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Abstract 
 
Reading this paper, will take you through a journey of different voices regarding inclusion and 
inclusive practice. 
 
This paper took its beginning with a wondering of how different schools understand their obligations 
to inclusion. Another interesting issue was the obligation to the official authorities and their demand 
of inclusive practice. 
 
It was interesting to follow the voices from three differient schools about their practice, looking 
specifically to find possibilities of action in the classroom or education of the teachers. It was 
possible because I made interviews with groups - teachers and their leaders – and also with the 
government consultant. 
 
These interviews showed me a lot about teachers understanding of inclusion, their main distributing 
frame between official demand of high assessment and the demand of inclusive processes.  
According to the teachers, they know how to solve the problem of inclusive processes, but it is 
everyone else but themselves, who has to act on the problem. 
 
To be specific it was necessary to group the statements from the interviews into three groups: The 
social group, the didactic group and the cognitive group.  This brought new knowledge. How could 
this new knowledge be compared with methods already known, though untried? In these groups a lot 
of statements worked against inclusive processes, but it showed, that positive statements explained 
possible ways to deal with childrens different ways of learning. 
 
During the analysis of the interviews a lot of questions appeared, and it became clear that the 
teachers own learning was the most important topic. The learning process between teachers can and 
will bring a different way of looking at children, pupils, groups, classes – human beings. It will bring 
changes into practice, hopefully leading to a better school. 
 
To work in this area as a supervisor, all this new information is important knowledge to bring into 
the play. Successful supervision begins with understanding of the practice, mapping the possibilities 
and the vision for the future. I would like to be such a supervisor. 
 
 
 
 
Kate Thesbjerg 
January 2009 
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Indledning 
 
Som læsekonsulent ved PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, er mit arbejdsområde mest på 
skolerne, men jeg har også min gang i skoleafdelingen. 
Når jeg udfører mit arbejde er jeg underlagt bestemmelserne i Bekendtgørelsen af lov om 
folkeskoleloven (Undervisningsministeriet, 2007) og kommunens bestemmelser i Den 
sammenhængende Børnepolitik. Derudover er jeg forpligtet på at være undersøgende i forhold til 
enkelt elever, jvf. Bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand (Undervisningsministeriet, 2005), men min rolle er også at være 
fremmende for inkluderende virksomhed på skolerne. 
 
Folkeskolen er en enhedsskole, men den er ikke for alle, for som Rasmus Alenkær skriver, så er det 
sådan, at barnet skal besidde visse egenskaber for at få adgang til det, der foregår i skolen og i 
klasseværelset (Alenkær, 2008) selv om skolen er forpligtet på at fremme den enkeltes alsidige 
udvikling (Undervisningsministeriet, 2007). 
 
Dog har der iflg. Søren Langager (Langager, 2003)i flere år været enighed om blandt politikere, at 
folkeskolen skal kunne rumme så mange børn og unge som muligt inden for normalundervisningens 
rammer. Og, at disse børn og unge skal udvikle sig. Her tænkes både på det faglige, personlige og 
sociale område. Folkeskolen skal desuden forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder 
og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (Undervisningsministeriet, 2007). 
 
Folketinget har vedtaget Fællesmål (Undervisningsministeriet, 2006) omkring fagligheden, og der er 
åbnet op for holddannelser i enhedsskolen – også for at tilgodese fagligheden. Der opstår her nogle 
paradokser, da Bekendtgørelsen af lov om folkeskolen (Undervisningsministeriet, 2007) ikke giver et 
bud på vægtningen af den faglige udvikling kontra den sociale udvikling, hvad er vigtigst – proces 
eller produkt? Og handler det om lærernes undervisning eller elevernes læring? 
 
Selv om dette bud mangler, har tidligere undervisningsminister Ulla Tørnæs udtalt: 
  
 For mig er det helt afgørende, at styrkelsen af elevernes faglige kundskaber og 
 færdigheder ikke kommer til at ske på bekostning af deres alsidige personlige 
 udvikling. ((Tørnæs i: Langager, 2003, side 109 ) 
 
Jeg vil med dette understrege, at kravene til en inkluderende skole bliver større og større, der 
kommer flere krav til lærerne, uden at andre krav fjernes. 
 
Hvordan honoreres disse stigende krav til den inkluderende skole? Og hvorledes rustes lærerne til at 
håndtere disse øgede krav?  
 
En engelsk undersøgelse har vist, at skoler ikke udtrykker en eksplicit interesse i at være 
inkluderende, men ønsker som typisk for engelske skoler at gøre det bedst mulige for alle elever 
inden for rammerne af de eksisterende vilkår (Dyson & Gallannaugh, 2008) 
 
Er det også sådan for danske skoler? 
Hvis det er tilfældet, kan det så lade sig gøre at isolere nogle præmisser, der vil fremme muligheden 
for en mere inkluderende skole? Og tilsvarende isolere nogle præmisser, der virker hæmmende for en 
inkluderende skole? 
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Problemformulering 
Dette leder frem til den problemstilling, der vil blive belyst i nærværende rapport: 
  
Hvordan forstår skolerne deres forpligtigelse på at være rummelige  
– og hvilke strategier synes egnede til at kvalificere skolernes bestræbelser? 
 
Problemformuleringen er delt i to dele, og jeg har tilsvarende forsøgt at dele besvarelserne op i to 
dele. 
  
Fremgangsmåde 
 
Det er min hensigt at beskrive skolernes forståelse af deres forpligtigelse på at være rummelige, men 
også beskrive egnede strategier til kvalificering af dette stykke arbejde. 
Jeg vil begynde med en kort beskrivelse af konsulenten i PPR´s arbejde, og derefter tage fat på to 
punkter i Den sammenhængende børnepolitik (Hedensted Kommune, 2006), nemlig: Arbejdet med 
inklusion i skoler - og at skabe økonomiske incitamenter for fortsat inklusion af børnene.  
 
Med den inklusionsdebat, der finder sted, både internt og eksternt i skoleregi, samt med den 
bevågenhed begreberne: integration, inklusion og ikke mindst rummelighed, får fra alle sider, finder 
jeg det uundgåeligt at beskrive disse begreber. Dette vil jeg gøre ud fra den matrix, som Clausen 
(Clausen i Tetler, 2008) har videreudviklet fra A. Dyson (Dyson, 1999) og A. Holmgaard 
(Holmgaard, 2004).  
 
Derfra vil jeg bevæge mig videre ind i min empiri. Efter at have præsenteret arbejdsprocessen for 
fokusinterviewene, vil jeg bevæge mig ned i analyselaget. I dette lag vil jeg benytte Søren Langagers 
model om ”mentale fremmere” og ”mentale hæmmere” for inklusionen (Langager, 2003). Nået så 
langt vil jeg forsøge kritisk at se på, hvilke lag af integration og inklusion informanternes udtalelser 
beror på. Dette er beskrevet under del 1. 
 
Hvorledes den enkelte skole og den enkelte lærer agerer inden for dette felt, bliver især interessant, 
når jeg tager inklusionsbrillerne på, idet jeg anser det for min fornemste funktion at være facilitator 
for inkluderende praksis i skolen. 
 
Dette fører frem til nogle kvalitative forslag til handling, hvor læreres læring kommer til at stå 
stærkest. Jeg vælger at betone Aktionslæring og Lp-modellen, som muligheder for at fremme denne 
læring. Dette er beskrevet under del 2.  
Sluttelig vil jeg reflektere over den nye indsigt, som jeg har opnået gennem dette masterprojekt. 
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Intentionerne 
 
Salamancaerklæringen (Undervisningsministeriet, 1997) handler om adgang og kvalitet: Erklæringen 
beskriver en vision om den inkluderende skole i det inkluderende samfund (Baltzer, 2008). Danmark 
er tiltrådte af denne erklæring i 1994, og siden underskrivelsen har forskellige ministre arbejdet for at 
skabe mulighed for uddannelse til alle. 
 
Connie Boye og Lillian Jacobsen skriver at Salamancaerklæringen er blevet et magtfuldt dokument, 
der har ændret tænkningen i skolen fra at være fokuseret på individet og dets mangler, til at være 
mere fokuseret på relationerne – og dermed er skolen på vej mod stadig større inkluderende praksis. 
(Boye og Jacobsen, 2004) 
 
Som konsulent ansat under PPR, er min opgave sammen med mine kolleger bl.a. at understøtte de 
inkluderende praksisser i skolen, og alt for ofte oplever jeg, at dette møde mellem voksne i 
forskellige positioner ikke lykkes, fordi vi ikke får etableret en ordentlig kontrakt omkring arbejdet. 
 
Med dette masterprojekt er det min intention at være undersøgende i forhold til skolens viden og 
tænkning, dels omkring børnene og dels omkring skolens opfattelse af egen opgave omkring den 
inkluderende praksis. Samtidig vil jeg være spejder efter måder at kvalificere dette arbejde på. Det er 
vigtigt for mig at finde veje, og således at være medskaber af måder, hvorpå skolerne tænker og 
agerer inkluderende – uden at de føler dette som et ekstra åg, der er dem pålagt. 
 
Mine arbejdsopgaver er blandt mange at sparre med enkelt lærere og med team omkring 
problematikker i klasser af såvel faglig art som af mere pædagogisk art. I dette arbejde prøver jeg 
hele tiden at være skarp i min spørgeteknik, således at lærerne oplever, at det er deres løsninger, som 
vi gennemarbejder og arbejder videre med. Jeg tilstræber, at de får ejerskab. Samtidig er det altid min 
intention med disse møder, at problematikkerne skal vinkles fra et nyt synspunkt, således at 
forståelsen for sagen bliver større, og dermed lettere at handle ind i. Det er min agt at gøre lærerne til 
aktører.  
 
Dette arbejde lykkedes som nævnt ikke altid. Af og til træder magtesløsheden og opgivenheden frem. 
Så er det jeg møder: ”det er fordi..” og ”tag problemet væk”. Holdninger som disse bliver 
fremtrædende, og det er min agt at søge forklaringer og se nye veje til, hvordan jeg kan kvalificere 
min konsulentpraksis, dels for at skabe en kvalificering af mødet i skolen med handling til følge, og 
dels for at blive fokuseret på læreres læring på en måde så de voksne i skolen kan gøres til aktører, til 
handlende voksne ind i en inkluderende praksis.  
 
Jeg ønsker ligeledes at skabe en forståelse for, med hvilken tilgang de enkelte faggrupper indgår i det 
tværfaglige samarbejde, som jeg er en del af. Med en sådan forståelse, vil det samtidigt blive 
tydeligt, hvilke tilgange der er naturlige at bringe i spil. 
 
Jeg vil derfor starte med at se kritisk på, hvad PPR er for en sammensat organisation, og hvorledes 
der ligger spor fra de forskellige perspektiver i faggruppernes forståelse af sig selv, samt hvilke 
samarbejdsproblematikker det kan afstedkomme. 
Mit kendskab til dette, stammer fra den organisation, som jeg er en del af, og således vil det afspejle 
nogle tendenser, men der vil ikke være belæg for at betragte dem som generelt gældende for andre 
PPR kontorer. 
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Konsulentens forankring 
 
PPR betjener kommunens børn og unge i aldersgruppen 0 – 18 år. 
 
Det er en organisation, der som navnet siger, skal betjene brugerne både pædagogisk og psykologisk. 
 
Medarbejderne ved PPR i den kommune, hvor jeg arbejder, repræsenterer flere forskellige 
faggrupper. Således er der ansat ti psykologer, syv tale/hørekonsulenter, en læsekonsulent, en lærer 
og tre fysioterapeuter. Alle faggrupper er en del af et tværfagligt team. 
 
Medarbejdernes opgave er inden for hvert deres fagområde primært at rådgive om alle forhold 
vedrørende den pædagogiske indsats i skole- og på daginstitutionsområdet. Jeg fokuserer her 
udelukkende på skoledelen. 
 
Der ydes rådgivning til og om elever med særlige behov. PPR varetager desuden også visitation til 
specialpædagogisk bistand i grundskolen. 
PPR rådgiver og vejleder lærere og skoleledere omkring den almindelige undervisnings indhold, 
metoder og materialer. 
PPR er med til at udarbejde handleplaner for elever. Dette sker i samarbejde med eleven, forældre, 
lærere og andre relevante voksne. 
 
Folkeskolens gældende regler for specialundervisning (Undervisningsministeriet, 2005) og 
Vejledningen til PPR (Undervisningsministeriet, 2001) indeholder det meget klare signal, at den 
pædagogiske psykologiske rådgivning skal spille en aktiv rolle i at udvikle den almindelige 
undervisning i forhold til de enkelte børn og deres forældre. 
 
I vejledningen beskrives PPRs rolle, ligesom der peges på en række muligheder for at øge den 
pædagogiske rummelighed i den almindelige undervisning samt fremme den enkelte elevs 
udviklingsmuligheder. 
Det ligger i grundfilosofien omkring PPR, at en del af det faglige personale indgår i den enkelte 
skoles virksomhed, og således er PPR:  

den instans, der skulle sørge for, at elevens særlige pædagogiske behov blev forenet 
med forældrenes ønsker, skolens muligheder og de forhåndenværende ressourcer 

Det hedder videre,  

dermed har rådgivningen kunnet investere tid og viden i en omhyggelig vurdering af 
mulighederne for at etablere integrerede løsninger frem for en forhastet, automatisk 
segregation, således som det fortsat sker i nogle af de lande, vi sammenligner os med. 

Folkeskolens almindelige undervisning skal tilrettelægges således at den understøtter 
den enkelte elevs behov og forudsætninger. Undervisningsdifferentiering er ikke blot en 
opgave for den enkelte lærer inden for det enkelte fag, men i høj grad et anliggende, 
der omfatter lærerteamet og hele skolens virksomhed. 

Undervisningsdifferentiering, holddannelser samt rådgivning og vejledning af lærerne 
forudsættes inden andre tiltag sættes i værk (Undervisningsministeriet, 2005, kap.3). 
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Så ved øget undervisningsdifferentiering bør medtænkes mulighed for kvalificering af lærere, samt 
kollegial vejledning i lærerteamet eller supervision fra PPR. 
 
Denne opgave skal alle medarbejdere fra PPR indgå i, om end deres funktion er forankret i 
forskellige perspektiver. De skal altså arbejde som generalister ind i dette felt. 
 
Medarbejderne ved PPR har i en årrække arbejdet som specialister, og dette arbejdsfelt er svært at 
nedtone for at fremme generalist funktionen. Dette skyldes bl.a. forankringerne i forskellige 
perspektiver. Ved nedenstående gennemgang, bliver de trukket meget skarpt op. Således er 
virkeligheden ikke, idet faggrænser, funktioner og opgaver er mere flydende ind i et tværfagligt 
samarbejde. Men jeg forsøger alligevel at gøre disse grænser skarpe for tydelighedens skyld. 
 
Psykologerne 
Psykologerne er forankret i det medicinske-psykologiske (se fig. 1 side 9) perspektiv, og er i deres 
opdrag meget undersøgende omkring det enkelte barn og det personlige problem, som dette barn har 
som følge af en funktionsnedsættelse. Det er præcist denne vare, der er mest efterspurgt fra mange 
forældre og også en del lærere, så det kræver en stor forankring i selve PPRs virke at stå fast på den 
rådgivende og vejledende del og slippe den individcentrerede tilgang. Skolerne og forældrene 
efterspørger, at psykologerne skal normalisere deres barn, evt. ved at skabe nogle kompensatoriske 
perspektiver, eller at de skal stille en diagnose, som kan fratage forældrene deres skyld over, at 
skolegangen ikke går, som den burde. 
 
Fysioterapeuterne 
På samme måde ses fysioterapeuternes tilgang til opgaverne som forankret i det medicinske-
psykologiske perspektiv (se fig. 1 side 9), men idet de ikke må behandle, så er deres praksis præget 
af vejledning til de voksne omkring det enkelte barn. 
Begge grupper, psykologer og fysioterapeuter, ses arbejdende på individniveau, og de er tilkaldt pga. 
af en mangeltilstand. 
 
Tale/høre konsulenterne  
Tale/høre konsulenterne bliver ligeledes tilkaldt, når de voksne omkring det enkelte barn opdager 
nogle mangler ved barnet, dvs. når barnet påføres en funktionsnedsættelse af samfundet (Tetler, 
2004).  Tale/høre konsulenterne underviser primært grupper af børn, hvor de forsøger at afhjælpe 
funktionsnedsættelserne samt skabe løsninger af social karakter, men de ses også ind i undervisning 
omkring enkeltbørn. Desuden vejledes og rådgives voksne omkring barnet ind i den daglige praksis. 
Denne rådgivningskultur er essentiel for tale/høre konsulenterne, idet de også her har mulighed for at 
påvirke omgivelserne for en bedring i forhold til barnets deltagelse. I denne organisationstænkning 
tænkes meget på den sociale tilpasning, og lærerens ansvar for dette. Derfor kaldes feltet for det 
sociale perspektiv (se fig. 1 side 9). 
 
Læsekonsulenten  
Læsekonsulenten underviser ikke. Til gengæld sparrer hun med lærere og forældre omkring 
pædagogiske indsatser og tiltag omkring differentieringsmuligheder og materialevalg til klasser såvel 
som enkeltelever. Hun arbejder for, at den viden der ligger i specialpædagogikken skal komme 
pædagogikken til gode. Hun ser på u-tilpassethed ved læring, undervisningsdifferentiering samt 
elevplaner og forsøger at få en forståelse af hver skoles måde at kategorisere og ordne deres skole 
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verden på. I dette mangfoldighedsperspektiv (se fig. 1 side 9) tilstræber hun at arbejde relationelt og 
inkluderende i et kontekstuelt felt. 
 
 
 

 
 
Fig. 1 Videnskabsteoretisk matrix, der viser de perspektiver, som medarbejderne ved PPR er forankret i. De blå 
markeringer illustrerer den pragmatiske tilgang, som disse perspektiver fremmer. 
 
 
At være et tværfagligt team er en stor berigelse for arbejdet ved løsning af opgaverne, idet den 
kollegiale videndeling har stor faglig værdi. Forskellige optikker ind på en given opgave, giver 
således en større vinkel på det sete. 
 
 

Mangfoldighedsperspektivet Dilemmaperspektiv 

Patologisering 
Tilpasning/normalitet 

Kontekstuelle 
U-tilpassethed 

Det sociale perspektiv Det medicinske-psykologiske perspektiv 

Normaliseringspædagogik 
Vi/de tænkning 
Normalisering/afvigelse 
Positivistisk naturvidenskabelig 
Individcentreret 
Kompensations perspektiv 
Individuelt 
Formynderi 
”Klinikundervisning”/integration 

Barrieretænkning  
Omverdenen/individet 
Organisationstænkning 
Frigørelse 
Kritisk perspektiv 
Socialt 
Lærerens ansvar 
Rådgivningskultur 

Normen er afvigelse 
Specialpædagogikken = pædagogikken 
Undervisningsdifferentiering 
Elevplaner 
Forståelsen af sociale kategorier og måden at 
kategorisere på. 
Individerne ordner verden 
Personen 
Vejledningskultur 
”Relationsarbejde”/inklusion 

Individ – omverden er en dobbelt proces 
Orientering mod sprogliggørelse 
Dialog 
Den antropologiske model (Haug) 
Organisatorisk 
Struktur 
Konsulentbistand 

Konflikt 

Universelle/generelle 
Rammer 

Specifikke/partikulære 
Mødet 

(Tine Fristrup 
25.08.06) 
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Tværfagligt samarbejde 
Når der skal arbejdes tværfagligt kan det nogle gange skabe kaos og forvirring – konflikt - i 
samarbejdet, fordi de forskellige tilgange er funderet i forskellige modeller. Den tydeligste konflikt, 
der kan opstå, opstår i feltet mellem den medicinske/psykologiske model og 
mangfoldighedsmodellen – f.eks. ”normalitet/afvigelse” versus ”normen er afvigelse”, eller 
”individcentreret” versus” relationsarbejde”. Konflikten opstår oftest, når den ene part har behov for 
yderligere oplysninger for at kunne udføre et stykke arbejde kvalitativt. Derved sættes der ind med 
testning, og individet vil blive betragtet ud fra det medicinske-psykologiske perspektiv.  
 
