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Resumé
Iȱ aftalenȱ omȱ kommunernesȱ økonomiȱ forȱ 2011ȱ (ØA11)ȱ blevȱ detȱ præciseret,ȱ atȱ derȱ medȱ
henblikȱpåȱøgetȱinklusionȱskulleȱskeȱenȱændringȱafȱregelsættetȱomȱfolkeskolensȱspecialȬ
undervisning.ȱ Detteȱ sketeȱ iȱ 2012ȱ medȱ ændringenȱ afȱ folkeskoleloven,ȱ somȱ afgrænsedeȱ
specialundervisningȱ tilȱ atȱ væreȱ undervisningȱ iȱ specialskolerȱ ogȱ specialklasserȱ samtȱ unȬ
dervisningȱiȱdenȱalmindeligeȱfolkeskole,ȱhvorȱelevenȱfårȱstøtteȱiȱmindstȱ9ȱugentligeȱtimerȱ
(12ȱ ugentligeȱ lektionerȱ aȱ 45ȱ min.).ȱ Lovændringenȱ harȱ givetȱ kommunerneȱ mulighedȱ forȱ
størreȱfleksibilitetȱiȱforbindelseȱmedȱatȱtilrettelæggeȱenȱinkluderendeȱundervisning.ȱȱ
Regeringenȱ ogȱ Kommunernesȱ Landsforeningȱ harȱ iȱ aftalenȱ omȱ kommunernesȱ økonomiȱ
forȱ2013ȱ(ØA13)ȱaftaltȱkonkreteȱmålsætningerȱforȱenȱsuccesfuldȱomstillingȱtilȱinklusion:ȱ
ȱȱ
x Andelenȱafȱelever,ȱderȱskalȱinkluderesȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisningȱøges.ȱMåletȱerȱsåleȬ
des,ȱatȱandelenȱafȱeleverȱiȱalmindeligȱundervisningȱiȱ2015ȱerȱforøgetȱfraȱ94,4ȱpct.ȱtilȱ96,0ȱ
pct.ȱafȱdetȱsamledeȱelevtalȱiȱfolkeskolen.ȱ
x Andelenȱafȱelever,ȱderȱfårȱkarakterenȱ2ȱellerȱderunderȱiȱlæsning,ȱretstavningȱogȱmatemaȬ
tiskȱproblemløsningȱiȱ9.ȱklassesȱafgangsprøve,ȱskalȱværeȱreduceretȱiȱ2015ȱogȱreduceresȱ
yderligereȱfremȱmodȱ2018.ȱȱ
x Elevernesȱtrivselȱfastholdesȱiȱtaktȱmedȱomstillingenȱtilȱøgetȱinklusion.ȱ
ȱ
InklusionenȱogȱopfyldelsenȱafȱmålsætningerneȱerȱblevetȱfulgtȱiȱdetȱsåkaldteȱDokumentaȬ
tionsprojekt,ȱsomȱharȱløbetȱoverȱåreneȱ2013Ȭ2015.ȱȱ
ȱ
Konklusionenȱ påȱ Dokumentationsprojektetsȱ analyserȱ er,ȱ atȱ detȱ erȱ lykkedesȱ forȱ deȱ
tolvȱ kommunerȱ iȱ undersøgelsenȱ somȱ gennemsnitȱ atȱ nåȱ inklusionsmålsætningenȱ påȱ 96ȱ
pct.ȱiȱ2015,ȱogȱdetȱerȱvelȱatȱmærkeȱsketȱindenȱforȱnæstenȱsammeȱbeløbsrammeȱpr.ȱelev.ȱ
Derȱerȱhellerȱikkeȱsketȱvæsentligeȱændringerȱiȱandreȱeleversȱfagligeȱudviklingȱogȱtrivsel.ȱ
Dokumentationsprojektetȱ erȱ iȱ 2015ȱ blevetȱ suppleretȱ medȱ fokusgruppeinterviewȱ omȱ inȬ
klusionsprocessenȱpåȱnittenȱskolerȱiȱdeȱtolvȱdanskeȱkommunerȱmedȱdetȱformålȱatȱskulleȱ
belyseȱdeȱmåder,ȱhvorpåȱskolerneȱafsætterȱogȱanvenderȱressourcerȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱ
behov,ȱkompetenceudviklingȱiȱrelationȱtilȱinklusion,ȱbrugenȱafȱressourcepersoner,ȱteamȬ
samarbejde,ȱopfølgningȱpåȱelevernesȱfagligeȱudviklingȱ samtȱhvadȱderȱvurderesȱatȱhaveȱ
væretȱ mestȱ effektivt.ȱ Endvidereȱ harȱ interviewdataȱ kunnetȱ giveȱ etȱ mereȱ fyldestgørendeȱ
indtrykȱafȱholdningerȱtilȱinklusionȱendȱDokumentationsprojektetsȱkvantitativeȱanalyserȱ
påȱskoleniveau.ȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱstøtteȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱgælder,ȱatȱintentionenȱerȱgenereltȱatȱ
støtteȱ tilȱ eleverȱ skalȱ givesȱ påȱ mangfoldigeȱ måderȱ tilpassetȱ elevernesȱ behovȱ ogȱ skolensȱ
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kompetencerȱogȱerfaringer.ȱDisseȱgårȱfraȱtimerȱmedȱstøttepersonerȱtilȱtilbud,ȱhvorȱderȱerȱ
enȱtidsbegrænsetȱsegregeringȱ–ȱmedȱhenblikȱpåȱigenȱatȱkunneȱdeltageȱiȱundervisningenȱiȱ
almenklassen.ȱDerȱerȱogsåȱetableretȱrutiner,ȱderȱskalȱsikreȱopmærksomhedȱoverȱforȱeleȬ
verȱmedȱsærligeȱbehov.ȱØkonomiskeȱincitamenterȱharȱværetȱnyttigeȱiȱstartenȱafȱinklusiȬ
onsprocessen,ȱ menȱ denȱ efterfølgendeȱ totaleȱ decentraliseringȱ afȱ økonomienȱ ogȱ muligvisȱ
nogleȱgangeȱskævȱsocioøkonomiskȱtildelingȱafȱressourcerȱpr.ȱelevȱharȱførtȱtil,ȱatȱmanȱikkeȱ
opleverȱatȱhaveȱressourcerȱtilȱnyeȱeleverȱmedȱsærligeȱbehov.ȱDetȱbeskrivesȱendvidere,ȱatȱ
timerneȱtilȱstøtteȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱofteȱprioriteresȱtilȱeleverȱmedȱudadreageȬ
rendeȱadfærd,ȱ hvilketȱ skerȱ påȱ bekostningȱafȱdenȱ fagligeȱ støtte.ȱ Detȱ erȱ endvidereȱ megetȱ
markant,ȱatȱdetȱprimærtȱerȱlæsning,ȱderȱerȱiȱfokusȱpåȱskolerne,ȱogȱatȱdetȱkunȱerȱfåȱskoler,ȱ
derȱharȱindsatsområderȱiȱmatematikȱogȱandreȱfag.ȱSkolerneȱerȱendvidereȱudfordredeȱaf,ȱ
atȱdeȱmanglerȱmatematikvejledere.ȱEnȱudfordring,ȱderȱses,ȱer,ȱatȱnogleȱskolerȱharȱvalgtȱatȱ
læggeȱtimerneȱudȱtilȱdeȱenkelteȱteam,ȱhvilketȱforhindrerȱenȱfleksibelȱtildelingȱafȱtimerneȱ
efterȱalleȱskolensȱeleversȱbehov.ȱȱ
ȱ
Inklusionsfremmendeȱinitiativer,ȱhvorȱmanȱikkeȱtildelerȱressourcerȱtilȱenkeltelever,ȱ
menȱgiverȱdemȱtilȱgrupperȱafȱeleverȱellerȱklasserȱmedȱetȱforebyggendeȱformål,ȱerȱetȱomȬ
råde,ȱhvorȱnæstenȱhalvdelenȱafȱskolerneȱfortæller,ȱatȱdeȱikkeȱharȱtilstrækkeligeȱressourȬ
cer.ȱDerȱerȱ taleȱom,ȱatȱtimerneȱgårȱtilȱbrandslukning,ȱmandsopdækning,ȱvikardækning,ȱ
ogȱderȱerȱskoler,ȱderȱafȱlokalemæssigeȱgrundeȱmåȱbrugeȱmangeȱressourcerȱpåȱdeletimerȱiȱ
særligeȱfag.ȱDer,ȱhvorȱmanȱharȱressourcer,ȱgårȱdeȱtypiskȱtilȱholddannelse.ȱDetȱerȱiȱøvrigtȱ
interessant,ȱatȱmangeȱskolerȱ harȱ etableretȱ ganskeȱ kreativeȱ trivselsfremmendeȱellerȱ foreȬ
byggendeȱtiltag.ȱ
ȱ
Specialundervisningȱforekommerȱstortȱsetȱikkeȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisning,ȱdaȱ
derȱikkeȱerȱressourcerȱtilȱatȱtildeleȱmereȱendȱ12ȱlektionerȱomȱugenȱtilȱenȱenkeltȱelev.ȱNogȬ
leȱskolerȱfølerȱsigȱudfordredeȱaf,ȱatȱdeȱfårȱeleverȱind,ȱsomȱiȱdagtilbuddeneȱharȱhaftȱstøtte,ȱ
menȱikkeȱfårȱdenneȱstøtteȱmedȱoverȱiȱskolenȱpåȱgrundȱafȱdenȱmåde,ȱressourcetildelingȱtilȱ
skolerneȱskerȱpå.ȱȱ
ȱ
Hvadȱangårȱkompetenceudvikling,ȱerȱdetȱikkeȱalleȱlærere,ȱderȱharȱmodtagetȱspeciȬ
fikȱkompetenceudviklingȱiȱinklusion,ȱogȱdetȱfremstårȱklartȱpåȱbaggrundȱafȱinterviewene,ȱ
atȱderȱflereȱstederȱprimærtȱharȱværetȱsatsetȱpåȱatȱopkvalificereȱvejlederne.ȱEnȱudfordring,ȱ
flereȱafȱskolelederneȱnævner,ȱer,ȱatȱnogleȱafȱvejlederneȱefterȱendtȱuddannelseȱvælgerȱatȱ
skifteȱjob,ȱdaȱderȱerȱstorȱefterspørgselȱefterȱdemȱiȱkommunerne,ȱogȱdeȱdermedȱerȱattrakȬ
tiveȱsomȱansøgere.ȱOftestȱtagerȱdenȱgenerelleȱkompetenceudviklingȱnogleȱrelativtȱteoreȬ
tiskeȱ perspektiverȱ op,ȱ herunderȱ systemiskȱ tænkningȱ ogȱ teorierȱ omȱ inklusion,ȱ mensȱ tilȬ
lidsrepræsentanterneȱgiverȱudtrykȱfor,ȱatȱdet,ȱlærerneȱønsker,ȱerȱpraktiskeȱrådȱtil,ȱhvorȬ
danȱmanȱtaklerȱudfordringerȱiȱklassenȱogȱtilrettelæggerȱundervisningȱforȱeleverȱmedȱforȬ
skelligeȱdiagnoser.ȱȱ
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Iȱ forholdȱ tilȱ ressourcepersonerȱ gælder,ȱ atȱ derȱ forȱ alleȱ 19ȱ skolersȱ vedkommendeȱ erȱ udȬ
dannetȱvejledere,ȱdogȱiȱmegetȱvarieretȱomfangȱogȱmedȱmegetȱforskelligeȱtimetalȱtilȱvejȬ
ledning.ȱDerȱerȱnogleȱstederȱdetȱproblem,ȱatȱvejledernesȱtimerȱiȱhøjȱgradȱbliverȱbrugtȱtilȱ
”brandslukning”ȱogȱmandsopdækning,ȱsåȱderȱikkeȱbliverȱtidȱtilȱdeȱreelleȱvejledningsopȬ
gaver.ȱ Påȱ enkelteȱ skolerȱ harȱ vejlederneȱ sletȱ ikkeȱ fåetȱ tildeltȱ timerȱ tilȱ opgaven.ȱ Iȱ enȱ delȱ
tilfældeȱ gælderȱ også,ȱ atȱ manȱ ikkeȱ heltȱ erȱ kommetȱ igennemȱ denȱ kulturændring,ȱ atȱ manȱ
somȱlærerȱmodtagerȱvejledningȱafȱkolleger.ȱȱ
ȱ
Påȱmangeȱafȱskolerneȱgiverȱmanȱudtrykȱfor,ȱatȱmanȱharȱetȱvelfungerendeȱteamsamȬ
arbejde.ȱDetȱerȱdogȱikkeȱalleȱskoler,ȱderȱharȱarbejdetȱmedȱinklusionȱsomȱenȱdelȱafȱteamȬ
samarbejdet.ȱDetȱbeskrivesȱendvidere,ȱatȱderȱerȱenȱstorȱfordelȱved,ȱatȱteameneȱharȱforbeȬ
redelsesarbejdspladserȱ sammeȱ sted,ȱ såledesȱ atȱ bådeȱ vejledereȱ ogȱ kollegerȱ erȱ tilȱ stedeȱ
samtidigt.ȱDetȱnævnesȱdog,ȱatȱL409ȱharȱgjortȱdetȱvanskeligereȱatȱmødes,ȱdaȱlærernesȱunȬ
dervisningslektionerȱerȱfordeltȱoverȱenȱstørreȱdelȱafȱdagen.ȱ
ȱ
Fællesȱforȱdeȱ19ȱskolerȱer,ȱatȱderȱerȱbegyndtȱatȱkommeȱmereȱfokusȱpåȱeleverȱmedȱ
særligeȱbehovsȱfagligeȱudvikling,ȱmenȱderȱerȱenȱstorȱvariationȱiȱforholdȱtil,ȱhvorȱlangtȱdeȱ
erȱnået,ȱogȱhvorȱsystematiskȱderȱarbejdesȱmedȱatȱfølgeȱelevernesȱfagligeȱudvikling.ȱDerȱ
givesȱogsåȱudtrykȱfor,ȱatȱderȱoverȱdeȱsidsteȱårȱerȱvedȱatȱopståȱenȱmereȱpositivȱholdningȱtilȱ
brugenȱafȱtest,ȱherunderȱdeȱnationaleȱtest,ȱendȱdetȱtidligereȱharȱværetȱtilfældet.ȱȱ
ȱ
Detȱ fremgikȱ klartȱ underȱ interviewene,ȱ atȱ deȱ nationaleȱ målȱ fylderȱ megetȱ lidtȱ iȱ deȱ
enkelteȱskolersȱhverdag,ȱogȱatȱdetȱpåȱflereȱskolerȱoplevesȱatȱværeȱiȱmodstridȱmedȱidéenȱ
omȱinklusion.ȱEndeligȱerȱderȱnogleȱlærere,ȱderȱsynes,ȱatȱmåleneȱvirkerȱnedladendeȱiȱforȬ
holdȱ tilȱ deresȱ professionelleȱ identitet,ȱ daȱ deȱ altidȱ harȱ tilstræbtȱ atȱ gøreȱ deresȱ eleverȱ såȱ
dygtigeȱsomȱmuligt.ȱ
ȱ
Dokumentationsprojektetsȱ kvantitativeȱ delȱ viste,ȱ atȱ derȱ påȱ mangeȱ skolerȱ varȱ enȱ
beskedenȱ opbakningȱ tilȱ inklusion,ȱ isærȱ iȱ lærerkorpset.ȱ Deltagerneȱ iȱ fokusgruppeinterȬ
vieweneȱ giverȱ dogȱ genereltȱ udtrykȱ for,ȱ atȱ deȱ tilslutterȱ sigȱ idealetȱ omȱ inklusionȱ ogȱ harȱ
beskrevetȱ ellerȱ iȱ hvertȱ faldȱ overvejet,ȱ hvadȱ derȱ skalȱ tilȱ for,ȱ atȱ eleverȱ kanȱ inkluderesȱ påȱ
optimaleȱbetingelser.ȱSamtidigȱbeskrivesȱdetȱogsåȱmegetȱtydeligt,ȱatȱderȱerȱenȱrækkeȱudȬ
fordringerȱiȱpraksis,ȱsomȱgør,ȱatȱdisseȱidealerȱogȱidéerȱikkeȱkommerȱiȱspil.ȱVirkelighedenȱ
påȱmangeȱafȱskolerneȱbetyder,ȱatȱeleverȱmedȱudadreagerendeȱadfærdȱerȱdem,ȱderȱudforȬ
drerȱmest,ȱogȱatȱmangeȱressourcerȱmåȱbrugesȱpåȱ”brandslukning”,ȱmandsopdækningȱafȱ
enkelteleverȱellerȱetableringȱafȱetȱsegregeretȱtilbud.ȱDerȱerȱogsåȱskoler,ȱderȱpåȱgrundȱafȱetȱ
lilleȱ elevtalȱ ellerȱ nye,ȱ stærktȱ støttekrævendeȱ eleverȱ ressourcemæssigtȱ erȱ megetȱ klemte,ȱ
ligesomȱnogleȱskolerȱafȱforskelligeȱgrundeȱerȱøkonomiskȱtrængte.ȱȱ
ȱ
Denȱ kvalitativeȱ analyseȱ afȱ fokusgruppeintervieweneȱ kanȱ pegeȱ påȱ nogleȱ områder,ȱ
hvorȱderȱvurderesȱatȱværeȱeffektiveȱinklusionsfremmendeȱfaktorer:ȱ
ȱ
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x

Økonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusionȱhar,ȱisærȱiȱstartfasen,ȱenȱstærkȱvirkningȱ

x

Ressourcerȱklartȱmålrettetȱinklusionȱ

x

Kompetenceudvikling,ȱderȱoplevesȱsomȱrelevantȱafȱpersonaletȱ

x

Kvalificeredeȱvejledereȱmedȱenȱvæsentligȱtimepuljeȱogȱkollegialȱåbenhedȱoverȱforȱ
vejledningȱȱ

