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1 Afgrænsning af og begrundelse for problemfelt 

 

Undervejs i masterstudiet har jeg  arbejdet med at udvikle en analysenøgle relateret til læse-

pædagogik. Jeg har relateret forskellige begreber, som har været centrale på de enkelte modu-

ler, til videnskabsteorier og paradigmediskussionen og defineret nogle indholdsfaktorer i et 

antropologisk paradigme. Min hensigt har været at finde perspektiver, som kan pege mod en 

anden form for læsepædagogik end den traditionelle, som kort fortalt fokuserer på fonologisk 

afkodning eller forventer, at barnet automatisk lærer sig at læse. Børn, som ikke ’knækker 

koden’ henvises til segregeret specialundervisning i læsning – og ofte sent i deres læringspro-

ces. Der må findes et alternativ, som funderes i viden om læringsprocesser, og som vægter 

flere af læsningens facetter – en  anden form for læsepædagogik, som jeg kalder ’en inklude-

rende læsepædagogik’. 

 

I model 3 på side 16 ses den analysenøgle jeg har udviklet og argumenteret for igennem mine 

tidligere opgaver (Larsen,2004;2004a;2005). Det antropologiske paradigme er kernen for mi-

ne analyser og skal forstås således, at de øvrige paradigmer enkeltvist sættes i spil, da de fo-

kuserer på forskellige problemer og løsningsforslag. Analysenøglen er kompleks, så det er 

nødvendigt at udvælge, hvilke fokuspunkter der skal medtænkes i en analyse af et problem-

felt. Ved at anskue mit problemfelt ud fra alle paradigmer og til sidst relatere analyserne til 

hinanden, kan det antropologiske paradigme give en mere nuanceret forståelse. Denne metode 

må ikke forveksles med, at man efter forgodtbefindende anvender de enkelte paradigmer i en 

sammenblanding, da det vil resultere i en uvidenskabelig og tilfældig analyse! 

 

Dette er udgangspunktet for mit masterprojekt. Min interesse er at definere udviklingsrummet 

for en inkluderende læsepædagogik og pege på nogle udviklingsperspektiver, som kan befor-

dre en sådan læsepædagogik. I en tid, hvor der i folkeskolen er fokus på læsning og færdig-

hedslæring som aldrig før, og hvor den ene internationale eller nationale undersøgelse efter 

den anden giver sit bud på en effektiv læseundervisning og skole, er det nødvendigt at forstå, 

hvordan denne uddannelsespolitiske debat og de politiske initiativer influerer på folkeskolens 

pædagogiske råderum og udvikling. Disse krav stilles samtidig med uddannelsespolitiske 

hensigter og krav om en rummelig, inkluderende skole.  

Det store spørgsmål bliver, hvordan disse krav tilsammen kan tilgodeses i en be-

fordrende proces for folkeskolen – eller er det en håbløs proces, hvor det gælder om at be-

grænse skaderne? Vil den uddannelsespolitiske debat og de politiske initiativer udvikle folke-

skolen i respekt for folkeskolens traditionelle værdier som fx demokrati, alsidighed, selvstæn-

dighed og ansvar, eller vil høj faglighed og læsekompetence forstås isoleret fra skolens vær-

dikontekst og sætte sin egen dagsorden i form af fx  effektivitetsmålinger og automatiske un-

dervisningsprogrammer? Danske elever har selvtillid, er glade for at gå i skole og tror på 
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fremtiden. Det viser flere nye undersøgelser, hvilket i mindre grad er tilfældet i lande med 

kontrollerende og effektive skolesystemer. Så hvordan hæves ’den faglige kvalitet’, uden at 

’overskuddet’ sættes over styr?       

 

Dette er kort formuleret grundlaget for, at jeg i mit masterprojekt vil beskæftige mig med føl-

gende problemfelt: 

 

 

På baggrund af analyse af det læsepædagogiske udviklingsrum i en udvalgt uddan-

nelsespolitisk undersøgelse om folkeskolen ønsker jeg at diskutere muligheden af ’en 

inkluderende læsepædagogik’ ved at formulere udviklingsrum og strategier herfor. 