Denne testning, som skoler og forældre stadig efterspørger, er indbegrebet af det psykologiske P i 
PPR. Det er vigtigt, at vi også får gjort det pædagogiske P i PPR synligt.  
 
Det er således, fordi vi kan arbejde med det pædagogiske P i såvel den forebyggende indsats, som i 
den foregribende indsats. Først, når der efterspørges indgribende indsats fra PPR´s side, skal det 
psykologiske P sættes ind. 
 
Det medfører, at inklusion bliver et pædagogisk begreb - og det er vigtigt, fordi inklusion også er 
blevet et ledelsesanliggende, idet det i sidste ende er skolelederen, der skal træffe de vigtige og 
rigtige beslutninger. På den anden side kan medarbejderne ved PPR nemt blive et redskab i 
skolelederens hånd, og levere den vare der efterspørges fra skolerne, nemlig specialisternes 
udredning, især psykologernes viden og arbejde i det indgribende felt, og dermed overses/ignoreres, 
hvad generalisterne fra PPR kan yde ind i det forebyggende og foregribende felt 
(Undervisningsministeriet, 2001). 
 
Men hvor er praktikerne henne i denne betragtning? Såfremt inkluderende processer ikke skal gå hen 
og blive den næste pædagogiske ”døgn-flue”, så er det vigtigt, at lærerne kommer til at føle ejerskab 
og tager handling på inkluderende processer i deres klasserum. 
 
I dag, hvor skolerne stilles over for denne inklusive forpligtigelse, kræves det, at der sættes fokus på 
det pædagogiske P, således at der kan arbejdes med hele grupper omkring såvel undervisning, som 
læringsmiljø og relationer. Det er nødvendigt, at der sker en forskydning fra individuelle forklaringer 
mod relationelle forklaringer (Tetler, 2008). 
 
I dette dynamiske felt forventes det, at konsulenterne kan være facilitatorer for kvalitative tiltag 
omkring inkluderende praksis. Heldigvis behøver de ikke famle i blinde, idet kommunen har 
formuleret Den sammenhængende børnepolitik (Hedensted Kommune, 2006), hvori det er nedfældet, 
hvilke mål og normer vi skal arbejde imod. 
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Den sammenhængende børnepolitik 
 
Oprindelse 
Folketinget vedtog i 2004 en ændring i loven om social service, som medførte at kommunerne skulle 
etablere og vedtage en fælles kommunal børnepolitik (Socialministeriet, 2005). Det væsentligste nye 
krav til kommunerne er udarbejdelsen af en sammenhængende børnepolitik, som skal skabe en linje i 
den kommunale indsats på børn- og ungeområdet, såvel i dybden som i bredden. Hovedsigtet er at 
opbygge en forebyggelseskultur, hvor det er naturligt at forsøge at fastholde barnet i såvel nærmiljøet 
som i normalgruppen. 
 
Disse ændringer i grundlaget kan ses som yderligere et tiltag for som land at leve op til 
Salamancaerklæringen, som Danmark er medunderskriver af helt tilbage i 1994. Om end den 
efterhånden er af ældre dato, så spiller den stadig en stor rolle, når børns rettigheder italesættes. Og 
der arbejdes stadig på i højere grad at skabe inkluderende sammenhænge. 
Således spiller Salamancaerklæringen (Undervisningsministeriet, 1997, paragraf 6): ”Inklusion og 
aktiv medvirken er væsentlige for menneskelig værdighed og for at kunne nyde og praktisere 
menneskerettighederne”, stadig en stor rolle, når børns rettigheder italesættes. Og der arbejdes stadig 
på i højere grad at skabe inkluderende sammenhænge ud fra disse intentioner. 
 
Den sammenhængende kommunale børnepolitik skal beskrive, hvorledes ”normalområdet” hænger 
sammen med det udsatte barn, således at indsatsen bliver inkluderende, tværfaglig og koordineret.  
Børns Vilkår (Børns Vilkår, 2005) omtaler det på følgende måde; reformen lægger op til en 
holdningsændring i arbejdet med børn og unge med behov for særlig støtte. Børnene og de unge skal 
i højere grad inddrages i deres egen sag sammen med familie og netværk, og der skal være fokus på 
ressourcer frem for problemer. Det enkelte barn opnår nu status som borger i kommunen på lige fod 
med voksne, med de rettigheder og den beskyttelse som det giver (Socialministeriet, 2005). 
 
Kommunal varetagelse 
Til brug ved udarbejdelse af den kommunale børnepolitik er der til kommunerne fremstillet en 
redskabssamling med det formål at inspirere arbejdet – og samtidig påpege, hvad der er væsentligt at 
have med i en sådan børnepolitik. Ved at benytte de fremstillede standardiserede redskabssamlinger, 
opnåede staten, at børnepolitikken i de enkelte kommuner kom til at fremstå som et dokument, hvor 
indholdet var fakta (Järvinen & Mik-Meyer, 2005) – og dermed ikke til diskussion. 
Alle kommuner i Danmark fik således til opgave at producere et dokument: Børnepolitikken. Dette 
dokument, kan iflg. Lise Justesen (Justesen, 2005) ses som en måde at ansvarliggøre kommunerne 
på, samtidig med at de herefter skal kunne redegøre for de handlinger, der bliver sat i værk eller 
undlades at sættes i værk, og som kan kontrolleres – en slags metakontrol. 
 
Det er i denne vedligeholdelseskontekst (Dahler-Larsen, 2005), jeg vil inddrage dele af Den 
sammenhængende børnepolitik fra min arbejdskommune og sammenholde den med mine intentioner 
med denne opgave, samt hvad jeg iagttog under de gennemførte fokusgruppeinterviews. Mit fokus 
vil være på, om dokumentet har en regulerende virkning på aktørernes handlinger, således som Smith 
udtrykker det (Smith i: Järvinen & Mik-Meyer, 2005). 
 
Jeg vil betragte Den sammenhængende børnepolitik som et vilkår i arbejdet med børn og unge. Mit 
fokus er skolen som institution, og jeg vil se på de specifikke situationer, der ridses op i 
interviewene, hvor Den sammenhængende børnepolitik er fundament. Da mine fokusgrupper består 
af mange aktører på forskellige niveauer i skolen, som alle anvender Den sammenhængende 
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børnepolitik som udgangspunkt, kommer denne til at stå meget stærkt og troværdigt (Potter i: Mik-
Meyer, 2005). 
 
Børnepolitikken har tre hovedområder: Skolepolitikken, børnepasningspolitikken og 
sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik, således at der sikres en sammenhæng mellem det 
forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. 
 
Af dette udspringer seks politiske mål for arbejdet: 
 Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning 
 Helhedsorienteret indsats 
 Løsninger tæt på familien/forældrenes ansvar 
 Barnet i centrum 
 Kvalitet og faglighed 
 Omkostningsbevidst indsats 

 
Da min optik er på skoledelen mere end på den sociale del, vil jeg tillade mig udelukkende at 
fokusere på de to områder: Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning og Omkostningsbevidst 
indsats, fordi disse har indflydelse på skolen og samtidig inklusion som fokus. 
 
Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning  
Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning operationaliseres med en række underpunkter, hvoraf 
følgende har interesse i denne opgave:  
 
 Arbejde med rummelighed i skoler og daginstitutioner  
 
Jeg tillader mig udelukkende at koncentrere mine overvejelser omkring skoledelen, vel vidende at 
skoler og daginstitutioner er to områder, der er symbiotisk forbundet.  
Rummelighed er i denne sammenhæng defineret som: 
 
 Rummeliggørelse forstås som en aktiv handling, der har til hensigt at øge trivsel og 
 udvikling for den enkelte og/eller gruppen, så der bliver mere plads til den enkeltes 
 udfoldelse i fællesskabet, uden at det går ud over de andre.  

(Rasmussen, 2004, side 119) 
 
Dette giver det politiske mål følgende handlemål: De enkelte skoler foretager årligt planlægning af 
og initiativer til styrkelse af rummeligheden. Det bliver anset for en succes, hvis skolernes årsplaner 
og/eller virksomhedsplaner indeholder beskrivelser af disse udviklingstiltag. 
 
Det betyder, at der meget overordnet bliver stillet krav fra kommunens side om, at de enkelte skoler 
hvert år ved planlægningen af næste års aktiviteter og undervisning skal medtænke rummelighed og 
beskrive denne.  
Ved at kigge meget kritisk på formuleringen: Arbejde med rummelighed, så kan kommunen, som jeg 
senere vil redegøre for, arbejde for, at børnene blot skal have en fysisk plads på en skole. 
 
Desuden stiller kommunen kun krav til skolerne i planlægningsfasen. Hvorledes de inkluderende 
processer rent faktisk effektueres og synliggøres i løbet af året, formuleres ikke. 
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Omkostningsbevidst indsats  
Den omkostningsbevidste indsats operationaliseres gennem en række underpunkter, hvoraf følgende 
har interesse i forhold til valgte emne: 
 
 Derfor vil vi arbejde med at skabe økonomiske incitamenter for fortsat inklusion 
 af børnene, hvilket er en succes, når familien holdes samlet, såfremt det er 
 foreneligt med barnets tarv – og børnene bliver i lokalmiljøet. 
 
Nu tales der om inklusion, hvilket reelt forudsætter en form for deltagelse og medansvar i forhold til 
gruppen/skolen. 
Det politiske handlemål for dette delmål er, at tilpasse den økonomiske styring, således at skolen 
tilskyndes til fleksible lokale løsninger. Succeskriteriet er, at børnene forbliver i lokalmiljøet. 
 
Dette succeskriterium oplever jeg, at skolerne gerne vil opfylde, men de føler sig ikke i stand til at 
gøre det indenfor de økonomiske rammer (se informant udtalelser side 31), som er deres vilkår. 
 
Folkeskolens rummelighed kan på den måde nemt blive en kliché, der kun måles på antallet af børn i 
lokalområdet/distriktsskolen. Inklusion bør også ses som børnekultur, hvor der er plads til den 
enkelte såvel som gruppen, og disse to parter tilpasser sig gensidigt hinanden og lærer af hinanden på 
en måde, så hvert enkelt barn rummer andre børn, der handler og tænker anderledes end dem selv. 
Børnene bliver således rustet til at klare skift mellem værdier, normer og faglighed. De bliver rustet 
til deltagelse og aktiv medvirken, som er en vigtig forudsætning for at føle sig som en af gruppen. 
 
Det kan springe i øjnene at Den sammenhængende børnepolitik benytter rummelighed som begreb 
omkring forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning, det afsnit der omhandler børnene, mens 
begrebet inklusion benyttes omkring den omkostningsbevidste indsats, afsnittet der omhandler 
økonomien. Dette fordi begreberne rummelighed og inklusion er forskellige.  
 
 
Begrebsafklaring 
 
Med tiden har ordet rummelighed fået en odiøs klang og tendens til at være et ”hurra” ord, og til og 
med bærer det præg af beslutninger taget ovenfra - og med tendens til at være et vilkår. Samtidig er 
ordet rummelighed blevet hver mands eje, og er dermed med til at fastholde en vis begrebs ”tåge”.  
For at blive klar på betydninger og forståelser af de anvendte begreber, vil jeg komme med en 
redegørelse på definitioner af disse begreber. 
 
Det ses, at inklusion og eksklusion er begreber, der er inde på alle niveauer: Staten arbejder med 
begreberne, dels ved at være medunderskriver af internationale dokumenter, hvor Danmark 
forpligtiger sig til inkluderende processer med og omkring børn og unge, f.eks. 
Salamancaerklæringen (Undervisningsministeriet, 1997), og dels ved at forsøge at indarbejde det i de 
love og bekendtgørelser, der udsendes til kommuner og skoler (Undervisningsministeriet, 2005). I 
kommunerne er den inklusive tankegang blevet en del af Den sammenhængende børnepolitik 
(Hedensted Kommune, 2006), som er retningsangivende for bl.a. skolerne. Skolerne må så 
indarbejde tankegangen i virksomhedsplanerne. Virksomhedsplanerne vil optimalt være forankret i 
holdninger som:  
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At inkludering betyder, at man må udvikle skolekultur, strategier og praksis, så den 
enkelte skole kan tilpasse sin undervisning til den mangfoldighed af elever, som tilhører 
skolens læringsfællesskab. 
At inkludering drejer sig om læring og deltagelse for alle elever, som kan blive udsat 
for et eksklusionspres – ikke bare for dem, der har en nedsat funktionsevne eller er 
kategoriseret, som” elever med særlige behov”. (Tetler, 2008, side 39) 

 
Inklusion er blevet et vilkår, og som sådan behøver holdninger ikke længere at være til diskussion - 
om man er for eller imod inklusion. Udgangspunktet for skolerne er at få de overordnede principper 
til at mødes med skolens hverdag – at forandre skolekulturer og værdiopfattelser. Men herfra står 
lærerdelen tilbage. Lærerne, som står for de efterfølgende handlinger i praksis. Mel Ainscow 
(Ainscow, 2008) fastslår at lærerne er nøglen til udviklingen af mere inkluderende 
undervisningsformer, fordi de gennem deres holdninger og handlinger er med til at skabe den 
kontekst, som læring skal foregå i. 
 
Lærere kan individuelt søge kurser, og løfter alene det inkluderende arbejde med børnene i 
hverdagen. Teamet omkring klassen kan støtte, men i det øjeblik lektionen starter, så står læreren  
alene med sine pædagogiske handlinger og sin undervisning, og magter måske ikke at få hævet 
perspektivet, således at bevidstheden opdager: 
 

At mangfoldighed ikke betragtes som et problem, men som en rig mulighed til at støtte 
læring og deltagelse for alle elever. 
At når man prøver at fjerne de hindringer for læring og deltagelse, som enkeltelever 
kan møde, er det lettere at opdage mangler i skolens generelle evne til at tilpasse sig 
mangfoldighed. (Tetler, 2008, side 39)  

 
R. Alenkær (Alenkær, 2008) foreslår, at der etableres operationaliseringsdialoger på skolerne, der 
forholder sig inkluderende til inklusion, forstået på den måde, at dialogerne forholder sig til, hvordan 
der skal arbejdes med inklusion: Planlægning, strukturering, handling og evaluering. 
 
Hvis inklusionen i den danske folkeskole skal kvalificeres, så skal der arbejdes på lærerniveau. 
Første del af denne proces er at efterse og forstå de begreber, som er i spil. 
 
Jeg vil kigge nærmere på rummelighedsbegrebet og dets nuancer, samt den udvikling der er sket 
gennem tiden. 
Når begrebet rummelighed benyttes, opstår der et dilemma, omkring hvilke holdninger og nuancer, 
der ligger bag. Ordet rummelig er udsprunget af ordene integration og inclusion, som er de mest 
benyttede. Direkte taget ind i det danske sprog som integration og inklusion, vil det blive tydeligere, 
dels hvad ordene dækker over og dels give flere nuancer på forståelsesniveau - og dermed på 
handleniveau. Rummelighed er en parallel diskurs til inklusion (Alenkær, 2008) og som sådan, ligger 
der noget helt essentielt forskelligt i de to begreber.  
 
Pt. huserer der fem begreber i debatten, nemlig: segregation, integration, inklusion, eksklusion og 
rummelighed.  Hvert begreb kan anskues omkring ordet deltagelse. For at gøre dette kunstgreb, er 
det nødvendigt først at definere, hvad der her menes med deltagelse. Jeg har valgt at lade Anne Maj 
Nielsen (Nielsen, 2008) inspirere definitionen, som gældende i skolen:  
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 At deltage er at være aktiv, og kommunikere og handle med de ressourcer, man har til 
 rådighed.  
 
Deltagelse knytter således an til de relationer med omgivelserne, som eleven indgår i (Tetler, 2004), 
og på den måde får de voksne i skolen en stor rolle i den sammenhæng, idet det er de voksne, der 
skaber rammerne for at en sådan deltagelse kan finde sted. Det er de voksne, der skaber en ydre 
struktur med plads til deltagelse, sådan at eleverne får lyst til at udfordre sig selv og være aktive i 
forskellige sammenhænge – såvel i den strukturerede undervisning, som i fritidsaktiviteter. 
 
Tolkningerne af de fem begreber, lapper ind over hinanden, hvilket ofte er med til at forplumre 
diskussionerne, så vigtigt er det, når det italesættes, at samtaleparterne er enige om, fra hvilken optik 
udgangspunktet er, ellers er det svært at vinde gehør for hinandens synspunkter og etablere forståelse 
og fremadrettede handlinger. Vigtigt er det også at erindre, at når vi taler ind i dette felt, så er det de 
få vi taler om, men at præmisserne for samtalen er sat og bestemt af de mange (Haug, 2004). 
 
Lad mig starte med at afklare begrebet eksklusion. 
 
Eksklusion  
Begrebet eksklusion betyder at man fratage nogen retten til at deltage, til at kommunikere og handle. 
 
 Individet har problemet, ejer problemet, er problemet, og må gennemgå en ændring 
 for at problemet kan løses. (Haug, 2004)  
 
Når der tales om at ekskludere, tænkes der på, at børn udskilles til specialskoler enten i nærområdet 
eller i et købetilbud i en helt anden kommune. På disse specialtilbud forefindes tjenester, som kan 
yde specialbehandling for netop denne målgruppe. Eleverne kategoriseres, men behandles forskelligt 
og individtilpasset i selve det specialpædagogiske tilbud. 
 
En anden måde at ekskludere på sker inden for skolens egne rammer. Ifølge R. Alenkær (Alenkær, 
2008) benytter skolen eksklusion i arbejdet for at blive mere inkluderende. Dette ses f.eks., hvis 
skolen selv har en specialklasse række, som en elev ekskluderes til. Igen sker der en fratagelse af 
retten til deltagelse i klassen. En anden måde at ekskludere på er ved at give specialundervisning 
uden for klassens undervisning. Eleven tages væk fra klassen, stigmatiseres og fjernes fra 
fællesskabet. Denne problematik findes og opleves af rigtig mange børn hver dag i Danmark: Børn, 
der har det svært fagligt eller er meget forstyrrende, har brug for undervisning og voksenkontakt på 
et niveau, der ligger så langt fra klassens undervisning, at det ikke kan rummes inden for den 
almindelige differentierede undervisning. Dette på trods af, at differentierende principper tager 
udgangspunkt i forudsætninger, potentialer, behov og interesser hos eleverne. I tidsrummet, hvor der 
gives specialundervisning uden for klassen, fratages eleven fællesskabet fagligt såvel som socialt. 
Arbejdsfordelingen bliver i disse tilfælde, at pædagogikken i klassen tager sig af alle og 
specialpædagogikken tager sig af dem, der falder udenfor. Man kan også sige, at antallet af børn i 
vanskeligheder kan overstige, hvad en lærer kan magte (Baltzer, 2008). 
 
 
En måde at magte på, er at integrere, så lad mig afklare, hvad der her menes med integration. 
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Integration 
Integration betyder i praksis på tålt ophold. At integrere en eller flere elever betyder, at eleverne kan 
komme ind i fællesskabet, men det er dem, der må tilpasse sig til det eksisterende, det er dem der må 
forandre sig. På den måde kan det næsten siges, at integration forandrer mennesker. Det er svært at 
være aktiv og handlende, samt at deltage ligeværdigt under de præmisser. Systemet tildeler ofte 
støttetimer af eksperter med det resultat til følge, at eleven tillærer hjælpeløshed. Det er 
gæsteattituden, som de integrerede elever bliver mødt med. F.eks. ses dette, når specialklasser har 
elever, der er så godt med fagligt i enkelte fag f.eks. engelsk, at de skal deltage på niveau med en 
anden klasse. Disse elever kommer ind til en undervisning som gæster. De er heldige, hvis der er en 
plads til dem, og de har vundet i lotteriet, hvis de bliver inddraget i undervisningen som aktive 
deltagere. Uheldigvis ses det en gang imellem, at læreren har klassen til andre fag, og at hun 
nedbryder faggrænserne for at færdiggøre projekter – men den integrerede elev er ikke i klassen på 
det tidspunkt, og mister derved både den faglige afslutning og det sociale element. På denne måde vil 
en sådan læsning af fag i en integrerende praksis kræve utrolig meget af de voksne omkring 
klasserne for, at det kan blive en succes - for at eleven vil kommunikere og handle på lige fod med de 
andre. Hvis eleven udelukkes i denne terminologi, så tales der om segregation. 
 