ȱ
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x

Systematiskȱarbejdeȱiȱteamȱmedȱhenblikȱpåȱfællesskabȱomȱinklusionsopgavenȱ

x

Kontinuerligȱopfølgningȱafȱfagligȱprogressionȱhosȱeleverȱ

x

Brugȱafȱsegregeredeȱtilbudȱiȱenȱafgrænsetȱperiode.ȱ
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Inklusion
Iȱ aftalenȱ omȱ kommunernesȱ økonomiȱ forȱ 2011ȱ (ØA11)ȱ blevȱ detȱ præciseret,ȱ atȱ derȱ medȱ
henblikȱpåȱøgetȱinklusionȱskulleȱskeȱenȱændringȱafȱregelsættetȱomȱfolkeskolensȱspecialȬ
undervisning.ȱȱ
ȱ
Regeringenȱ gennemførteȱ iȱ foråretȱ 2012ȱ medȱ bredȱ tilslutningȱ iȱ Folketingetȱ ændrinȬ
genȱ afȱ folkeskoleloven,ȱ somȱ afgrænsedeȱ specialundervisningȱ tilȱ atȱ væreȱ undervisningȱ iȱ
specialskolerȱogȱspecialklasserȱsamtȱundervisningȱiȱdenȱalmindeligeȱfolkeskole,ȱhvorȱeleȬ
venȱfårȱstøtteȱiȱmindstȱ9ȱugentligeȱtimerȱ(12ȱugentligeȱlektionerȱaȱ45ȱmin.).ȱLovændringenȱ
harȱgivetȱkommunerneȱmulighedȱforȱstørreȱfleksibilitetȱiȱforbindelseȱmedȱatȱtilrettelæggeȱ
enȱinkluderendeȱundervisning.ȱȱ
ȱ
RegeringenȱogȱKommunernesȱLandsforeningȱharȱiȱaftalenȱomȱkommunernesȱøkoȬ
nomiȱforȱ2013ȱ(ØA13)ȱaftaltȱkonkreteȱmålsætningerȱforȱenȱsuccesfuldȱomstillingȱtilȱinkluȬ
sion.ȱ Målsætningerneȱ omfatterȱ andelenȱ afȱ elever,ȱ derȱ inkluderesȱ iȱ denȱ almindeligeȱ unȬ
dervisning,ȱdetȱfagligeȱniveauȱogȱelevernesȱtrivsel.ȱȱ
ȱ
RegeringenȱogȱkommunerneȱblevȱiȱØA13ȱenigeȱomȱfølgendeȱmålsætninger:ȱ
ȱ
x Andelenȱafȱelever,ȱderȱskalȱinkluderesȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisningȱøges.ȱMåletȱerȱsåleȬ
des,ȱatȱandelenȱafȱeleverȱiȱalmindeligȱundervisningȱiȱ2015ȱerȱforøgetȱfraȱ94,4ȱpct.ȱtilȱ96,0ȱ
pct.ȱafȱdetȱsamledeȱelevtalȱiȱfolkeskolen.ȱ
x Andelenȱafȱelever,ȱderȱfårȱkarakterenȱ2ȱellerȱderunderȱiȱlæsning,ȱretstavningȱogȱmatemaȬ
tiskȱproblemløsningȱiȱ9.ȱklassesȱafgangsprøve,ȱskalȱværeȱreduceretȱiȱ2015ȱogȱreduceresȱ
yderligereȱfremȱmodȱ2018.ȱ
x Elevernesȱtrivselȱfastholdesȱiȱtaktȱmedȱomstillingenȱtilȱøgetȱinklusion.ȱ
ȱ
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Dokumentationsprojektet
Iȱ enȱafsluttende,ȱtværgåendeȱanalyseȱafȱ kommunernesȱ omstillingȱtilȱ øgetȱinklusion,ȱdetȱ
såkaldteȱ Dokumentationsprojekt,ȱ somȱ harȱ løbetȱ overȱ åreneȱ 2013Ȭ2015ȱ (Baviskarȱ m.fl.,ȱ
2015),ȱharȱformåletȱværetȱatȱseȱpå,ȱomȱmåleneȱerȱnåetȱogȱvidereȱatȱsammenholdeȱdeȱforȬ
skelligeȱkommunersȱinklusionsindsatsȱmedȱmålopfyldelsenȱnævntȱiȱdeȱtreȱpunkterȱovenȬ
for.ȱ Denȱ afsluttende,ȱ tværgåendeȱ analyseȱ harȱ endvidereȱ haftȱ tilȱ formålȱ atȱ bidrageȱ medȱ
videnȱomȱhvilkeȱpædagogiskeȱogȱstyringsmæssigeȱtilgange,ȱsomȱharȱdenȱstørsteȱeffektȱiȱ
forholdȱtilȱmålopfyldelse.ȱEndeligȱskulleȱdenȱafsluttendeȱanalysesȱresultaterȱsesȱiȱlysetȱafȱ
effektivȱanvendelseȱafȱressourcer.ȱȱ
ȱ
KonklusionenȱpåȱDokumentationsprojektetsȱkvalitativeȱogȱkvantitativeȱanalyserȱer,ȱ
atȱdetȱerȱlykkedesȱforȱtolvȱkommunerȱiȱundersøgelsenȱsomȱgennemsnitȱatȱnåȱinklusionsȬ
målsætningenȱpåȱ96ȱpct.ȱiȱ2015,ȱogȱdetȱerȱvelȱatȱmærkeȱsketȱindenȱforȱnæstenȱsammeȱbeȬ
løbsrammeȱ pr.ȱ elev,ȱ hvadȱ derȱ pegerȱ påȱ enȱ effektivȱ anvendelseȱ afȱ ressourcer,ȱ somȱ forȬ
mentligȱhængerȱsammenȱmedȱdecentraliseringȱafȱansvaretȱforȱbrugȱafȱstortȱsetȱsamtligeȱ
ressourcerȱtilȱdenȱenkelteȱskole.ȱDerȱerȱhellerȱikkeȱsketȱvæsentligeȱændringerȱiȱandreȱeleȬ
versȱfagligeȱudviklingȱogȱtrivsel.ȱ
ȱ
Detȱerȱkarakteristisk,ȱatȱderȱerȱmegetȱstoreȱforskelleȱpå,ȱhvordanȱkommunernesȱharȱ
grebetȱ inklusionsprocessenȱan,ȱ ogȱ atȱdetȱ ikkeȱ erȱ muligtȱatȱ udpegeȱbestemteȱ kommunerȱ
somȱmereȱsuccesfuldeȱendȱandreȱpåȱgrundȱafȱvariationenȱiȱforudsætningerȱogȱpolitiskeȱ
beslutninger.ȱDerȱkanȱdogȱpegesȱpåȱforhold,ȱsomȱharȱværetȱbetydningsfuldeȱpåȱtværsȱafȱ
kommuner,ȱogȱdisseȱnævnesȱnedenfor.ȱ
ȱ
Detȱmåȱkonstateres,ȱatȱøkonomiskeȱincitamenterȱharȱværetȱenȱafȱdeȱstærkestȱmotiȬ
verendeȱfaktorerȱforȱskolerneȱforȱatȱmindskeȱudskillelseȱafȱeleverȱtilȱsegregeredeȱforanȬ
staltninger.ȱ Måderne,ȱsomȱ kommunerneȱharȱ grebetȱ inklusionsprocessenȱanȱpå,ȱ variererȱ
overordentligȱmeget,ȱogȱderȱerȱogsåȱstoreȱforskelleȱpå,ȱhvorȱlangtȱdeȱenkelteȱkommunerȱ
harȱ liggetȱ fraȱ måletȱ påȱ 96ȱ pct.ȱ ogȱdermedȱdeȱudfordringer,ȱ somȱ kommunerneȱharȱ ståetȱ
overfor.ȱ
ȱ
AlleȱPPRȬenhederȱharȱændretȱderesȱfunktion,ȱogȱdetȱvurderes,ȱatȱomstillingenȱiȱretȬ
ningȱafȱatȱhaveȱenȱøgetȱkonsultativȱfunktionȱharȱhaftȱenȱvæsentlig,ȱpositivȱvirkningȱiȱforȬ
holdȱ tilȱ atȱ øgeȱ inklusionsprocenten.ȱ Ændringenȱ harȱ medført,ȱ atȱ PPRȬmedarbejderneȱ erȱ
fysiskȱ tilȱ stedeȱ påȱ skoler,ȱ såledesȱ atȱ PPRȬmedarbejderneȱ erȱ blevetȱ mereȱ tilgængeligeȱ iȱ
dagligdagen,ȱogȱatȱudarbejdelsenȱafȱenȱpædagogiskȬpsykologiskȱvurderingȱikkeȱlængereȱ
erȱdenȱprimæreȱydelse.ȱ
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ȱ
Undersøgelsensȱ dataȱ tyderȱ på,ȱ atȱ kommunernesȱ visitationsprocesserȱ harȱ haftȱ beȬ
tydningȱforȱatȱøgeȱinklusionsprocenten,ȱmenȱatȱdetȱprimærtȱharȱsammenhængȱmedȱdenȱ
økonomiskeȱincitamentsstruktur.ȱ
ȱ
Megetȱpegerȱiȱretningȱaf,ȱatȱkompetenceudviklingȱharȱhaftȱenȱvisȱindflydelseȱiȱforȬ
holdȱtilȱatȱøgeȱinklusionsprocenten,ȱmenȱatȱmangeȱafȱdeȱteoretiskȱorienteredeȱkurser,ȱderȱ
harȱværetȱgivet,ȱikkeȱharȱhaftȱdenȱønskedeȱtransfereffektȱiȱpraksis.ȱ
Derȱerȱklareȱtegnȱpå,ȱatȱressourcepersonerȱerȱtilgængeligeȱpåȱdeȱenkelteȱskolerȱogȱiȱkomȬ
munerne,ȱmenȱatȱdetȱpædagogiskeȱpersonaleȱendnuȱikkeȱudnytterȱressourcepersonerneȱ
optimalt,ȱogȱatȱderȱderforȱkunȱharȱværetȱenȱbeskedenȱvirkningȱpåȱinklusionsprocenten,ȱ
menȱatȱderȱskønnesȱatȱværeȱetȱstortȱuudnyttetȱpotentiale.ȱ
ȱ
Opbakningenȱtilȱinklusionȱerȱstorȱpåȱdetȱforvaltningsmæssigeȱniveau,ȱlidtȱlavereȱpåȱ
skolelederniveauȱogȱmegetȱlavereȱpåȱlærerniveau.ȱDetteȱvurderesȱatȱhaveȱbaggrundȱi,ȱatȱ
derȱerȱtaleȱomȱenȱtopȬdownȬbeslutning,ȱhvorȱderȱpåȱlærerniveauȱsamtidigȱerȱenȱbetydeligȱ
frustrationȱvedȱiȱdetȱdagligeȱatȱståȱmedȱudfordringerneȱovenȱiȱefterveerneȱafȱlockoutȱogȱ
medȱimplementeringȱafȱskolereformen.ȱ
ȱ
Medȱhensynȱtilȱtrivselȱerȱniveauetȱmegetȱhøjtȱblandtȱeleverne.ȱDerȱerȱikkeȱvæsentliȬ
geȱændringerȱiȱelevernesȱtrivselȱoverȱdeȱtreȱrunder,ȱogȱforældrenesȱsvarȱfølgerȱstortȱsetȱ
elevernes.ȱ
ȱ
Hvadȱangårȱsupplerendeȱundervisning,ȱbetyderȱdenȱdecentraliseringȱafȱansvar,ȱderȱ
harȱfundetȱsted,ȱsammenȱmedȱændringerneȱiȱreglerneȱforȱspecialpædagogiskȱbistand,ȱatȱ
praksisȱerȱblevetȱvidtȱforskellig,ȱogȱatȱderȱikkeȱlængereȱkanȱskabesȱetȱoverblikȱoverȱsituaȬ
tionenȱforȱdeȱelever,ȱderȱharȱbrugȱforȱmindreȱendȱniȱtimersȱugentligȱstøtte.ȱȱ
ȱ
Samlendeȱkanȱdetȱsiges,ȱatȱ undersøgelsenȱ pegerȱ på,ȱatȱ økonomiskeȱincitamenterȱ iȱ
startfasenȱogȱenȱproces,ȱsomȱunderstøtterȱmedejerskabȱpåȱskolerneȱgennemȱetableringȱafȱ
inkluderendeȱkulturer,ȱstrategierȱogȱpraksis,ȱderȱgårȱfraȱledelsenȱoverȱpersonaleȱtilȱeleverȱ
ogȱ forældre,ȱ tilgængelighedȱ tilȱ PPR’sȱ medarbejdere,ȱ relevantȱ kompetenceudvikling,ȱ råȬ
dighedȱoverȱressourcepersonerȱsamtȱetȱteamsamarbejdeȱerȱvigtigeȱforudsætningerȱfor,ȱatȱ
inklusionsprocessenȱkanȱudviklesȱvidere.ȱ
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BehovetforsuppleringafdokumentationsͲ
projektet
Alleredeȱ efterȱ midtvejsanalysenȱ (Baviskarȱ m.fl.,ȱ 2014)ȱ visteȱ detȱ sig,ȱ atȱ derȱ varȱ nogleȱ
spørgsmål,ȱderȱfremstodȱuklartȱbesvarede,ȱdelsȱsomȱfølgeȱafȱrelativtȱlaveȱsvarprocenterȱ–ȱ
iȱ særdeleshedȱ forȱ lærernesȱ vedkommendeȱ ƺȱ delsȱ somȱ følgeȱ af,ȱ atȱ skolelederesȱ ogȱ isærȱ
læreresȱ ”stemmer”ȱ ikkeȱ erȱ kommetȱ tilstrækkeligtȱ fremȱ iȱ deȱ kvantitativeȱ data.ȱ Detȱ harȱ
medført,ȱatȱmanȱikkeȱharȱetȱtydeligtȱbilledeȱaf,ȱhvadȱdetȱerȱforȱenȱvirkelighed,ȱskolerneȱ
stårȱmed.ȱIȱaftalenȱomȱkommunernesȱøkonomiȱforȱ2015ȱ(ØA15)ȱlød,ȱatȱmanȱskulleȱsupȬ
plereȱdenȱalleredeȱaftalteȱdokumentationȱogȱopfølgningȱpåȱomstillingȱtilȱinklusion.ȱEfterȱ
drøftelseȱmedȱUndervisningsministerietȱiȱmartsȱ2015ȱerȱderȱidentificeretȱsyvȱfokusområȬ
der,ȱsomȱskulleȱbelyses:ȱ
ȱ
x Hvorledesȱanvendesȱdeȱressourcer,ȱskolerneȱfårȱtildeltȱiȱforbindelseȱmedȱ
inklusionsbestræbelserne?ȱ
x Hvilkeȱformerȱforȱkompetenceudviklingȱerȱanvendt,ȱogȱhvilkeȱformerȱforȱkomȬ
petenceudviklingȱefterspørgerȱlærereȱogȱpædagoger?ȱ
x Hvilkeȱformerȱforȱressourcepersonerȱerȱtilgængelige,ȱogȱhvordanȱanvendesȱde?ȱ
x Hvorledesȱudnyttesȱteamsamarbejde?ȱ
x Hvordanȱarbejdesȱderȱmedȱatȱsikreȱelevernesȱfagligeȱprogression?ȱ
x Hvorledesȱarbejdesȱderȱmedȱdeȱnyeȱnationaleȱmål?ȱ
x Hvadȱvurderesȱatȱhaveȱværetȱmestȱeffektivt?ȱ
Undervisningsministerietȱharȱbetaltȱforȱundersøgelsenȱmedȱ50%ȱsamfinansieringȱfraȱInȬ
stitutȱforȱUddannelseȱogȱPædagogik,ȱAarhusȱUniversitet.ȱȱ
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Metode
Undersøgelsenȱerȱgennemførtȱsomȱfokusgruppeinterviewsȱafȱ45ȱminuttersȱvarighed.ȱInȬ
tervieweneȱharȱ væretȱ semistruktureredeȱmedȱmulighedȱ forȱ atȱ forfølgeȱ interessanteȱ emȬ
ner,ȱderȱdukkedeȱop.ȱIntervieweneȱerȱforetagetȱafȱlektorȱCamillaȱBrørupȱDyssegaardȱogȱ
afȱprofessorȱNielsȱEgelund.ȱIntervieweneȱblevȱoptagetȱsomȱlydfilerȱtilȱbrugȱforȱanalyserȬ
ne.ȱ
ȱ
Derȱerȱblevetȱudvalgtȱtoȱskolerȱiȱhverȱafȱdeȱ12ȱkommunerȱiȱDokumentationsprojekȬ
tet.ȱ Skolerneȱ blevȱ udvalgtȱ blandtȱ deȱ skoler,ȱ hvorȱ skolelederneȱ havdeȱ besvaretȱ spørgeȬ
skemaerȱiȱalleȱtreȱrunder.ȱForȱatȱkommeȱopȱpåȱtoȱskolerȱpr.ȱkommuneȱharȱdetȱdogȱværetȱ
nødvendigtȱatȱinddrageȱenȱskole,ȱhvorȱderȱkunȱvarȱsvaretȱiȱtoȱrunder.ȱDerȱvarȱovervejelȬ
serȱomȱatȱbasereȱudvælgelsenȱpå,ȱatȱmanȱdelsȱønskedeȱenȱafȱkommunensȱskoler,ȱhvorȱ
skolelederenȱhavdeȱværetȱmestȱoptagetȱafȱatȱskabeȱinklusion,ȱogȱenȱskole,ȱhvorȱskoleleȬ
derenȱhavdeȱværetȱmindstȱoptagetȱafȱatȱskabeȱinklusion.ȱPåȱgrundȱafȱdetȱrelativtȱspinkleȱ
datagrundlagȱmedȱkunȱtoȱtilȱtreȱkvantitativeȱudsagnȱpr.ȱskoleȱblevȱdenneȱfremgangsmåȬ
deȱdogȱfravalgt,ȱogȱskolerneȱblevȱiȱstedetȱudvalgt,ȱsåȱdeȱrepræsenteredeȱdenȱstørstȱmuliȬ
geȱdemografiskeȱvariationȱmedȱhensynȱtilȱsocioøkonomiskȱbaggrund,ȱurbaniseringsgradȱ
ogȱskolestørrelse.ȱEfterȱgennemførelsenȱafȱfokusgruppeintervieweneȱharȱSFIȱleveretȱskoȬ
lelederesȱogȱlæreresȱsvarȱpåȱholdningerȱtilȱinklusion.ȱTidspunktetȱerȱvalgtȱforȱatȱundgåȱ
denȱforudindtagethed,ȱinterviewerneȱkunneȱhave,ȱhvisȱdeȱpåȱforhåndȱhavdeȱkendskabȱtilȱ
skolernesȱsvar.ȱUndersøgelseȱafȱdataȱharȱiȱefterfølgendeȱvist,ȱatȱderȱerȱsåȱstoreȱvariationerȱ
iȱsåvelȱledersvarȱsomȱlærersvarȱoverȱdeȱtreȱrunderȱpåȱdeȱenkelteȱskoler,ȱatȱdeȱkvantitativeȱ
resultaterȱerȱubrugeligeȱiȱpraksisȱogȱikkeȱvilleȱkunneȱdanneȱgrundlagȱforȱenȱforlodsȱudȬ
vælgelse.ȱȱ
ȱ
Iȱhvertȱfokusgruppeinterviewȱdeltogȱskolelederen,ȱtillidsrepræsentanten,ȱlederenȱafȱ
skolensȱressourcecenterȱogȱskolensȱinklusionsvejlederȱsamtȱenȱ”menig”ȱlærer.ȱHvisȱskoȬ
lenȱikkeȱhavdeȱenȱinklusionsvejleder,ȱdeltogȱenȱlæsevejlederȱellerȱAKTȬvejleder.ȱIȱenkelteȱ
tilfældeȱharȱnogleȱafȱdeȱnævnteȱdeltagergrupperȱhaftȱforfald,ȱogȱinterviewȱerȱderpåȱforeȬ
tagetȱ medȱ denȱ resterendeȱ gruppe.ȱ Forȱ atȱ forhindreȱ muligeȱ strategiskeȱ aftalerȱ ellerȱ satsȬ
ningerȱ blevȱ skolerneȱ kunȱ informeretȱ om,ȱ atȱ viȱ villeȱ giveȱ ledelseȱ ogȱ lærereȱ stemmeȱ omȬ
kringȱdeȱudfordringer,ȱsomȱinklusionslovenȱharȱgivetȱforȱskolernesȱhverdag.ȱ
ȱ
Undersøgelsenȱ blevȱ startetȱ denȱ 24.ȱ martsȱ 2015ȱ ved,ȱ atȱ SFIȱ gikȱ iȱ gangȱ medȱ atȱ udȬ
trækkeȱskoler.ȱDenȱ26.ȱmartsȱblevȱderȱleveretȱlisterȱoverȱskoler,ȱogȱefterȱendeligȱudvælȬ
gelseȱafȱdeȱ24ȱskolerȱblevȱderȱudsendtȱindbydelserȱtilȱdeltagelseȱdenȱ8.ȱapril.ȱDetȱlykkeȬ
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desȱatȱfåȱtilsagnȱomȱdeltagelseȱogȱfåȱgennemførtȱinterviewȱpåȱiȱaltȱ19ȱskolerȱiȱperiodenȱ20.ȱ
aprilȱtilȱ29.ȱmaj.ȱDeadlineȱforȱafleveringȱafȱrapportȱvarȱsatȱtilȱ15.ȱjuni.ȱ
ȱ
Analysenȱ erȱ foretagetȱ påȱ denȱ måde,ȱ atȱ notaterneȱ fraȱ intervieweneȱ erȱ blevetȱ genȬ
nemlæstȱflereȱgangeȱafȱbeggeȱforskereȱsuppleretȱmedȱaflytningȱafȱlydfiler,ȱhvorefterȱderȱ
underȱhvertȱfokuspunktȱerȱidentificeretȱtemaer,ȱsomȱgårȱigenȱiȱflereȱinterviews.ȱTemaerȬ
neȱ erȱ derefterȱ blevetȱ beskrevet,ȱ ogȱ derȱ erȱ vedȱ hjælpȱ afȱ lydfilerneȱ udvalgtȱ citater,ȱ hvorȱ
detteȱharȱkunnetȱgiveȱnyttigeȱillustrationerȱafȱtemaerne.ȱIȱresultatafsnittetȱerȱdetȱsomȱhoȬ
vedregelȱdeȱmestȱkvantitativtȱrepræsenteredeȱtemaer,ȱderȱnævnesȱførst,ȱogȱdetȱsesȱiȱtekȬ
stenȱved,ȱatȱantalletȱafȱskoler,ȱhvorȱtemaetȱfindes,ȱerȱangivet.ȱIȱvisseȱtilfældeȱharȱenȱfremȬ
gangsmåde,ȱderȱforholderȱsigȱmereȱkvalitativtȱtilȱfokuspunktet,ȱværetȱanvendt,ȱisærȱhvorȱ
derȱharȱværetȱtaleȱomȱmegetȱmarkanteȱudsagnȱafȱstorȱbetydningȱforȱtemaet.ȱ
ȱ
Detȱ skalȱ understreges,ȱ atȱ derȱ erȱ taleȱ omȱ kvalitativtȱ funderedeȱ analyser,ȱ derȱ giverȱ
billederȱafȱInklusionsprocessenȱpåȱnittenȱdanskeȱskoler.ȱResultaterneȱbelyserȱsituationenȱ
påȱdisseȱnittenȱskolerȱogȱkanȱbidrageȱtilȱforståelsenȱafȱdeȱresultater,ȱderȱfremkomȱiȱDoȬ
kumentationsprojektetsȱkvantitativeȱresultaterȱiȱalleȱtolvȱkommuner,ȱmenȱkanȱikkeȱgeneȬ
raliseres.ȱDerȱerȱpåȱgrundȱafȱdetȱlilleȱantalȱskolerȱfraȱhverȱkommuneȱikkeȱmulighedȱforȱatȱ
foretageȱkonklusionerȱetȱoverordnetȱkommunaltȱniveau.ȱ
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Resultater
Iȱdetȱfølgendeȱbringesȱresultaterneȱafȱdeȱkvalitativeȱanalyserȱunderȱoverskrifter,ȱderȱforȬ
holderȱ sigȱ tilȱ deȱ syvȱ fokusområder,ȱ derȱ erȱ nævntȱ iȱ indledningen.ȱ Endeligȱ fremsættesȱ
vurderingȱ vedrørendeȱ deȱ betydeligeȱ forskelleȱ iȱ holdningerȱ tilȱ inklusionsmålsætningen,ȱ
derȱvisteȱsigȱiȱDokumentationsprojektetsȱkvantitativeȱdataȱfraȱskoleledereȱogȱlærere.ȱ