 

 

 

For at behandle mit problemfelt vil jeg forholde mig analyserende og diskuterende til neden-

stående delområder: 

 

 

- Videreudvikling af analysenøgle som metode til at analysere og diskutere det 

krydspres folkeskolen befinder sig i vedr. læsepædagogik 

 

- Analyse og diskussion af udvalgt uddannelsespolitisk undersøgelse for at define-

re folkeskolens udviklings- og råderum vedr. læsepædagogik som udgangspunkt 

for ’en inkluderende læsepædagogik’ 

 

- Definere og diskutere udviklingsrum og strategier for ’en inkluderende læsepæ-

dagogik’ 

  

 

Problemfeltet tager udgangspunkt i uddannelsespolitiske initiativer på makroniveau, hvor 

fokus er skolen som organisation i den uddannelsespolitiske kontekst, for dernæst på mesoni-

veau at finde udviklingsrum og –strategier for en inkluderende læsepædagogik. Afslutnings-

vis defineres en inkluderende læsepædagogik med henblik på forandringer på mikroplan; der 

peges på, hvorledes meso- og mikroplan kan kobles. Opgaven begrænses til at fokusere på 

organisationsudvikling på makro- og mesoplan med respekt for de pædagogiske, kulturelle og 

organisatoriske processer på mikroplan og deres indflydelse i konteksten. Mesoplanet vælges, 

da niveauet presses uddannelsespolitisk, og da prioritering og rammesætning herfra er afgø-

rende for, om skolens praksis forankres i tidligere praksisser eller udfordres af forandrings-
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strategier. Det betyder, at mikroplanet med den enkelte elevs læringsprocesser i den situatio-

nelle kontekst ikke diskuteres.   

 

Efter en præsentation af visionen om en inkluderende læsepædagogik diskuteres først meto-

deudvikling, som bygger på tidligere studier, og som udvides med perspektiver på kultur- og 

organisationsforståelse, samtidig med at en dilemmatilgang præsenteres og defineres. Dernæst 

analyseres og diskuteres en udvalgt undersøgelse, der betragtes som eksemplarisk for den 

uddannelsespolitiske debat og dermed for forståelse af genstandsfeltet. Efter konklusion på 

analysearbejdet peges på udviklingsrum og strategier for en inkluderende læsepædagogik.  
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2 På vej mod en inkluderende læsepædagogik 

 

Opgavens problemfelt er rettet mod ’en inkluderende læsepædagogik’. Min vision om en in-

kluderende læsepædagogik og forståelse af læsning præsenteres derfor her i starten af opga-

ven. Min hensigt er at målrette læserens opmærksomhed mod min vision, så den kan medtæn-

kes i læsningen af min teoriudvikling i kapitel 3 og 4 og dokumentanalyse og –diskussion i 

kapitel 5. I kapitel 6 sættes fokus på strategier for en ’inkluderende læsepædagogik’, idet spo-

rene fra de øvrige kapitler relateres til en fremtidig pædagogisk praksis på mesoplan. 

 

Visionen om ’en inkluderende læsepædagogik’ tager afsæt i mine tidligere afhandlinger på 

masterstudiet (Larsen,2004;2004a;2005). I kapitel 2 diskuteres først kompetencer i fremtiden 

og indhold i folkeskolen med afsæt i Langagers forskning (2000a;2000b;2003), dernæst defi-

neres centrale begreber i en inkluderende læsepædagogik på baggrund af Sommers syn på 

læsning (Sommer,1998), og til sidst diskuteres specialpædagogikkens rolle i en inkluderende 

læsepædagogik. 

 

2.1 Kompetencer i fremtidens skole 

Samfundet er i gang med en radikal udviklingsproces, hvor de digitale medier har en vigtig 

funktion. Det stiller krav til skolen om, at de kompetencer, som  børn og unge udvikler, også 

skal være aktuelle i fremtiden. Langager (2000a;2000b;2003) forsker bl.a. i, hvad den digitale 

udvikling og fremtid kan betyde for læring i skolen, og dermed hvilke kompetencer der skal 

satses på at udvikle.  

 Langager (2000a) sammenfatter i model 1 de transformationsprocesser, som 

special- og almenpædagogikken i skolen står over for i 4 fremtidige færdighedsfelter: basale 

færdigheder (læse/skrive/regne), kritiske færdigheder (udforskning/udtryk/udveksling), socia-

le færdigheder og kontingente færdigheder (vurdere/fortolke). 