Segregation 
Begrebet segregation knytter an til begrebet integration. Der sker en udskilning fra fællesskabet, men 
i dette tilfælde er det altid med det formål for øje, at forandre personen. Målet er at reparere 
manglerne, således at eleven nærmer sig normaltilstanden så meget som muligt. Den der segregerer, 
eksperten, har definitionsmagten i forhold til det normale og det specielle, og der sker en 
marginalisering af eleven. 
 
Jeg bliver her nødt til at skelne mellem kategorial- og relationel integrering (Jacobsen, 2008). Denne 
skelnen danner bro mellem integration og inklusion Den kategoriale integrering bygger på fælles 
tilrettelagt undervisning – ekskluderende integrering. Alle bliver behandlet lige, og de forskellige 
behov de har i forhold til deres tilstedeværelse, kan som sådan ikke tilgodeses. Eleverne må ændre 
sig, så de passer ind. De bliver rummet fysisk, men de oplever også et diagnostisk og 
behandlingsorienteret fokus i bestræbelserne på at komme til at passe ind i de dominerende 
forståelser, de forståelser som lærerne har definitionsmagten til at normsætte. Fokus er 
individorienteret. Løsningen kan i så tilfælde være en støttelærer. Iflg. P. Haug (Haug, 2004) er dette 
tiltag ikke sat for at gavne læringen. Rammerne er stadig sat af den store gruppe og sjældent tilpasset 
den elev, som har støttebehov. 
Relationel integrering bygger på, at specielle behov er udtryk for, at undervisningen er tilrettelagt 
som den er, og at der er behov for yderligere undervisningsdifferentiering for alle indenfor 
fællesskabet. Eleverne har relationer af både samarbejdsmæssig og venskabelig karakter. Disse 
elever oplever ingen stigmatiseringsprocesser, men deltagelse på lige fod. Der sker en opblødning 
mellem almen pædagogik og specialpædagogik - Inkluderende integrering.  
 
Dette fører os videre til inklusion. 
 
Inklusion 
Når vi kigger på begrebet inklusion, så vil det forstås som en aktiv proces for alle i gruppen. Alle 
oplever sig som naturlige og værdifulde deltagere af dette fællesskab, man er en del af institutionen 
(Alenkær, 2008). Inklusion handler om at forandre skolen. Når der kommer et nyt individ i gruppen 
vil alle – både gruppen og den nyankomne tilpasse sig hinanden, acceptere og respekter hinandens 
særlige egenskaber og kvaliteter, og ikke mindst hinandens forskellige læringsspor. Der er tale om 
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gensidig tilpasning. Det vil være præget af fællesskab, deltagelse – kommunikation og handlen - og 
udbytte af såvel undervisning, som af det sociale rum, og dermed vil alle være aktører, der drager 
fordel af den inkluderende praksis. Der hersker lighed, og alle modtager den støtte, de behøver for at 
kunne udnytte deres potentialer. Læreren forholder sig til opgaven, til målgruppen og tilrettelægger 
praksis i forhold til disse. 
 
For at arbejde succesfuldt omkring inklusion, skal lærerne arbejde på flere fronter. Niels Ploug 
(Ploug, 2008) nævner følgende: 
 
 At møde eleven, hvor denne er klar til at blive mødt 
 At inklusionen sker i fællesskabet 
 At der skal samarbejdes med aktører udenfor skolen, f.eks. forældrene 
 At der skal være en klar klasserumsledelse 
 At udnytte de fysiske rammer på nye måder 
 At være proaktiv i forhold til problemer 

 
Som det ses er det nødvendigt at arbejde med læringsmiljøet og konteksten/relationerne – skolen og 
klassen/læreren – for at skabe en inkluderende tankegang, samtidig med, at der er nødvendigt at 
arbejde med de børn, der skal inkluderes. På den måde skabes et arbejdsfelt, hvor relationerne 
kommer i fokus. Vejen går gennem både kollektive og individuelle løsninger (Håstein & Werner, 
2008). 
 
For at sikre en vellykket inklusion er der iflg. Peter Farrell (Farrell i: Tetler, sep. 2008) yderligere 
nogle krav til forandringsstrategier, der må opfyldes. Nu på elevniveau: 
 
 Alle skal føle tilstedeværelse i fællesskabet 
 Alle skal føle accept og anerkendelse som fuldgyldigt medlem af fællesskabet  
 Alle skal føle delagtighed, der indebærer kommunikation og muligheder for handlen  
 Alle skal være i en personlig udvikling: Lære at udvikle positive selvbilleder?  
 

Det bliver tydeligt, at inklusion ikke blot handler om at skaffe fysisk plads – at rumme nogen, men at 
der også er nogle andre krav til kvaliteten af samværet, der skal opfyldes. 
 
Hvor i feltet befinder begrebet rummelighed sig så? 
 
Rummelighed 
Rummelighed er et fysisk begreb: At rumme noget – et element bliver rummet af et andet, og i den 
her sammenhæng – den ene rummer den anden, det normale rummer det specielle (Alenkær, 2008) 
I en rummelig relation, findes der plads til forskelligheden uden, at der sker nogen handlingsmæssige 
eller holdningsmæssige forandringer.  
 
Aase Holmgaard siger: 
 

at rummelighed er et begreb, hvis indhold og betydning er så tvetydig, at der gør 
begrebet umuligt at anvende på en frugtbar og konstruktiv måde i såvel praktisk som 
teoretisk pædagogisk udviklingsarbejde (Holmgaard, 2004, side 160) 
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Også i dette begreb er der er en uigennemskuelig sammenblanding af tilgange og ståsteder, så 
anvendelsen af begrebet kan efterlade en med en usikker fornemmelse af, hvad det er, der tales om.  
 
 
Jeg vil trække definitionen fra Den sammenhængende børnepolitik ind her igen, fordi den benytter 
sig af begrebet rummeliggørelse:  
 
 Rummeliggørelse forstås som en aktiv handling, der har til   
 hensigt at øge trivsel og udvikling for den enkelte    
 og/eller gruppen, så der bliver mere plads til den enkeltes   
 udfoldelse i fællesskabet, uden at det går ud over de andre.   
 (Rasmussen, 2004, side 119) 
 
Rasmussen fastholder i sin definition, at rummeliggørelse er en aktiv handling, men det er ikke 
nødvendigvis en aktiv handling gruppen foretager sammen. Hvis jeg her i rummeligheds-afsnittet 
medtænker Peter Farrells optik på vellykket inklusion, ses der ingen formulering omkring accept og 
anerkendelse i gruppen. Holdningerne kan lige vel være: Vi udvikler os sammen - som - du er den, 
du er, og vi er dem vi er – lad os tåle hinanden. Og der ses ingen krav omkring deltagelse med 
kommunikation og handlen til følge. Desuden understreger passusen: uden, at det går ud over de 
andre, billedet af ”dem” og ”mig” i stedet for billedet af ”os”.  
 
Skoleafdelingen udtrykker sig ikke omkring inklusion ud over i Den sammenhængende børnepolitik 
som værdi-papir. 
Den giver ikke skolerne begrundelser for inklusionen, men støtter økonomisk, tiltag som i deres 
optik er til gavn for inklusionen (f.eks. SIS og Lp) - dermed kommer det økonomiske incitament til 
at stå tilbage, som fremmende eller hæmmende incitament for at kvalificere inkluderende praksis. 
 
I øjeblikket er inklusion, som at svømme imod strømmen, da tendensen er, som L. Pedersen citerer 
B. Ravn for i bladet Folkeskolen (Folkeskolen, 2008) et markedsrationale, der er gældende. Dvs. vi 
konkurrerer og fokuserer på elementer, der kan måles, og læreren står til ansvar overfor forældrene 
som er forbrugerene. Læreren står også til ansvar overfor sin leder, kommunen og staten. Det kræver 
sin kvinde at arbejde for inklusion – og bevare troen på, at det er den rigtige vej at gå. 
 
På trods af gode hensigter om at benytte inkluderende processer, placeres stadig flere børn i 
foranstaltninger uden for almenundervisningen. Hvorfor? Effektivitet i forhold til anvendte 
ressourcer og dokumentation af effekt (markedsmekanismerne) kommer til at stå overfor 
idealhensigterne om inkludering, ligeværd og deltagelse. Man kan som P. Haug (Haug, 2004) 
fundere noget over, at den inkluderende skole er blevet et ideal, samtidig med at 
uddannelsestilbudene bliver mere og mere konkurrencebetonede og individualiserede. 
 
Er det også skolens problem? Chr. Quvang mener det: 
 
 Et alvorligt dilemma i skolen er modsætningen mellem politikernes ønske om 
 rummelighed i skolen baseret på økonomiske eller praktiske hensyn mere end på  etiske 
 og eller politiske visioner, der findes i den stringente inklusionstænkning. 
 Dilemmaet opstår, når denne modernitetsstyrede rummelighedstænkning, ofte baseret 
 på kontraktstyring, kolliderer med lærere, skoleledere, pædagoger og forældres viden, 
 holdning og reelle handlemuligheder i praksis (Quvang, 2008, side 64). 
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Hvordan skal vi forstå denne modsatrettehed, som hele tiden popper op? Hvorfor er det så svært at 
tale om og forstå, når begreberne tilsyneladende er så klare? 
 
For at tydeliggøre dette yderligere, har jeg valgt at benytte de fire inklusionsdiskurser og deres 
rettethed. 
 
Inklusionsdiskursen 
 
 

  
 
Fig. 2 Matrix, der viser de fire inklusionsdiskurser og diskursernes rettethed. 
Figuren er videreudviklet fra A. Dyson (Dyson, 1999), A. Holmgaard (Holmgaard, 2004) og B. Rasmussen (Rasmussen, 
2004). 
 
 
Jeg anser inklusionsdiskursen for at være indeholdt i denne matrix (fig. 2) (Tetler, 2008) som er 
videreudviklet over tid. Jeg har tilsat den personlige rummelighed, den sociale rummelighed, 
systemets rummelighed og den organisatoriske rummelighed efter B. Rasmussen (Rasmussen, 2004), 
for at tydeliggøre, hvilke interessefelter diskurserne retter sig imod. 
Det blev nødvendigt at anvende nogle andre ord, når der tales ind i selve figuren. Jeg har her valgt at 
anvende rummelighed, dels for at matche Den sammenhængende børnepolitik, med også for igen 
kritisk at stille spørgsmålstegn ved den definition, der er benyttet til at skabe kommunens kvalitative 
bud på det inkluderende arbejde i skolerne. Grundlæggende er inklusionsdiskursen kvalitativ i sit 
afsæt og den arbejdes med i kontekstuelle og relationelle møder. Intentionen er, at der arbejdes for at 
give plads til mangfoldighed og forskellighed. 
 
Den politiske og den etiske diskurs, som fortæller om intentionerne/idealverdenen - hvad skolen er - 
retter sig imod inklusionen af undertrykte og marginaliserede grupper, ligger over den vandrette 
akse. Under aksen ligger den økonomiske og den pragmatiske diskurs, der fortæller - hvad skolen 
kan - i den virkelige verden. De retter sig imod inklusionen af elever med særlige 
undervisningsbehov. (Holmgaard, 2004) 
 
På samme måde deles figuren også lodret af en akse, nemlig en akse der deler i individ/enkelt 
personer og en kollektiv tilstand/gruppens interesser og muligheder. 
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Den politiske diskurs er kollektiv og befinder sig i øverste halvdel, hvor visionerne kommer til 
udtryk for en idealverden. En idealverden, der omhandler uddannelsessystemet, her folkeskolen. 
Samtidig skal samfundets sammenhængskraft være indeholdt i disse visioner, hvor det handler om at 
skabe ro og stabilitet og sikre uddannelse til alle. (Tetler, 2008) 
 
Den etiske diskurs er rettet mod individet, men er stadig visionær. I denne inklusions matrix vil jeg i 
dette kvadrant tillægge personen ret til deltagelse og uddannelse, og til at have indflydelse på sit eget 
liv 
 
Den pragmatiske diskurs, der ligger under den vandrette akse, har fokus på udvikling af strategier og 
metoder til realisering af inklusionen i den virkelige verden.  Det handler stadig om individet eller de 
forskellige individer i gruppen. Det handler om den sociale rummelighed, og muligheden for social 
forandring. Her i dette felt produceres undervisning og læring i en form, der vægter viden og 
forståelse. 
 
Den økonomiske diskurs er i det kollektive felt, under den vandrette akse - i den virkelige verden. 
Her kræves der til stadighed dokumentation for, at indsatsen virker. Dette har en tendens til at skabe 
et præstationsorienteret læringsmiljø, hvor resultaterne bliver det primære. Desuden vil det ofte være 
kravene fra dette felt, der virker forandrende på inklusionen, sådan at den ændrer sig og bliver til 
kategorial integrering med fokus på et diagnostisk og behandlingsorienteret tilbud i bestræbelserne 
på at få del i ekstra ressourcer enten i form af støtteforanstaltninger eller eksklusion. Det vil være 
organisationen og kulturen, der er bestemmende i dette felt. Omvendt vil det også være i dette felt, at 
kommunen orienterer sig mod effektiviteten i forhold til ressourceforbruget. 
 
Det er selvfølgelig svært at skille de fire kvadranter ad, og således anlægge rendyrkede betragtninger 
på blot et enkelt felt. Også i udtalelserne fra mine fokusgruppeinterviews, ses der en 
sammenblanding. Her mellem systemets rummelighed og den organisatoriske rummelighed: 
 
 Vigtigt at holde sig barnets trivsel for øje  
Og  
 
 I tildelingen ses på dyrt kontra billigt! 
  
 
Der bør være tale om vekselvirkning mellem den personlige rummelighed og den sociale 
rummelighed, og dette vil være op til de voksne, der er omkring børnene at foranledige. En informant 
siger:  
 
 Det har noget at gøre med, om man er god til at skabe en relation – om man har 
 relationskompetence - om man kan skabe gode relationer til børnene enkeltvis - og 
 også som gruppe.  
 
Den organisatoriske rummelighed og systemets rummelighed bliver givet af ens arbejdssted – fysisk, 
såvel som i kommunen. Bl.a. er der en udtalelse:  
  
 Vi rummer alt for meget, og det er ledelsens skyld.  
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Ledelserne på skolerne kan sende den videre, og sige: det er kommunens skyld, som igen kan sende 
den videre og sige: det er statens skyld.  
 
Inklusion er ikke noget, der kan bestemmes politisk. Der skal arbejdes og påvirkes med enkelt 
individer, således som Salamancaerklæringen anbefaler det:  
 
 En afgørende ændring af sociale institutioner er ikke bare en teknisk opgave; den 
 afhænger først og fremmest af enkeltindividers holdninger, engagement og gode vilje, 
 de enkeltindivider som udgør samfund (Undervisningsministeriet, 1997, kap. 6). 
 
For at kvalificere de inkluderende processer i folkeskolen, er det derfor nødvendigt at se på nogle 
opretholdende faktorer, nogle barrierer der forhindrer, at tingene sker! Dette vil jeg forsøge at 
fremdrage fra mit interviewmateriale.  
 
Inden jeg når så langt, vil jeg dog først redegøre for min metode. 
 
 
Interview metode 
 
Informanter 
For at kunne forstå, hvilket handlingspotentiale Den sammenhængende børnepolitik har (Hedensted 
Kommune, 2006), og hvorledes inklusionsbegrebet i et sådant politisk dokument kommer til udtryk i 
den handlede virkelighed, har det været nødvendigt at kontakte repræsentanter for begge niveauer: 
det politiske og aktørerne på skolerne. Alle interviewpersoner er fra min arbejdskommune. 
 
Jeg har derfor etableret kontakt til skoleafdelingen, som jeg anser for at være de officielle 
repræsentanter for Den sammenhængende børnepolitik. I denne fokusgruppe sad skolechefen og tre 
pædagogiske konsulenter. 
Tilsvarende har jeg etableret kontakt til tre overbygningsskoler i kommunen, geografisk placeret øst, 
midt og vest, svarende til de tre gamle kommuner (før strukturreformen den 1. januar 2007). 
Fokusgrupperne bestod af skolelederen og lærere. Det var forskelligt om lærerne deltog frivilligt 
eller om de var blevet prikket på skulderen af skolelederen omkring deres deltagelse. 
 
Jeg har udvalgt skolerne på baggrund af deres nogenlunde ens størrelse og nogenlunde 
sammenlignelig indre organisationsstruktur. Desuden fandt jeg det vigtigt, at skolerne lå i 
henholdsvis hver sin ”gamle” kommune, og dermed var repræsentant for hver sin kommune kultur. 
Jeg anser udvalget af informanter, i alt 13 personer, i de kvalitative interviews for at være 
repræsentativt. 
 
Kvalitative interviews 
Jeg har valgt at benytte kvalitative interviews frem for kvantitativ informationssøgning, fordi jeg er 
nysgerrig på nuancerne, både i forhold til de holdninger, der fremkommer gennem beskrivelser, men 
også i forhold til brug af forskellige begreber. Mit formål er at komme til at forstå, gennem 
fortolkninger at mit materiale, hvilket udgangspunkt mit virke som konsulent skal tage afsæt i, og 
samtidig hvorledes jeg kan spejde efter handlemuligheder, som kvalificerer den inkluderende praksis. 
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Jeg valgte fokusgrupper, for netop at fremme meningsudvekslinger og beskrivelser af praksis, for at 
kunne udlede grundlæggende meningssammenhænge. Mit fravalg af interviews med enkeltpersoner, 
skyldes således tendensen til monologformen, som kan fremstå unuanceret. 
 
Vel vidende, at mine fortolkninger af interviewene ikke er objektive, så giver de mig mulighed for at 
trænge så langt ned i materialet, at jeg kan etablere en helhedsforståelse (Kruse, 2007). 
Med min fleksibilitet og åbenhed i forhold til interviewmaterialet, leder det mig frem til en vis form 
for analytisk generalisation.  
 
Interviewene er gennemført i juni måned i 2008.  
 
Egen position 
Inden gennemførelsen af interviewene havde jeg nogle refleksioner omkring min rolle ved bordet. 
Jeg gjorde mig således nogle overvejelser over, hvorledes jeg kunne være aktivt lyttende ved alle 
interviews, og skarp på nuancer og uddybninger – også på den skole, hvor jeg oftest kommer som 
konsulent, og dermed har mest forhåndskendskab til. Den form for blindhed, der kan opstå under 
kvalitative interviews er svær at imødegå, men efterfølgende – under analysearbejdet – har jeg fundet 
det vigtigt at være kritisk i fortolkningerne, for på den måde at forsøge at fjerne ”slørene” fra øjnene. 
 
Således fik jeg en tilbagetrukket funktion i forhold til snakken rundt om bordet, vel vidende, at jeg 
gennem den konkrete sociale interaktion, var en aktiv medspiller og medproducent af viden og 
betydning (Jävinen & Mik-Meyer, 2005). Dette blev tydeligt, da jeg ind imellem også måtte besvare 
spørgsmål stillet direkte til mig. Den gensidighed og balance der blev etableret var derfor skrøbelig. 
 
Jeg blev på den måde medskaber i kommunikationen rundt om bordet, men også medskaber i forhold 
til den inklusionsholdning, som kommunen ønsker i skolerne, da jeg som konsulent også er 
repræsentant for kommunen. Dette kunne have været undgået, hvis jeg i stedet havde gennemført 
mine interviews i en anden kommune end min arbejdskommune. Omvendt ønskede jeg netop at 
kvalificere min rolle som konsulent i forhold til skolerne, og min vurdering er, at de direkte 
informationer, der er fremkommet opvejer min subjektive rolle i processen. 
Det må således formodes, at der fremkom udtalelser, som jeg skulle bringe videre i systemet, og 
allerhelst gøre noget ved, og ligeledes at alle deltagere var i en position, hvor de ”tænkte før de talte”, 
således at de udtalelser, der fremkom, var velovervejede.  
 