Skolernesanvendelseafressourceriforbindelsemedinklusionsbestræbelser.
Dokumentationsprojektetȱ harȱ vist,ȱ atȱ mensȱ detȱ iȱ 2013ȱ varȱ otteȱ kommuner,ȱ somȱ havdeȱ
øremærkedeȱbudgetterȱtilȱsupplerendeȱundervisningȱogȱandenȱfagligȱstøtte,ȱerȱderȱiȱ2015ȱ
kunȱtreȱkommuner,ȱsomȱharȱenȱsådanȱpraksis.ȱIȱ2013ȱvarȱderȱniȱkommuner,ȱsomȱhavdeȱ
øremærkedeȱ budgetterȱ tilȱinklusionsfremmendeȱinitiativer.ȱ Detteȱ gælderȱ iȱ2015ȱkunȱ forȱ
femȱkommuner.ȱIȱ2013ȱvarȱderȱotteȱkommuner,ȱderȱhavdeȱbudgetterȱtilȱspecialundervisȬ
ning,ȱandelenȱ erȱ iȱ 2015ȱ reduceretȱ tilȱ syv.ȱ Derȱerȱ dermedȱsketȱ enȱ betydeligȱdecentraliseȬ
ringȱ afȱ ressourcerȱ tilȱ inklusionsbestræbelserȱ iȱ perioden.ȱ Derȱ erȱ derforȱ iȱ deȱ supplerendeȱ
fokusgruppeinterviewȱspurgtȱom,ȱhvorledesȱressourcerȱanvendesȱpåȱdeȱ19ȱskoler.ȱ

Støttetilelevermedsærligebehov
Dokumentationsprojektetsȱkvantitativeȱundersøgelseȱviste,ȱatȱderȱvarȱmegetȱstoreȱvariaȬ
tionerȱiȱdenȱmåde,ȱsomȱstøtteȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱfinderȱstedȱpåȱiȱkommunerne,ȱ
ogȱ derȱ harȱ endvidereȱ væretȱ enȱ variationȱ overȱ deȱ treȱ undersøgelsesrunder.ȱ Forȱ atȱ fåȱ etȱ
nærmereȱindblikȱiȱskolernesȱpraksisȱerȱderȱiȱfokusgruppeintervieweneȱblevetȱspurgtȱom,ȱ
hvordanȱstøtteȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱbehov,ȱderȱikkeȱfalderȱindȱunderȱspecialundervisȬ
ningsbegrebetȱgives.ȱȱ
ȱ
Detȱ gælderȱ heltȱ overordnet,ȱ atȱ derȱ erȱ taleȱ omȱ enȱ megetȱ storȱ variationȱ i,ȱ hvordanȱ
skolerȱprioritererȱogȱtilrettelæggerȱstøtten.ȱTrodsȱvariationenȱerȱdetȱdogȱmuligtȱatȱidentiȬ
ficereȱsyvȱtemaer,ȱderȱgennemgåsȱiȱdetȱfølgende.ȱ
Individuelleforløb
Detȱerȱkarakteristisk,ȱatȱstortȱsetȱalleȱskolerȱharȱskabtȱforløb,ȱderȱindebærerȱenȱstorȱænȬ
dringȱogȱvariationȱiȱforholdȱtil,ȱatȱressourcerȱindtilȱ2012ȱudgikȱfraȱskolensȱspecialcenter.ȱ
Syvȱafȱskolerneȱnævnerȱeksplicit,ȱatȱderesȱprioritetȱerȱatȱskabeȱheltȱindividuelleȱforløbȱforȱ
eleverne.ȱDerȱerȱdogȱstoreȱforskelleȱpå,ȱhvordanȱskolerneȱgriberȱdetȱan.ȱFølgendeȱudgørȱ
eksemplerȱpåȱdette.ȱPåȱenȱskoleȱetablererȱmanȱaltȱfraȱheltȱsegregeredeȱtilbudȱiȱenȱkortereȱ
ellerȱlængereȱperiode,ȱtilȱstøtteȱtilȱeleverȱudenȱforȱklassenȱiȱenkeltlektioner,ȱtilȱenȱugentligȱ

15

Dokumentationsprojektet:
19skolerserfaringermedinklusion2013–2015.Enkvalitativanalyse


samtaleȱ medȱ enȱ støtteperson/lærerassistent/pædagog,ȱ ellerȱ atȱ manȱ brugerȱ enȱ vejleder,ȱ
somȱ observererȱ iȱ klassenȱ ogȱ giverȱ supervisionȱ tilȱ almenlæreren.ȱ Påȱ enȱ andenȱ skoleȱ harȱ
manȱetȱressourceteam,ȱderȱråderȱoverȱenȱpuljeȱafȱtimer,ȱderȱtildelesȱsomȱstøtteȱiȱklassen,ȱ
undervisningȱiȱmindreȱgrupper,ȱenȬtilȬenȱundervisningȱellerȱkortereȱkurserȱsomȱsuppleȬ
mentȱtilȱalmenundervisningenȱogȱAKTȬstøtteȱfraȱenȱskolepædagog.ȱDerȱfindesȱendvidereȱ
ogsåȱ etȱ eksempelȱ på,ȱ atȱ alleȱ støttetimerȱ erȱ lagtȱ udȱ iȱ deȱ enkelteȱ årgangsteamȱ ellerȱ afdeȬ
lingsteam,ȱderȱanvenderȱdeȱtildelteȱtimerȱoverȱforȱeleverneȱfleksibeltȱogȱefterȱbehov.ȱDerȱ
givesȱiȱdenȱforbindelseȱudtrykȱfor,ȱatȱderȱskalȱværeȱtaleȱomȱplanlagteȱforløb,ȱderȱfølgesȱ
nøje,ȱogȱikkeȱmekaniskȱellerȱtilfældigȱuddelingȱafȱressourcer.ȱPåȱenȱafȱdisseȱskolerȱerȱtiȬ
merȱtilȱdanskȱsomȱandetsprogȱogȱvikardækningȱogsåȱlagtȱud.ȱToȱskolerȱharȱvalgtȱatȱgiveȱ
enȱ storȱ delȱ afȱ ressourcerneȱ tilȱ holddannelse,ȱ forȱ denȱ enesȱ vedkommendeȱ gælderȱ detteȱ
primærtȱiȱudskolingen.ȱ
ȱ
Nårȱdetȱgælderȱdenȱfagligeȱstøtteȱerȱdetȱprimærtȱlæsning,ȱderȱerȱiȱfokusȱpåȱskolerȬ
ne,ȱbådeȱiȱforholdȱtilȱgrundlæggendeȱlæsefærdighederȱogȱforȱdeȱældreȱeleversȱvedkomȬ
mendeȱmedȱfokusȱpåȱfagligȱlæsningȱpåȱmangeȱskoler.ȱKunȱfåȱskolerȱharȱspecifikkeȱmaȬ
tematikforløb.ȱȱ

Elevermedudadreagerendeadfærd
Fællesȱforȱalleȱnittenȱskolerȱer,ȱatȱeleverȱmedȱudadreagerendeȱadfærdȱfylderȱmegetȱiȱinȬ
terviewene.ȱ Detteȱ begrundesȱ fraȱ lærernesȱ sideȱ med,ȱ atȱ detȱ erȱ megetȱ vanskeligtȱ atȱ genȬ
nemføreȱenȱundervisning,ȱnårȱderȱerȱmegetȱuroligeȱeleverȱtilȱstede.ȱEnȱlærerȱudtalteȱekȬ
sempelvis:ȱ”Manȱkanȱbliveȱrasendeȱiȱfrustrationenȱoverȱdet,ȱmanȱharȱsværtȱvedȱatȱklareȱiȱ
klassen.”ȱ Derforȱ rettesȱenȱ betydeligȱdelȱafȱ støttenȱmodȱ eleverȱ medȱudadreagerendeȱadȬ
færd.ȱ Påȱ fireȱ skolerȱ nævnes,ȱ atȱ stortȱ setȱ alleȱ ressourcerȱ gårȱ tilȱ ”brandslukning”.ȱ UdforȬ
dringerneȱ kanȱ illustreresȱ medȱ følgendeȱ udsagnȱ fraȱ inklusionsvejledereȱ påȱ skolerne:ȱ
”Megenȱ tidȱ gårȱ medȱ brandslukning.ȱ Detȱ erȱ etȱ stortȱ arbejdeȱ atȱ fåȱ kollegerȱ tilȱ atȱ indgåȱ iȱ
samarbejdet,ȱnårȱdeȱføler,ȱatȱdeȱharȱgjortȱALT,ȱhvadȱdeȱkunne.”ȱ”DetȱerȱherȱogȱnuȱproȬ
blemer,ȱ derȱ løses,ȱ detȱ erȱ sværtȱ atȱ læggeȱ enȱ forebyggendeȱ inklusionsplan.”ȱ ”Jegȱ skalȱ iȱ
hvertȱ faldȱ ikkeȱ gåȱ nedȱ påȱ lærerværelset,ȱ nårȱ jegȱ trængerȱ tilȱ enȱ pause.”ȱ Enȱ afȱ deȱ interȬ
viewedeȱlærereȱsagdeȱdirekte:ȱ”Deȱeleverȱhørerȱsletȱikkeȱhjemmeȱher”.ȱȱ
Prioriteringafelever,derskalmodtagestøtte
DenȱkvantitativeȱdelȱafȱDokumentationsprojektetȱviste,ȱatȱderȱerȱstorȱspredningȱpåȱskoȬ
lerneȱmedȱhensynȱtilȱhvorȱmangeȱelever,ȱderȱfårȱstøtte.ȱFokusgruppeintervieweneȱviser,ȱ
atȱmedȱhensynȱtilȱbeslutningerȱom,ȱhvilkeȱeleverȱderȱskalȱhaveȱstøtteȱogȱformenȱogȱomȬ
fangetȱafȱstøtten,ȱgælderȱheltȱovervejende,ȱatȱenȱrepræsentantȱforȱskolensȱledelseȱsammenȱ
medȱlederenȱafȱressourceteam/ressourcecenter/kompetencecenter/pædagogiskȱforumȱogȱ
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iȱnogleȱtilfældeȱmedȱstøtteȱfraȱPPRȬpsykologenȱtræfferȱafgørelserne.ȱDetȱskerȱtypiskȱvedȱ
regelmæssigeȱmøder,ȱderȱerȱlagtȱindȱiȱetȱårshjul,ȱmedȱfraȱetȱtilȱtiȱmøderȱomȱåret.ȱLærerneȱ
kanȱbringeȱeleverȱopȱpåȱmøderne,ȱogȱiȱflereȱtilfældeȱkrævesȱenȱrelativtȱgrundigȱbeskrivelȬ
seȱafȱhvilkeȱudfordringer,ȱlærerenȱoplever,ȱogȱhvilkeȱforsøg,ȱderȱerȱgjortȱpåȱatȱmødeȱudȬ
fordringerne.ȱȱ

