer lærerne kom med 

forandret sig?  

Er din oplevelse at barnet bedre trives i klassen i dag end inden vejledningsforløbet? 

 

Lærernes modtagelse af vejledningen 

Hvordan oplever du, at lærerne har taget imod vejledningen? 

Har dit fokus eller mål for vejledningen skiftet undervejs? 

Oplever du at lærerne har forandret deres forståelse af barnet og i så fald på hvilken måde?  

Hvilke redskaber har lærerne taget med til deres praksis? Og hvilke har virket efter hensig-

ten? Er det noget du har observeret i praksis? 

Oplever du at læreren igennem vejledningen har forholdt sig anderledes til det meningsfulde 

i lærerrollen? 

Hvilke metoder oplever du, har virket i dette vejledningsforløb? 

Hvordan har læreren forvaltet dem i praksis? 

Hvornår i vejledningsforløbet oplevede du den største forandring hos læreren? 

Hvordan oplevede du den afsluttende vejledning med lærerne? 

Tror du at lærerens ændringer af praksissen i klassen også vil være der om 1 år? 

 

Vejlederens nye indsigter 

Har du igennem dette forløb fået nye indsigter i dit arbejde du kan tage med dig? 

Har du et særligt øjeblik du husker tydeligst fra denne vejledning? 

Sidste gang talte vi om, at din rolle handlede om at få skabt mening i lærernes arbejde og an-

erkendt dem for det de gør, hvordan er det lykkes i dette forløb? 

Adskiller dette forløb sig fra andre du har vejledt i? 
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Bilag 7: Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb A 

 

Aktivitet/Tids-

horisont 

Januar – Maj 

2013 

Maj 2013 Juni 2013 Septem-

ber 2013 

Oktober 

2013 

November 

2013 

December 

2013 

Januar 

2014 

Ansøgnings-

proces i forhold 

til at få vejled-

ning 

2 Skriftlige 

ansøgnin-

ger og 

2 mundtlige 

fremlæggel-

ser til KOM- 

mødet med 

4 måneders 

mellemrum 

       

Vejlednings-

samtaler 

 1. sam-

tale 

2. Sam-

tale 

  3. Sam-

tale 

 4. sam-

tale 

Observation i 

klassen 

 Inklusi-

ons-

vejle-

der ob-

serve-

rer i 

klassen 

Inklusi-

ons-vej-

leder 

obser-

verer i 

klassen 

   Inklusi-

ons-vej-

leder ob-

serverer 

i klassen 

 

Møde med Mo-

ren 

 

  Inklusi-

onsvej-

leder og 

lærere 

holder 

møde 

med 

Mode-

ren til 

elev A 

Mate-

matik-

læren 

har lø-

bende 

telefoni-

ske 

samta-

ler med 

moren 

 Matema-

tiklære-

ren har 

løbende 

telefoni-

ske sam-

taler med 

moren 

  

Interview med 

lærer 

 Inter-

view 

før for-

løbet 

     Inter-

view ef-

ter for-

løbet 
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Interview med 

inklusions-vej-

leder 

 Inter-

view 

før for-

løbet 

   Interview 

under 

forløbet 

 Inter-

view 

Efter 

forløbet 

Uforudsete 

hændelser 

   Dansk-

lærer 

syge-

meldt 

med 

brækket 

ben 

Dansk-

lærer 

syge-

meldt 

med 

bræk-

ket ben 

Matema-

tiklærer 

tages ud 

af klassen 

for at 

hjælpe i 

en anden 

klasse 

Matema-

tiklærer 

tages ud 

af klas-

sen for at 

hjælpe i 

en anden 

klasse 

Inklusi-

ons-vej-

leder 

går på 

barsel 

På besøg i klas-

sen (forsker) 

 På be-

søg i 1. 

D 

     På be-

søg i  

2. D 
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Bilag 8: Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb B 

 

Aktivitet/Tids-ho-

risont 

2013 Oktober 2013 November 

2013 

December 2013 Januar 2014 Februar 2014 

Ansøgnings-proces 

i forhold til at få vej-

ledning 

Klassens 

tidligere 

dansklærer 

i 4. klasse 

har ansøgt 

om vejled-

ningen. 