Men alle deltagere i disse interviews var med til at fortolke erfaringer og producere ny viden 
(Jävinen & Mik-Meyer, 2005), som i sin fulde udlægning, kan være med til at producere ny praksis 
omkring nogle af PPR´s tilbud.  
 
Interviewguide 
Da jeg som person har en dobbelt rolle i dette scenario, dels som kommunens læsekonsulent, der skal 
arbejde sammen med alle parter, såvel skoleafdelingen som lærerne på de enkelte skoler, og dels som 
en forholdsvis ny udefra kommende person, der er i stand til at kaste kritiske øjne på processer og 
produkter, valgte jeg at benytte fire åbne udsagn, som udgangspunkt for de enkelte interviews:  
 
”Vi skal ikke øge rummeligheden, men fastholde den!” 
”Hvornår er nok nok?” 
”Har rummeligheden for vide rammer?” 
”Er der en grænse for rummelighed?” 
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Udsagnene er ofte benyttede udsagn i kommunen, såvel i skoleforvaltningen som på skolerne. Jeg 
har valgt at tage udgangspunkt i disse udsagn på trods af, at de er begrænsende i deres sprogbrug, 
men til gengæld er de let genkendelige fra hverdagen. Ydermere forsøger jeg med dette, at holde mig 
fri af idealtænkningen, og således minimere fokusgruppernes antagelser om mine forventninger. 
Opgaven var således at kommentere de åbne udsagn. 
 
Fortolkning af interviewmaterialet 
Som konsulent, er jeg i mit arbejde repræsentant for kommunen, og som sådan skal jeg være med til 
at implementere Den sammenhængende børnepolitik. Hvorledes kan jeg i min fortolkning af 
materialet skabe distance og blive kritisk nok i forhold til at skabe forståelser for hverdagen i skolen? 
 
Jeg har valgt at behandle mit materiale under ét, at lade skolerne tale med én stemme, for dermed at 
reducere den partiskhed, der kunne råde. Desuden har jeg valgt, at en del af min analyse samler sig 
om Søren Langagers ”mentale fremmere” og ”mentale hæmmere” (Langager, 2003). Med dette 
fokus ønsker jeg at reducere subjektiviteten i fortolkningerne. 
 
Omdrejningspunktet i interviewene blev en del snak om praksis, og om at stå i 
inklusionsproblematikker hver dag. Idet udsagnene udtrykte en begrænsende tilgang til inklusion, 
blev svarene også et udryk for de barrierer, der virker hæmmende. Men samtalen blev også hævet op 
således, at der fremkom overordnede betragtninger på såvel fakta som muligheder. 
 
De narrativer, der blev fortalt på skolerne, var forskellige, forstået på den måde at de var præget af 
skolekulturen det pågældende sted og præget af det fokus, som skolen havde valgt at tilskrive 
mening i forhold til det fremtidige arbejde. 
 
Det er således tydeligt for mig som konsulent, hvor vigtigt det er at have en forståelse af, hvor 
praksisfeltet befinder sig, for at jeg kan tilrettelægge mit arbejde i de snitflader, som jeg kommer i 
berøring med. Hvis jeg skal være deltager i inklusionsprocesser, finder jeg det vigtigt at møde 
aktørerne, hvor deres forståelse af praksis befinder sig.  
 
Efter transskriptionen, sammenfattede jeg hvert enkelt interview i et kortfattet resumé a ca. 1 side (Se 
bilag). Dette fremsendte jeg til deltagerne, og bad efterfølgende om accept og meget gerne yderligere 
kommentarer. På denne måde ønskede jeg at bringe validitetsforholdet i orden.  
 
Analysedelen af mit arbejde fokuserede i første omgang på, hvad der blev svaret til hvert enkelt 
udsagn, en slags sortering af datamaterialet, på udkig efter fælles temaer og fælles træk, som kunne 
virke samlende på processen. 
 
Efter dette grupperede jeg de forskellige udtalelser i matrixen med inklusionsdiskurser (se fig. 2 side 
19) således, at det blev tydeligt, hvor deltagerne hentede deres synspunkter og argumenter i forhold 
til diskurserne. Efterfølgende inddrog jeg interviewet med skoleafdelingen for at sammenholde det 
med skolernes udtalelser. 
 
Nået hertil fremgik det tydeligt, at datamaterialet fra skolerne ikke gav nogen åbninger/viste nogle 
muligheder for at skabe en målrettet vej videre frem. Ved at inddrage S. Langager (Langager, 2003) 
blev det imidlertid tydeligt for mig, hvor arbejdet omkring inklusion kunne kvalificeres. Interviewet 
med skoleafdelingen sættes til sidst op mod skolernes. 
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Til interviewene har jeg udvalgt tre skoler og skoleafdelingen i kommunen. 
Skolerne er organisatorisk sammenlignelige, således har alle pt. elever fra børnehaveklassen til og 
med 9. klasse. Alle tre skoler har et bredt elevgrundlag, såvel socialt som etnisk. 
Til alle skoler er der tilknyttet en SFO, og den ene skole huser yderligere en specialafdeling. 
 
I skoleafdelingen har jeg valgt at lave interviewet med skolechefen og tre pædagogiske konsulenter: 
økonomisk konsulent, konsulent for specialundervisning og specialtilbud og konsulent for 
skoleudvikling. 
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Del 1. Hvordan forstår skolerne deres forpligtigelse på at være rummelige? 
 
Begrundelsen for at anvende de kvalitative semistruktureret statements, er at få en nuanceret 
fornemmelse af kulturen, de grundlæggende meningssammenhænge og at lade deltagerne give deres 
budskaber stemme. 
 
Skolen i Øst 
Skolen i øst er en overbygningsskole med elever fra 0. til 10. kl. 
Der er ét spor i 0. kl., to spor fra 1. til 7. kl. og tre spor i 8. og 9. kl. I alt går der ca. 530 elever på 
skolen, hvor der arbejder 49 lærere. 

 Skolen modtager en del børn med andet modersmål end dansk. Skolen er afdelingsopdelt, og 
derudover arbejder lærerne i team. 
 
Skolens arbejde søges præget af trivsel, ligeværd og respekt for det enkelte menneske. 
 
Fra skolens hjemmeside hentes følgende prioriteringer: 
Faglighed, Udsyn, Anerkendelse, Ansvarlighed, Indsigt og Fællesskab. 

  
 Under fokusgruppeinterviewet fremkommer det, at skolen synes, at ressourcetildelingen og kravet 

om øget faglighed, føles som besværligheder i forhold til at være inkluderende. 
 For at kvalificere de inkluderende tiltag vil skolen arbejde med forældresamarbejdet dels gennem 

skolebestyrelsen og dels gennem de enkelte klasseforældreråd. Ligeledes sætter skolen ind omkring 
teamsamarbejdet dels omkring de enkelte klasser, men også omkring de enkelte afdelinger/”huse”. 

 
 Skolen i Midt 
 Skolen er en overbygningsskole med specialafdeling. Der går elever fra 0. – 9. kl. 
 Der er to spor fra 0. kl. til 7. kl. og 3-4 spor på 8. og 9. kl.. I alt går der 545 elever på skolen, hvor der 

arbejder 60 lærere. 
 Skolen modtager en del børn med andet modersmål end dansk. Skolen er afdelingsopdelt og 

herudover arbejder lærerne i team. 
 
 Indskolingen fungerer som en rullende indskoling. Skolen kører pt. et AKT-projekt: SIS (skolen i 

skolen). 
 

Fra skolens hjemmeside ses følgende værdigrundlag: 
Respekt, engagement og trivsel.  
 
I fokusgruppe interviewet tydeliggøres det, at skolen ser de øgede faglige krav, ressourcer og 
forældrenes manglende rummelighed, som vanskeligheder i forbindelse med kvalitativ inklusion. 
Af indsatsområder nævnes der: Trivselsprojekt og et lærerarbejde med at få formuleret læringssyn og 
børnesyn. 

   

Skolen i Vest 
Skolen er en overbygningsskole med elever fra 0. til 10. kl. 
Der er to spor fra 0. kl. til 10. kl., i alt 410 elever, hvor der arbejder 44 lærere.  
Skolen er afdelingsopdelt og lærerne arbejder i team. Skolen er i indeværende skoleår startet op 
med arbejdet omkring læringsmiljø og pædagogiske planer ud fra LP-modellen tankegang. 
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Fra skolens hjemmeside se, at der arbejdes på: 

- at hver enkelt elev opnår størst mulig faglig dygtighed og bevarer lysten til at lære  
- at eleverne opnår gode sociale kompetencer 
- dagligdagen skal være fyldt med engagement, energi og begejstring. 
- arbejde for international forståelse. 
- have et højt informationsniveau. 
- have et forpligtende samarbejde på skolen og mellem skole og hjem.  
- være i stadig udvikling, så vi er i stand til at leve op til tidens krav. 
 
Fra fokusgruppeinterviewet bliver det tydeligt, at skolen ser ressourcetildelingen og 
”normalsystemet” som en vanskelighed for at arbejde inkluderende. For at kvalificere de 
inkluderende processer vil skolen arbejde bevidst med refleksions rum og LP-modellen efter norsk 
model. 
 
 
Skolernes stemme 
 
Skolerne arbejder allerede med inkluderende processer: 
 
F.eks. Skolen i Øst: 
 
  Hvis vi rummer dem i en almindelig klasse, i almindelig undervisning, så kan man 
  sige, at så vil dokumentationsdelen, den vil jo ikke fylde så specielt meget, selvfølgelig 
  bliver der lavet elevplaner osv., men vi har jo ikke den der fuldstændige skarpe fokus 
  på nogen elever. 
 
F.eks. Skolen i Midt: 
 
  I vores indskoling er vi blevet bedre klar til at rumme børn. Det handler jo i aller 
   højeste grad om rummelighed. Hvad er det vi skal tage imod? Og hvordan er det vi 
  skal indrette os på det vi tager imod? 
 
F.eks. Skolen i Vest: 
 
  Der, hvor man kan prøve at gå ind og finde nogle muligheder for at lave nogle  
  holdopdelinger, så man kan komme til at arbejde både med de børn der kan, og  
  måske egentlig bare skal fodres og sættes i gang, have godt af at udfordre sig selv, og 
  måske også prøve, at det gik let, og kan jeg komme den rigtige vej – og man kan have 
  en midtergruppe, og så kan man have en, hvor man har tid og fred og ro til at sidde 
  og nørkle med dem og deres forskelligheder, hvis man kan få det til…det er nok noget 
  nemmere, hvis man har en to-lærer ordning eller en eller anden holddannelse inden 
  for et spor. 
 
Som det fremgår, så angriber skolerne opgaven omkring inklusion forskelligt, idet arbejdet er 
tilpasset skolekultur og distriktets børn. I udtalelserne gives der udtryk for, at alle børn mødes, som 
dem de er, der hvor de er, og derfra hjælpes de videre, evt. med holddannelse som en struktur til at nå 
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alle. Dog opleves nogle problematikker så store, at lærerne kan føle en slags magtesløshed overfor 
løsninger.  
 
  Jeg ser det ikke ret tit, 7-9-13, men 3 til 4 gange om året, der tænder han så meget 
  af, at stole og møbler – alt – flyver rundt omkring, og jeg kan ikke garantere for de 
  andre børns sikkerhed – heller ikke for min egen.  
 
  Nu de to personer vi snakker om, kommer jo sådan set fra samme familie, og vi har 
  jo råbt og skreget i jeg ved ikke hvor mange sammenhænge – i rigtig, rigtig lang tid, 
  og der kommer et 3. barn i den familie på vej, og man kan jo se, at  nøjagtigt det  
  samme gentager sig. 
 
Grænser for rummelighed er meget individuelle, og iflg. skolernes udsagn er der børn, der er 
nemmere at rumme end andre. På samme måde, som der er forskellige grader af rummelighed 
overfor ens kollegaer og deres metoder. Som en informant udtrykker det:  
 
 Der er også forskellige tærskler for hver medarbejder, hvad de hver især kan 
 acceptere, som en ramme i klassen. 
 
B. Rasmussen (Rasmussen, 2004), siger at det ikke kun handler om at rumme børnene, men om at 
gøre dem så attraktive, at de kan rumme sig selv og rummes af andre. Her ses i interviewene, at 
forældrene føler sig ansvarlige her. F.eks. siger en informant:  
 
 Når forældrerådet arrangerer noget, så ringer de (efter dem der mangler. Red.). De 
 ved jo godt hvem det er der ikke kommer med til fødselsdag, og så ringer de rundt til 
 hinanden. 
 
Synet på hindringer og besværligheder med et gran af opgivenhed overfor enkeltproblematikker er 
skolerne fælles om.  
 
Selvom ordet rummelighed bibeholdes, som det står skrevet i Den sammenhængende børnepolitik, 
vil det være befordrende at benytte de forskellige inklusionsdiskurser: den politiske, den etiske, den 
pragmatiske og den økonomiske, da informanternes udgangspunkt på den måde vil blive tydelig, og 
dermed også deres intention omkring holdninger og handlinger. Dette vil skærpe tænkning og tale 
omkring arbejdet med at være inkluderende. 
 
 
Forståelse af inklusion 
Alle interviewede lærere, uanset skole, har en egen forståelse af begrebet inklusion, om end den ikke 
nødvendigvis er bevidst. Men på samme måde, som det ses i B. Rasmussen (Rasmussen, 2005) 
handler det om, at der er en fysisk plads og at skabe mulighed for at være en del af fællesskabet. En 
informant udtaler:  
 
  Der, hvor rummeligheden er sværest, det er vel i virkeligheden der, hvor det går ud 
  over kammeratskabet og fællesskabet.  
 
Denne udtalelse rammer lige ned i en vigtig og central problematik. Hvor går grænsen mellem den 
enkelte og fællesskabet? Denne dilemmatænkning er fremherskende og konfliktfyldt, og det er tit i 
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dette felt, at forældre har en offensiv reaktion på andre børn i klassen, som de føler forhindrer læring 
og velbefindende hos deres eget barn: 
 
  Vi kan blive ringet op af forældre, der siger: ”kan det være rigtigt, at det og det barn 
  skal gå i klassen, fordi det skaber ekstra uro, og så lærer mit barn jo mindre?” 
 
Entydige svar gives der ikke, men det er tydeligt, at relationer til de voksne og til kammerater er 
utrolig vigtige for, om inkluderende processer har succes. En af informanterne understreger dette: 
 
 Det er jo også det her – nu har jeg været nede i 7. kl. og lave nogle undersøgelser, 
 hvad de føler, er det vigtigste for dem – og det er relationen, det er lærerens …….jeg 
 kan godt forstå det nede i 2. klasse, men at det stadigvæk i 7. kl. er det vigtigste: ”det, 
 at læreren har set mig i dag”. 
 
Relationen er altså vigtig for at barnet kan trives og udvikle sig i den enkelte klasse. Lærerne har det 
dårligt med børn, der ikke trives. En anden af informanterene siger:  
 
  Jeg kan rumme mange, hvis de trives. 
 
Lærerne er generelt meget opmærksomme på den enkelte elevs trivsel - og at lærerens faglige 
stolthed trues, hvis et barn ikke trives. Denne faglige stolthed befinder sig i inklusionsfeltet i den 
etiske diskurs – i idealverdenen. Praktikerne i skolen arbejder på at afskaffe marginalisering og 
undertrykkelse (Holmgaard, 2004). Derfor bliver lærere ramt, når et barn er i mis-trivsel, når et barn 
marginaliseres, fordi det i sidste ende er udtryk for, at læreren ikke lykkes. 
 
Hvornår er det så, at mennesker – her børn – trives? Det er, når det enkelte individ mødes med accept 
og anerkendelse, således at der opstår et rum at kommunikere og handle i, og ens deltagelse i 
fællesskabet ikke bliver ligegyldigt. At skabe sådanne rum, og at mødes af disse så vigtige voksne, 
der har skabt dette rum, giver børn mulighed for personlig udvikling, giver mulighed for at turde 
udvikling, og dermed mulighed for deltagelse og læring. Dette understreges af følgende udtalelse: 
 
  Der havde jeg jo også én sidste år, der begyndte at kaste op hver dag inden hun skulle 
  i skole. Hun kom faktisk kun til tiden, de morgner hun vidste, at jeg havde gårdvagt 
 
Udsagnene fortæller, at menneskesyn og værdier har betydning i forhold til, hvor inkluderende 
lærere er, og hvor meget de evner at arbejde med fællesskabets forskellighed: 
  
  Man har sådan et menneskesyn, der er, man skal være nogen bestemte mennesker 
  for, at man er rigtig – og være rigtig og forkert – og jeg tror, at hvis man har sådan, 
  ligesom jeg siger, at man gerne vil have alle med skilning, hvad hedder det, og hår til 
  siden, så er det svært at være rummelig. 
 
På den måde kan forskellige holdninger blandt lærere få stor betydning i omgangen mellem 
mennesker. Nogle holdninger virker mere hæmmende for inklusion end andre: 
 
  Og det er der nogen lærere der har (de holdninger, Red.), og så er der jo nogen af de 
  børn, der faktisk godt kunne rummes, som meget nemt slår ud, fordi de støder jo på 
  hele tiden . 
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Holdningerne blandt lærerne giver udtryk for deres forståelse af inklusionen. Her er endog en 
informant, der udtaler, at når inklusionen mislykkes, så skyldes det nogle læreres holdninger virker 
hæmmende for inklusionen, fordi nogle børn faktisk godt kan rummes af andre lærere. Denne 
holdning refererer R. Alenkær også: 
 
 Skolens ledelse og de øvrige medarbejdere accepterer i stigende grad ikke, at en 
 medarbejder ikke anerkender skolens grundlæggende hovedopgave og dermed heller 
 ikke giver førsteprioritet til handlinger, der befordrer udviklingen og opretholdelsen 
 af inklusive fællesskaber. Man synes ikke længere, at det er i orden at en lærer kører 
 solo med sin egen dagsorden, hvis den er en anden end skolens. – Dermed bliver 
 lærerne i den inkluderende skole ironisk nok en gruppe, hvis deltagelse er baseret på 
 ekskluderende principper. (Alenkær, 2008, side 196)  
 
Inklusionsdiskussionerne på skolerne udvikler sig ofte til at omhandle de enkelte børn, der er i 
vanskeligheder og/eller mis-trivsel:  
 
  Altså, der er nogle få, som vi bruger ekstrem mange ressourcer på. Det går fra nogle 
  andre, sådan er det jo.  
 
Som udtalelserne viser, så er det utroligt svært at fjerne fokus på enkeltbørn. Derfor kommer disse 
børn også til at stå, som dem der skal inkluderes, dem der sluger ressourcer, dem der mis-trives, dem 
der skader fællesskabet osv. 
 
Denne individtilgang gør, at blikket sjældent hæves for at forstå, hvilken optik andre taler ud fra, og 
hvilke givne vilkår, der råder. Når man som lærer står midt i en inklusionsproblematik, så er det 
afgørende, hvilken tilgang til arbejdet læreren har. Som en af informanterne siger: 
 
  Det, der er det afgørende, det er, hvad der bliver tænkt, og hvilken holdning vi har. 
 
Af udtalelserne ses det også, at lærernes forståelse af inkluderende processer lægger sig op ad 
definitionen i Den sammenhængende børnepolitik. Det skal være fysisk plads til alle, og der skal ske 
en udvikling af de enkelte individer. Det ses, at lærerne er meget opmærksomme på fællesskabet – 
og især, at det ikke lider overlast. Denne holdning: At fællesskabet ikke må lide overlast, er i 
virkeligheden udtryk for integrationstanken – ”du må gerne være her, blot du ikke forstyrrer.” 
Inklusionstanken vil udmønte sig i at skabe et nyt fællesskab for den samlede gruppe. 
 