Hvemerelevernemedsærligebehov
Derȱblevȱiȱ alleȱinterviewȱspurgtȱom,ȱhvilkeȱelever,ȱderȱ tænkesȱpå,ȱnårȱmanȱtalerȱomȱenȱ
elevȱmedȱsærligeȱ behov,ȱ derȱ erȱ inkluderet.ȱDetȱ fremgikȱtydeligtȱafȱalleȱ svar,ȱatȱmanȱpåȱ
skolerneȱgenereltȱopleverȱstoreȱudfordringer,ȱmenȱatȱderȱikkeȱerȱetȱfællesȱsprogȱfor,ȱhvadȱ
manȱtalerȱom.ȱEnȱskolelederȱudtrykkerȱenȱkarakteristiskȱopfattelseȱmedȱordene:ȱ”BørneȬ
neȱ iȱdagȱ kræverȱ mere,ȱ deȱerȱ blevetȱsværere,ȱ ogȱ gabetȱ bliverȱ størreȱ ogȱstørreȱ mellemȱdeȱ
dygtigsteȱogȱdeȱsvagesteȱelever”.ȱDerȱerȱpåȱskolerneȱenȱudbredtȱopfattelseȱaf,ȱatȱderȱgenȬ
nemȱdeȱsenereȱårȱharȱværetȱenȱstigningȱiȱandelenȱafȱelever,ȱderȱudfordrerȱiȱdenȱalmindeȬ
ligeȱundervisning.ȱ
ȱ
Det,ȱatȱderȱikkeȱerȱetȱfællesȱsprogȱgiverȱdenȱulempe,ȱatȱderȱikkeȱerȱnogenȱobjektivȱ
grænseȱfor,ȱhvemȱlærereȱogȱpædagogerȱkanȱpegeȱpåȱsomȱeleverȱmedȱsærligeȱbehov,ȱderȱ
erȱinkluderede.ȱDetteȱharȱhaftȱdenȱkonsekvens,ȱatȱlærereȱfxȱkanȱudtale,ȱatȱdeȱharȱsyvȱ”inȬ
klusionselever”ȱiȱderesȱklasser.ȱMålsætningenȱfraȱ2013ȱomȱatȱøgeȱinklusionenȱfraȱ95,4ȱtilȱ
96ȱpct.ȱiȱ2015,ȱbetyderȱatȱderȱiȱdagȱerȱyderligereȱenȱelevȱmedȱsærligeȱbehovȱinkluderetȱiȱ
hverȱtredjeȱdanskeȱskoleklasse.ȱȱ
Udfordringeriforholdtilressourcer
Etȱmarkantȱtemaȱer,ȱatȱderȱpåȱsyvȱafȱdeȱnittenȱskolerȱsavnesȱressourcerȱtilȱstøtteȱafȱeleverȱ
medȱsærligeȱbehov.ȱDetteȱharȱflereȱforskelligeȱårsager.ȱ
ȱ
Treȱskolerȱnævner,ȱatȱdeȱharȱressourcemæssigeȱproblemer,ȱfordiȱderȱerȱventetidȱpåȱ
atȱfåȱenȱpladsȱiȱetȱspecialpædagogiskȱtilbudȱudenȱforȱskolen,ȱellerȱfordiȱmanȱharȱbesluttet,ȱ
atȱspecialpædagogiskeȱtilbudȱførstȱstarterȱefterȱfxȱ2.ȱklasse.ȱIȱperioderȱharȱskolerneȱskulletȱ
brugeȱenȱmegetȱstorȱdelȱafȱderesȱressourcerȱpåȱmandsopdækningȱafȱenȱellerȱflereȱelever.ȱ
Enȱskoleȱberetter:ȱ”Viȱharȱ22ȱbørnȱiȱ1.ȱklasse.ȱNiȱerȱderȱforvaltningssagerȱpå,ȱogȱtreȱerȱderȱ
vedȱatȱbliveȱforetagetȱ§ȱ50Ȭundersøgelserȱpå.ȱDerȱerȱlangeȱventelisterȱtilȱdeȱspecialpædaȬ
gogiskeȱtilbud,ȱderȱfindes.”ȱȱ
ȱ
UdlægningȱafȱressourcerȱtilȱteamȱforȱetȱskoleårȱellerȱenȱdelȱafȱetȱskoleårsȱvedkomȬ
mendeȱerȱenȱfremgangsmåde,ȱderȱkanȱgiveȱanledningȱtil,ȱlærereȱoplever,ȱatȱderȱerȱmangelȱ
påȱressourcer.ȱDetteȱskyldes,ȱatȱderȱikkeȱerȱmulighedȱforȱatȱflytteȱrundtȱpåȱressourcerneȱ
mellemȱdeȱenkelteȱteamȱellerȱmellemȱskolensȱfaser,ȱfxȱmellemȱindskolingȱogȱmellemtrin,ȱ
hvadȱderȱbegrænserȱfleksibilitetenȱiȱressourceanvendelse.ȱ
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ȱ
Detȱnævnesȱpåȱflereȱskoler,ȱatȱnårȱderȱkommerȱenȱnyȱelev,ȱderȱharȱbehovȱforȱstøtte,ȱ
kanȱdetȱgiveȱproblemer,ȱfordiȱmanȱsåȱbliverȱnødȱtilȱatȱtageȱressourcerȱfraȱandreȱområder,ȱ
fxȱ inddrageȱ enȱpædagogȱ fraȱ SFO’enȱ ellerȱ atȱ tageȱstøttenȱfraȱ igangværendeȱ forløbȱ forȱatȱ
klareȱdenȱakutteȱsituation.ȱȱ
ȱ
Detȱnævnesȱogsåȱiȱtoȱinterview,ȱatȱmanȱafȱogȱtilȱerȱnødtȱtilȱatȱbrugeȱstøttetimerȱtilȱ
vikardækning.ȱDerȱerȱfraȱskoleledernesȱsideȱbeklagelseȱoverȱdette,ȱmenȱdetȱgælder,ȱatȱderȱ
iȱ perioderȱ medȱ stortȱ sygefraværȱ erȱ ressourcemæssigeȱ begrænsninger,ȱ ligesomȱ derȱ kanȱ
væreȱpraktiskeȱhensynȱiȱforbindelseȱmedȱtilsynȱafȱelever,ȱderȱnødvendiggørȱfremgangsȬ
måden.ȱȱ
ȱ
Enȱ enkeltȱ –ȱ megetȱ lilleȱ skoleȱ –ȱ fortæller,ȱ atȱ ressourcetildelingen,ȱ derȱ udelukkendeȱ
skerȱpåȱbaggrundȱafȱelevtal,ȱikkeȱmuliggør,ȱatȱmanȱkanȱgiveȱsupplerendeȱundervisningȱ
ogȱandenȱfagligȱstøtte,ȱmenȱiȱstedetȱplacererȱ manȱeleverneȱsammenȱmedȱyngreȱeleverȱiȱ
denȱiȱforvejenȱaldersintegreredeȱstruktur.ȱ

Socioøkonomisketildelingsfaktorer
Udȱoverȱdetȱalleredeȱnævnteȱproblemȱomȱmangelȱpåȱressourcerȱnævnesȱpåȱtoȱskoler,ȱatȱ
denȱ socioøkonomiskeȱ tildelingsfaktorȱ oplevesȱ atȱ væreȱ forȱ lilleȱ –ȱ atȱ denȱ ikkeȱ tagerȱ tilȬ
strækkeligȱhøjdeȱforȱdeȱudfordringer,ȱderȱerȱiȱvirkeligheden,ȱogȱatȱskolerneȱiȱressourceȬ
stærkeȱområderȱrelativtȱsetȱfårȱforȱmegetȱellerȱforȱlidt.ȱEnȱskoleȱiȱetȱressourcestærktȱomȬ
rådeȱnævnerȱfx,ȱatȱdeȱpåȱgrundȱafȱtildelingsmodellenȱkunȱharȱ24ȱstøttetimerȱtilȱiȱaltȱ730ȱ
elever.ȱ Toȱskolerȱ beretterȱ også,ȱatȱdeȱ virkerȱ somȱ”magneter”ȱpåȱ eleverȱ medȱsærligeȱ beȬ
hov,ȱfordiȱdeȱtidligereȱharȱhaftȱspecialklasserȱellerȱharȱryȱforȱatȱværeȱdygtigeȱtilȱatȱrummeȱ
sådanneȱelever.ȱ
Økonomiskeincitamenter
Iȱdeȱtiȱ(udȱafȱtolv)ȱkommuner,ȱderȱharȱskabtȱøkonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusion,ȱharȱ
decentraliseringenȱafȱøkonomienȱtilȱdeȱenkelteȱskolerȱbetydet,ȱatȱskolerȱnuȱskalȱbetaleȱforȱ
elever,ȱdeȱaldrigȱharȱsetȱ–ȱeleverȱbosiddendeȱiȱskoledistriktetȱogȱførȱ2012ȱvisiteretȱtilȱspeȬ
cialtilbudȱiȱellerȱudenȱforȱkommunen,ȱogȱdetȱtærerȱpåȱskolernesȱgenerelleȱøkonomi.ȱPåȱenȱ
afȱdeȱnittenȱinterviewedeȱskolerȱnævnerȱskolelederenȱsåledes,ȱatȱdeȱbetalerȱenȱ½ȱmio.ȱkr.ȱ
omȱåretȱforȱenȱelev,ȱderȱblevȱtvangsfjernetȱumiddelbartȱefterȱfødslenȱogȱnuȱborȱogȱgårȱiȱ
specialtilbudȱiȱenȱandenȱkommune.ȱ
ȱ
Genereltȱkanȱmanȱudȱfraȱintervieweneȱkonstatere,ȱatȱdeȱøkonomiskeȱincitamenterȱiȱ
startenȱafȱprocessenȱharȱværetȱnyttigeȱtilȱatȱfåȱskolerȱtilȱatȱundladeȱatȱsendeȱeleverȱiȱspeciȬ
altilbudȱogȱiȱnogleȱtilfældeȱogsåȱtageȱeleverȱhjemȱfraȱspecialtilbud.ȱIncitamenterneȱvirkerȱ
ogsåȱpåȱdenȱmåde,ȱatȱmanȱtilstræberȱikkeȱatȱsegregereȱnyeȱelever,ȱmenȱdaȱalleȱressourcerȱ
forlodsȱerȱlagtȱudȱtilȱskolerne,ȱfølerȱbådeȱledelseȱogȱiȱsærdeleshedȱlærere,ȱatȱderȱikkeȱfølȬ
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gerȱ ressourcerȱ medȱ tilȱ deȱ udfordringer,ȱ somȱ opstår,ȱ nårȱ nyeȱ eleverȱ medȱ særligeȱ behovȱ
dukkerȱop.ȱ

Inklusionsfremmendeinitiativer
Vedȱ inklusionsfremmendeȱ initiativerȱ forståsȱ her,ȱ atȱ skolerneȱ giverȱ ressourcerȱ tilȱ ekstraȱ
indsatser,ȱ derȱ ikkeȱ erȱ kobletȱ opȱ påȱ enkeltelever,ȱ menȱ somȱ givesȱ tilȱ heleȱ klasserȱ ellerȱ
grupperȱ afȱ eleverȱ medȱ detȱ formålȱ atȱ fremmeȱ inklusion.ȱ Skolerneȱ erȱ blevetȱ spurgtȱ om,ȱ
hvilkeȱtiltagȱdeȱharȱpåȱskolenȱtilȱatȱfremmeȱinklusion.ȱȱ
Indsatstyper
Beslutningerȱomȱressourceforbrugȱtilȱinklusionsfremmendeȱindsatserȱliggerȱpåȱledelsensȱ
bord,ȱmenȱerȱiȱsåȱgodtȱsomȱalleȱtilfældeȱtruffetȱefterȱdrøftelseȱmellemȱskolernesȱlederȱafȱ
ressourcecenteretȱogȱvejlederkorpset.ȱ
ȱ
Detȱgenerelleȱbilledeȱer,ȱatȱinklusionsfremmeȱprimærtȱskerȱvedȱbrugȱafȱholddannelȬ
se.ȱIndsatsenȱerȱiȱdeȱflesteȱtilfældeȱrettetȱmodȱtrivsel,ȱentenȱiȱforholdȱtilȱheleȱklasser,ȱspeȬ
cifikkeȱ målgrupperȱ afȱ eleverȱ ellerȱ enkeltelever.ȱ Etȱ eksempelȱ påȱ indsatsȱ overȱ forȱ enȱ helȱ
klasseȱerȱenȱskole,ȱhvorȱderȱhvertȱårȱerȱafsatȱholddannelsestimerȱiȱindskolingenȱmedȱsærȬ
ligȱfokusȱpåȱtrivselȱogȱsamspilȱiȱbørnehaveklassenȱogȱiȱøvrigtȱkørerȱetȱfastȱtrivselsforløbȱiȱ
1.ȱklasse.ȱEtȱeksempel,ȱhvorȱmanȱsøgerȱatȱhjælpeȱspecifikkeȱgrupperȱafȱudsatteȱbørnȱerȱenȱ
skole,ȱhvorȱenȱlærerȱogȱenȱpædagogȱholderȱmøderȱdelsȱforȱskilsmissebørn,ȱdelsȱforȱbørnȱ
afȱpsykiskȱsygeȱforældre.ȱAfȱindividuelleȱindsatserȱkanȱgivesȱdetȱeksempel,ȱatȱeleverȱharȱ
mulighedȱforȱatȱmødeȱpåȱskolenȱkl.ȱ7.30ȱogȱstarteȱdagenȱmedȱteȱogȱmorgenmadȱogȱbliveȱ
fulgtȱoverȱiȱklassen,ȱhvisȱdetȱerȱdet,ȱderȱskalȱtilȱforȱatȱfåȱdagenȱtilȱatȱfungere.ȱSkolenȱharȱ
endvidereȱenȱ”skolefe”ȱ(enȱpædagog)ȱsomȱkanȱkontaktesȱafȱeleverȱforȱatȱopnåȱstøtteȱogȱ
vejledningȱiȱstørreȱellerȱmindreȱomfang.ȱEnȱlærerȱfraȱenȱandenȱskoleȱefterlyserȱnetopȱetȱ
sådantȱpusterum:ȱ”Viȱserȱoftereȱdeȱældreȱeleverȱgåȱensommeȱrundtȱiȱfrikvartererne.ȱDetȱ
erȱdeȱelever,ȱderȱharȱdetȱmegetȱsværtȱfagligtȱogȱsocialt,ȱogȱsomȱtidligereȱvilleȱværeȱvisiteȬ
retȱ tilȱ voreȱ specialklasser.ȱ Deȱ børnȱ havdeȱ denȱ gangȱ etȱ sted,ȱ hvorȱ deȱ kunneȱ trækkeȱ sigȱ
tilbage”.ȱNetopȱudskolingseleverȱmedȱsærligeȱbehovȱnævnesȱafȱflereȱatȱgiveȱudfordrinȬ
gerȱiȱforholdȱtilȱatȱfastholdeȱderesȱtrivsel.ȱȱ
ȱ
Åbningȱafȱsærligeȱtilbudȱkanȱdogȱogsåȱgiveȱproblemer.ȱEnȱskoleȱetableredeȱetȱ”puȬ
sterum”,ȱhvorȱeleverȱkunneȱgåȱhenȱiȱskoletiden,ȱhvisȱdeȱellerȱlærerenȱhavdeȱbrugȱforȱenȱ
pause.ȱLederenȱafȱressourcecenteretȱudtalerȱomȱtilbuddetȱfølgende:ȱ”Detȱfungerede.ȱAnȬ
talletȱafȱbørnȱmedȱsærligeȱbehovȱeksploderede,ȱdetȱumyndiggjordeȱlærerneȱfuldstændigt.ȱ
Detȱtogȱ14ȱdageȱatȱetablereȱdetȱogȱtogȱfemȱgangeȱsåȱlangȱtidȱatȱafvikleȱdetȱigen”.ȱȱ
ȱ
PåȱtreȱskolerȱudgørȱdenȱinklusionsfremmendeȱindsatsȱprimærtȱsupervisionȱogȱvejȬ
ledningȱ fraȱskolensȱ ressourcepersoner,ȱ derȱ ogsåȱ harȱansvaretȱ forȱ atȱiværksætteȱ trivselsȬ
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fremmendeȱindsatser.ȱPåȱtoȱskolerȱbrugerȱmanȱogsåȱpersonaleȱfraȱenȱspecialskoleȱogȱrådȬ
givningȱfraȱfxȱVISOȱtilȱforebyggendeȱaktiviteter.ȱ

Udfordringeriforholdtilressourcer
Iȱ forholdȱ tilȱ inklusionsfremmendeȱ initiativerȱ fremhævesȱ detȱ påȱ otteȱ afȱ skolerne,ȱ atȱ derȱ
manglerȱressourcer.ȱEnȱskoleȱfortæller,ȱatȱmanȱharȱtolvȱelever,ȱderȱharȱbrugȱforȱspecialȬ
undervisning,ȱogȱalleȱtimerneȱgårȱtilȱdeȱelever,ȱsåȱderȱikkeȱerȱressourcerȱtilȱforebyggendeȱ
indsatser.ȱ Enȱ andenȱ skoleȱ fortæller,ȱ atȱ manȱ afȱ logistiskeȱ grundeȱ erȱ nødtȱ tilȱ atȱ anvendeȱ
holddannelsestimerneȱtilȱmusik,ȱsvømningȱsamtȱhåndværkȱogȱdesign.ȱȱDerȱforekommerȱ
tilfælde,ȱhvorȱderȱmidtȱiȱetȱskoleårȱstarterȱtreȱelever,ȱderȱkræverȱenȱsærligȱindsats,ȱogȱsåȱ
måȱmanȱdeȱtageȱholddannelsestimerȱiȱbrug,ȱderȱiȱforvejenȱvarȱafsatȱtilȱinklusionsfremme.ȱȱ
Generelleȱnedskæringerȱiȱnogleȱkommunerȱharȱpåȱskolerȱmedført,ȱatȱmanȱharȱværetȱnødtȱ
tilȱ atȱ beskæreȱ deȱ tolærertimer,ȱ manȱ harȱ haftȱ iȱ indskolingen.ȱ Detȱ nævnesȱ endvidere,ȱ atȱ
skoleåretȱ2014/2015ȱharȱværetȱetȱtungtȱår,ȱhvorȱderȱharȱværetȱmangeȱlangtidssygemeldte,ȱ
såȱmanȱharȱmåttetȱbrugeȱdeȱekstraȱressourcerȱtilȱvikardækning.ȱȱ
Specialundervisning
Specialundervisning,ȱdvs.ȱstøtteȱtilȱeleverȱiȱetȱomfangȱpåȱmereȱendȱniȱklokketimerȱellerȱ12ȱ
lektionerȱaȱ45ȱmin.,ȱfindesȱikkeȱpåȱtiȱafȱdeȱ19ȱskoler.ȱPåȱdeȱresterendeȱerȱderȱtaleȱom,ȱatȱ
skolerneȱ harȱ specialklasserækker/specialcentreȱ ellerȱ gruppeordninger/tvillingeklasserȱ –ȱ
ellerȱharȱetableretȱsærligeȱforløb.ȱȱ
Skolermedspecialklasser
Påȱ flereȱ afȱ skolerneȱ medȱ specialklasserækker/specialcenterȱ ellerȱ gruppeordninȬ
ger/tvillingeklasserȱtilstræberȱmanȱatȱorganisereȱfællesȱundervisningȱiȱetȱsåȱstortȱomfang,ȱ
somȱdetȱerȱpædagogiskȱogȱsocialtȱmuligt,ȱogȱdetȱerkendesȱherunder,ȱatȱderȱerȱelever,ȱsomȱ
harȱbehovȱforȱmindreȱogȱadskilteȱmiljøer.ȱȱ
ȱ
Derȱerȱetȱeksempelȱpåȱenȱskole,ȱhvorȱenȱelevȱiȱ1.ȱklasseȱharȱnødvendiggjortȱoprettelȬ
seȱafȱetȱspecialtilbudȱpåȱskolenȱiȱ2014.ȱEfterȱsommerferienȱ2015ȱstarterȱtreȱnyeȱeleverȱmedȱ
særligtȱ vidtgåendeȱ behovȱ iȱ skolensȱ børnehaveklasse,ȱ ogȱ derȱ bliverȱ etableretȱ etȱ særligtȱ
forløbȱforȱdeȱfireȱelever,ȱhvorȱkommunenȱgiverȱekstraȱressourcerȱsamtȱnødvendigȱeksternȱ
støtte.ȱȱ
Særligeforløb
Nårȱdetȱgælderȱsærligeȱforløbȱkanȱnævnesȱflereȱeksempler.ȱPåȱenȱskoleȱharȱmanȱetableretȱ
etȱsegregeretȱforløbȱforȱtreȱelever,ȱforȱatȱdeȱefterfølgendeȱkunneȱbliveȱinkluderet.ȱDerȱvarȱ
toȱ voksneȱ på,ȱ ogȱ eleverneȱ blevȱ gradvistȱ slusetȱ tilbageȱ tilȱ almenklassen.ȱ Enȱ andenȱ skoleȱ