 

Model 1 (Langager,2000a p.188) 
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Skolen må forholde sig til samfundsforandringer, som kræver refleksivitet og differentiering, 

og som gør viden subjektiv. Langager mener, at skolen må vælge enten at forholde sig foran-

drende eller forankrende til fremtiden. Skolen kan ikke samtidig satse på inklusion/individua-

litet/læringsmiljø og på en retraditionalisering med fokus på værdier som pligt, social orden 

og det lærende individ. Det valg får betydning for forståelsen af fremtidens kompetencer. 

 De kritiske og kontingente færdigheder samler Langager (2000b,2003) i en 

æstetisk dimension. Det er de individuelle særegne resurser, hvor eleven oplever at kunne 

tilføre det sociale fællesskab noget unikt. Den æstetiske dimension rummer kompetencer som 

at udtrykke sig originalt, eksperimenterende og ekspressivt gennem forskellige medier, at 

glædes ved at være synlig og performativ, at kunne fortolke og forholde sig kritisk, analyse-

rende og diskuterende til udtryk og at vurdere, vælge og handle i situationer uden entydige 

svar og rutiner. Den æstetiske dimension udvikles og udfordres i skiftende sociale relationer. 

 

Skolens overordnede opgaver kan derfor sammenfattes til at være:  

- basale færdigheder, som er forudsætninger for at kommunikere i samfundet, og som 

prioriteres uddannelsespolitisk 

- sociale kompetencer, hvor eleverne får erfaring med at skabe relationer, omgås hinan-

den og samarbejde. En dimension, der kun sporadisk er indlejret i skolens organisation 

i dag, og som kræver andre skolestrukturer og arbejdsformer 

- ekspressive kompetencer, hvor elevens subjektive fortolknings- og handleberedskab 

styrkes gennem en æstetiske dimension, som er en særlig faglig tænkning, hvor der 

sker en forskydning fra det forstående, objektive og rationelle hen imod det sansende, 

subjektive, situationelle og irrationelle 

 

Langager (2000a) mener, at fremtidens udfordring ligger i at adskille de to læringsveje og –

medier (”Gutenberg” og digitale medier). Den æstetiske dimension og de digitale muligheder 

må ikke absorberes af den traditionelle ’læse/skrive/regne-tænkning’, som det allerede er sket 

i form af fx ’hyggestunder’ og it-rygsæk. Jeg er uenig med Langager i dette og mener, at 

fremtidens udfordring derimod er at nydefinere de basale færdigheder og skabe en pædagogik, 

som samtidig rummer disse og også den sociale og æstetiske dimension. Herved tages stilling 

til og prioriteres de kompetencer, som er nødvendige i fremtiden. Det er på tide, at skolen 

kurs- og holdningssættes og ikke bærer præg af at være et politisk forlig – ’posen er for fuld!’ 

En inkluderende læsepædagogik skal ses som mit bidrag til denne proces. Jeg vil derfor i det 

følgende diskutere, hvorledes læsning kan defineres, når denne kompetencediskussion med-

tænkes. 
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2.2 Læsning i en inkluderende pædagogik 

En fælles forståelse af indholdet i centrale begreber er basis for pædagogisk praksis og udvik-

ling. Denne afklaringsproces springes ofte over af forskellige årsager, og derfor opstår misfor-

ståelser og barrierer, da aktørerne har en forestilling om enten at være enige eller uenige; dis-

kursen er lukket og fastlåst fra starten. Jeg vil diskutere og definere min forståelse af indhol-

det af disse begreber, som er centrale i en inkluderende læsepædagogik: læseprocesteori, 

kommunikativ kompetence, læsning, læseudvikling og læsepædagogik. En inkluderende læ-

sepædagogik relateres til folkeskolens formåls paragraf (UVM,2003) for at se ’om definitio-

nen er holdbar i praksis’. Derefter vil jeg diskutere specialpædagogikkens rolle for at afgræn-

se den i relation til de definerede begreber. 

 

Mine diskussioner er relateret til min teoretiske forståelsesramme, som er udarbejdet i løbet af 

mit masterstudie, og som først præsenteres i kapitel 3. Min læseforståelse og min teoriramme 

hænger uløseligt sammen, men da opgavens emne er læsning, vælger jeg først at diskutere 

mine overvejelser med henvisning til kapitel 3. Ligeledes bygger mine diskussioner på ho-

vedpointer fra mit studie (Larsen,2004;2004a;2005). 