Sammenfattende på skolernes forståelse af inklusion, kan man sige, at der tænkes mere og mere 
inkluderende, men der handles stadig i integrerende sammenhænge. 
 
 
Krydsfelt mellem faglige, formelle krav og inklusion 
De faglige formelle krav øges og kravet om inklusion skærpes. Dette krydsfelt, som lærerne agerer 
rundt i til daglig, er tankevækkende.  Jo mere markedsorienteret skolen bliver, des større krav bliver 
der til inklusionen. Er disse to krav modsatrettede? Lærerne oplever det som modsatrettede krav. Der 
er ikke plads til at drive inkluderende virksomhed i overbygningen, når der samtidig skal undervises 
og målet er at opfylde de faglige krav til afgangsprøverne. Dilemmaet mellem at stræbe efter de 
bedste præstationer og at inkludere er stort. 
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Alle tre skoler oplevede magtesløshed i forhold til stigende krav fra såvel curriculum som 
kommunens politiske ønske om at arbejde inkluderende:  
 
  Så rammer man også ind i, at man er tilbøjelig til i overbygningen at undervise hele 
  klassen – fuldstændig ens, samme stof, samme krav, samme spørgsmål, samme tekster.  
 
Og samme problematik udtrykt på en anden måde:  
 
  Jo, længere man kommer op i systemet i skolen, jo – er det sværere at sammensætte 
  teamene på den der måde, fordi der også kommer faglighed ind, ikke også. Og der er 
  det jo svært, alle skal jo selvfølgelig give sig, ikke også, men der er det svært at blive 
  enige, fordi der måske er nogle faglærere – flere faglærere end os klasselærere.  
 
Eller sådan:  
 
  Der sker det i overbygningen, at de får et hav af nye fag, og afgangsprøverne nærmer 
  sig, og når de får et hav af nye fag, får de også et hav af nye lærere. Det er  
  nødvendigt, at biologilæreren kan undervise i biologi, og tysklæreren i tysk, hvor man 
  måske i indskolingen nemmere kan sige: Ahr, jeg kan også godt lige tage  
  kristendomskundskab og historie. Der er ikke lige nogen afgangsprøve, der presser på 
  om to år, og der går et eller andet galt der, synes jeg. 
 
Disse faglige krav er der lærere, der har specialiseret sig i at opfylde, de såkaldte faglærere, der har 
udviklet deres faglige viden, så det rammer Fællesmål (Undervisningsministeriet, 2006) for de ældste 
klasser. De kender nødvendigvis ikke eleverne specielt godt, når de overtager dem og gennemfører 
deres undervisning. De bliver ikke nødvendigvis involveret i skole/hjem samarbejdet, og de 
forholder sig sjældent, iflg. deres kolleger på mellemtrinnet, til elevernes potentialer, men underviser 
udelukkende i forhold til curriculum.  
 
Internt på de enkelte skoler opleves, at inkluderende processer er mest for klasselærere og måske 
mest for indskolingen. Hensynet til gruppen bliver mindre, jo ældre eleverne bliver, samtidig med at 
hensynet til de faglige krav får mere fylde. Skolerne overser måske, at ikke alle elever skal gå den 
samme vej for at nå det fælles mål. Tænk hvis skolerne turde se på de læringsstrategier og 
læringsteknikker, som eleverne anvender, når de lærer. Disse kan nemlig være ret begrænsede. Og er 
det ikke i bund og grund det vi gerne vil: Udvide læringsstrategierne og evnen til at reflektere for på 
den måde at komme til at opfylde de fælles mål (Dyson & Gallannaugh, 2008). 
 
Problemet med dette er, at eleverne vurderes på meget snævre parametre – og i virkeligheden er det 
måske ikke det, der efterspørges i livet efter folkeskolen. Når lærerne gennemfører deres 
undervisning efter curriculum, så arbejder de efter den politiske diskurs, der vil sætte ind overfor de 
forhold, der truer samfundet med splittelse og utryghed (Holmgaard, 2004).  
 
De arbejder for at give alle elever grundlag for at få en uddannelse – og dermed arbejder de for at 
bryde den negative sociale arv, alt sammen politiske krav til uddannelsessystemet. Kan man bryde 
den negative sociale arv med øget faglige krav? Det er iflg. Anne Maj Nielsen (Nielsen, 2008) kun 
muligt, hvis eleverne bliver udfordret og anerkendt fagligt i forlængelse af deres ressourcer. 
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Problematikker omkring inklusion 
Skolerne oplever, at de bliver presset. De oplever, at ved at fastholde rummeligheden, samtidig med 
at der kommer flere og flere børn, der skal rummes, at så bliver de faktisk presset på rummeligheden 
– og ikke anerkendt for rummelighedsarbejdet, som jo er en af skoleafdelingens intentioner:  
 
 At vi synes, at det var et godt signal at sende til vores lærere: at sige at vi skulle 
 fastholde rummeligheden og ikke øge rummeligheden, fordi, det signalerer ligesom at 
 de ikke gør det godt nok nu. De kunne gøre det bedre. 
 
Overordnet set er de tre skoler enige om nogle problematikker omkring rummelighed, bl.a. at det 
ikke gøres uden ressourcer:  
 
  Vi kan have vanskeligt ved at fastholde rummeligheden, fordi vi bliver presset. Vi 
  bliver presset på, at nogen vi har sagt, jamen, de har behov for så og så meget støtte 
  på den ene eller anden måde, og den bliver så skåret…og det er jo det, du helt aktuelt 
  oplever! 
  
  Det er ikke sjovt at sidde i en 7., 8. eller 9. klasse, der kommer nye elever ind, og så 
  kan de bare ikke følge med, altså hvad søren skal du andet end være fræk eller sætte 
  dig hen at sove eller pjække. Der kunne man måske godt ønske sig lidt ressourcer af 
  en slags. 
  

Jeg havde én, der fik megen hjælp en overgang, og der viste sig gode resultater, men 
man synes, nu gik det meget godt. Da det havde vist sig, at det kunne gå godt, så trak 
man hjælpen ind, og det er frygteligt ærgerligt. 

 
Skolerne oplever, at den hjælp der er givet, trækkes for tidligt tilbage. Der ses på effekten indtil nu, 
men ikke på, hvilke vilkår, eleven står i fremover. Det er tydeligt at den økonomiske diskurs, der 
råder her. Den økonomiske diskurs, der er optaget af, hvorvidt inkluderende processer i skolen vil 
kunne give besparelser på specialundervisningsområdet (Tetler, 2008). En informant udtrykker det 
på denne måde: 
  
  Det er svært jo ældre du bliver, at fastholde rummeligheden...nu skifter han lærere 
  ikke, fordi han går fra 6. til 7. klasse, ny afdeling, nye lærere næsten over hele linjen, 
  så man kan sige, at der er nogen tegn der, som vi nok på forhånd kunne tage højde for 
  ved at sige, jamen vi må i hvert fald lige holde fast i det nu, og nu jamen, det er  
  selvfølgelig svært, når man sidder centralt og siger: Vi skal lige finde timerne rundt, 
  ergo skærer vi i x antal timer på dem, vi har et år videre, de skal gerne kunne undvære 
  det, men det er det, der gør ondt, og det er der, vi så bliver ramt lidt på den der med 
  om, de kan fastholdes og sådan! 
 
Af udtalelserne ses det, at det er på mellemtrinnet og ikke mindst i overgangen mellem mellemtrin og 
overbygning, at skolerne vånder sig mest. Det er her, de føler, at ressourcerne mangler eller hvis de 
har været der – fjernes.  
Når indskolingen ikke nævnes i denne sammenhæng, vil det være let at konkludere, at pædagogernes 
timer og/eller den tidlige indsats ind i skoledelen har haft en effekt:  
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  Der var så god tid, når man havde pædagog med, og – der kunne man sætte sig og 
  lave nogle små mål for de der børn med: Nu øver du at have et godt frikvarter i den 
  her uge, eller: Nu øver du at prøve at holde dig væk fra den og den, eller hvad pokker 
  det kan være. Og have tid til hver dag at evaluere med det barn, og lave nogle smileys 
  eller hvad pokker det kunne være – det er bare guld værd.  
 
Dog fremgår det ikke af dette materiale, om der tildeles flest ressourcer i starten af skoleforløbet, 
hvorefter der fases ud senere i forløbet. Ej heller fremgår det, om det er en generel opfattelse, ej 
heller om andre parametre spiller ind. 
 
Løsningsforslag 
Dette krydsfelt, mellem inklusion og formelle krav, som skolen befinder sig i, kan virke 
handlingslammende, men ingen af skolerne ønsker at lade stå til overfor det. Skolernes målrettede 
planer mod øget kvalitativ inklusion afspejler forskellige skolekulturer, men også parathed til indsats. 
Derfor har alle tre skoler formuleret løsningsforslag, som udgangspunktet for deres arbejde i dette 
felt og rundt om dette felt. 
Der nævnes øget teamsamarbejde:   
 
  Hvis du har en klasse, at man så ud over at stå sammen om de andre, så sammen kan 
  finde ud af: Hvad gør vi så individuelt for fagene og for klassen og videre: Vi snakker 
  da lidt om i teamet: Altså hvad er det, hvad er det for nogen typer, eller hvad er det 
  for nogle egenskaber, vi har at bringe i spil?  
 
Der nævnes øget forældresamarbejde: 
  
  Forældrenes holdning legitimerer, hvordan elevernes holdning til skolen er, så der 
  synes jeg så, at den del bliver i hvert fald forsøgt, kan man sige at lave et formelt 
  system, som tager forældrene ind, både i forhold til de enkelte klasser,  
  men også i forhold til deres egen rolle. 
 
Såvel øget teamsamarbejde som kvalitativt skole/hjemsamarbejde har de voksne omkring børnene 
som omdrejningspunkt, og hvordan disse voksne møder børnene. Men iflg. Kirsten Baltzer er dette 
ikke nok: 
 Den pædagogiske professionalitet omfatter kompetence som netværks skaber i det 
 stabile netværk indadtil i skolen og udadtil i forhold til de direkte brugere. Hertil 
 kommer så kompetence til at skabe og vedligeholde ”det svagere netværk” af 
 eksperter og specialister, der kan aktiveres i usædvanlige problemsituationer og 
 inddrages i fremtidsorienteret udvikling. Overført på dagens skole betyder det, at 
 teamorganisering indadtil på skolen ikke er tilstrækkeligt til at løse skolens opgave. 
 (Baltzer, 2004, side 42) 
 
Trivselsprojekt nævnes som indsatsområde på en af skolerne:  
 
  Vi har også et trivselsprojekt, og det er jo ikke uden, det er jo ikke tilfældigt, at vi har 
  det. Æh, fordi et trivselsprojekt skulle jo gerne have indvirkning her også. For hvis vi 
  er i stand til at få børn til at trives med hinanden, så slår de ikke så meget imod  
  grænserne, dels i forhold til hinanden og dels i forhold til lærerne. 
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Børnesyn og læringssyn bliver sat under lup:  
 
  Nu er vi ved at prøve, om vi kan formulere et læringssyn og et børnesyn. Vi har – 
  vores personale har lært værdigrundlaget, og prædiker også vores værdigrundlag, 
  men jeg skal lige hilse at sige, at æh, respekten og engagementet, hvis nu vi tager det, 
  i forhold til den måde de ser på børn på - det skriger nok noget til hinanden i nogen af 
  hjørnerne rundt omkring. 
  
Læringsmiljø og pædagogiske planer sættes i værk, som tiltag til fremme af rummelighed:  
 
  For det er jo det (LP), vi vil arbejde med de kommende tre år, ikke også. Ja, og det 
  kunne jo bl.a. være at optage videoer, eller man sidder i et reflekterende team og giver 
  hinanden udfordringer på, hvilke problemstillinger man har. 
 
Læringsmiljø og pædagogiske planer arbejder primært med lærernes læring omkring inklusionen og 
om at være opmærksomme på de behov og forståelser, der ligger i de problematikker, der bringes 
ind. Kun på denne måde kan det lade sig gøre at reorganisere, den eksisterende viden for at finde 
inkluderende løsninger. 
 
Dette er alle tiltag, som alle er tilpasset den enkelte skole og skolekultur, og dermed tilpasset 
lærerkollegiets potentiale samlet set - i deres vej mod at blive mere inkluderende.  
På alle skoler opleves det, at lærerne er forskellige steder i deres proces på vej mod en inkluderende 
hverdag, og derfor er det svært at sætte ind med en samlet indsats overfor lærerkollegiet, og samtidig 
forvente, at det har samme effekt hos alle.  Nogle vil være ”langt fremme i skoene”, nogen vil 
udvikle sig i det tempo, som der bliver lagt op til og atter andre er ”fodslæbere”.  
 
 
Denne opsamling kan være svær at holde sammen på, idet den lige præcis viser, at praktikerne som 
forventet bevægede sig rundt i alle fire diskurser uden mål og retning. Derfor vil jeg nu prøve at 
inddrage Søren Langagers ”mentale fremmere” og ”mentale hæmmere” i min analyse af 
interviewmaterialet (Langager, 2003). 
 
Hvis denne viden, der nu foreligger som skolernes stemme, hæves op til et mere teoretisk niveau, 
hvorledes vil det så fremstå? 
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Teoretisk forståelse af skolernes forståelse 
 
Er skolerne villige til at udfolde problematikkerne, tage imod forskelligheden som et vilkår? Eller er 
skolerne villige til at etablere alternative spor/specialundervisning for at lukke problematikkerne ned, 
så hverdagen i den øvrige skole kan fortsætte uforandret?  
 
For at indkredse min optik yderligere, vil jeg her inddrage Søren Langagers tanker om inklusionens 
præmisser, primært som værende de voksnes mentale måde at møde eleverne på. Her stillet op i et 
skema: 
 
 
 Mentale inklusions ”fremmere” Mentale inklusions ”hæmmere” 
Det sociale Individuel forandringsmulighed Social forudsigelighed 
Det didaktiske Faglige parallelspor Faglige byggeklodser 
Det kognitive Forskellige læringsstrategier De dygtigt og de udygtige 
 
Fig. 3 Figuren viser hvorledes tænkning omkring det sociale, det didaktiske og det kognitive kan virke fremmende eller 
hæmmende for inkluderende handlinger. 
 
Søren Langager benytter det sociale, det didaktiske og det kognitive. Disse udtryk siger implicit 
noget om, hvilke handlemuligheder, der ligger indbygget i figuren, nemlig noget om, hvordan barnet 
mødes, hvordan undervisningen er bygget op og hvilke potentialer og strategier barnet råder over. 
 
S. Langager (Langager, 2003) fremfører, at inkluderende tiltag skal foregå i såvel det sociale, som i 
det didaktiske og det kognitive felt. Og i det mentale hos de voksne i første omgang, derefter i 
handling. 
Succeskriteriet er, at de voksne skal være forandringsparate, se forandringspotentialer hos eleverne, 
kunne dyrke en undervisning i parallelle spor og have flere forskellige læringsstrategier i spil 
samtidig i klasserummet.  
 
Modsat fremhæver han, hvis læreren agerer på social forudsigelighed, bygger sin undervisning op 
trin for trin som byggeklodser for hele klassen samlet, og samtidig skelner mellem de dygtige og de 
udygtige elever, så er hun tilbøjelige til at lægge ansvaret over på parter udenfor sig selv – og dermed 
gøre sig selv handlingslammet. 
 
A. Dyson og F. Gallannaugh (Dyson & Gallannaugh, 2008) siger, at anormaliteter først skal 
anerkendes som invitationer til forandring af den eksisterende praksis, for de fører ikke til 
forandringer i sig selv. Hvilke invitationer ser lærerne, som mulige forandringsparametre? 
 
Dette leder mig frem til:   
 
 Hvilke udtalelser kan virke inviterende til inkluderende processer? 
 
Jeg har i mine bestræbelser på at finde udsagn, der belyser disse områder, sat udvalgte udtalelser ud 
fra interviewene ind i skemaer, der ses i fig. 4 side 35, fig. 5 side 37 og fig. 6 side 38. Dette har jeg 
gjort for at minimere subjektiviteten i fortolkningen af udsagnene, samt for at tydeliggøre muligheder 
for inkluderende handlinger. 
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Det sociale felt 
 
 Mentale inklusions ”fremmere” Mentale inklusions ”hæmmere” 

Det sociale 
 
 
 
 
 
 
 

Individuel forandringsmulighed 
 Samme børnesyn 
 Der er nogen børn, hvor 

små grupper kunne gøre 
meget. 

 Rummelighed er, at få 
forældrene til at trække 
sammen med skolen. 

 Hvis man kan få 
forældrene til at tage ved, 
så rykker det. 

 Børn har aldrig haft så 
mange sociale 
kompetencer som i dag. 

 Hvis man tager 
udgangspunkt i, at det her, 
jamen, sådan er 
elevgruppen, så tror jeg 
også, at så er man allerede 
mere rummelig. 

 
 

Social forudsigelighed 
 Hvor er ansvaret placeret henne? 
 Det kan være svært at få apparatet 

i gang. 
 Der er næsten ingen almindelige 

drenge mere. 
 Det handler selvfølgelig også om 

forældrenes sociale status. 
 De børn der udfordrer os på 

rummeligheden, er ekstreme. 
 Rummeligheden er sværest, der 

hvor det går ud over 
kammeratskabet og fællesskabet. 

 Stærke hjem har megen fokus på, 
at deres barn får netop den 
undervisning, som netop deres 
barn har krav på. 

 Han tændte af her for nylig, og det 
var faktisk en dag, hvor han havde 
haft mange vikarer. 
(udadreagerende). 

 Forældrene får mange gange i for 
høj udstrækning lov at bestemme 
om de (eksterne) personer må tale 
sammen med skolen eller om de 
ikke må. 

 Man kan ikke komme til at holde 
møde med dem, som er med i 
indsatsen i hjemmet. 

 Vi er nødt til at påtage os den der 
større opdragelsesopgave. Det er 
også derfor AKT fylder væsentligt 
mere nu, end den har gjort 
tidligere. (den fylder fandme 
meget). 

 (manglende) ro på bagsmækken i 
normalklassen. 

 Problemet er med de der 
utilpassede, og dem bliver der 
notorisk flere og flere af. 

 Det er en 80/20 problematik. 
 
 
Fig. 4 Figuren viser hvorledes tænkning omkring det sociale, kan virke som fremmende eller hæmmende for 
inkluderende praksis. 
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Hvis blikket rettes mod den sociale rummelighed ses det, at der er flere ”mentale hæmmere” i 
gruppen social forudsigelighed end der er ”mentale fremmere” under gruppen individuel 
forandringsmulighed. Det skal især bemærkes, at de udsagn, som fremkommer under ”mentale 
fremmere” ikke er direkte handleanvisende, men handlingen er betinget af andre aktører, som skal 
agere ind i feltet for at skabe den individuelle forandring. Ansvarligheden ligger ikke indbygget i 
disse udtalelser. Og at påtage sig ansvar omkring inkluderende virksomhed er nødvendigt, for at 
flytte på tanker og handlinger – for at skabe forandringer i hverdagen. Det modsatte: at tænke social 
forudsigelighed, have forudfattede meninger og skabe en følelse af magtesløshed. At de ”mentale 
hæmmere” er mange bliver visuelt tydeligt, og som den første udtalelse siger: Hvor er ansvaret 
placeret henne?, så fremgår det også her, at ansvaret flyder rundt mellem de voksne, uden at det 
hører til nogen steder.  
De ”mentale hæmmere” på det sociale felt er mange: Børnene, forældrene og deres brugermentalitet 
og manglende samarbejde, der gør at lærerne føler sig alene om opgaven. 
 
De ”mentale fremmere” fortæller, at et kvalitativt øget samarbejde med forældrene vil ruste lærerne 
til opgaven, men også at ved at tage udgangspunkt i de vilkår der er givet, nemlig den aktuelle 
elevgruppe og det aktuelle klasserum med de muligheder det giver, så er der startet en positiv spiral. 
Og dermed kan der startes mulighed for den individuelle forandringsmulighed. Det nævnes også, at 
det samme børnesyn ville gavne, men selve samarbejdet lærere imellem nævnes ikke her. 
 