Vejlednin-

gen bliver 

dog først 

påbegyndt i 

5. klasse, 

hvor klas-

sen har fået 

en ny 

dansklærer 

     

Vejlednings-samta-

ler  

 

 Første 

samtale 

AKT lærer 

deltager 

Anden sam-

tale 

AKT lærer 

deltager 

 Tredje 

samtale 

AKT lærer 

deltager 

 

Inklusionsvejleder 

observerer i klas-

sen  

Inklusions-

vejleder i 

klassen i 

forhold til 

en anden 

elev 

Inklusi-

ons-vejle-

der i klas-

sen 

  Inklusi-

ons-vejle-

der i klas-

sen 

 

Interview med læ-

rer 

 Interview 

før forlø-

bet 

 Interview 

undervejs i 

forløbet 

 Interview 

efter forlø-

bet 

Interview med  

inklusionsvejlede-

ren 

 Interview 

før forlø-

bet 

 Interview 

undervejs i 

forløbet 

 Interview 

efter forlø-

bet 
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Uforudsete hæn-

delser 

 Dansklæ-

reren op-

lever sig 

meget 

presset og 

fortæller 

at hun 

ikke orker 

mere 

 Interview 

med dansk-

lærer, hvor 

hun er meget 

ulykkelig og 

frustreret 

  

På besøg i klassen 

(Forsker) 

 På besøg i 

5.d 

   På besøg i 

5.d 
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Bilag 9: Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb C 

 

Aktivitet/Tidshori-

sont 

2012 & 2013 September 

2013 

Oktober 2013 November 

2013 

December 2013 Januar 2014 

Ansøgnings-proces i 

forhold til at få vej-

ledning 

Der går et år 

fra lærerne 

ansøger om at 

få vejledning 

og til at vej-

ledningen bli-

ver en realitet. 

Skoleledelsen 

meddelte, at 

det var det 

forkerte 

skema, der var 

ansøgt om vej-

ledning på og 

derfor måtte 

ansøgnings-

processen gå 

om.  

     

Vejlednings-samta-

ler  

 

 1. sam-

tale med 

dansklæ-

rer og 

matema-

tiklærer 

2. samtale 

med mate-

matiklære-

ren 

3. samtale 

med mate-

matiklære-

ren 

4. samtale og 

efterfølgende 

en evalue-

rende sam-

tale med 

begge lærere 

 

Inklusionsvejleder 

observerer i klassen  

 Inklusi-

ons-vej-

leder i 

klassen 

Inklusions-

vejleder i 

klassen 

  Inklusions-

vejleder i 

klassen 

Interview med læ-

rer 

    Interview 

både før og 

undervejs i 

forløbet 

Interview 

efter forlø-

bet 
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Interview med  

inklusionsvejlede-

ren 

    Interview 

både før og 

undervejs i 

forløbet 

Interview 

efter forlø-

bet 

Uforudsete hændel-

ser 

  Dansklærer 

sygemeldes 

skal opere-

res 

 

Praktikanter 

i klassen 

Dansklærer 

sygemeldes 

skal opere-

res 

 Matematik-

lærere går 

på barsel 

og der 

kommer en 

vikar, der-

for afslut-

tes vejled-

ningsforlø-

bet 

På besøg i klassen 

(Forsker) 

    På besøg i 2. 

a 

På besøg i 

2. a 
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Bilag 10: Oversigt over aktiviteter i vejledningsforløb D 

 

Aktivitet/Tids-

horisont 

Efterår 

2013 

Januar 

2014 

Februar 

2014 

Marts 2014 April 2014 Maj 2014 Juni 2014 

Ansøgnings-

proces i forhold 

til at få vejled-

ning 

Lærerne 

har på 

fællesnet-

tet ansøgt 

om vej-

ledning 

      

Vejlednings-

samtaler  

 

 1. sam-

tale 

21.1 

4 lærere 

+ AKT 

 2. Samtale 

3.3  

4 lærere + 

Leder 

 

3. Samtale 

24.3  

4 lærere 

4. Sam-

tale 22.4  

4 lærere 

+ Leder 

5. Sam-

tale 

28.5 

3 læ-

rere + 

AKT 

 

Afsluttende og 

evaluerende 

20.6 

Matematiklæ-

rer/ 

Dansklærer+ 

leder 

Inklusionsvejle-

der observerer i 

klassen af  

 3 dage i 

starten 

af januar 

Inklusi-

ons-vejle-

der i klas-

sen 

Inklusi-

ons-vejle-

der i klas-

sen 

Inklusi-

ons-vej-

leder i 

klassen 

 Inklusions-vej-

leder i klassen 

Klassemøder 

med 4 kolonne-

skemaer med 

forskellige te-

matikker 

 

  Inklusi-

ons-vejle-

derne 

står for 

Klasse-

møde 1 

 

Mobiltele-

foner 

Inklusi-

ons-vejle-

derne står 

for Klasse-

møde 2 

 

 

Komme for 

sent 

Inklusi-

ons-vej-

lederne 

står for 

Klasse-

møde 3 

 