20

Dokumentationsprojektet:
19skolerserfaringermedinklusion2013–2015.Enkvalitativanalyse


talerȱom,ȱatȱdeȱnokȱharȱtolvȱ”enkeltintegrerede”ȱelever,ȱogȱatȱdeȱharȱsøgtȱomȱtimerȱfraȱenȱ
kommunalȱpuljeȱforȱatȱvise,ȱatȱderȱerȱetȱbehov.ȱDeȱharȱfåetȱ16ȱtimer,ȱmenȱfireȱeleverȱharȱ
deresȱegenȱvoksenperson,ȱenȱafȱdemȱfuldtids,ȱsåȱmidlerneȱslårȱsletȱikkeȱtil.ȱEndvidereȱerȱ
derȱenȱskoleȱmedȱenȱenkeltintegreretȱelev,ȱhvorȱdenȱekstraȱressourceȱtilȱelevenȱrettesȱmodȱ
heleȱgruppenȱogȱikkeȱtilȱenkeltȱelevenȱ–ȱogsåȱiȱSFO’en.ȱIȱenȱkommuneȱharȱmanȱetableretȱ
etȱsamarbejdeȱmedȱungdomsskolen,ȱogȱpåȱenȱskoleȱerȱderȱetableretȱforårscampȱforȱnogleȱ
enkelteȱeleverȱiȱ7.ȱogȱ8.ȱklasseȱsammenȱmedȱUUȬvejledereȱm.fl.ȱ
ȱ
Toȱ skolerȱ siger,ȱ atȱ deȱ harȱ elever,ȱ derȱ burdeȱ haveȱ specialundervisning,ȱ menȱ atȱ deȱ
ikkeȱkanȱfinansiereȱdet.ȱEnȱskolelederȱudtaler:ȱ”Detȱerȱnødvendigtȱmedȱmereȱendȱ niȱtiȬ
mer,ȱogȱsåȱmåȱviȱbareȱkøreȱ”medȱrødeȱtal”.ȱToȱskoleledereȱudtrykkerȱfrustrationȱover,ȱatȱ
børn,ȱderȱharȱhaftȱomfattendeȱstøtteȱiȱdagtilbuddene,ȱnuȱkommerȱtilȱskolenȱudenȱatȱkunȬ
neȱfåȱenȱtilsvarendeȱstøtte.ȱȱ

Tildeltkompetenceudviklingogyderligereønsker
Dokumentationsprojektetsȱ kvalitativeȱ resultaterȱ fraȱ interviewȱ medȱ skolecheferȱ ogȱ deȱ
kvantitativeȱsvarȱfraȱskoleledereȱviste,ȱatȱderȱhavdeȱværetȱgennemførtȱbetydeligeȱindsatȬ
serȱmedȱhensynȱtilȱkompetenceudvikling,ȱdelsȱoverȱforȱpersonaletȱgenerelt,ȱdelsȱgennemȱ
uddannelseȱafȱinklusionsvejledere.ȱDeȱkvantitativeȱsvarȱfraȱlærerneȱom,ȱhvorvidtȱdeȱharȱ
modtagetȱefteruddannelse,ȱstårȱiȱmodsætningȱtilȱskoleledernesȱsvar,ȱsomȱdeȱkvantitativeȱ
analyserȱ ikkeȱ kanȱ giveȱ svarȱ på.ȱ Iȱ 2015ȱ blevȱ skolecheferȱ ogȱ PPRȬledereȱ bedtȱ omȱ atȱ giveȱ
budȱpå,ȱhvadȱenȱforklaringȱpåȱdetteȱkunneȱvære.ȱAnalyserneȱafȱderesȱsvarȱviser,ȱatȱmedȱ
hensynȱ tilȱ indholdȱ ogȱ kvalitetȱ erȱ derȱ meget,ȱ somȱ tyderȱ på,ȱ atȱ deȱ kurser,ȱ derȱ harȱ væretȱ
givet,ȱiȱhøjȱgradȱharȱværetȱteoretiskȱorienterede.ȱDerȱerȱogsåȱtegnȱpå,ȱatȱkursusudbuddetȱ
ikkeȱharȱværetȱfinafstemtȱmellemȱtopȱogȱbund,ȱdvs.ȱikkeȱerȱrettetȱmod,ȱhvadȱlærerneȱselvȱ
mener,ȱdeȱharȱbrugȱfor.ȱEtȱandetȱtemaȱiȱanalysenȱer,ȱatȱderȱtilsyneladendeȱerȱåbenlysȱefȬ
terspørgselȱefterȱkompetenceudviklingȱiȱformȱafȱtraditionelleȱkurser,ȱogȱatȱaktionslæringȱ
ogȱsupervisionȱikkeȱoplevesȱsomȱ”rigtig”ȱkompetenceudvikling.ȱSkolechefernesȱogȱPPRȬ
ledernesȱvurderingȱer,ȱatȱkompetenceudviklingȱharȱhaftȱenȱvisȱindflydelseȱiȱforholdȱtilȱatȱ
øgeȱinklusionsprocenten,ȱmenȱatȱmangeȱafȱdeȱteoretiskȱorienteredeȱkurser,ȱderȱharȱværetȱ
givet,ȱikkeȱharȱhaftȱdenȱønskedeȱtransfereffektȱiȱpraksis,ȱhvorȱaktionslæringȱformentligȱerȱ
mereȱeffektiv.ȱ

Kompetenceudviklingafhelepersonalet
Vedȱfokusgruppeintervieweneȱerȱdetȱetȱheltȱgennemgåendeȱtræk,ȱatȱderȱerȱsatsetȱpåȱudȬ
dannelseȱogȱefteruddannelseȱafȱpersonaleȱiȱinklusion.ȱPåȱotteȱafȱdeȱnittenȱskolerȱharȱmanȱ
etableretȱforskelligeȱformerȱforȱkompetenceudviklingȱafȱheleȱpersonaletȱmedȱhenblikȱpåȱ
inklusion,ȱ ogȱ detȱ harȱ iȱ sinȱ mestȱ begrænsedeȱ formȱ fundetȱ stedȱ somȱ enȱ pædagogiskȱ dagȱ
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medȱetȱinklusionsrelateretȱemne,ȱfxȱklasseledelseȱogȱbrugȱafȱrelationelleȱtilgange,ȱogȱiȱsinȱ
mestȱomfattendeȱform,ȱhvorȱenȱkommuneȱharȱgivetȱetȱugekursusȱmedȱtoȱgangeȱopfølgȬ
ningȱtilȱheleȱpersonalet.ȱȱ
ȱ
Derȱ erȱ udȱ overȱ deȱ direkteȱ inklusionsrettedeȱ aktiviteterȱ foregåetȱ enȱ rækkeȱ andreȱ
efteruddannelsesaktiviteter,ȱderȱerȱstartetȱ alleredeȱindenȱ2013,ȱnogleȱstederȱiȱ2008,ȱførstȱ
ogȱfremmestȱomȱLPȬmodellenȱogȱkopierȱafȱdenne,ȱhvorȱmanȱharȱsøgtȱatȱfåȱheleȱpersonaȬ
letȱtilȱatȱindtageȱenȱrelationelȱtilgangȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱbehov.ȱȱ

Ressourcepersoner
DenȱmestȱomfattendeȱformȱforȱkompetenceudviklingȱerȱuddannelsenȱafȱressourcepersoȬ
ner.ȱ Påȱ trettenȱ skolerȱ erȱ derȱ satsetȱ påȱ uddannelseȱ afȱ ressourcepersoner,ȱ entenȱ samtidigȱ
medȱdenȱgenerelleȱkompetenceudviklingȱellerȱsomȱdetȱprimæreȱsatsningsområde.ȱIdéenȱ
medȱdisseȱharȱværet,ȱatȱdeȱskalȱfungereȱsomȱvejledereȱoverȱforȱdetȱøvrigeȱpersonale.ȱEtȱafȱ
problemerneȱ medȱ ressourcepersonerȱ er,ȱ atȱ deȱ iȱ enȱ delȱ tilfældeȱ forsvinder,ȱ fordiȱ deȱ fårȱ
ansættelseȱandetsteds.ȱDetteȱskyldes,ȱatȱderȱerȱmangelȱpåȱressourcepersoner,ȱogȱdeȱresȬ
sourcepersoner,ȱ derȱ harȱ enȱ formelȱ efteruddannelse,ȱ erȱ eftertragtede.ȱ Enȱ skoleȱ nævnerȱ
direkte,ȱatȱdeȱikkeȱharȱfåetȱuddannetȱressourcepersoner,ȱmenȱatȱdeȱiȱstedetȱprøverȱatȱanȬ
sætteȱ personerȱ medȱ specifikkeȱ kompetencer.ȱ Brugenȱ afȱ ressourcepersonerȱ nævnesȱ iȱ etȱ
særskiltȱafsnit.ȱ
TopͲdownbeslutninger
Detȱ nævnesȱ flereȱ gange,ȱ atȱ forvaltningenȱ harȱ enȱ megetȱ topȬdownȱ tilgangȱ tilȱ styringȱ afȱ
kursustilbud,ȱhvorȱflereȱskoleledereȱudtrykker,ȱatȱdeȱønskerȱatȱbliveȱtagetȱmedȱpåȱrådȱomȱ
hvilkeȱkompetencer,ȱdeȱmanglerȱpåȱskolerne.ȱDetteȱudtrykkerȱflereȱafȱlærerneȱogså.ȱTreȱ
afȱskolerneȱudtrykkerȱetȱbehovȱfor,ȱatȱkommunenȱudbyderȱflereȱfagȬfagligeȱkursus,ȱogȱenȱ
enkeltȱnævner,ȱatȱdeȱmanglerȱkurserȱiȱandetȱendȱdetȱfagȬfaglige.ȱIȱenȱkommuneȱblevȱderȱ
satsetȱpåȱatȱuddanneȱenȱgruppeȱafȱmedarbejdereȱtilȱhverȱafȱkommunensȱskoler.ȱDetȱvarȱ
påȱforhåndȱikkeȱmeldtȱud,ȱhvilkeȱmålsætningerȱderȱvarȱforȱdenneȱuddannelse,ȱsåȱlederneȱ
sendteȱ megetȱ forskelligtȱ personaleȱ påȱ kursetȱ bådeȱ nogle,ȱ somȱ iȱ forvejenȱ havdeȱ specialȬ
pædagogiskeȱkompetencer,ȱogȱnogle,ȱsomȱtrængteȱtilȱdem.ȱNogleȱafȱdisseȱvejledereȱharȱ
ikkeȱ kunnetȱ brugeȱ deresȱ opnåedeȱ videnȱ tilȱ glædeȱ forȱ skolensȱ personalegruppe.ȱ Disseȱ
frustrationerȱnævnesȱogsåȱiȱnogenȱgradȱiȱforholdȱtilȱLPȬmodellenȱogȱkopimodellerȱsamtȱ
Synligȱ Læring.ȱ Iȱ detȱ heleȱ tagetȱ synesȱ detȱ flereȱ stederȱ atȱ væreȱ etȱ problem,ȱ atȱ derȱ erȱ forȱ
mangeȱtiltagȱiȱgangȱpåȱsammeȱtid.ȱEnȱskolelederȱsiger:ȱ”Treȱheleȱdageȱgiverȱkommunenȱ
tilȱ Synligȱ Læring,ȱ somȱ sikkertȱ erȱ megetȱ hjælpsomt,ȱ menȱ etȱ tiltagȱ ovenȱ iȱ alleȱ deȱ andre,ȱ
hvilketȱ gørȱ detȱ sværtȱ forȱ lærerneȱ atȱ føleȱ medejerskab.ȱ Derȱ erȱ forȱ megetȱ topȬdownȱ styȬ
ring.”ȱ
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Ønskeromkompetenceudvikling
Nårȱmanȱspørgerȱom,ȱhvilkeȱindsatserȱpersonaletȱønsker,ȱerȱdeȱheltȱdominerendeȱsvar,ȱatȱ
manȱgerneȱvilȱhaveȱ”værktøjskasser”,ȱdvs.ȱredskaber,ȱsomȱkanȱbenyttesȱiȱakutsituationer,ȱ
ogȱsåȱ”flereȱhænder”ȱ–ȱtolærertimer.ȱEnȱlærerȱsiger:ȱ”Nårȱjegȱstårȱaleneȱmedȱ28ȱelever,ȱogȱ
derȱ såȱ erȱ enȱ udadreagerendeȱ elev,ȱ somȱ kræverȱ minȱ fuldeȱ opmærksomhed,ȱ erȱ detȱ bareȱ
svært.”ȱEnȱandenȱsiger:ȱ”Viȱmanglerȱflere,ȱderȱkanȱtageȱover,ȱviȱvilȱsåȱgerneȱundervise,ȱ
menȱdeȱherȱbørn,ȱdeȱerȱsværeȱatȱhaveȱiȱrummet.ȱDeȱelever,ȱderȱfårȱ”overfrakkeȱpå”,ȱtagerȱ
alleȱressourcerne”.ȱEnȱtillidsrepræsentantȱsiger:ȱ”ViȱharȱbrugȱforȱnogetȱomkringȱkonfliktȬ
håndtering,ȱhvadȱgørȱviȱiȱdenȱogȱdenȱsituation?ȱViȱvilȱhaveȱredskaber,ȱviȱvilȱkunneȱforståȱ
diagnoser,ȱogȱviȱvilȱhaveȱflereȱ”varme”ȱhænder”.ȱEndvidereȱefterspørgesȱorienteringȱomȱ
diagnostiskeȱkategorier,ȱogȱhvordanȱundervisningenȱafȱbørnȱmedȱdisseȱdiagnoserȱbedstȱ
kanȱtilrettelægges.ȱHeltȱoverordnetȱudtrykkerȱlærerne,ȱatȱdeȱikkeȱføler,ȱatȱdeȱkurser,ȱdeȱiȱ
størreȱ ellerȱ mindreȱ omfangȱ harȱ modtaget,ȱ harȱ givetȱ demȱ deȱ redskaber,ȱ deȱ følerȱ deȱ harȱ
brugȱforȱiȱhverdagen.ȱDerȱsynesȱhellerȱikkeȱiȱstørreȱomfangȱatȱhaveȱværetȱudbudȱafȱsåȬ
danneȱkurser.ȱDetteȱerȱformentligȱdenȱvæsentligsteȱforklaringȱpå,ȱatȱlærerneȱiȱdenȱkvantiȬ
tativeȱundersøgelseȱharȱtilkendegivet,ȱatȱdeȱkunȱerȱbegrænsetȱ”klædtȱpå”ȱtilȱatȱmødeȱinȬ
klusionsudfordringer.ȱ
Udfordringeriforholdtilressourcer
Toȱskolerȱnævner,ȱatȱdeȱsletȱikkeȱharȱkunnetȱsætteȱressourcerȱafȱtilȱkompetenceløft.ȱSåleȬ
desȱfortællesȱpåȱenȱafȱskolerne:ȱ”Viȱharȱikkeȱhaftȱkompetenceudvikling,ȱmenȱviȱerȱnogle,ȱ
derȱharȱkompetencerȱiȱspecialpædagogikȱogȱAKT,ȱsåȱviȱerȱheldige”.ȱPåȱdenȱandenȱsigerȱ
skolelederen:ȱ ”Viȱ harȱ ikkeȱ haftȱ noget,ȱ menȱ harȱ forsøgtȱ atȱ ansætteȱ osȱ tilȱ kompetencer”.ȱ
Tillidsmandenȱsiger:ȱ”Viȱmanglerȱaktionslæringsforløb”.ȱDerȱerȱiȱbeggeȱtilfældeȱtaleȱomȱ
relativtȱsmåȱskolerȱmedȱfaldendeȱelevtal,ȱogȱskolerneȱerȱdermedȱgenereltȱøkonomiskȱudȬ
fordrede.ȱȱ
ȱ
Fireȱ skolerȱ beretter,ȱ atȱ derȱ genereltȱ erȱ forȱ fåȱ midlerȱ tilȱ atȱ etablereȱ etȱ tilstrækkeligȱ
kvalitetsfuldtȱkompetenceløft.ȱIȱdenȱforbindelseȱnævnes,ȱatȱdetȱerȱenȱsærligȱudfordring,ȱ
atȱmanȱ udȱoverȱatȱskulleȱsendeȱlærereȱpåȱefteruddannelseȱskalȱbetaleȱudgifterȱtilȱvikar,ȱ
ligesomȱenȱdelȱafȱeleverneȱmedȱsærligeȱbehovȱkanȱværeȱekstraordinærtȱmegetȱudfordreȬ
de,ȱ nårȱ deȱ ikkeȱ harȱ deresȱ egneȱ lærereȱ iȱ længereȱ perioder.ȱ Femȱ skoleledereȱ harȱ valgtȱ atȱ
prioritereȱalleȱmidlerȱtilȱefteruddannelseȱmedȱdetȱformålȱatȱkunneȱleveȱopȱtilȱmålsætninȬ
genȱom,ȱatȱ95ȱ%ȱafȱalleȱlærereȱIȱ2020ȱskalȱhaveȱlinjefagskompetenceȱellerȱtilsvarendeȱiȱdeȱ
fag,ȱdeȱunderviserȱi.ȱPåȱenȱskoleȱnævnesȱdet,ȱatȱmanȱerȱholdtȱopȱmedȱatȱsendeȱpersonaleȱ
påȱ kurser,ȱ menȱiȱ stedetȱ entrererȱ medȱ enȱ specialenhedȱ ogȱfårȱ enȱ afȱdensȱpersonaleȱ tilȱatȱ
kommeȱogȱarbejdeȱmedȱdetȱpædagogiskeȱpersonale:ȱ”Tidligereȱharȱjegȱsendtȱenȱellerȱtoȱ
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lærereȱ påȱ kursus.ȱ Detȱ erȱ billigereȱ atȱ sendeȱ enȱ hernedȱ tilȱ glædeȱ forȱ heleȱ personalegrupȬ
pen”.ȱ