Sammenfattende for det sociale kan siges, at lærerne ikke påtager sig ansvaret for de inkluderende 
processer, og at de fokuserer mest på den sociale forudsigelighed. Samtidig kan de godt se, hvordan 
de kan komme i gang med dette stykke arbejde, hvordan de kan skabe den individuelle 
forandringsmulighed. 
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Det didaktiske felt 
 
 Mentale inklusions ”fremmere” Mentale inklusions ”hæmmere” 
Det didaktiske 

 
 
 
 
 
 
 

Faglige parallelspor 
 Samme læringssyn 
 Bedre til at sige: Hvad er 

det for nogle børn, der er? 
 Det handler om, at vi hele 

tiden rammer nærmeste 
udviklingszone. 

 Nogen lærere er faktisk i 
stand til at rumme så godt 
som alle børn qua deres 
måde at undervise på. 

 At børnene også får lov til 
at arbejde med deres 
styrkesider. 

 Men jeg synes, der hvor det 
går rigtigt godt, det er 
også der, hvor man har 
nogle muligheder for at 
lave nogle holdopdelinger. 

 Det er en fordel at have en 
pædagog, der vil være med 
til det. 

Faglige byggeklodser 
 Nok er nok, når der er for mange 

med specielle aftaler. 
 Undervisningsopgaven bliver 

sværere og sværere. 
 Det gør ikke 

rummelighedsudfordringen 
mindre, at vi har så meget 
eksamen. 

 Der er ingen tvivl, om at det 
generelle niveau, hvis man kan 
snakke om det, er lavere, fordi vi 
skal rumme flere.  

 De får et hav af nye fag, og 
afgangsprøverne nærmer sig, og 
når de får et hav af nye fag, så får 
de også et hav af nye lærere. 

 

 
Fig. 5 Figuren viser hvorledes tænkning omkring det didaktiske, kan virke som fremmende eller hæmmende for 
inkluderende praksis. 
 
 
Det didaktiske felt er visuelt præget af mere balance i forhold til de ”mentale fremmere” og de 
”mentale hæmmere. Det ses, at tidens pædagogiske tendenser afspejler sig her i de faglige 
parallelspor: Tage udgangspunkt i børnene, arbejde i nærmeste udviklingszone, arbejde med 
styrkesider, lave holddelinger og at være to voksne. Disse udtryk fortæller, at lærerne tror på og har 
set, at det virker, at pædagogikken tilgodeser de forskellige potentialer i klasserummet, såvel i 
forhold til læring, som i forhold til den individuelle forandringsmulighed.  
 
Omvendt bliver lærerne presset af curriculum. De føler sig presset på Fællesmål 
(Undervisningsministeriet 2006), og at alle elever skal gennemføre en afgangsprøve. Derfor 
begynder de at undervise efter byggeklods metoden – der startes i bunden og så bygges der ovenpå 
klods for klods, trin for trin. Når der arbejdes efter princippet faglige byggeklodser, ses det, at det er 
her, det bliver svært at være inkluderende, det er her, at der er for mange børn, der ikke magter denne 
form for skole, denne form for undervisning og denne form for socialt samvær. Disse elever magter 
ikke denne skoleform:  
 
 Så kan de bare ikke følge med. Altså hvad søren skal du andet end at være fræk eller – 
 eller sætte dig hen og sove, eller pjække? 
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Sammenfattende til den didaktiske del, kan det siges, at lærerne tror på og ved, at parallelle spor 
virker i en inkluderende praksis, men at de føler sig pressede af formelle krav, de føler sig alene og 
usikre på, om de kommer hele vejen med de parallelle spor. Derfor vælger de at bygge deres 
undervisning op som faglige byggeklodser, og derigennem opnår de at komme til at tænke 
ekskluderende i forhold børns kompetencer målt op mod faglige krav: 
 
 Så sidder vi så med en, som er fagligt svag, og som ikke, som ikke får optimalt ud af 
 læringssituationen her. Men vi kan sagtens rumme ham, fordi det er jo ikke en, der er 
 AKT (adfærd, kontakt og trivse, Red.l) elev på den måde, at han reagerer udadvendt og 
 bla bla bla og forsager larm, altså, så, så, så jeg tror det med rummeligheden, det har 
 meget med AKT delen at gøre, fordi man altså, det er så for øvrigt også noget, som 
 vi så var inde på i den samtale, jamen ville det så hjælpe noget, at man flyttede ham 
 over på en specialskole? Det vil selvfølgelig være vores påstand, at han ikke sidder i 
 en klasse med 24 elever, men at han sidder på et hold med 5 eller 6 eller 8. 
 
 
Det kognitive felt 
 
 Mentale inklusions ”fremmere” Mentale inklusions ”hæmmere” 

Det kognitive 
 
 
 
 
 
 
 

Forskellige læringsstrategier 
 Der er nogen børn, hvor 

små grupper kunne gøre 
meget. 

 De har alle sammen lige 
meget ret til at få 
undervisning, lige der hvor 
de er. 

 Alt afhængig af hvor de er 
henne – jo mere 
(differentierer) materiale 
der er af den slags, jo 
nemmere er det at 
integrere de svage i 
klassen. 

 Dels har vi nogle 
professionelle lærere, som 
kan deres faglige værktøj. 

De dygtigt og de udygtige 
 Vi skal blive bedre til tage dem, vi 

ved der kan, fra. 
 Specialundervisning – det er dem 

med faglige vanskeligheder. 
 Nogen, de anser 

specialundervisningslæreren som 
en klods om benet. 

 

 
Fig. 6 Figuren viser, hvorledes tænkning omkring det kognitive, kan virke som fremmende eller hæmmende for 
inkluderende praksis. 
 
På det kognitive område spores der en vis optimisme i forhold til forskellige læringsstrategier. De 
dygtige lærere, der går ind i dette arbejde, har noget at arbejde ud fra. Det virker motiverende, og 
som en af informanterne sagde:  
 
 Man skal tænke anderledes i dag for at løfte undervisningsopgaven, og de der magter 
 det, de der får inputtene, de tager opgaven, de tager udfordringen. De bliver hammer 
 gode, de kommer til at mestre. 
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Omvendt ses der også nogle forhindringer i feltet med ”mentale hæmmere”. Her skelnes mellem de 
dygtige og de udygtige. Der tales om specialundervisning, og fokus er på de udygtige, som skal 
bringes til at kunne mere, bringes på niveau med klassen. Specialundervisningen benyttes måske, 
men helst i ”gammeldags” form, hvor eleven tages ud af klassen, fordi specialundervisningslæreren i 
klassen kræver samarbejde og åbne døre, og det er der måske ikke tid til. En informant udtrykker det 
på denne måde: 
 
 Det er den lærer, de har, der er afgørende for, hvor meget hjælp de har brug for? 
 Ja, og om de får det, for nu nogen, de anser specialundervisningslæreren, som en 
 klods om benet, fordi det skal planlægges, ikke også, og det skal – det kan ikke nytte 
 noget at komme og sige i døren, hvad man skal lave, og ansvar … på den måde synes 
 jeg, at det går lidt ud over børnene, ikke også. 
 
Denne tidligere så traditionelle tænkning har fokus på et individ- og mangelsyn. I dette felt vil 
lærerne føle, at det ikke er deres ansvar, at nu har de gjort, hvad de kunne og nu må andre tage over. 
 
Sammenfattende om det kognitive felt kan siges, at lærerne ved hvad der skal til, men de føler sig 
pressede og alene om opgaven, og derfor er det tilfældigt om der opstår godt samarbejde lærerne 
imellem eller mangel på samme.  
 
Nået hertil i min analyse vil jeg inddrage interviewet med skoleafdelingen. Dette interview  
kommer til at stå for sig selv fordi: 
 
 Politikere og forvaltningsledelse begrænser sig primært til opgaver og styring i 
 relation til de økonomiske og administrative rammer, mens målsætninger og faglighed 
 overlades til markarbejderne.(Beck, Mortensen, Rasmussen, 1999, side 79) 
 
Af denne udtalelse kan man få den forståelse, at skoleafdelingen kun arbejder vertikalt med 
lovgivning, kontrol og økonomi, men den horisontale bevægelse, der går fra et minimum af 
udskillelse og integration ved støttelærer til nærmest total udskillelse og fuld støtte ved placering i 
specialklasser tager også en del tid og opmærksomhed. 
 
Der verserer den norm, at et godt barneliv, er et liv uden støtte. Denne holdning tillægges ofte de, der 
sætter de økonomiske og administrative rammer, men som en informant udtaler: 
 
 Hvis det er så nemt, altså når man taler om rummelighed, hvis det er så nemt at 
 konstatere, at man bare kan nøjes med at måle, hvor mange børn vi sender udenfor 
 systemet. Spørgsmålet er, om, det er den eneste måde at måle det på? Fordi, at hvis 
 det viser sig at man fastholder nogen børn i et system, hvor børnene har det rigtigt 
 dårligt, så er det spørgsmålet, om det er udtryk for en rummelighed, eller det er udtryk 
 for, vi er blevet tvunget til at børnene ikke må sendes udenfor systemet, ikke? Altså, 
 man kan sige, hvis man ikke sender nogle børn ud, eller segregerer nogen børn, er det 
 så nødvendigvis et gode? For, hvordan har man det så i de klasser? Hvordan har 
 børnene det – som der er tale om?  
 
Udskillelse til specialpædagogiske tilbud kan altså ske i forhold til den store gruppe – klassen – der 
ikke kan rumme det afvigende barn. Jeg tolker denne holdning omkring rummelighed, som ikke 
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inkluderende, men snarere en accept af, at der er voksne, der ikke magter opgaven. Den opgave det 
er at arbejde med gruppen såvel som enkeltindivider for at skabe plads og accept for alle. 
 
Der opleves en integrerende og individorienteret tænkning omkring tildeling af ekstra ressourcer med 
diagnostisk og behandlingsorienteret fokus til følge. 
 
Her må jeg igen fremdrage ordvalget i Den sammenhængende børnepolitik, som skaber noget 
forvirring. Der opfordres til at arbejde for rummelighed i skoler. I ordenes yderste konsekvens 
betyder det, at rumme børnene rent fysisk. Samtidig skal der arbejdes på at skabe økonomisk 
incitament for fortsat inklusion af børnene, hvilket igen må betyde, at der skal skabes nogle 
inkluderende processer i skolerne omkring de enkelte klasser. At økonomien er indblandet her, må 
tolkes sådan, at vilkårene må tilpasse sig økonomien – eller at økonomien må tilpasse sig vilkårene? 
Ordet inklusion leder tankerne hen på at vilkår og økonomi må tilpasse sig hinanden. Det er ikke 
børnene der er i centrum. 
 
Skoleafdelingens pædagogiske arbejde med inklusion i skolerne ”drukner” nemt i 
ressourcetildelinger og visitationsarbejde. Dog sættes der også forebyggende tiltag i gang med 
økonomisk støtte. Således er SIS (Skolen i skolen), Lp-modellen og ekstra holddeling på 7. årgang 
tiltag, der pt. støttes af ekstra tildeling fra kommunal side. 
 
Men hvem er det, der påvirker inklusionen i skolen? Skoleafdelingen tager ikke kredit for det, men 
udtaler:  
 Vi kigger jo indad i vores systemer, og siger det er lærerne, der skal være mere 
 rummelige. Men spørgsmålet er, om ikke også det er en anden part, som skal udvise 
 stor rummelighed, og som ikke altid gør det, nemlig forældrene.  
 
Her bringes forældredelen så på banen, men som en boomerang vendes den til lærerne igen:   
 
 Lærerne kan gøre meget for om forældrene er trygge ved situationen eller ej. 
 
På trods af at den personlige rummelighed kan betragtes som en overordnet værdi i kommunen, hvor 
politikerne formulerer målsætninger for hele personalet, deres møde med brugerne og hinanden, 
fremgår det af analysen, at andre parter tillægges at have størst andel i ansvaret for, om inklusionen 
er vellykket eller ej. Alligevel udtaler en informant:  
 
 - hvis jeg ikke er ret god til rummelighed, det bliver jeg sandsynligvis ikke kaldt til 
 møde på forvaltningen. 
 
Sammenfatning på del 1 
  
Som det fremgår af denne del, skolens stemme og skolernes forståelse, så taler praktikerne ind i alle 
fire diskurser og samtalerne bliver tvetydige og forplumrede, fordi det ikke fremgår udfra hvilken 
dagsorden, der tales.  
 
Lærernes definitionsmagt i forhold til de dominerende opfattelser forbliver uimodsagt med 
efterfølgende stigmatiseringsprocesser til følge. 
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Det fremgår ligeledes af informanternes udtalelser, at de ikke selv er bevidste om denne dagsorden, 
dels i hvilken diskurs de er forankrede og dels i forhold til handling. De bevæger sig rundt omkring 
nogle ”mentale hæmmere” og nogle ”mentale fremmere”, som utydeliggør deres mål. Dette får 
lærernes fremtræden i klasserummet til at virke tilfældig. De ved, hvad der skal gøres for at skabe 
inkluderende processer, men de føler sig pressede af bl.a. forældre og formelle krav omkring 
Fællesmål og afgangsprøver. 
 
Hvorledes bringes lærere i en position, hvor de handler på en måde, der virker befordrende for 
udvikling? 
 
Single-loop og double-loop læring 
Hvis jeg anskuer denne problematik: At befordre udvikling, vil det kunne tydeliggøres, hvis jeg her 
trækker Chris Argyris tanker omkring single loop læring og double loop læring ind. Denne 
tankegang bygger på organisatorisk læring, og har som grundopfattelse, at en organisation skal 
opfylde bestemte formål gennem handling. Således kan vi sige, at skolen har som formål at undervise 
og danne børnene gennem undervisningsvirksomhed. 
De handlinger, der sættes i værk, kan enten munde ud i et match eller et mismatch. Såfremt det ender 
med et mismatch, så kan læreren forsøge sig med en anden mulighed inden for samme 
forståelsesramme. Der vil her være tale om single loop læring. Single-loop læring er en form for 
refleksion, som tvister handlingerne indenfor samme set up. Læreren kan også forsøge at overskride 
den ramme, der er sat, forsøge at ændre på de styrende variable, og dermed sætter hun sig i en double 
loop lærings situation (Argyris i: Illeris, 2006). Hun ændrer på rammesætningen ved at ændre på de 
styrende variable.  
 

 
Fig. 7 Figuren viser single-loop og double-loop læring. Det ses at en ændring af de styrende variable er betingelsen for 
skiftet mellem single-loop læring og double-loop læring. 
  
Ud fra modellen kan det tolkes, at det kun er den læring, der fører til ændret praksis, der er 
interessant, men modellen kan også tilskrives, at der bygges videre på allerede udviklede 
forudsætninger. Allen Dyson og Frances Gallannaugh udtrykker det på denne måde: 
 
 Udvikling af inklusion handler om, hvordan skoler håndterer ”grus i maskineriet”. 
 Hvis de gør dette ved at undersøge deres egen praksis med henblik på at udvikle 
 alternativer, er der gode chancer for, at disse alternativer er mere inkluderende end 
 den eksisterende praksis (Dyson & Gallannaugh, 2008, side 177). 
 
Altså, hvis der kommer en tilstrækkelig forstyrrelse af den eksisterende forståelsesramme til at 
læreren og/eller skolen problematiserer den og forandrer den, så sker der double-loop læring. 
Hermed øges chancerne for, at praksis bliver mere inkluderende. Forstyrrelsesprocesser kan på den 
måde være mekanismer, som lærere og skoler bør byde velkommen og bruge med henblik på at 
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bliver mere inkluderende. Forstyrrelser på denne måde, vækker lærere til live - og til ændret 
handling. 
 
Dette leder mig hen til næste afsnit, hvor det vil være oplagt at kigge på, hvilke metoder, der kan 
skabe et berigende og ansvarligt samarbejde blandt de voksne i skolen. 
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Del 2. Hvilke strategier synes egnede til at kvalificere skolernes bestræbelser? 
 
Nået hertil bliver det tydeligt, at der skal noget handling - noget aktion - til for at støtte og 
imødekomme lærernes og skolernes indsats omkring inkluderingen af flest mulige børn, og samtidig 
få skabt den åbenhed der gør, at de voksne kan støtte hinanden, når deres personlige tærskler 
udfordres.  
 
Som konsulent bliver det også tydeligt, at det bl.a. er mig, der skal være facilitator i denne proces.  
 
Vejen at gå ligger således næsten åben, idet en del skridt allerede er taget ud på denne vej, bl.a. i 
form af konsultative møder med familier, skole og PPR, hvor der forsøges skabt andre narrativer 
omkring problemstillingerne, og hvorigennem alternative undervisningsformer og tilgange til 
undervisning synliggøres.  
At påpege dilemmaer vil være en del af vejen, idet der så vil tages udgangspunkt i de perspektiver og 
forklaringer, der iagttages. De bliver italesat og gjort synlige med henblik på udvikling. 
Det er tydeligt, at der er en modsætning mellem pædagogikken, der indeholder viljen til at arbejde 
inkluderende, og så en pædagogik der vil opdrage elever og forældre til at være rummelige. Også det 
vil fremstå som et dilemma. 
 
På trods af denne drejning i tænkningen i forhold til psykologers tidligere rene medicinske-
psykologiske tilgang, ses lærernes magtesløshed tydeligt, og hos mange er der stadig et udtalt ønske 
om, at andre tager over på en problematik, og det ideelle: helt at fjerne problemet (læs: barnet). 
Når jeg som konsulent møder denne attitude hos en lærer, og ikke imødekommer ønsket om 
eksklusion, men i stedet påpeger andre pædagogiske veje, så oplever læreren, at jeg er uduelig, at jeg 
er kommunens forlængede spare-arm, og ikke har forståelse for de besværligheder, som denne lærer 
befinder sig i. Altså opstår der en situation, hvor begge parter oplever stor frustration, hvilket ikke 
just er til gavn for barnet/børnene. 
 
 Inklusion handler grundlæggende om at tænke og tale, at evaluere og raffinere og at 
 rette sit fokus på udviklingen af en inkluderende kultur (Ainscow, 2008). 
 
Men hvordan deler konsulenten viden med lærere på en måde, der samtidig udviser respekt omkring 
det stykke pædagogiske arbejde, som lærere gør? Hvordan problematiseres deres professionelle 
virke? Og hvordan kommer lærere til at kigge på egen praksis på en respektfuld måde? 
 
At være skarp på, hvilken slags viden der er på spil i forskellige situationer, vil være en befordrende 
vej til det respektfulde samarbejde. 
 
Videnformer 
Når vi anlægger den optik på viden, at videnformer har tre identiteter, nemlig videnskabelig viden 
frembragt ved systematisk viden produktion, professions viden som er viden om, hvad lærere kan og 
bør gøre, samt hvad der virker, og den praktiske viden, som er bundet op i rutiner og reflekser, og 
knyttet til underforstået værdier, normer og holdninger - den tavse viden, så bliver det tydeligt, at den 
praktiske, tavse viden skal kvalificeres ved hjælp af den videnskabelige viden og således hæves op til 
professions viden. (Plauborg, Andersen, Bayer, 2007). 
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Til diskussion står så spørgsmålene:   
 Hvorledes ser den normale kontekst ud? 
 Hvorfor skal den forandres? 
 Hvad skal forandres? 
 Hvordan skal det forandres? 
 Hvem kan inkluderes i denne i denne kontekst? 
 Hvilke normer og værdier ligger til grund for denne 

kontekst? 
 
Denne proces kan iklæde sig flere former. Når et kriterium samtidig er, at lærere skal føle, at de 
følges mere på vej, end det er tilfældet i dag, at der bygges stilladser omkring de nye tiltag og 
lærerens rolle og ageren i det nye, så er kriterierne sat for at kigge på det udbud af pædagogiske 
tiltag, som er fremmende for udviklingen af inklusive processer.  
 