  

2.2.1 Syn på læseprocesteori 

Der har i mange år raset en krig mellem forskellige læsesyn, som kan relateres til kampen 

mellem paradigmerne. Sekventielle læseprocesteorier (fx Elbro,2001) funderet i positivisme 

ser læsning som et produkt af læseforståelse og afkodning med tendens til at vægte afkodning 

og reducere denne til beherskelse af skriftens fonematiske princip. Holistiske læseprocesteori-

er (fx Allard et al,2003) henføres til konstruktivisme og subjektivisme. Læseren konstruerer 

meningen med teksten, og afkodning opfattes som underordnet læseforståelse; i princippet 

kan der foregå læsning uden grafem-afkodning. Læsepædagogiske tiltag  har handlet om at 

finde måder at organisere læseundervisning på, så etablering af læringsmiljøer kan erstatte 

traditionel klasseundervisning. Håkonssons ’stationsbegreb’ (1996) er et eksempel på en or-

ganisatorisk tilgang. Et balanceret læsesyn (fx Frost,2003) tilgodeser såvel sekventiel som 

holistisk læseprocesteori og fokuserer på at finde nye læringsveje for barnet – også ved orga-

nisatorisk planlægning. Herved anlægges en antropologisk tilgang (p.16f).  

 Et balanceret læsesyn er et godt udgangspunkt for en inkluderende læsepædago-

gik, når det må relateres til den tidligere kompetencediskussion. Læsning må ikke forstås som 

en isoleret færdighed, men som en kommunikativ kompetence. Dette uddybes i det følgende. 

 

2.2.2 Læsning som kommunikativ kompetence 

Læsning ses ud fra en relationel og antropologisk forståelse som en kommunikativ kompeten-

ce, og en læsepædagogik må styrke barnets kommunikative kompetence på alle fokusniveau-
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er. Kommunikation i en situationsafhængig kontekst er lettere at deltage i end i en kontekst-

uafhængig. 

Nonverbale kommunikationsformer er væsentlige, når barnet skal afkode, forstå 

og deltage i en samtale, og barnet skal lære at udnytte disse informationskilder optimalt. De 

verbale kommunikationsformer inddeles i de impressive funktioner, læsning og sprogforståel-

se, og de ekspressive, skrivning og tale, som alle er basis for danskundervisningen i folkesko-

len (UVM,2003a). De styrker gensidigt hinanden og bidrager til en dynamisk sprogudvikling.  

For at afgrænse mit problemfelt har jeg valgt at fokusere på læsning. Principielt 

kan man ikke tale om en inkluderende læsepædagogik, men om en inkluderende kommunika-

tiv pædagogik, da der er et dialektisk forhold mellem de enkelte kommunikationsformer. 

 

2.2.3 Diskussion af krav til definition af læsning 

Læsning defineres sjældent i pædagogisk virksomhed, idet alle tilsyneladende har en forståel-

se af læsning, men som hverdagsbegreb. En definition er basis for, hvilken praksis en inklude-

rende læsepædagogik må sigte mod. Jeg tager udgangspunkt i Sommers definition af læsning 

(Sommer,1998). Inspireret af Edfeldts forskning (1982) arbejder hun ud fra et helheds-

syn/balanceret læsesyn: 

  

”Læsning er en del af barnets sproglige kompetenceområde og omfatter aflæs-

ning af tegn og symboler samt forståelse af teksters indhold og sprogets gramma-

tiske regler. 

 

Læseudvikling kan forstås som den proces, hvori barnet udvikler sprogforståelse, 

læsestrategier, forståelse og tolkning af teksters indhold samt anvender den ny vi-

den inden for andre faglige områder. Processen kan illustreres som vist i figu-

ren
1
” (Sommer,1998 p.20). 

 

Model 2: Fra: Sommer, 1998 p.20 

                                                
1 Model 2 
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Sommers definition adskiller sig fra Edfeldts på flere punkter. Edfeldt (1982) knytter udfra et 

kommunikativt læsesyn ikke opmærksomhedskrævende aktivitet nært til aflæsning/-kodning, 

mens Sommer (1998) i sin model formår at forene et kommunikativt og sekventielt læsesyn. 