Lektier 

 Lærerne 

står for Klas-

semøde 4  

 

 

 

Venska-

ber/samhørig-

hed 

Interview med 

lærere 

 Dansk-

lærer 

Matema-

tiklærer 

  Dansk-

lærer 

Matema-

tiklærer 

 Dansklærer 

Matematiklæ-

rer 

Interview med   Før for-

løbet 

   Under-

vejs i 

Efter forløbet  



276 
 

inklusionsvejle-

deren 

forlø-

bet 

Uforudsete 

hændelser 

   Matema-

tiklærer 

sygemel-

des pga. 

dårlig 

skulder 

 

AKT Sy-

gemel-

des 

med 

stress 

AKT og 

Fysik-

lærer 

syge-

meldes 

stress  

 

Skoleledelsen 

vælger at 

bryde alle de 

kommende 8. 

klasser op og 

lave holdde-

ling i stedet 

for klasser, så 

derfor afslut-

tes  vejled-

ningsforløbet 

op til sommer-

ferien 

På besøg i klas-

sen (Forsker) 

 På besøg 

i 7. d 

På besøg i 

7.d 

   På besøg i 7. d 
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Bilag 11: Karakteristisk struktur i lærernes oplevelser af vejledningsforløb 
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Bilag 12: Brev til lærerne  

 

 

  

”Vejledning som inkluderende værktøj i læreres hverdagspraksis” 

v/Ph.d.-stipendiat Charlotte Riis Jensen, IUP, Aarhus Universitet 

 

I dag hvor inklusion er på dagsordenen landet over, bliver der i stigende grad ansat specialiserede ressource-

personer centralt i kommunerne, fx i form af skolekonsulenter/inklusionskonsulenter. Disse konsulenter skal 

bl.a. gennem vejledning med lærere understøtte inklusionsprocessen i folkeskolen.  

Mit ph.d. projekt undersøger derfor, hvordan lærere oplever at deltage i et vejledningsforløb samt hvordan 

inklusionskonsulenters arbejde kan støtte lærerne i arbejdet med inklusion. Herudover ønsker jeg at under-

søge, hvordan inklusionskonsulenternes metoder kan støtte læreres hverdagspraksis. 

I undersøgelsen vil der indgå interviews, logbøger og observationer. Der udføres således interviews forud, 

undervejs og efter vejledningsforløbene med henholdsvis inklusionskonsulenten samt læreren, der indgår i 

et vejledningsforløb. Hvis der er mulighed for det, vil der i undersøgelsen endvidere indgå observationer i de 

involverede klasser.  

Projektet gennemføres i fire udvalgte kommuner over hele landet. Susan Tetler, professor ved Institut for 

Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, er min vejleder.  

De bedste hilsner 

Charlotte Riis Jensen 

Ph.d-stipendiat 

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU 

Tlf: (+45) 87 16 32 56 Mobil: (+45) 41 89 75 21 

Email: chrj@dpu.dk 

 

https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?C=kjOhBtA7iUuK4YUZvbS383TbkWuv3M8IVPI8KrPtippR1M0gn_QN-_Q8LOgzoIvtjFirJY8-82s.&URL=mailto%3achrj%40dpu.dk
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Bilag 13: Beskrivelse af forskningsprojektet til skoleledelsen 

 

  Ph.d.-projekt om 

”Intervention som inkluderende værktøj i læreres pædagogiske hverdagspraksis” 

V/Ph.d.-stipendiat Charlotte Riis Jensen, IUP, Aarhus Universitet 

I dag hvor inklusion er på dagsordenen landet over, bliver der i stigende grad ansat specialiserede ressour-

cepersoner centralt ved PPR, fx i form af skolekonsulenter/inklusionskonsulenter. Disse konsulenter skal 

bl.a. gennem intervention med lærere understøtte inklusionsprocessen i grundskolen. Dette ph.d.-projekt 

har som ambition at undersøge, hvordan inklusionskonsulenternes arbejde kan støtte lærerne. 

Der er igennem det sidste årti, bl.a. i litteraturen, rettet fokus mod den forandringsproces, som PPR står midt 

i. Eksempelvis blev der ved den årlige konference i ISPA 2011 diskuteret, hvorvidt skolepsykologer bidrager 

til et segregerende skolesystem eller til skabelse af inkluderende skolemiljøer. At PPR står centralt i en for-

andringsproces, skaber store udfordringer for PPRs virksomhed. Ikke mindst for inklusionskonsulenten der 

arbejder i et spændingsfelt, hvor hovedopgaven er at understøtte lærerens inkluderende praksis i en kultur, 

der er i gang med at tænke læringspotentialer og ”adfærdsvanskeligheder” på en ny måde (Dyssegaard, 

2011).  