For at tune mig ind på disse spørgsmål, vil jeg ridse nogle handlemuligheder op, som er ”in” i 
kommunen i øjeblikket. De er en del af det tiltag, der står på hylden, klar til at tage ned og anvende 
for de enkelte lærere/team.  
 
Efterfølgende vil jeg brede nogle af disse tiltag ud. 
 
PS-metoden 
PS-metoden, som betyder Positiv Selvindsigt, er en metode, hvor der sættes fokus på barnets 
ressourcer med videooptagelser som redskab. Det er sociale, personlige og faglige kompetencer der 
er fokus på. (KVIS, 2003) Videosekvenserne gennemses sammen med barnet og der gives positiv 
feedback på ”korrekt” adfærd. Metoden er individcentreret og arbejder på den måde ikke direkte med 
inklusion for øje, men mere som adfærdsregulerende og selvværdsstimulerende for det enkelte barn. 
At regulere adfærden hos det enkelte individ vil, hvis processen lykkes, virke positivt ind i 
fællesskabet, men i henhold til tidligere redegørelse for inkluderende processer, må dette betegnes 
som værende en integrerende proces.  
 
ICDP 
ICDP, står for International Children Developement Program (Servicestyrelsen, 2006), og metoden 
er udviklet til sårbare og udsatte børn. Målet er at de voksne omkring barnet skal reflektere over egen 
situation for at opnå en positiv opfattelse af barnet. Metoden er videreudviklet i klasserummet med 
gennemførelse af videooptagelser. Målet er stadig, at de voksne skal opnå en positiv opfattelse af 
barnet Denne seances fokus er imidlertid ikke eleverne, men læreren og lærerens relation til eleverne. 
På samme måde som i PS-metoden fremhæves passager svarende til bestemte kompetencer, og de 
danner udgangspunkt for diskussion omkring enkelte relationsmomenter. Denne metode fremhæver 
og italesætter altså noget praktisk tavs viden hos læreren gennem samtale, og fokuserer derefter på 
alternative muligheder. Det er så op til læreren efterfølgende at holde fast i den nye indsigt gennem 
fornyet praksis i klasserummet. 
 
Dette var to arbejdsmetoder til at blive klog på, hvad der foregår i klasserummet. Ingen af metoderne 
skaber umiddelbart double-loop læring, idet de styrende variable ikke ændres. 
 
Lærerne kan også udvikle omkring den inkluderende praksis på kolleganiveau. 
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Der er en gensidig fordring i den personlige rummelighed. Det er således fundamentale 
mellemmenneskelige kvaliteter som er forudsætning for et givende og værdigt samarbejde. På den 
måde bliver menneskesyn og værdier til vigtige forudsætninger for, at inkluderende praksis lykkes. 
Dermed kan inklusion være op til den enkelte med den optik, som vedkommende lægger ned over 
begrebet inklusion, og derfor bliver det svært at ”pille” ved, svært at udvikle på uden at overskride 
den enkeltes grænser. Omvendt kommer den enkelte lærer til at stå alene med problematikkerne i sin 
klasse, føle sig alene og ”uset” og dermed i risiko for at føle sig magtesløs overfor opgaven. 
Opgaven bliver at skabe en åbenhed, der gør, at personalet kan støtte hinanden, når den enkeltes 
rummelighed udfordres, siger B. Rasmussen (Beck, Mortensen og Rasmussen, 1999) Dette arbejde 
kan foregå i reflekterende team.  
 
Refleksionsrum 
Den reflekterende praktiker bliver et vigtigt fokuspunkt for inkluderende processer, idet det er her 
grundlaget for nye forståelsesformer og handlinger skal findes. Refleksionsrum hvor kollegaer 
mødes og stiller hinanden de vigtige spørgsmål: Hvorledes forstår vi dette? Hvad mangler vi at 
forstå? Hvorledes kan vi også forstå? (Nielsen & Hertz, 2005). Disse møder er som sagt vigtige, men 
det fremgår også af interviewmaterialet, at lærere er pressede på tid, og hvis disse snakke i 
refleksionsrummene ikke bliver praksisnære og fører noget med sig hurtigt, så dør i det i den travle 
hverdag, udtrykt ved en af informanterne: 
 
 Det er i hvert fald vigtigt med nye tiltag, at man, at man kan se, at det her kan blive en 
 hjælp i hverdagen. Jeg har somme tider oplevet, at man går i gang med et eller andet, 
 som egentlig ikke hænger sammen med hverdagen, og så, og så hænger folk, så er det 
 træls. 
 
Udover refleksionsrum forekommer der forskellige former for møder med familier og skoler.  
 
Konsultative møder 
Konsultative møder er møder, hvor skolen mødes med PPR og måske familien, for at belyse en 
problemstilling, for at mødes og dele synspunkter om barnet fra de forskellige ”rum”: hjem, skole, 
SFO, mm. I dette møde kan narrativer være en del af indholdet.  
Når der fortælles narrativer, når der skabes sammenhæng i elevens tilværelse gennem forskellige 
historiefortællinger (Stern i Riber, 2005), så er det igen læreren – og måske forældrene, der skal ud 
på egen hånd og agere i forhold til den nye viden tillagt den forståelse, som læreren tillægger. I dette 
forum bringer lærerne oftest enkeltbørn i vanskeligheder ind, og det med en forventning om, at 
problematikken løses og/eller fjernes. Den samtale på systemisk grundlag, der ligger til grund for den 
type møder indeholder imidlertid ikke pakkeløsninger, men lægger op til at lærerne selv kommer 
frem til en løsning, ser en ny vej i forhold til problematikken, og så selv efterfølgende går ud og 
handler på det.  Det er vældig befordrende for den enkelte lærer, såfremt teamet sidder med til 
mødet, idet der så vil være et ”handle-fællesskab” efterfølgende. 
 
Alt i alt vil disse metoder til belysning af problematikker overlade den efterfølgende handling til 
læreren og dennes opnåede indsigt, idet mødet enten i refleksionsrummet eller det konsultative møde 
ikke indeholder en handledel. 
 Vilkårene er så, at læreren skal ud i klasserummet blandt ca. 26 elever og omsætte denne nye 
teoretiske indsigt i en praktisk hverdag. 
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Disse metoder er afprøvet og bliver afprøvet i min kommune med vekslende succes. Metoderne har 
haft deres udspring i specialpædagogikken, og er siden blevet overført til folkeskolen som en del af 
en ”værktøjskasse” af handlemuligheder til at agere rundt med i hverdagen. Den enkelte lærer/det 
enkelte team har selv stået for at effektuere disse metoder, og at gennemslagskraften har været så 
ringe, skyldes måske, at den læring, der har fundet sted for de voksne, har været single-loop læring, 
hvor de voksnes grænser ikke har været udfordret, hvor de styrende variable ikke har være under 
forandring. 
 
Spørgsmålet er: Hvordan kan lærerne både få viden på professionsniveau og samtidig føle sig klædt 
på til at gå ud og arbejde anderledes i forhold til den børnegruppe de pt. har, og som er et vilkår.  
Hvorledes skabes et praksisfællesskab, hvor double-loop læring kan foregå? 
 
At lade konsulenterne blive deltagere i processerne, kan fremme, at læreres læring kommer i fokus, 
at lærernes grænser udfordres, og at der derved skabes grobund for tryg double-loop læring. 
 
Aktionslæring og Lp-modellen er begge modeller, der dels har en analyserende indgang, men 
derefter kvalificerer begge modeller sig på en handledel, hvor læreren gennem valg af metoder, f.eks. 
kollegaobservation eller ICDP, går ud i praksis for at ændre enten undervisning eller relationen. 
Begge modeller vil være et bud på double loop læring for lærere på grundlag af professionsviden 
anvendt i analysefasen.  
 
Aktionslæring 
Aktionslæring er en arbejdsmodel, hvor deltagerne er i en læringsproces med eget projekt. 
Aktionslæring har til formål at udvikle undervisningen ved løbende at eksperimentere med at 
observere og reflektere sammen med sit netværk over konkrete undervisningssituationer. Dette for at 
skabe praksis nær viden og udvikling (Plauborg, 2007). Lærerne skal være parate til at vurdere 
eleverne ud fra andre kriterier end de faglige præstationer og samtidig anerkende, at de bør være 
undersøgende på, hvorfor nogle elever ikke lærer nok (Dyson  & Gallannaugh, 2008). 
 
Dette er en langvarig proces – K. Weinsten (Weinsten, 1998) anbefaler seks mdr. pr. projekt. 
Lærerne kan risikere at gå i stå i dette projekt og under alle omstændigheder kræver det en del at 
holde fokus. Derfor er denne tidshorisont også minimeret, når der arbejdes med Aktionslæring i 
folkeskolen. En lærers hverdag er fyldt med levende mennesker, der interagerer med hinanden og 
sætter sig i læringssituationer og planlagte læringsforløb, hvor der hele tiden opstår nye muligheder 
og problematikker. Vigtigt er det, at fokus først og fremmest er læreres egen læring - og det er 
lærerne selv, der afgør, hvad der er relevant at lære. Alle processer tilstræbes 3-delt; nemlig skabe 
indblik i, hvad der befordrer elevernes læring, indhøste erfaringer med elevernes modtagelse af den 
nye form, samt udvikling af strategier i forhold til aktiviteter og elevreaktioner på samme. På denne 
måde udvikler lærerne et analytisk blik for praksis, og de får hævet noget praksis viden op til 
professions viden. Derefter etableres kollegaobservationer med efterfølgende didaktiske samtaler i en 
stram struktur, hvor fokus forsøges holdt på de aktioner, der er sat i værk – på lærerens forandrede 
praksis (Plauborg, 2007). 
 
Nogle lærere er villige til at arbejde med deres egne grænser, andre har sværere ved det. Der nævnes 
at kollegaobservationer kan være vejen. Dette kan være særdeles vanskeligt, da der er nogle 
personlige grænser, som bliver presset. Det kan være svært at finde plads til sig selv, hvis dette ikke 
er et formaliseret samarbejdsmønster. Det kræver professionalisme, kontakt og gensidighed i 
relationerne, uden at dette gøres formelt og upersonligt. Gennem Ationslæring kan denne metode 
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formaliseres på en god måde, hvor flere lærere har samme mål for øje, nemlig at være en støttende 
og udfordrende ressourcegruppe for hinanden, og sammen skabe et læringssted. I disse processer 
bliver de klædt på til de efterfølgende didaktiske samtaler (Weinstein, 1998). 
 
Den nyskabelse og den fremadrettethed, som lærerne oplever ved at skabe en historie omkring deres 
egen undervisning og fokusere på den givne opgave, erstatter den problemløsningstrang, som tit 
præger skoleverdenen. 
 
På samme måde kan LP-modellen også være vejen, hvor der kigges professionelt på 
problematikkerne. 
 
Lp-modellen 
Lp står for læringsmiljø og pædagogiske planer.  
 
Thomas Nordahl giver et bud på arbejdet med dette. Han giver klart udtryk for, at tiltag og strategier, 
der bygger på forskningsbaseret udviklingsarbejde, er en mangelvare (Nordahl, 2007). Desuden 
hævder han: 
 
 ”LP-modellen er en pedagogisk analysemodell basert på systemteori og forståelse av 
 læringsmiljøets betydning for elevenes sosiale og faglige læring” (Nordahl, 2005) 
 
Modellen anvendes af lærergruppen, for at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag med 
udgangspunkt i de udfordringer, som findes i hverdagen og med den forståelse, at individerne kan 
påvirke systemet. Det ikke er systemet, der er bestemmende for vores handlinger. 
 
Den systemiske tankegang ligger til grund for analysemodellen, som er en struktureret mødeform for 
et team af lærere. Når denne lærergruppe benytter en form, hvor kommunikationen og indholdet 
løftes ind i analysemodellen, opstår der en metakommunikation, hvor der vil blive udviklet og 
anvendt professions viden. 
 
Der arbejdes på konteksten og læringsmiljøet her og nu, og individtilgangen til forskellige 
problematikker søges fjernet fra dette forum - løftes evt. over i et andet forum til et mere langsigtet 
træk. Når en problematik er fremlagt, kigges der på opretholdende faktorer, og derefter på, hvilke 
tiltag, der kan sættes i værk.  Det er lærernes refleksioner, drøftelser og fokus på egen rolle som 
lærer, der giver resultater. PPR deltager med en vejleder ind i denne proces, og læreren, der har bragt 
problematikken ind i mødet, går derfra med konkrete handleanvisninger og er forpligtet på at skabe 
en forandring i klasserummet - evt. med kollegers hjælp, og altid med deres støtte, samt give en 
tilbagemelding på de efterfølgende møder, der afholdes med 14 dages mellemrum. Altså, skal der 
forekomme et synligt resultat på handlingen. 
  
 Lærerne skulle utvikle kompetanse i kartlegging og analyse av elevenes læringsmiljø 
 og kunne se sammen henger mellom betingelser i dette læringsmiljøet og elevenes 
 atferd (Nordahl, 2005, side 630 ). 
 
Evalueringen viser, at der er en sammenhæng mellem de kontekstuelle betingelser og elevernes 
handlinger i skolen. På den måde bliver det tydeligt, at pædagogik handler om interaktion og 
kommunikation i klasserummet. I LP-modellen betragtes relationer som kontekstuelle fænomener, 
og det er i disse kontekstuelle fænomener, at problemadfærd skal betragtes. Ved at fjerne 
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opretholdende faktorer for denne problemadfærd reduceres udviklingsrisici, samtidig med at 
forskellige beskyttelses faktorer kan udvikles, opretholdes og forstærkes. Dette vil virke fremmende 
for kompetencerne i klasserummet. 
 
Det drejer sig om nytte og dannelse. Lp-modellen gør, at modsætningerne kan fremstå i et nyt lys. 
 
 
Lp-modellen og Aktionslæring. 
Lp-modellen og Aktionslæringen arbejder begge med læreres læring. Begge modeller arbejder med 
at lærere ændrer praksis pædagogisk eller undervisningsmæssigt. Derfor vil jeg anse disse to 
modeller for at være egnede til at kvalificere den inkluderende virksomhed. 
For at få et overblik over, hvor Aktionslæring og Lp-modellen arbejder ens, og hvor de adskiller sig, 
har jeg sat de to arbejdsprocesser op i et skema, fig. 8 
 
Stillet op overfor hinanden, ser modellerne således ud: 
 
Aktionslæring Lp-modellen 
Formulering af en problemstilling Formulering af problemstilling 
 Målformulering 
 Indhentning af information 
 Analyse og refleksion 
Iværksættelse af aktioner Udvikling af strategier og tiltag 
Observation af aktioner Gennemførelse af valgte strategier 
Den didaktiske samtale Evaluering 
Bearbejdning af erfaringer Revidering 
 
Fig. 8 Skemaet viser Aktionslæringens og Lp-modellens arbejdsfaser. Den gule farve illustrerer analysefasen og den blå 
farve illustrerer handledelen. 
 
Aktionslæring er en måde, hvor omdrejningspunktet er at udvikle undervisningen ved løbende at 
eksperimentere med og reflektere over observationer af konkrete undervisningsforløb (Plauborg, 
2007). Teamet er sammen om at støtte og observere undervejs i forløbet. Der sættes gang i 
anderledes tænkte forløb, og der er rig mulighed for dels at fremme professionsviden, men også at 
udfordre hinanden på double-loop læringen. 
 
Lp-modellen er en analysemodel, der skal anvendes af lærergruppen for at finde frem til 
hensigtsmæssige pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de udfordringer, som findes i 
skolehverdagen. (Nordahl, 2007). Teamet er sammen grundige i arbejdet med analysen, der skal føre 
frem til en handling. Disse handlinger skal ligeledes fremmes på professionsniveau og ved at 
udfordre hinanden til at ændre praksis, vil det også her være muligt at skabe double-loop læring. 
 
Sammenfatning på del 2 
 
På denne måde arbejder begge modeller for at skabe nogle meningsfulde sammenhænge, hvor elever 
og lærer kan mødes i en anden form, og på den måde sammen skabe nogle meningsfulde 
sammenhænge, og hvor der kan besluttes, hvilke metoder, der er hensigtsmæssige: 
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 Det er den indre struktur som opstår gennem fælles meningsfulde handlinger af 
 kommunikativ art, vi må bestræbe os på at få udviklet (Tetler, 2004). 
 
Såvel Aktionslæring, som Lp-modellen skaber et rum for læreres læring, og såvel Aktionslæring som 
Lp-modellen har en handledel lagt ovenpå analysedelen, som er vigtig – og forskellig fra de andre 
metoder, som jeg har ridset op. Aktionslæringen udvikler på undervisningen og Lp-modellen 
udvikler på den pædagogiske praksis.  
 
Begge modeller skaber et rum, hvor læringen udvikles gennem ændret praksis og med kollegers 
refleksive spørgsmål. I begge former kommer den tavse viden på bordet til et kritisk gennemsyn. Der 
diskuteres og anlægges/tillægges viden omkring problematikken, hvorefter læreren handler – enten 
alene eller med kollegers hjælp.  
 
I Aktionslæring er der tale om en længerevarende proces med flere refleksionsrunder og didaktiske 
samtaler på handledelen. Det handler om at udvikle undervisningen, hvilket kan blive svært at finde 
motivation til ressourcemæssigt, idet alle tre skoler siger, at de har fagligt dygtige lærere: 
 
 Så har vi nogle professionelle lærere, som kan deres faglige værktøj, kan man sige – 
 har deres faglige kompetencer. 
 
Dog vil jeg tillade mig at stille skarpt på denne udtalelse, som kun omhandler fag-fagligheden. Faglig 
dygtighed er for mig, at kunne håndtere såvel fagligheden som relationen i undervisningen, og 
didaktisk sammenkoble dette til en undervisning med parallelle spor afhængigt af den gruppe, der 
skal undervises. Hvis læreren ikke magter at fokusere på elevgruppens potentialer, men vælger at 
gennemføre en byggeklods opbygget undervisning, så tilgodeses for få elever, så mødes og ses for få 
i mødet i undervisningen – det sted, hvor relationen har stor betydning. 
 
I Lp-modellen fokuseres mere på relationen og konteksten end på selve undervisningen. Her er der 
refleksionsrunder på analysedelen, og man kan gentage denne analyse, hvis der er behov for at 
indhente flere oplysninger. Der er tale om praksis nær handlen og med forventet effekt efter blot tre 
uger, ellers skal tiltagene reguleres. Her kan der ligeledes opstå modstand fra lærerside, idet 
modellen ikke arbejder med individtilgangen i medicinsk-psykologisk forståelse, men skal forstås på 
den måde, at de vilkår én elev har uden for skolen, ligger uden for lærerens formåen at ændre på. 
Derfor er det vilkårene i klasserummet, der arbejdes med. 
 
Hvilken form, der vælges at arbejde efter, må afhænge af det enkelte team, deres temperament og 
fokus i forhold til hvor der skal arbejdes. De må aflægge sig den opfattelse, at enkeltelever er ”grus i 
maskineriet” i forhold til lærernes undervisning, og at børnenes vanskeligheder forklares ud fra den 
forståelse, at det er børnene selv og deres familier, der er noget galt med (Dyson & Gallannaugh, 
2008). De må aflægge sig de vaner omkring didaktikken, der bygger op byggeklods for byggeklods, 
og i stedet arbejde i parallelle spor med forskellige læringsstrategier, hvor elevernes potentialer ses 
og mødes – velvidende, at den allersværeste proces er at omlægge vaner og bryde grænser. En 
informant siger det sådan: 
 
 Vi har alle sammen selv gået i skole. Det er i virkeligheden det sværeste at aflære, det 
 er vores egen måde at blive undervist på  
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Først når vanerne er brudt, vil det være muligt at se eleverne som individuelle personligheder med 
mulighed for forandring og udvikling. Når lærerne er i stand til at skabe dette møde med eleverne 
omkring undervisningen, hvor der kommunikeres og handles, hvor der er rum for udvikling og hvor 
alle accepteres og anerkendes for hvem de er, således at tilstedeværelsen bliver ægte, så arbejdes der 
inkluderende. 
 