Tilgængelighedogbrugafressourcepersoner
DenȱkvantitativeȱanalyseȱiȱDokumentationsprojektetȱharȱvist,ȱatȱalleȱtolvȱkommunerȱharȱ
uddannetȱforskelligeȱtyperȱafȱressourcepersonerȱtilȱatȱfremmeȱinklusionsprocessen.ȱSkoȬ
lelederneȱoplyserȱogsåȱiȱstortȱomfang,ȱatȱderȱerȱforskelligeȱformerȱforȱressourcerȱtilgænȬ
geligeȱ forȱ lærerne,ȱ isærȱ AKTȬvejledere,ȱ medarbejdereȱ fraȱ specialcenter/ressourcecenter,ȱ
forskelligeȱformerȱforȱanalysemodeller,ȱfxȱLPȬmodellenȱ(somȱomfatterȱtovholderȬȱogȱkoȬ
ordinatorfunktioner),ȱsamtȱ rådgivningȱfraȱPPR.ȱNårȱlærerneȱerȱblevetȱstilletȱtilsvarendeȱ
spørgsmål,ȱ erȱ detȱ isærȱ inklusionsvejleder,ȱ AKTȬvejleder,ȱ medarbejderȱ fraȱ specialcenȬ
ter/ressourcecenterȱogȱPPR,ȱderȱomtales.ȱAnvendelsenȱafȱspecifikkeȱpædagogiskeȱmodelȬ
lerȱharȱværetȱfaldendeȱhenȱoverȱperioden,ȱisærȱiȱ2014ȱ–ȱformentligȱfordiȱdeȱtreårigeȱimȬ
plementeringsperioderȱerȱafsluttetȱpåȱmangeȱafȱskolerne.ȱȱ
ȱ
Nårȱmanȱiȱdenȱkvantitativeȱundersøgelseȱharȱspurgtȱlærerne,ȱiȱhvilkenȱgradȱdeȱanȬ
venderȱfxȱinklusionsvejledere,ȱvarȱresultatetȱpåfaldendeȱlavtȱiȱdeȱførsteȱtoȱundersøgelsesȬ
runder,ȱmenȱdogȱmedȱenȱsignifikantȱstigningȱiȱsidsteȱrunde.ȱSkolecheferȱogȱPPRȬledereȱerȱ
iȱ2015ȱblevetȱbedtȱomȱatȱgiveȱenȱforklaringȱpåȱdetȱrelativtȱlaveȱniveau.ȱDeȱkvalitativeȱanaȬ
lyserȱ viser,ȱ atȱ svareneȱ placererȱ sigȱ underȱ toȱ temaer,ȱ kulturkløftȱ ogȱ kvalitet.ȱ Detȱ førsteȱ
tema,ȱkulturkløft,ȱdækker,ȱatȱdetȱforȱmangeȱlærereȱkræverȱenȱkulturændringȱatȱacceptere,ȱ
atȱderȱerȱnogle,ȱderȱerȱspecialister,ȱogȱatȱdetȱogsåȱkanȱværeȱvanskeligtȱatȱoptrædeȱiȱrollenȱ
somȱspecialist.ȱDetȱandetȱtema,ȱkvalitet,ȱgårȱpåȱvejlederensȱfagligeȱogȱpersonligeȱkompeȬ
tencer,ȱderȱikkeȱaltidȱerȱoptimale.ȱȱ
ȱ
Dokumentationsprojektetsȱ hovedundersøgelseȱ harȱ dermedȱ vist,ȱ atȱ derȱ altȱ iȱ altȱ erȱ
klareȱtegnȱpå,ȱatȱressourcepersonerȱerȱtilgængeligeȱpåȱdeȱenkelteȱskolerȱogȱiȱkommunerȬ
ne,ȱ menȱ atȱ detȱ pædagogiskeȱ personaleȱ endnuȱ ikkeȱ udnytterȱ ressourcepersonerneȱ optiȬ
malt,ȱogȱatȱderȱderforȱkunȱharȱværetȱenȱbeskedenȱvirkningȱpåȱinklusionsprocenten,ȱmenȱ
atȱderȱherȱskønnesȱatȱværeȱetȱstortȱuudnyttetȱpotentiale.ȱ

Tilgængelighedafressourcepersoner
Fokusgruppeintervieweneȱharȱgivetȱdetȱresultat,ȱatȱderȱerȱtiȱskoler,ȱderȱharȱetȱbredtȱudȬ
valgȱ afȱ ressourcepersoner,ȱ fxȱ læsevejledere,ȱ matematikvejledere,ȱ naturfagsvejledere,ȱ
AKTȬvejledere,ȱITȬvejledere,ȱspecialundervisningslærere,ȱ”skolefeer”ȱogȱinklusionsvejleȬ
dere.ȱDerȱerȱniȱskoler,ȱsomȱharȱressourcepersonerȱpåȱnogleȱområder,ȱtypiskȱlæsevejledeȬ
re,ȱAKTȬvejledere,ȱITȬvejledereȱogȱinklusionsvejledere.ȱEnȱenkeltȱskoleȱharȱkunȱénȱvejleȬ
derȱ(AKTȬvejleder)ȱtilbageȱpåȱmatriklen,ȱmenȱkanȱtrækkeȱpåȱdistriktsskolensȱvejledere.ȱ
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Somȱalleredeȱnævntȱerȱdetȱenȱudfordringȱpåȱtreȱskoler,ȱatȱderȱerȱbrugtȱressourcerȱpåȱatȱ
uddanneȱ vejledere,ȱ somȱ efterfølgendeȱ rejser.ȱ Enȱ andenȱ udfordringȱ påȱ fireȱ skolerȱ er,ȱ atȱ
vejlederneȱ harȱ fåȱ ellerȱ sletȱ ingenȱ timerȱ tilȱ deresȱ vejledningsfunktion.ȱ Påȱ andreȱ skoler,ȱ
hvorȱvejlederneȱharȱmangeȱtimerȱellerȱalleȱderesȱtimerȱtilȱvejledningsfunktionen,ȱerȱdetȱetȱ
problem,ȱatȱvejlederneȱbliverȱbrugtȱtilȱ”brandslukning”ȱellerȱsomȱ”overfrakker”ȱpåȱenkelȬ
televerȱ ogȱdermedȱ ikkeȱ harȱ tidȱ tilȱ oversȱtilȱatȱ fungereȱsomȱ vejledereȱ forȱ kolleger.ȱ Påȱenȱ
enkeltȱskoleȱnævnesȱspecifikt,ȱatȱmanȱogsåȱharȱledelsenȱatȱtrækkeȱpå,ȱherunderȱlederenȱafȱ
specialklasserne.ȱ
ȱ
Påȱseksȱskolerȱnævnesȱdet,ȱatȱderȱogsåȱerȱkommunaleȱressourcer,ȱdeȱkanȱbruge,ȱdetȱ
væreȱsigȱsocialrådgivere,ȱtalepædagoger,ȱpsykologer,ȱlæsekonsulenter,ȱmatematikkonsuȬ
lenter,ȱspecialundervisningskonsulent,ȱSSPȬkonsulent.ȱEnȱenkeltȱskoleȱharȱadgangȱtilȱenȱ
ministerielȱlæringskonsulent.ȱȱ

Brugafressourcepersoner
Afsnittetȱomȱbrugȱafȱressourcepersonerȱerȱinddeltȱiȱtreȱoverordnedeȱkategorier:ȱsuperviȬ
sionȱ ogȱ vejledning,ȱ ”brandslukning”ȱ ogȱ aktionslæringȱ inddeltȱ efterȱ deȱ funktioner,ȱ bruȬ
genȱafȱressourcepersonerȱfindesȱatȱhave.ȱ
Supervisionogvejledning
Nårȱdetȱgælderȱsupervisionȱogȱvejledning,ȱerȱderȱenȱenkeltȱskole,ȱhvorȱvejlederenȱentyȬ
digtȱmelder,ȱatȱderȱerȱefterspørgselȱfraȱkolleger,ȱogȱdetȱfaciliteresȱaf,ȱatȱvejlederenȱsidderȱiȱ
sammeȱ forberedelsesrumȱ somȱ årgangsteamet,ȱ ogȱ deȱ enkelteȱ årgangsteamȱ erȱ adskiltȱ afȱ
glasvægge,ȱsåȱdetȱerȱblevetȱmegetȱmereȱsynligt.ȱPåȱotteȱskolerȱnævnes,ȱatȱikkeȱalleȱefterȬ
spørgerȱ vejledning,ȱ ogȱ treȱ afȱ disseȱ erȱ skoler,ȱ hvorȱ opgavenȱ medȱ supervisionȱ ogȱ vejledȬ
ningȱfaktiskȱharȱhøjȱprioritet.ȱDetteȱafslørerȱdetȱforhold,ȱatȱsupervisionsȬȱogȱvejledningsȬ
funktionenȱikkeȱerȱletȱogȱendnuȱikkeȱheltȱerȱblevetȱenȱdelȱafȱkulturenȱpåȱskolerne.ȱSåledesȱ
siges:ȱ”Nogleȱerȱmereȱmodtageligeȱendȱandre.ȱDetȱerȱikkeȱalle,ȱderȱerȱligeȱinteresserede.ȱ
Andreȱtagerȱbareȱimod.ȱDetȱerȱenȱsværȱrolle”.ȱPåȱiȱaltȱ10ȱskolerȱnævnesȱdog,ȱatȱkulturænȬ
dringenȱgårȱiȱpositivȱretning:ȱ”Detȱerȱmegetȱforskelligt,ȱomȱlærerneȱvilȱbrugeȱvejledere.ȱ
Hvisȱlærerneȱikkeȱønskerȱbesøg,ȱerȱdetȱsvært.ȱKulturenȱharȱdogȱændretȱsig,ȱogȱderȱerȱenȱ
stigendeȱ acceptȱ afȱ ikkeȱ atȱ væreȱ privatpraktiserende,ȱ detȱ hængerȱ ogsåȱ sammenȱ med,ȱ atȱ
størstedelenȱafȱstøttenȱerȱlagtȱud,ȱsåȱderȱikkeȱbareȱerȱetȱsted,ȱmanȱkanȱhenviseȱeleverȱtil.”ȱ
Påȱtoȱskolerȱsigesȱdet,ȱatȱledelsenȱstillerȱkravȱomȱsupervisionȱogȱvejledning,ȱselvȱomȱderȱ
måtteȱværeȱlærere,ȱsomȱnødigtȱvilȱhaveȱdet.ȱSåledesȱsigesȱdetȱpåȱenȱskole:ȱ”Lærerneȱkanȱ
opsøgeȱvejledere.ȱLedelsenȱkanȱtildeleȱvejledningȱogȱsupervisionȱafȱlærere,ȱdetȱerȱskrevetȱ
indȱiȱdenȱoverordnedeȱplan,ȱatȱlærerneȱskalȱmodtageȱdet.ȱDetȱerȱdogȱledelsen,ȱderȱskalȱ
påtvingeȱvejledning,ȱhvisȱlærerneȱikkeȱligeȱvil.”ȱ
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”Brandslukning”
Hvisȱmanȱserȱmereȱspecifiktȱpå,ȱhvordanȱressourcepersonerȱbruges,ȱerȱdetȱpåȱsyvȱskolerȱ
”brandslukningsfunktionen”,ȱderȱstårȱiȱcentrum,ȱmensȱdetȱpåȱsyvȱandreȱskolerȱerȱopgaȬ
verȱ medȱ supervisionȱ ogȱ vejledning.ȱ Brandslukningȱ ogȱ deȱ dilemmaer,ȱ derȱ følgerȱ afȱ denȱ
funktion,ȱ kanȱ illustreresȱ medȱ følgendeȱ udsagnȱ fraȱ enȱ inklusionsvejleder:ȱ ”Detȱ erȱ detȱ
akutte,ȱ derȱ ødelæggerȱ detȱ hele,ȱ detȱ erȱ ikkeȱ optimalt,ȱ derȱ bliverȱ brugtȱ megetȱ tidȱ påȱ
mandsopdækning.ȱ Derȱ erȱ nogen,ȱ derȱ ikkeȱ bliverȱ nået.ȱ Detȱ bliverȱ dem,ȱ derȱ råberȱ højestȱ
ellerȱ slårȱ mest,ȱ derȱ fårȱ ressourcerne.”ȱ ”Derȱ erȱ megetȱ brandslukning,ȱ ogȱ detȱ foregårȱ påȱ
bekostningȱ afȱ detȱ forebyggendeȱ arbejde.”ȱ Påȱ denȱ andenȱ sideȱ nævnesȱ heltȱ specifikt,ȱ atȱ
manȱ harȱ brugȱ forȱ etȱ sted,ȱ hvorȱ manȱ kanȱ sendeȱ eleverȱ henȱ iȱ pressedeȱ situationer:ȱ ”Viȱ
manglerȱetȱ”pusterum”ȱellerȱenȱ”oase”,ȱhvorȱviȱkanȱsendeȱeleverneȱhen,ȱnårȱviȱikkeȱkanȱ
haveȱdemȱiȱklassen.”ȱ
Aktionslæring
Enȱ skoleȱ anvenderȱ ressourcepersonenȱ tilȱ aktionslæring:ȱ ”Viȱ harȱ aktionslæring,ȱ hvorȱ enȱ
vejlederȱogȱenȱkollegaȱerȱindeȱsomȱobservatørerȱiȱklassen.ȱDetȱerȱlidtȱafȱenȱkamelȱatȱslugeȱ
iȱstarten,ȱmenȱenȱkæmpeȱhjælpȱefterfølgende.ȱVejlederenȱhjælperȱmedȱatȱholdeȱfokus,ȱogȱ
detȱgiverȱetȱstortȱudbytte.”ȱ

Anvendelseafteamsamarbejdeiforbindelsemedinklusion
Deȱ kvalitativeȱ analyserȱ afȱ skolecheferȱ ogȱ PPRȬledereȱ iȱ Dokumentationsprojektetȱ iȱ 2015ȱ
pegedeȱ påȱ teamsamarbejdetsȱ funktionȱ iȱ forbindelseȱ medȱ inklusion.ȱ Analysenȱ viste,ȱ atȱ
lærerneȱ ikkeȱ altidȱ formåedeȱ atȱ skabeȱ etȱ reeltȱ teamsamarbejde.ȱ Detȱ illustreresȱ medȱ følȬ
gendeȱcitatȱfraȱenȱskolechef:ȱ”Lærerneȱfølerȱsigȱfortabteȱogȱmodvillige,ȱnårȱdeȱopdager,ȱatȱ
detȱerȱdenȱenkelteȱlærersȱansvarȱatȱfåȱinklusionenȱtilȱatȱlykkesȱogȱikkeȱserȱdetȱsomȱetȱfælȬ
lesȱ ansvarȱ forȱ heleȱ teamet.”ȱ Enȱ PPRȬlederȱ siger:ȱ ”Nårȱ lærereȱ udtrykker,ȱ atȱ deȱ ikkeȱ erȱ
klædtȱpåȱtilȱinklusionsopgaven,ȱerȱdetȱenȱmådeȱatȱlæggeȱansvaretȱfraȱsigȱpåȱfremȱforȱatȱ
trækkeȱpåȱdeȱressourcer,ȱderȱerȱiȱteamet.ȱDetȱskalȱoplevesȱsomȱetȱfællesskab”.ȱÉnȱkomȬ
muneȱharȱuddannetȱteamfacilitatorer,ȱsomȱskalȱhjælpeȱmedȱatȱfremmeȱforståelsenȱaf,ȱatȱ
detȱatȱinkludereȱeleverȱerȱetȱfællesȱansvarȱforȱteamet.ȱȱ

Systematiskteamsamarbejde
Vedȱ fokusgruppeintervieweneȱ erȱ derȱ blevetȱ stilletȱ spørgsmålȱ om,ȱ hvorledesȱ arbejdetȱ
medȱinklusionȱindgårȱiȱteamsamarbejdet.ȱPåȱelleveȱafȱskolerneȱdrøftesȱeleverneȱiȱteam,ȱogȱ
manȱtalerȱherunderȱomȱdeȱbehovȱogȱdeȱløsningsmuligheder,ȱderȱerȱhosȱenkelteleverȱellerȱ
grupperȱafȱelever.ȱFølgendeȱudgørȱtypiskeȱsvarȱpåȱspørgsmålet:ȱ”DerȱerȱenȱAKTȬvejlederȱ
medȱ iȱ hvertȱ afȱ skolensȱ treȱ team,ȱ såȱ viȱ kanȱ diskutereȱ eleverne.ȱ Udȱ overȱ detȱ harȱ viȱ fireȱ