Det er intentionen med dette ph.d.-projekt at undersøge, hvordan inklusionskonsulenterne kan bidrage til 

at udvikle arbejdsfeltet hos PPR, samt hvordan denne udvikling kan få betydning for læreres pædagogiske 

og inkluderende hverdagspraksis.  

Empirien vil bestå af semistrukturerede kvalitative interviews og observationer. Der udføres således inter-

views forud, undervejs og efter interventionsforløbene med henholdsvis inklusionskonsulenten samt de læ-

rere, der indgår i et interventionsforløb. Disse interviews skal give mulighed for at følge forandrings- og 

læringsprocesserne tæt på praksis. I undersøgelsen vil endvidere indgå observation i de involverede klasser. 

Det forventes at interviews og observationer i hvert forløb indsamles i en periode på mellem to - fire måne-

der. 

Projektet gennemføres i fire udvalgte kommuner, og det er således mit håb at kunne inddrage XXX i mit ph.d.-

projekt for på den måde at knytte an til den igangværende inklusionsundersøgelse, som XXX kommune ind-

går i. Susan Tetler, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, er min vejleder.  

Jeg deltager meget gerne i et uddybende møde med om projektets design og vilkår for at medvirke i projek-

tet.   

De bedste hilsner 

Charlotte Riis Jensen 

Ph.d.-stipendiat 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU 

Tlf: (+45) 87 16 32 56 Mobil: (+45) 41 89 75 21  

Email: chrj@dpu.dk 

 

 

https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?C=kjOhBtA7iUuK4YUZvbS383TbkWuv3M8IVPI8KrPtippR1M0gn_QN-_Q8LOgzoIvtjFirJY8-82s.&URL=mailto%3achrj%40dpu.dk
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Bilag 14: Beskrivelse af forskningsprojektet til PPR-ledelsen samt inklusionsvejle-

der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

XXX Kommune 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 
 

Ph.d-projekt om ”Intervention som inkluderende værktøj i læreres pædagogiske hverdags-
praksis” 

V/Ph.d.-stipendiat Charlotte Riis Jensen, IUP, Aarhus Universitet 

 

I dag hvor inklusion er på dagsordenen landet over, bliver der i stigende grad ansat specialiserede res-

sourcepersoner centralt ved PPR, fx i form af skolekonsulenter/inklusionskonsulenter. Disse konsulen-

ter skal bl.a. gennem intervention med lærere understøtte inklusionsprocessen i grundskolen. Dette 

ph.d-projekt har som ambition at undersøge, hvordan inklusionskonsulenternes arbejde kan støtte læ-

rerne. 

Der er igennem det sidste årti, bl.a. i litteraturen, rettet fokus mod den forandringsproces, som PPR står 

midt i. Eksempelvis blev der ved den årlige konference i ISPA 2011 diskuteret, hvorvidt skolepsykologer 

bidrager til et segregerende skolesystem eller til skabelse af inkluderende skolemiljøer. At PPR står cen-

tralt i en forandringsproces, skaber store udfordringer for PPRs virksomhed. Ikke mindst for inklusions-

konsulenten der arbejder i et spændingsfelt, hvor hovedopgaven er at understøtte lærerens inklude-

rende praksis i en kultur, der er i gang med at tænke læringspotentialer og ”adfærdsvanskeligheder” på 

en ny måde (Dyssegaard, 2011).  

Det er intentionen med dette ph.d.-projekt at undersøge, hvordan inklusionskonsulenterne kan bidrage 

til at udvikle arbejdsfeltet hos PPR, samt hvordan denne udvikling kan få betydning for læreres pædago-

giske og inkluderende hverdagspraksis.  

Empirien vil bestå af semistrukturerede kvalitative interviews og observationer. Der udføres således in-

terviews forud, undervejs og efter interventionsforløbene med henholdsvis inklusionskonsulenten samt 

to af de lærere, der indgår i et interventionsforløb. Disse interviews skal give mulighed for at følge for-

andrings- og læringsprocesserne tæt på praksis. I undersøgelsen vil endvidere indgå observation i de 

involverede klasser. Det forventes at interviews og observationer i hvert forløb indsamles i en periode 

på mellem to - fire måneder. 

Projektet gennemføres i fire udvalgte kommuner, og det er således mit håb at kunne inddrage XXX kom-

mune i mit ph.d.-projekt for på den måde at knytte an til den igangværende inklusionsundersøgelse, som 

XXX kommune indgår i. Susan Tetler, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Uni-

versitet, er min vejleder. Jeg deltager meget gerne i et uddybende møde med PPR og kommunens inklu-

sionskonsulent om projektets design og vilkår for at medvirke i projektet.   