Når denne viden således kobles med ”mentale fremmere” og ”mentale hæmmere” ses det, at såvel 
Aktionslæring, som Lp-modellens arbejde, bevæger sig i feltet for ”mentale fremmere”. De arbejder, 
hvor tingene kan lade sig gøre – uanset om det er udviklingen af undervisningen, eller det er 
pædagogiske tiltag, der er tale om. Det er det, som jeg kan tage med mig videre i min praksis som 
konsulent i en kommune, hvor jeg møder skolernes lærere i forskellige problematikker. 
 
Dette bør være indgangen til en læring for lærerne, og for de fleste lærere vil denne ændrede indgang 
være starten til double-loop læring med inkluderende processer til følge. Det vil være starten på et 
praksisfællesskab med kolleger, hvor der både udvikles på undervisningen, men også på relationen. 
De lærere, der tager denne udfordring op, vil ende med at mestre relationen i undervisningen. 
 
Disse to modeller for læreres læring vil være vigtig for mig at holde fast i og bringe ind i min egen 
forståelse af min rolle. 
 
Ny indsigt 
 
Nået hertil er det tid at kigge på min egen rolle som konsulent, og min funktion som facilitator for 
inkluderende praksis.  
 
Når jeg udøver praksis som konsulent i form af vejledning og sparring i forhold til lærere, oplever 
jeg som nævnt, at kvaliteten og effekten af mit arbejde er svingende. Dette har selvfølgelig undret og 
skabt stof til eftertanke. Hvilke faktorer udgør succeskriterier i forhold til dette arbejde? Det er vel 
netop at være medskaber på en proces for læreres læring. 
 
Det er blevet tydeligt for mig, at i denne forvirring omkring begreber, forskellige metoder og tiltag 
og handlemuligheder i forhold til forskellige problematikker, er det ikke kun er mig, der står midt i 
det. Mine samarbejdspartnere, lærerne, må opleve dette endnu mere frustrerende og ”tombola-
agtigt”.  
 
Jeg indser nu, at det er lærerne, der skal lære, og dermed bliver min opgave tydeligere. Jeg bliver i 
stand til at sortere metoder fra, som ikke indeholder læring for lærere. Jeg har samtidig den viden, 
der kan facilitere en kvalificering af læreres viden, bl.a. omkring begreberne og deres betydning, 
således vi kan nærme os et sprog, hvor vi forstår hinanden. 
Det er disse budskaber, jeg skal bringe med mig videre. 
 
Der er flere elementer, der er blevet vigtige for mig i processen med dette projekt. 
 For det første skal lærerne ville forandringen.  
 Derefter skal der skabes et tæt og formelt netværk. 
 Der skal arbejdes over tid.  
 Skal konsulenten deltage, så skal også hun være tilknyttet den samme gruppe over lang tid. 

Så lang tid, at der skabes læring. 
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For mig betyder det ikke 3-6 mdr., men 2-3 års arbejde i netværket. På den måde bliver der tydelige 
markeringer af, hvad der lykkes, og hvad der ikke lykkes, og på den måde vil der indarbejdes nye 
vaner og ny viden, som kan trækkes frem, når behovet opstår. 
 
Det er ligeledes blevet tydeligt for mig, at jeg skal sætte stilladser omkring de voksnes inkluderende 
handlinger og understøtte de inkluderende processer, som lærerne gerne vil sætte i gang i hverdagen. 
 
En stilladseringsproces er mulig både ind i Aktionslæring og ind i LP-modellen.  
I aktionslæringsforløb er det oplagt at sætte stilladserne omkring undervisningen. 
I LP-modellen er forløbet næsten analogt. Her er det oplagt for konsulenten at sætte stilladserne 
omkring lærerens handlinger.  
 
At sætte stilladser kan være en vanskelig affære. Et stillads er en støtte til undervisningen og de 
praktiske pædagogiske tiltag, som læreren har besluttet sig at udføre. Såfremt støtten gives korrekt, 
vil læreren tage den alvorligt, fordi den er bygget op omkring hans/hendes projekt. Handlingens 
betydning vil træde frem og blive tydelig. Vi kan gribe fat i det, der observeres og videreudvikle på 
det.  
Er støtten udformet korrekt, så er læreren i stand til at gøre den overflødig: Hun vil have sin 
professionsviden clearet af med sit team således, at når hun står i sin praksis, vil hun på fornemste vis 
få nedenstående trin til at ske (Lindén, 97): 
 
 at have hørt om 
 at kunne huske 
 at kunne reproducere  
 at kunne anvende  
 at have forstået  

 
Nået hertil er den nye praksis i forhold til projektet/problematikken blevet til en subjektiv viden 
således, at den kan bruges instinktivt. 
 
Hvis skolernes inkluderende praksis skal kvalificeres yderligere, vil min rolle som konsulent være at 
sætte stilladser omkring læreres læring. På skoler hvor der foregår strukturerede forløb med Lp-
modellen, som på skolen i Vest, eller hvis Aktionslæring sættes ind på andre skoler, vil opgaven 
være synlig og ligetil, fordi læreren dermed vil have en selvforståelse af sin egen rolle som aktør. 
 
Men på de skoler, hvor der ikke er fokus på læreres læring, men på forskellige mødeformer som 
konsultative møder, supervisionsmøde og sparring med lærere, vil opgaven være af en anden art. Her 
skal det nemlig først klargøres, at det handler om læreres læring, at læreren er aktøren og dermed den 
handlende - og ikke om at få et barn til at agere anderledes eller en gruppe til at ”makke ret”. Dette i 
sig selv kan være grænseoverskridende for nogle lærere. 
 
Derudover ligger der en opgave i at få læreren til at reflektere over praksisviden, således at den kan 
kvalificeres til professions viden, og dermed øge den indsigt, der ligger til grund for den 
efterfølgende handling. En handling, hvor de styrende variable er blevet ændret, hvor mulighederne 
for inkluderende praksis er øget. 
 
Med disse opgaver linet op til konsulenten og til PPR i øvrigt, er det tydeligt, at det pædagogiske ”P” 
i PPR i disse år er ved at komme markant mere på banen. De interventioner, vi som fagfolk skal 
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arbejde med nedtones - og på den måde kommer en større del af konsulentens arbejde til at ligge i det 
pædagogiske felt modsat tidligere, hvor det var det individualiserede arbejde, der fyldte meget. 
 
Konklusion 
 
Udviklingen af en inkluderende skole har været undervejs længe, og mange tiltag er taget til, at 
denne tænkning kan udmøntes i praksis. Rent tidslinjemæssigt kan udviklingen følges med start ved 
underskrivelsen af bl.a. Salamancaerklæringen. Det videre forløb har været, at staten har indarbejdet 
forskellige tiltag i lovtekster og bekendtgørelser. Kommunerne er senest blevet pålagt at gennemføre 
lignende øvelse gennem Den sammenhængende børnepolitik, som kommunalt ansatte nu arbejder 
efter. 
Der ses tiltag i skolerne, oftest på ledelsesinitiativ til at italesætte inkluderende holdninger blandt de 
voksne i håb om, at dette vil have en afsmittende effekt i hverdagen blandt børnene.   
Nået hertil er det klart og tydeligt, at der også skal andre og mere praksisnære tiltag i gang for at 
nærme os målet: inklusion. 
 
Gennem dette masterprojekt har jeg søgt viden om skolernes viden og tænkning, dels omkring børn, 
men også omkring den opgave, som de står midt i, nemlig inkluderende virksomhed. Jeg har søgt en 
forståelse af praksis, således at jeg er i stand til mødet i de snitflader, som lærerne bevæger sig rundt 
i. Jeg har søgt en viden, der kunne fortælle mig, hvad skolerne er villige til. 
 
Det blev tydeligt for mig gennem mine fokusgruppeinterviews, at læreres tænkning omkring det 
sociale, det didaktiske og det kognitive kan have såvel en fremmende effekt i forhold til inkluderende 
praksis såvel som en hæmmende effekt.  
 
For at skabe mulighed for kvalificering af inkluderende praksis er det nødvendigt at fokusere på den 
fremmende tænkning og de handlinger, der følger denne tænkning. Lærerne giver oftest udtryk for, at 
de er vidende om dette, men at de ikke magter at handle på det. 
 
Med denne nye indsigt har jeg kvalificeret min rolle som konsulent. Jeg har kvalificeret min indsigt i 
de præmisser der fremmer inkluderende virksomhed, og er blevet opmærksom på dem som hæmmer 
inkluderende virksomhed. 
 
Den indsigt bringer mig frem til, at lærerne skal kvalificeres på en anden og mere praksisnær måde. 
Aktionslæring eller Lp-modellen er gode bud på en sådan kvalificering. At det lige netop er 
problematikker fra dagen før eller ugen før, der bringes op i et sådant forum gør, at der er større 
sandsynlighed for følelsen af ejerskab. Ejerskab i forhold til at møde eleverne i fællesskabet i 
samarbejde med forældrene, i forhold til at skabe klasserumsledelse og med mulighed for at være 
proaktiv i forhold til problemer. På den måde får eleverne mulighed for at være til stede i 
fællesskabet, føle sig accepteret og delagtig, samtidig med at de udvikler sig personligt. 
 
På den måde tilgodeses de krav, der stilles til en moderne inkluderende skole. 
 
Både Aktionslæring og Lp-modellen giver rum til at inddrage forskellige metoder i udviklingen af 
strategier og tiltag. Denne egenskab gør, at der her ikke er tale om en total dekontekstualisering, men 
snarere om en omorganisering af tidligere praktisk viden, der nu hæves op til et professions niveau, 
og bliver en del af en større helhed.  
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Det er derfor min overbevisning, at det er med de voksne, der har deres gang omkring børnene, at det 
næste stykke arbejde i forhold til inklusion skal gøres. At lærerne føler sig alene i deres bestræbelser 
på at gøre det rigtige, understreger blot vigtigheden af, at der skal skabes nogle samarbejdsfora, hvor 
læreres læring kommer i fokus på en organiseret og respektfuld måde.  
 
Det er også her, at jeg som konsulent kan facilitere arbejdet, dels ved at være vedholdende omkring 
aktiveringen af den videnskabelige viden og dels ved at befordre en double-loop læring hos lærerne. 
 
På denne måde imødegås lettere det krydsfelt mellem de inkluderende krav versus Fællesmål og 
afgangsprøver. På denne måde imødegås det dilemma, at nogle børn rummes af nogle lærere og ikke 
af andre. På denne måde vil lærerens inkluderende tænkning udmønte sig i inkluderende handlinger 
frem for integrerende. 
 
Min læring kommer til at ligge i vedholdenheden omkring processerne og anvendelsen af viden ind i 
praksis på en respektfuld måde. Gennem disse møder med lærere, skal jeg nok komme i mismatch 
situationer, der kan bringe mig ind i en double loop læring. 
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Resumé – Skolen i Øst 
 
Vi jo tager de elever vi får, og når vi så hører antallet af ønsker om segregering fra kommunens 
skoler, så varierer dette tal jo fra 5 børn til 35 børn pr. skole. Men vi kan have vanskeligt ved at 
fastholde rummeligheden. Vi bliver skåret i støtten, og der kommer også flere børn. Idealet er vel en 
høj faglighed, men sådan er virkeligheden ikke, fordi vi er nødt til at påtage os den større 
”opdragelsesopgave”, der ligger i nutidens skole. 
 
Derfor kommer AKT (adfærd, kontakt og trivsel) rigtig meget på banen. De har nok at lave. 
 
Men omkring det faglige, der er vi blevet bedre, og så arbejder vi i team omkring klasserne. Det er en 
styrke, at man ikke står alene med problematikkerne, men at teamet kan sætte ind sammen. Vi 
arbejder hen imod, at en synliggørelse og italesættelse af de personlige egenskaber i teamet, på den 
måde, at der snakkes om: Hvem har de egenskaber, der skal til i forhold til den og den. 
 
Eksklusion og inklusion – det ville somme tider være optimalt med integration. Altså små klasser her 
på skolen, hvor fagligheden kunne varetages for dem, der har det skidt med at lære sammen med 24 
kammerater. De kunne så integreres i deres stamklasser i de fag, som de kunne magte. 
 
Det er personligt, hvornår nok er nok. Når man bliver presset og føler sig bremset, og ikke kan hente 
flere ressourcepersoner ind, så er nok nok. Når fællesskabet og lærerkræfterne bliver ramt, så er nok 
nok. 
 
Hvordan definerer vi egentlig begrebet rummelighed: Sidder han der bare? Er han en del af 
fællesskabet? Bidrager han med noget? Er han blot en belastning? På den måde kan vi godt være 
rummelige, der kan vi godt pålægges at være rummelige – men er det nødvendigvis barnets tarv? 
 
Det er i den sammenhæng, at det er nødvendigt, at forældre og skole trækker samme vej. 
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Resumé – Skolen i Midt 
 
Vi kan ikke øge rummeligheden mere end vi gør i forhold til de adfærdsvanskelige børn, men 
udsagnet om at fastholde rummeligheden, udtrykker jo, at vi har en rummelighed, og der ligger også 
et signal om, at der ikke vil ske en besparelse. 
 
Rummeligheden har forskellige vilkår efter, hvor vi kigger hen i skolen. I indskolingen har vi møder, 
hvor vi sidder og aftaler og informerer omkring det enkelte barn. Vores projekt rullende indskoling, 
har gjort os mere parat til at tage imod forskelligheden. Mere parat til at møde det enkelte barn, hvor 
det er. 
 På mellemtrinnet sidder man aldrig. Som klasselærer ”fiser” man rundt for at samle trådene mellem 
faglærere, AKT (adfærd, kontakt og trivsel) og SIS (skolen i skolen). 
 
Ressourcerne er ikke problemet i indskolingen. Begrænsningen i rummeligheden er, hvis du har alt 
for mange specielle børn med alt for mange specielle aftaler. Så bliver nok nok. 
På mellemtrinnet opleves, at lærernes forskellige børnesyn gør, at de specielle børn løber panden 
imod en mur. De bliver ikke set. Så er nok nok. Som lærer er det stadigvæk de forskellige børnesyn, 
der slider mest – at skulle rumme kollegaernes måde at møde børnene på (eller ikke møde børnene 
på).   
 
Rummeligheden får for vide rammer, når vi som lærer bliver pålagt at have børn, der burde være et 
andet sted. Og uanset hvad vi prøver og hvordan vi tilrettelægger, så bliver det til nederlag for de her 
børn. Det bliver til mistrivsel. Vi kan rumme mange børn, hvis de trives. Men hvis det handler om 
mistrivsel, så er der en grænse for rummeligheden. 
 
Vores normalbegreb, det skrider, fordi vi skal rumme så meget – nogen gange. 
Vi rummer meget mere end de gør andre steder. Det er måske, fordi der er lagt op til det fra ledelsens 
og medarbejdernes side – det er nødvendigt i forhold til de børnefamilier, som vi modtager. Kunsten 
er at acceptere, at vi har distriktets børn på godt og ondt. 
 
Rummelighed er jo også, at alle børn skal have undervisning ud fra deres eget niveau – 
specialundervisning. Og der skal planlægges lang tid forud, hvis der skal finde et samarbejde sted 
med en specialundervisningslærer. Det er det ikke alle der magter. 
 
De faglige krav/afgangsprøverne gør ikke rummeligheds udfordringen mindre. Men vi prøver at være 
tydelige i vores udmeldinger af værdier, for at forældrene aktivt skal tilvælge vores skole. 
 
Pt. arbejder vi med børnesyn og læringssyn - også for at øge rummeligheden, og få det bedre med 
hinanden, fordi grænserne for rummelighed er afhængig af de enkelte lærere, den enkelte ledelse og 
stedets værdier. 
 
Skoleafdelingen har vi ikke så meget kontakt med, men nogen gange kommer der noget, som skal 
udfyldes, en undersøgelse eller sådan noget, og det skulle helst have været afleveret i går. 
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Resumé – Skolen i Vest 
 
Rummelighed er personafhængig. Nogle lærere er i stand til at rumme så godt som alle børn. Andre 
lærere har en overligger, der ligger noget lavere. 
 
Menneskesyn og menneskeforståelse er vigtige parametre. Rummelighed handler om for nogle 
lærere: At være rigtig eller forkert.  
 
Forældresamarbejde og kommunikation er meget vigtig: Måden hvorpå læreren formidler 
tilstedeværelsen af alle børn i forhold til forældre, kolleger og andre elever er vigtig. Det handler om 
tillid og tydelighed. 
 
En god lærer har relationskompetence, ledelses/organisationskompetence og er fagligt dygtig. 
Grænsen for rummelighed går lige præcist til, hvor lærerens relationskompetence rækker. 
 
Nok er nok, når det er med livet som indsats, man går på arbejde. Systemerne er for dårlige til at 
snakke sammen – informationerne imellem forskellige instanser er nærmest ikke eksisterende, med 
det til følge, at det ikke bliver trukket samme vej. 
 
Kommunen er for økonomisk kortsynet. En ordentlig indsats nu vil ofte afværge massive problemer 
senere i barnets liv. Når 3. barn fra en familie kommer i lignende vanskeligheder som sine søskende, 
så behøver det ikke at tage så lang tid at få kommunikeret sammen i de forskellige instanser - og sat 
noget effektivt i værk. Det handler både om økonomi og kommunikation. 
 
Rummeligheden har for vide rammer: Hvis børnene ikke lærer, det der er muligt ud fra deres eget 
potentiale, og hvis de ikke trives socialt. Og de to ting følges jo tit ad. 
Det kunne være dejligt, hvis den tidlige indsats var rigelig og tidlig inden tingene eskalerer. 
 
Kollegaobservation, effektivt tolærersystem, Lp-model er veje, der udvikler og øger rummelighed. 
 
Hver klasse har jo sit eget liv, så man kan ikke bare give en opskrift: Nu gør vi sådan og sådan. 
 
Der er en (langsom) bevægelse i specialundervisningen over mod det mere konsultative, men 
vejlederfunktionen er svær. Man skal passe på ikke at give for mange gode råd. 
 
Faglige krav virker bremsende for arbejdet med inklusion. 
 
Differentiering og holddeling fungerer bedst i indskoling og på mellemtrin. I overbygning kommer 
de faglige krav tæt på, afgangsprøven nærmer sig, og klassen undervises i det samme 
udifferentierede pensum. 
 
Tildelingen og løfterne fra kommunal side står ikke mål med virkeligheden, og bliver ikke overholdt. 
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Resumé – Skoleafdelingen 
 
Vi skal ikke øge rummeligheden, men fastholde den. Det passer med den erklærede politik, idet 
antallet af segregerede elever i kommunen ved sammenlægningen, lå på det niveau, som ministeriet 
anbefalede. Ambitionen er at holde niveauet, dels pga. signalværdien i forhold til lærerne, og dels i 
forhold til, at der kommer flere og flere børn med problemer. 
 
Men kan rummeligheden måles på antal børn, der sendes ud af systemet? 
Hvis børn mistrives og samtidig fastholdes, er det så et udtryk for rummelighed? 
Er det kun lærerne, der skal være rummelige? Hvad med forældrene? 
 
Forældrenes rummelighed kan der arbejdes med. Lærernes informationer skal være positive og 
overbevisende og signalere, at dette er den bedste løsning. Forældrenes grænse nås, når deres barn er 
truet fysisk af andre børn. 
 
Spændende med systemisk tilgang til læringsmiljøet i form af indførelse af Lp-modellen på en af 
skolerne. Spørgsmålet er om de kan holde energien i projektet og trække samme vej, fordi der jo går 
et stykke tid inden, vi vil se afkast og resultater. 
 
Vi skelner ikke mellem om et barn har en diagnose eller ej, når vi forsøger at iværksætte 
pædagogiske tiltag. 
 
Når vi taler om, at der er grænser for rummelighed, så har det noget med økonomi at gøre. Vi halter 
hele tiden bagefter, laver symptombehandling. Og mens vi gør det, kommer der hele tiden nye 
problematikker ind, måske endda i ekstra styrke. Dog er det hele tiden vurderingen af elevens trivsel, 
der afgør placeringen. 
 
Men vi arbejder meget på prioriteringen af at bruge ressourcerne rigtigt. 
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