26

Dokumentationsprojektet:
19skolerserfaringermedinklusion2013–2015.Enkvalitativanalyse


struktureredeȱ udviklingssamtalerȱ omȱ eleverneȱ omȱ året.”ȱ ”Klassekonferencenȱ erȱ etȱ sikȬ
kerhedsnetȱunderȱbørnene,ȱogȱalleȱmedarbejderneȱmøderȱforberedteȱop”.ȱ”DerȱerȱtoȱtyȬ
perȱafȱteammøder,ȱpædagogiske,ȱhvorȱviȱtalerȱomȱdeȱenkelteȱelever,ȱogȱdriftsmøder,ȱhvorȱ
viȱ talerȱ omȱ fordelingenȱ afȱ arbejdsopgaver.”ȱ ”Viȱ harȱ årgangsmøderȱ enȱ gangȱ omȱ ugen,ȱ
hvorȱviȱsammenȱmedȱpædagogerneȱtagerȱeleverneȱopȱogȱdrøfterȱmuligheder,ȱogȱafȱogȱtilȱ
erȱ derȱ enȱ vejlederȱ med.ȱ Desudenȱ erȱ derȱ fasemøderȱ –ȱ indskoling,ȱ mellemtrinȱ ogȱ udskoȬ
ling,ȱhvorȱviȱholderȱhinandenȱfastȱpå,ȱatȱviȱgørȱnoget.ȱEndeligȱerȱderȱårgangskonferenceȱ
toȱgangeȱomȱåret,ȱhvorȱvejledereȱdeltager.”ȱDerȱerȱdogȱogsåȱskoler,ȱhvorȱindsatsenȱvarieȬ
rerȱ internt:ȱ ”Viȱ arbejderȱ medȱ aftalerȱ omȱ detȱ enkeltȱ barn,ȱ ogȱ viȱ fastlægger,ȱ hvemȱ derȱ erȱ
tovholderȱpåȱforløbet.ȱDetȱvigtigeȱer,ȱatȱderȱerȱfællesȱfodslagȱomȱeleverne.ȱDetȱerȱdogȱkunȱ
iȱindskolingen,ȱatȱviȱarbejderȱsåȱsystematisk,ȱpåȱmellemtrinnetȱerȱdetȱmestȱmundtligt.”ȱ
ȱ
Femȱskolerȱfremhæver,ȱatȱdeȱarbejderȱmegetȱsystematisk.ȱDetȱkanȱværeȱiȱforbindelȬ
seȱmedȱinddragelseȱafȱAKTȬvejleder.ȱDetȱerȱogsåȱmedȱfremhævelseȱaf,ȱatȱmanȱmøderȱforȬ
beredtȱop,ȱatȱderȱerȱregelmæssighed.ȱPåȱenȱskoleȱsigerȱman:ȱ”Inklusionscenteretsȱlærereȱ
deltagerȱiȱårgangsteam,ȱhvadȱderȱgiverȱetȱgodtȱflowȱafȱviden.”ȱEnȱskoleȱerkender,ȱatȱdeȱ
manglerȱsystematikȱiȱteamsamarbejdetȱomȱinklusionȱ”Viȱtalerȱom,ȱhvadȱviȱkanȱgøre,ȱmenȱ
detȱerȱpåȱingenȱmådeȱsærligtȱsystematisk,ȱogȱdeȱudfordrendeȱeleverȱfylderȱmegetȱpåȱmøȬ
derne.”ȱ
ȱ
LPȬmodellenȱogȱkopimodellerȱafȱLPȱharȱværetȱledȱiȱteamsamarbejdetȱpåȱfireȱskoler,ȱ
menȱdetȱmærkesȱklart,ȱatȱdenȱstruktureredeȱfremgangsmådeȱikkeȱnødvendigvisȱerȱlangȬ
tidsholdbar:ȱ”Viȱerȱikkeȱsåȱstruktureredeȱsomȱforȱfireȱårȱsiden,ȱdaȱskolenȱarbejdedeȱmedȱ
LPȬmodellen.ȱMenȱmådenȱatȱtænkeȱpåȱerȱintaktȱiȱdeȱflesteȱtilfælde.”ȱ”ViȱtagerȱnogleȱvinkȬ
lerȱfraȱLPȬmodellen.”ȱ

Udfordringeriteamsamarbejdet
Påȱfireȱafȱskolerneȱgiverȱmanȱudtrykȱfor,ȱatȱdetȱgodeȱteamsamarbejdeȱomȱinklusionȱikkeȱ
harȱværetȱletȱatȱfåȱetableret,ȱogȱatȱdetȱharȱtagetȱtid,ȱblandtȱandetȱtilȱatȱfåȱskabtȱenȱsystemaȬ
tiskȱpraksis:ȱ”Teamsamarbejdeȱharȱværetȱetȱudviklingsområdeȱiȱsyvȱår,ȱmenȱderȱharȱikkeȱ
væretȱ kurserȱ iȱ det.ȱ Efterȱ sommerferienȱ gårȱ viȱ iȱ gangȱ medȱ Synligȱ Læring.ȱ Detȱ kommerȱ
stadigȱtilȱatȱtageȱlangȱtid,ȱførȱdetȱikkeȱerȱdenȱenkelteȱlærersȱansvarȱatȱarbejdeȱinkluderenȬ
de.”ȱ”Detȱerȱiȱprocesȱatȱarbejdeȱmedȱinklusionȱiȱteam,ȱdetȱharȱknebetȱatȱfåȱdetȱtilȱatȱvirke.”ȱ
”Derȱharȱværetȱnogetȱfokusȱpåȱdet,ȱmenȱdetȱbliverȱmereȱfremover,ȱogȱalleȱteamsȱSKALȱ
haveȱbesøgȱafȱvejleder.”ȱ”Viȱharȱetableretȱteamintervention,ȱenȱstruktureret,ȱstyretȱprocesȱ
overȱotteȱugerȱgennemførtȱsomȱaktionslæring.ȱDetȱgiverȱstyrketȱåbenhed,ȱogȱviȱharȱfåetȱ
metoderȱtilȱatȱforvalteȱpraksis.”ȱ”Viȱharȱarbejdetȱmedȱskriftligeȱreferaterȱogȱskemaer,ȱmenȱ
nuȱgørȱviȱdetȱmestȱmundtligt,ȱdetȱskriftligeȱtagerȱforȱlangȱtid.ȱMenȱviȱfårȱsnakketȱeleverneȱ
igennem,ȱ isærȱ inklusionsbørnȱ ogȱ detȱ praktiske.”ȱ Påȱ toȱ skolerȱ fremhævesȱ fordelenȱ afȱ atȱ
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haveȱteamforberedelsesrum,ȱhvorȱteameneȱharȱarbejdspladserȱogȱforberederȱsigȱiȱsammeȱ
rum.ȱFællesȱforȱdeȱfireȱskolerȱer,ȱsomȱdetȱfremgårȱafȱovenståendeȱcitater,ȱatȱdeȱpåȱmegetȱ
forskelligȱ vis,ȱ menȱ dogȱ megetȱ målrettet,ȱ arbejderȱ påȱ atȱ kommeȱ iȱ gangȱ medȱ atȱ brugeȱ
teamsamarbejdetȱ somȱ enȱ ressourceȱ iȱ forholdȱ tilȱ atȱ skabeȱ etȱ fællesȱ ansvarȱ forȱ atȱ udvikleȱ
mereȱinkluderendeȱpraksis.ȱ
ȱ
Påȱtoȱskolerȱprioriteresȱteamsamarbejdetȱomȱinklusionȱentenȱikkeȱhøjt,ȱellerȱderȱerȱ
ikkeȱ tidȱ tilȱ arbejdet.ȱ Påȱ denȱ eneȱ skoleȱ sigerȱ man:ȱ ”Derȱ ingenȱ bevidstȱ prioritering,ȱ detȱ
kommerȱ afȱ sigȱ selv,ȱ menȱ detȱ erȱ vigtigtȱ atȱ væreȱ sammenȱ omȱ atȱ løseȱ detȱ ogȱ fåȱ kollegialȱ
hjælp.”ȱPåȱdenȱandenȱskoleȱsiges:ȱ”Viȱmanglerȱtid,ȱogȱvejledereȱkanȱikkeȱhjælpeȱpåȱgrundȱ
afȱ”brandslukning”.”ȱ
ȱ
Toȱ skolerȱ gørȱ opmærksomȱ påȱ vanskelighederȱ forȱ teamsamarbejdet,ȱ somȱ deȱ nyeȱ
arbejdstidsreglerȱharȱskabt.ȱDetȱkanȱeksemplificeresȱmedȱfølgendeȱudsagn:ȱ”L409ȱgørȱdetȱ
sværtȱatȱmødesȱiȱteam,ȱogȱgørȱdetȱogsåȱsværtȱatȱfåȱvejledereȱmed.”ȱBaggrundenȱforȱdetteȱ
er,ȱ atȱ lærernesȱ undervisningslektionerȱ nuȱ erȱ spredtȱ overȱ enȱ størreȱ delȱ afȱ dagen,ȱ såȱ detȱ
kanȱværeȱvanskeligtȱatȱfindeȱtidspunkter,ȱhvorȱalleȱkanȱværeȱmed.ȱ

Denfagligudviklinghoselevermedsærligebehov,dererinkluderede
Dokumentationsprojektetsȱafsluttendeȱkvantitativeȱanalyserȱviser,ȱatȱiȱforholdȱtilȱetȱsamȬ
letȱgodtȱresultatȱiȱdenȱnationaleȱpræstationsprofilȱvedȱdeȱnationaleȱtestȱiȱdanskȱ(sprogforȬ
ståelse,ȱafkodningȱogȱtekstforståelse)ȱsesȱsammenhængeȱiȱretningȱaf,ȱatȱgodeȱresultaterȱerȱ
forbundetȱmed:ȱEnȱhøjȱgradȱafȱkompetenceudviklingȱiȱforholdȱtilȱinklusion,ȱlærerneȱharȱ
deltagetȱiȱetȱstortȱantalȱaktiviteterȱiȱarbejdetȱmedȱinklusion,ȱlærerneȱharȱenȱpositivȱvurdeȬ
ringȱafȱkompetenceudviklingenȱogȱenȱhøjȱgradȱafȱtilgængeligeȱressourcer.ȱ

Brugafnationaletest
Vedȱfokusgruppeintervieweneȱharȱinteressenȱværetȱkoncentreretȱom,ȱhvordanȱmanȱfølȬ
gerȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovsȱfagligeȱudvikling.ȱDerȱviserȱsigȱatȱværeȱganskeȱbetydeligȱ
brugȱafȱdeȱnationaleȱtest.ȱPåȱtiȱskolerȱnævnerȱmanȱsåledes,ȱatȱdeȱnationaleȱtestȱbrugesȱtilȱ
atȱ monitorereȱ eleverȱ medȱ særligeȱ behovsȱ fagligeȱ udvikling.ȱ Nogleȱ skolerȱ fremhæverȱ
værdienȱafȱatȱbrugeȱdeȱnationaleȱtest:ȱ”Viȱkanȱgodtȱlideȱdeȱnationaleȱtest,ȱviȱsammenholȬ
derȱelevernesȱresultater.”ȱ”Viȱtagerȱdeȱnationaleȱtest,ȱviȱtagerȱdemȱogsåȱpåȱeleverȱiȱspeciȬ
altilbuddene,ȱeventueltȱlæserȱressourcepersonenȱtekstenȱop,ȱdetȱerȱogsåȱenȱdelȱafȱfællesȬ
skabet.”ȱ ”Viȱ satserȱ påȱ målstyretȱ undervisning,ȱ ogȱ derȱ brugerȱ viȱ deȱ nationaleȱ test.”ȱ ”Viȱ
diskutererȱ ogsåȱ testresultaterneȱ påȱ skoleledermøder.”ȱ ”Nationaleȱ testȱ blevȱ tagetȱ vedȱ
åretsȱstartȱogȱigenȱvedȱslutningenȱafȱåret.ȱViȱvilȱgerneȱmåleȱprogressionen.ȱDerȱvarȱiȱstarȬ
tenȱ afȱ åretȱ modstand,ȱ menȱ nuȱ kanȱ viȱ ikkeȱ fåȱ armeneȱ ned.ȱ Viȱ skalȱ såȱ findeȱ mereȱ udȱ af,ȱ
hvordanȱdetȱkanȱbruges.ȱViȱskriverȱdetȱindȱiȱelevplanerne,ȱogȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱ
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fårȱ treȱ elevplanerȱ omȱ året.ȱ Skolelederȱ ogȱ skolechefȱ kiggerȱ ogsåȱ påȱ nationaleȱ test,ȱ trivȬ
selsmålȱogȱkarakterer.”ȱDerȱerȱimidlertidȱogsåȱskoler,ȱsomȱberetter,ȱatȱdetȱikkeȱfalderȱheltȱ
nemtȱatȱbrugeȱdeȱnationaleȱtest.ȱDetteȱillustreresȱafȱfølgendeȱudsagn:ȱ”ViȱbrugerȱdeȱnatiȬ
onaleȱtest,ȱmenȱderȱliggerȱenȱudfordringȱiȱatȱbrugeȱdem,ȱogȱikkeȱalleȱbrugerȱdemȱfremadȬ
rettet.ȱ Derȱ harȱ væretȱ etȱ enkeltȱ kursusȱ forȱ langȱ tidȱ siden,ȱ menȱ lærerneȱ harȱ sværtȱ vedȱ atȱ
fortolkeȱogȱbrugeȱtestene.”ȱEnȱskoleȱsiger,ȱatȱdeȱikkeȱfinderȱdeȱnationaleȱtestȱiȱmatematikȱ
anvendeligeȱtilȱatȱfølgeȱelevernesȱudviklingȱoverȱflereȱår.ȱ

Andretestogevalueringsredskaber
Påȱtiȱskolerȱnævnes,ȱatȱmanȱbrugerȱenȱ bredȱvifteȱafȱtestȱogȱandreȱevalueringsredskaberȱ
sammenȱ medȱ deȱ nationaleȱ test.ȱ Enȱ skoleȱ siger:ȱ ”Viȱ kanȱ godtȱ lideȱ atȱ brugeȱ testȱ ogȱ harȱ
brugtȱdemȱiȱårevis.ȱViȱkanȱseȱrigtigȱmeget.ȱViȱbrugerȱtesteneȱiȱforholdȱtilȱholddannelse,ȱ
hvorȱviȱrykkerȱopȱogȱnedȱpåȱeleverne.ȱDetteȱerȱdogȱenȱudfordringȱpåȱmellemtrinnet,ȱdaȱ
derȱkunȱerȱétȱspor.”ȱ”Viȱbrugerȱvideooptagelserȱoverȱforȱenȱelev,ȱderȱfårȱspecialundervisȬ
ningsȱforȱatȱdokumentereȱhansȱsocialeȱogȱfagligeȱfremskridt,ȱsåledesȱatȱhanȱkanȱsammenȬ
ligneȱmedȱtidligereȱvideoerȱogȱseȱsinȱfagligeȱprogression.”ȱTreȱledereȱsiger:ȱ”Viȱcheckerȱ
progressionenȱiȱdanskȱogȱmatematikȱheltȱsystematiskȱogȱ talerȱmedȱlærerne.”ȱ”ViȱerȱsyȬ
stematiskeȱmedȱatȱtesteȱfraȱ0.ȱklasse.ȱIȱforholdȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱreȬtesterȱviȱforȱ
atȱse,ȱomȱderȱerȱprogression,ȱprimærtȱiȱforholdȱtilȱlæsning,ȱmenȱviȱvilȱtilȱatȱtageȱmatemaȬ
tikȱop.ȱIȱoverbygningenȱsatserȱviȱpåȱfagligȱlæsning.”ȱ”LæsevejlederȱfølgerȱelevernesȱlæȬ
seudvikling,ȱlæseudviklingenȱerȱletȱatȱdokumentere,ȱogȱenȱudførligȱrapportȱudarbejdes.ȱ
Viȱerȱbegyndtȱatȱkiggeȱpåȱdeȱandreȱfag.ȱHvordanȱkanȱmanȱseȱprogressionenȱiȱdeȱandreȱ
fagȱpåȱenȱvalidȱmåde?”ȱEndeligȱkanȱdetȱnævnes,ȱatȱenȱskolelederȱbemærker:ȱ”Underligt,ȱ
atȱmanȱskalȱlaveȱenȱreformȱforȱatȱfåȱlærerneȱtilȱatȱfokusereȱpå,ȱhvadȱeleverȱfårȱudȱafȱdet.”ȱ
ȱ
Afȱandreȱsvarȱomȱskabelseȱafȱenȱevalueringskulturȱkanȱnævnesȱfølgende:ȱ”ViȱholȬ
derȱklassekonferencerȱomȱdeȱnationaleȱtest,ȱforȱdem,ȱderȱliggerȱlavt,ȱbrugerȱviȱogsåȱandreȱ
test.ȱTankenȱer,ȱatȱviȱgerneȱvilȱhaveȱenȱevalueringskultur,ȱhvorȱdetȱikkeȱerȱbestemteȱtest,ȱ
derȱ bruges.ȱ Derȱ findesȱ mangeȱ OKȱ onlineȱ tests.ȱ Viȱ prøverȱ atȱ bliveȱ dygtigeȱ tilȱ det.”ȱ ”Viȱ
holderȱenȱgangȱomȱåretȱiȱnovemberȱrevisitationsmødeȱomȱdeȱelever,ȱderȱfårȱtimer.ȱLedelȬ
senȱvilȱintensivereȱfollowȱupȱpåȱeleverne”.ȱ”Énȱskoleȱnævnerȱdog,ȱatȱdeȱikkeȱlængereȱharȱ
tidȱ tilȱklassekonferencer.ȱ Kommunensȱ læsekonsulentȱkommerȱ udȱ iȱ1.ȱ klasse,ȱ ellerȱ læseȬ
vejlederenȱ talerȱ medȱ klasselæreren.ȱ Derȱ erȱ ikkeȱ enȱ opsamlingskulturȱ påȱ matematik.ȱ Toȱ
skolerȱnævner,ȱatȱderȱkanȱgåȱnogetȱtabtȱiȱovergangeneȱmellemȱfaserne.ȱDenȱeneȱforebygȬ
gerȱdetȱvedȱatȱafholdeȱoverleveringssamtaler.ȱ
ȱ
Påȱtreȱskolerȱarbejdesȱderȱikkeȱsærligȱsystematiskȱmedȱenȱopfølgningȱafȱelevernesȱ
fagligeȱudvikling,ȱmenȱdenȱforegårȱvedȱsparringȱmellemȱhenholdsvisȱlæseȬȱogȱmatemaȬ
tikvejlederȱogȱlæreren.ȱPåȱenȱskoleȱnævnes,ȱatȱderȱerȱetȱsystematiskȱdokumentationsredȬ
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skab,ȱderȱskalȱanvendesȱtilȱelever,ȱsomȱskalȱiȱspecialtilbud.ȱDetȱ”tagerȱenȱkrig”ȱatȱudarȬ
bejdeȱdet,ȱogȱderȱhandlesȱikkeȱnødvendigvisȱpåȱdet.ȱ

Arbejdetmeddenyenationalemål
Vedȱ fokusgruppeintervieweneȱ erȱ derȱ spurgtȱ tilȱ arbejdetȱ iȱ forholdȱ tilȱ deȱ nyeȱ nationaleȱ
mål,ȱsomȱlyder:ȱ
ȱ
x Folkeskolenȱskalȱudfordreȱalleȱelever,ȱsåȱdeȱbliverȱsåȱdygtige,ȱdeȱkanȱ
x Folkeskolenȱskalȱmindskeȱbetydningenȱafȱsocialȱbaggrundȱiȱforholdȱtilȱfagligeȱ
resultaterȱ
x Tillildenȱtilȱogȱtrivslenȱiȱfolkeskolenȱskalȱstyrkesȱblandtȱandenȱgennemȱrespektȱ
forȱprofessionelȱvidenȱogȱpraksis.ȱ