De bedste hilsner 

Charlotte Riis Jensen 
Ph.d-stipendiat 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU 
Tlf: (+45) 87 16 32 56 Mobil: (+45) 41 89 75 21  
Email: chrj@dpu.dk 

 

 

https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?C=kjOhBtA7iUuK4YUZvbS383TbkWuv3M8IVPI8KrPtippR1M0gn_QN-_Q8LOgzoIvtjFirJY8-82s.&URL=mailto%3achrj%40dpu.dk
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Bilag 15: Eksempel på analyseskema over interview med dansklærer A 
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Bilag 16: Eksempel på analyseskema over interview med inklusionsvejleder D 
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Bilag 17: Analyseskemaer over vejledningsforløb A, B, C, D 
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Bilag 18: Oversigt over temaer i lærernes oplevelse i vejledningsforløbenes tre fa-

ser 
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Bilag 19: Oversigt over tilgange og strategier i vejledernes arbejde med vejled-

ningsforløbenes tre faser  
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Bilag 20: Procesdidaktisk vejledningsmodel over vejledernes tilgange og strategier 
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Bilag 21: Procesdidaktisk model med implementeringsforløb 

 

 



296 
 

Bilag 22: Et samarbejde mellem interne ressourcepersoner og eksterne vejledere 

 



Der er i de seneste år gjort mange tiltag for at forandre den danske folkeskole, hvilket har 
haft en stor betydning for lærernes situation og deres arbejdsforhold. Undersøgelser viser, 
at lærere oplever sig udfordret samt at de oplever de har svært ved at kunne imøde-
komme alle de nye krav og forventninger, der stilles til dem, samtidig.

På den baggrund undersøges der i denne afhandling, hvordan vejledning af lærere har 
betydning for lærernes oplevelser af at kunne håndtere deres oplevede udfordrende 
praksis og hvordan inklusionsvejledernes tilgange og strategier har betydning for lærernes 
handlemuligheder i praksis. 

Projektet er teoretisk informeret af en fænomenologisk-teoretisk tilgang hvor første- 
personperspektivet står centralt. Inspireret af den fænomenologiske grundlagsforståelse 
er der fulgt fire lærere og tre vejlederes oplevelser af vejledning i fire vejledningsforløb i tre 
forskellige kommuner. Forløbene er fulgt i en periode over fjorten måneder fra maj 2013- 
juni 2014. Hvert forløb er fulgt via interview af lærere og inklusionsvejledere før, undervejs 
og efter forløbene.

Da undersøgelsen primært fokuserer på læreres og vejlederes oplevelser af et vejled-
ningsforløb, tager afhandlingen afsæt i en fænomenologisk grundlagsforståelse, hvor 
førstepersonsperspektiverne gives betydning og relevans. Undersøgelsen søger ikke efter 
forklaringer, men forsøger at producere forståelser af, hvordan lærere oplever at deltage i 
et vejledningsforløb, og hvordan de lærings- og forandringsprocesser der opstår gennem 
vejledningsforløbet, har betydning for lærernes muligheder for at handle i en inkluderende 
praksis. 

Afhandlingens resultater præsenterer viden om vejledning af lærere over tid, og særligt 
lærere der oplever sig desorienterede og utilstrækkelige i forhold til de aktuelle praksis-
udfordringer knyttet til inklusion. Vejledningen vises som rummende mulighed for at  
redefinere forståelsen af undervisningssituationen ved i særligt betydningsfulde øjeblikke 
at give mulighed for refleksion og forandring, der kan løsne op for fastlåsthed og sam-
menbrud i arbejdslivets meningshorisont. Analyserne viser også, at lærerne igennem 
en samskabende vejledningsproces over tid langsomt både får oplevelsen af at kunne 
håndtere sin praksis igen og oplevelsen af at kunne handle i forhold til de udfordrende 
situationer, de møder i deres inkluderende praksis. 

Samlet set viser undersøgelsen, at der ikke findes nogen nem løsning for, hvordan ink-
luderende læringsmiljøer kan udvikles, men at der er behov for et samskabende, reflek
terende og vedholdende arbejde, når lærere der oplever meningsløshed og desoriente-
ring skal arbejde med at udvikle en inkluderende praksis.

DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tlf.: 8716 1300
E-mail: dpu@au.dk 
edu.au.dk
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Vejledning af lærere                 
– en samskabende proces 
Når lærere støttes i at udvikle inkluderende læringsmiljøer  
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