Nationalemålogdagligpraksis
Somȱreaktionȱpåȱspørgsmåletȱ”HvordanȱforholderȱIȱjerȱtilȱdeȱnyeȱnationaleȱmål”,ȱvarȱderȱ
femȱskoler,ȱhvorȱderȱindledningsvisȱblevȱtotalȱtavshed.ȱEfterȱtavshedenȱvarȱderȱniȱskoler,ȱ
somȱgavȱsvar,ȱderȱviste,ȱatȱdeȱforveksledeȱdeȱnyeȱnationaleȱmålȱmedȱdeȱnyeȱfællesȱmål.ȱȱ
Tiȱ afȱ skolerneȱ havdeȱ enȱ klarȱ opfattelseȱ af,ȱ hvadȱ deȱ nyeȱ nationaleȱ målȱ var,ȱ ogȱ derȱ varȱ
overvejendeȱ positiveȱ svar,ȱ menȱ ogsåȱ titȱ krydretȱ medȱ atȱ manȱ arbejdedeȱ påȱ sagen.ȱ Somȱ
eksemplerȱ kanȱ nævnes:ȱ ”Viȱ gårȱ retȱ systematiskȱ frem,ȱ ogȱ derȱ erȱ ogsåȱ otteȱ kommunaleȱ
mål.ȱViȱharȱhaftȱbesøgȱafȱlæringskonsulentȱogȱskolechef”.ȱ”Deȱerȱderȱjo,ȱdetȱerȱetȱarbejdsȬ
vilkår.ȱViȱskaberȱenȱlængereȱogȱmereȱmotiverendeȱskoledag.ȱViȱøverȱosȱogȱvilȱgerneȱhaveȱ
detȱtilȱatȱlykkes.”ȱ”ViȱinddragerȱdemȱiȱvoreȱMUSȬsamtalerȱogȱtagerȱdemȱalvorligt,ȱmenȱviȱ
fumlerȱmegetȱmedȱdet.ȱViȱbliverȱmåltȱpåȱkarakterer,ȱdetȱerȱviȱbevidsteȱom.ȱAlleȱ erȱklarȱ
over,ȱatȱderȱskalȱskeȱnoget,ȱmenȱmangeȱeleverȱtagerȱikkeȱnationaleȱtestȱalvorligt.ȱLærerȬ
holdningerneȱharȱændretȱsigȱpositivt.”ȱȱ
Forbeholdnebemærkninger
Derȱ varȱ dogȱ ogsåȱ mereȱ forbeholdneȱ bemærkninger:ȱ ”Deȱ erȱ fantastiske,ȱ jegȱ kanȱ godtȱ li’ȱ
dem,ȱmenȱderȱerȱikkeȱressourcerȱtilȱdet,ȱingenȱhjælpȱtilȱatȱimplementereȱreformenȱordentȬ
ligt.ȱ Derȱ sidderȱ nogenȱ etȱ sted,ȱ såȱ langtȱ vækȱ fraȱ virkeligheden.ȱ Viȱ erȱ sletȱ ikkeȱ godtȱ nokȱ
klædtȱpå,ȱmenȱviȱgørȱdetȱsåȱgodt,ȱviȱkan.”ȱ
ȱ
Enkelteȱlærereȱgavȱdogȱogsåȱudtrykȱfor,ȱatȱmåleneȱvarȱnedladendeȱiȱforholdȱtilȱdeȬ
resȱprofessionelleȱidentitetȱogȱroller:ȱ”Deȱerȱhøjtflyvende.ȱSomȱlærerȱvilȱmanȱdaȱaltidȱsatȬ
seȱpå,ȱatȱalleȱeleverȱlærerȱmest.ȱDetȱerȱord,ȱordȱogȱord.”ȱ”Detȱerȱnedladendeȱatȱsige,ȱatȱdeȱ
skalȱbliveȱsåȱdygtige,ȱdeȱkan,ȱdetȱharȱviȱdaȱaltidȱarbejdetȱpå.”ȱ”Kunneȱønske,ȱatȱderȱvarȱ
mereȱtid.ȱViȱgørȱdet,ȱviȱkan,ȱhalserȱafsted.”ȱ
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ȱ
Iȱ forholdȱ tilȱ inklusionȱ påpegerȱ enkelteȱ skoler,ȱ atȱ sammenhængenȱ mellemȱ inklusiȬ
onslovenȱogȱdeȱnyeȱnationaleȱmålȱkanȱværeȱsværȱatȱse:ȱ”Manȱkanȱikkeȱværeȱuenigȱiȱdeȱ
nationaleȱmål,ȱmenȱviȱskalȱtilpasseȱtilȱklientellet.ȱDetȱerȱenȱpræciseringȱaf,ȱatȱdetȱdrejerȱsigȱ
omȱelevenȱ–ȱogȱdetȱerȱenȱhjælp.”ȱ”Viȱsatserȱpåȱinklusion,ȱogȱderforȱerȱmåleneȱheltȱurealiȬ
stiskeȱ forȱ os.”ȱ ”Detȱ harȱ væretȱ megetȱ kaotisk,ȱ såȱ viȱ erȱ ikkeȱ nåetȱ tilȱ det.ȱ Derȱ erȱ daȱ styretȱ
modȱdet,ȱhvisȱviȱkanȱnåȱdet,ȱmenȱdetȱerȱikkeȱhverdagen.ȱDetȱerȱvildtȱatȱsætteȱsåȱhøjeȱmålȱ
samtidigȱmedȱinklusion,ȱdetȱhængerȱikkeȱsammen.”ȱ”Detȱforholderȱviȱosȱtil,ȱforȱdetȱskalȱ
vi,ȱmenȱdetȱgiverȱogsåȱmeningȱforȱdetȱfagligeȱudbytte.ȱDerȱerȱetȱskærpetȱfagligtȱfokus,ȱogȱ
viȱlæggerȱmereȱfokusȱpåȱdeȱnationaleȱtest,ȱhvorȱviȱsammenlignerȱmedȱdeȱandre.ȱViȱerȱforȱ
dårligeȱiȱmatematik.ȱInklusionȱogȱnationaleȱmålȱhængerȱikkeȱletȱsammen.”ȱ

Hvadvurderesathaveværetmesteffektivt?
Hvisȱ manȱ serȱ påȱ resultaterneȱ fraȱ fokusgruppeinterviewene,ȱ kanȱ deȱ kvalitativeȱ analyserȱ
pegeȱpåȱnogleȱområder,ȱhvorȱderȱvurderesȱatȱværeȱeffektiveȱinklusionsfremmendeȱfaktoȬ
rer.ȱDetȱerȱiȱdenȱforbindelseȱikkeȱmuligtȱatȱpegeȱpåȱfaktorerȱpåȱkommunaltȱniveau,ȱdelsȱ
fordiȱ kommunernesȱ vilkårȱ erȱ megetȱ forskelligeȱ påȱ socialøkonomiskȱ baggrund,ȱ skoleȬ
strukturer,ȱkulturbundneȱforskelleȱiȱbrugȱafȱspecialtilbudȱogȱtidspunktȱforȱstartȱafȱinkluȬ
sionsprocessen,ȱdelsȱ fordiȱderȱkunȱ indgårȱhøjstȱtoȱskolerȱfraȱhverȱkommune,ȱskolerȱderȱ
selvȱiȱsammeȱkommuneȱviserȱsigȱatȱværeȱmegetȱforskellige.ȱ

Økonomiskeincitamenterforinklusionhar,isæristartfasen,enstærkvirkning
Detȱ erȱ etȱ gennemgåendeȱ trækȱ iȱ skoleledernesȱ beretningerȱ underȱ interviewȱ iȱ deȱ tiȱ komȬ
muner,ȱderȱharȱindførtȱøkonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusion,ȱatȱderȱharȱværetȱenȱstærkȱ
tilskyndelseȱ tilȱ atȱ undgåȱ segregering,ȱ ogȱ denneȱ harȱ givetȱ anledningȱ tilȱ storȱ kreativitetȱ
medȱhenblikȱpåȱatȱetablereȱinkluderendeȱtilbud.ȱUndersøgelsenȱgiverȱmangeȱeksemplerȱ
på,ȱ hvorledesȱ manȱ medȱ udgangspunktȱ iȱ deȱ lokaleȱ forudsætningerȱ harȱ skabtȱ løsninger.ȱ
Intervieweneȱgiverȱdogȱogsåȱetȱbilledeȱaf,ȱatȱdecentraliseringenȱafȱøkonomienȱmedȱtildeȬ
lingȱafȱetȱfastȱbeløbȱpr.ȱelevȱharȱgivetȱanledningȱtil,ȱatȱisærȱlærereȱikkeȱoplever,ȱatȱderȱfølȬ
gerȱressourcerȱmedȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱbehov.ȱ
Ressourcerklartmålrettetinklusion
Iȱ forlængelseȱ afȱ ovenståendeȱ harȱ detȱ betydningȱ forȱ bådeȱ skolelederesȱ ogȱ læreresȱ holdȬ
ningȱtilȱinklusionsarbejdet,ȱatȱdetȱerȱtydeligt,ȱatȱderȱerȱressourcer.ȱDetteȱskerȱnaturligvisȱ
klarest,ȱhvorȱderȱiȱkommunensȱbudgetteringȱerȱafsatȱøremærkedeȱmidlerȱtilȱeleverȱmedȱ
særligeȱbehov,ȱellerȱhvorȱderȱvedȱdecentraltȱansvarȱpåȱdenȱenkelteȱskoleȱafsættesȱenȱpulȬ
je,ȱogȱhvorȱderȱerȱenȱklarȱmålsætningȱfor,ȱhvordanȱdenȱbruges.ȱDetȱerȱiȱdenȱforbindelseȱ
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nyttigt,ȱatȱderȱerȱenȱreservepuljeȱtilȱakutȱopståedeȱbehov,ȱogȱhvorȱubenyttedeȱmidlerȱkanȱ
overføresȱtilȱbrugȱåretȱefter.ȱ

Kompetenceudvikling,deroplevessomrelevantafpersonalet
Interviewȱpåȱskolerneȱharȱvist,ȱatȱmanȱefterspørgerȱpraksisrettedeȱanvisningerȱpå,ȱhvorȬ
danȱmanȱiȱdenȱdagligeȱundervisningȱkanȱhåndtereȱdeȱudfordringer,ȱsomȱeleverȱmedȱsærȬ
ligeȱbehov,ȱisærȱeleverȱmedȱstærktȱudadreagerendeȱadfærd,ȱgiver.ȱDenȱgenerelleȱkompeȬ
tenceudvikling,ȱderȱharȱfundetȱsted,ȱharȱoftestȱhaftȱenȱideologiskȱfundering,ȱderȱnokȱharȱ
væretȱnyttigȱforȱatȱfåȱflyttetȱpersonaletsȱindstillingȱoverȱmodȱinklusion,ȱmenȱdenȱharȱkunȱ
iȱsvagȱgradȱværetȱsuppleretȱmedȱpraksisanvisninger.ȱDerȱbegynderȱnuȱatȱværeȱenȱbankȱafȱ
erfaringer,ȱderȱvilȱkunneȱanvendesȱiȱfremtidigȱkompetenceudvikling,ȱogȱdetȱvilȱværeȱenȱ
fordel,ȱatȱlærerneȱinddragesȱogȱfårȱmulighedȱforȱatȱreflektereȱoverȱdeȱmuligheder,ȱderȱerȱ
ogȱbliverȱforȱkompetenceudvikling.ȱ
Kvalificerede vejledere med en væsentlig timepulje og kollegial åbenhed over for vejledͲ
ning
Analyseresultaterneȱviser,ȱatȱvejledereȱikkeȱiȱalleȱtilfældeȱharȱenȱtilstrækkeligȱtimepuljeȱtilȱ
deresȱ arbejdeȱ medȱ rådgivningȱ ogȱ vejledning,ȱ ogȱ atȱ manȱ derforȱ ikkeȱ kanȱ udnytteȱ deresȱ
videnȱogȱerfaringerȱoptimalt.ȱIȱnogleȱtilfældeȱgårȱvejledernesȱtidȱogsåȱtilȱheltȱakutteȱopȬ
gaver,ȱhvorvedȱdeȱikkeȱfårȱdenȱkontaktȱmedȱkolleger,ȱderȱerȱvigtigȱforȱatȱfåȱbredȱindflyȬ
delseȱ iȱ skolensȱ praksis.ȱ Resultaterneȱ viserȱ også,ȱ atȱ denȱ kulturændring,ȱ detȱ erȱ atȱ lærereȱ
åbnerȱdørenȱforȱderesȱundervisningȱogȱerȱindstilledeȱpåȱatȱfåȱvejledningȱfraȱenȱkolleger,ȱ
endnuȱikkeȱerȱfoldetȱheltȱud,ȱogȱderȱkanȱderforȱkonstateresȱatȱværeȱetȱvæsentligtȱpotentiȬ
aleȱforȱstyrketȱinklusion.ȱ
Systematiskarbejdeiteammedhenblikpåfællesskabominklusionsopgaven
Detȱ erȱ positivt,ȱ atȱ mereȱ endȱ halvdelenȱ afȱ skolerneȱ harȱ fællesȱ drøftelserȱ omȱ eleverȱ medȱ
særligeȱbehovȱiȱderesȱteamsamarbejde,ȱherunderȱerȱderȱfemȱskoler,ȱderȱarbejderȱsystemaȬ
tiskȱmedȱinklusionȱogȱinddragerȱtilȱtiderȱvejlederȱiȱteammøderne.ȱDetȱfremgårȱafȱinterȬ
viewȱpåȱdisseȱskoler,ȱatȱderȱerȱetȱfællesskabȱomȱopgaverne,ȱderȱgørȱopgavenȱlettere,ȱogȱ
detȱerȱforȱandreȱskolerȱværdȱatȱsatseȱpåȱatȱopbyggeȱenȱstruktureretȱfremgangsmådeȱforȱatȱ
arbejdeȱmedȱinklusionȱiȱdeȱenkelteȱteam,ȱsåȱlærerneȱfårȱenȱreelȱfølelseȱaf,ȱatȱdeȱerȱfællesȱ
omȱatȱløseȱinklusionsopgaven,ȱherunderȱtrækkeȱpåȱhinandensȱressourcerȱogȱkompetenȬ
cer.ȱ
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Kontinuerligopfølgningaffagligprogressionhoselever
AlleȱnittenȱskolerȱarbejderȱpåȱforskelligȱvisȱmedȱopfølgningȱafȱfagligȱprogressionȱhosȱeleȬ
verne.ȱ Detȱ atȱ lærerneȱ foretagerȱ enȱ løbendeȱ evalueringȱ afȱ elevernesȱ fagligeȱ progressionȱ
medfører,ȱ atȱ bådeȱ lærerneȱ ogȱ eleverneȱ medȱ særligeȱ behovȱ kanȱ følgeȱ udviklingenȱ ogȱ fåȱ
synȱforȱdenȱfremgang,ȱderȱer,ȱogȱsåledesȱkunneȱse,ȱomȱenȱgivenȱindsatsȱharȱhaftȱenȱønȬ
skedeȱvirkning,ȱellerȱomȱdenȱskalȱtilpasses.ȱSkolerneȱbefinderȱsigȱpåȱforskelligeȱstederȱiȱ
denneȱproces,ȱhvorȱderȱogsåȱharȱværetȱtaleȱomȱenȱkulturændring.ȱDeȱnationaleȱtestȱharȱ
fundetȱ anvendelse,ȱ ligesomȱ derȱ anvendesȱ andreȱ evalueringsredskaber.ȱ Detȱ skønnes,ȱ atȱ
enȱyderligereȱsystematiseringȱogȱtættereȱopfølgningȱoverȱtidȱvilȱkunneȱføreȱtilȱenȱoptimeȬ
ringȱafȱdeȱindsatser,ȱderȱsættesȱiȱgangȱoverȱforȱeleverȱmedȱsærligeȱbehov.ȱ
Segregeredetilbudienafgrænsetperiode
Intervieweneȱviser,ȱatȱmålsætningenȱomȱøgetȱinklusionȱiȱnogenȱtilfældeȱførerȱtil,ȱatȱmanȱ
mener,ȱatȱsegregeringȱerȱforkert,ȱogȱatȱalleȱtilbudȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱbørȱforegåȱ
iȱdenȱalmindeligeȱklassesȱrammer.ȱUndersøgelsenȱviserȱdogȱogsåȱeksemplerȱpå,ȱatȱsegreȬ
geredeȱtilbudȱiȱenȱafgrænsetȱperiodeȱerȱmedȱtilȱatȱstyrkeȱinklusion.ȱDerȱerȱderforȱbehovȱ
for,ȱatȱsituationenȱikkeȱsesȱsomȱsortȱellerȱhvid,ȱmenȱatȱmanȱaccepterer,ȱatȱderȱskabesȱvariȬ
eredeȱrammerȱfor,ȱatȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱkanȱlæreȱogȱtrives.ȱȱ
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Afsluttendebemærkninger
Detȱsted,ȱhvorȱderȱiȱDokumentationsprojektetȱharȱværetȱstørstȱdiskrepansȱmellemȱskoleȬ
lederesȱogȱlæreresȱsvarȱiȱdenȱkvantitativeȱdataindsamlingȱharȱværetȱiȱforholdȱtilȱopbakȬ
ningenȱtilȱinklusionsmålsætningen.ȱDetȱvisteȱsigȱherȱunderȱalleȱtreȱdataindsamlingsrunȬ
der,ȱatȱmensȱskolelederneȱudvisteȱenȱbetydeligȱopbakningȱtilȱmålsætningen,ȱvarȱopbakȬ
ningenȱmegetȱbeskedenȱblandtȱlærerne.ȱIȱdeȱnittenȱfokusgruppeinterviewȱerȱdetȱpositivt,ȱ
atȱsåȱgodtȱsomȱalleȱlærereȱnuȱefterhåndenȱharȱaccepteretȱidealetȱomȱinklusionȱogȱarbejderȱ
påȱatȱskabeȱmereȱinkluderendeȱmiljøerȱpåȱtrodsȱafȱdeȱmangeȱudfordringer,ȱdeȱstårȱoverȱ
forȱiȱdetȱdaglige.ȱ
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