Edfeldt mener, at indholdsforståelsen medfører justeringer af viden og erfaring på ”det selvop-

levede psykologiske plan” (p.90), men ifølge Sommer fordrer ny viden handling ved anven-

delse inden for andre faglige sammenhænge. Endelig finder Edfeldt læserens lyst og motiva-

tion af altafgørende betydning for udvikling af læsekompetence, mens Sommer ser disse fak-

torer som vigtige i undervisningsplanlægning, men ikke som mål for elevens udbytte af un-

dervisningen. 

 

Sommers definition fokuserer på det enkelte barn, og dermed gøres læsekompetence til en 

personlig og ikke interpersonel kompetence. Definitionens svaghed er desuden, at den angiver 

forskellige aspekter uden at præcisere dem nærmere. Sprogforståelse defineres ikke, og jeg 

definerer begrebet som indeholdende fonologi, grammatik, semantik og pragmatik (Sahlén & 

Nettelbladt,1992). Læsestrategierne er ikke nærmere defineret, men da udgangspunktet er et 

balanceret læsesyn, må disse være både sprogligt orienterede (fonematiske og morfematiske 

strategier) og kommunikative, hvor barnet selv konstruerer indholdet i sit møde med teksten.  

 Definitionen fremhæver heller ikke læsnings betydning for barnets selvopfattel-

se. Når barnet mestrer at bruge læsning i sine handlinger, har det betydning for barnets ople-

velse af selvværd. Langager (2000a) tillægger de kulturafhængige færdigheder som fx læs-

ning væsentlig betydning for individets oplevelse af selvværd, da disse kompetencer kræves i 

mange handlinger i samfundet, og beherskelse af disse kompetencer gør det dermed lettere at 

færdes i samfundet. Beherskelse af disse kompetencer giver pr. tradition anerkendelse.   

 

Styrken ved definitionen er, at den udover at fremhæve, at læsning bygger på læsestrategier 

og –forståelse, indeholder en handlingsdimensionen, idet barnet ses som aktør i sin lærings-

proces. Handlingsdimensionen præciseres ikke, men jeg tolker, at den inddrager æstetiske 

kompetencer. Det er specielt for Sommers definition, at handlingsdimensionen knyttes til 

læsning, for herved gøres læsning til en aktiv og skabende proces. Processen er ifølge defini-

tionen personlig, men sker i en kontekstuel ramme, hvor kommunikative og sociale kompe-

tencer udvikler og styrker hinanden. 

 

Sammenholdes definitionen med min diskussion af fremtidens kompetencer, må forståelsen af 

læsestrategier nydefineres, idet der ud over de nævnte må medtænkes de muligheder, de digi-

tale medier giver i form af fx syntetisk tale, prædiktionsprogrammer og scannere. Jeg udvider 

bevidst definitionen af læsestrategier, da jeg ikke vil gøre mennesket totalt afhængigt af tek-

nologi og samtidig ikke har fantasi til at forestille mig, at skriftsproglige kompetencer vil væ-

re overflødige i et digitalt samfund, hvor der skal læses mere og flere genrer af tekster
2
 end 

                                                
2 Jf. det udvidede tekstbegreb i dansk fagtradition  
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tidligere. Dermed stilles større krav til og om æstetiske kompetencer, som  vedrører bl.a. tolk-

ning og kildekritik. 

 

2.2.4 Definering af en inkluderende læseforståelse 

Ud fra disse betragtninger definerer jeg begreberne læsning, læseudvikling og læsepædago-

gik, da en fælles forståelse er grundlaget for en ny tilgang til praksis: 

 

I en inkluderende læsepædagogik er læsning en af flere kommunikative kompetencer. Den 

tager udgangspunkt i barnets interesse- og erfaringsfelter og udvikles ved deltagelse og gen-

nem individuel fordybelse, således at barnet oplever succes, øget selvværd og lyst og behov 

for at kommunikere med andre. Læsning er en del af barnets sproglige kompetenceområde og 

omfatter aflæsning af tegn og symboler samt forståelse af teksters indhold og sprogets seman-

tiske, grammatiske og pragmatiske regler. 

 

Læseudvikling er den proces, hvori barnet udvikler kommunikativ kompetence ved øget 

sprogforståelse og beherskelse af læsestrategier relateret til barnets mange intelligenser og 

IKT-processer, ved udvidet læseforståelse (herunder evne til tolkning af teksters indhold og til 

at forholde sig kildekritisk) og ved at anvende ny viden inden for andre faglige sammenhænge 

i interaktion med andre. 

 Læseudvikling ses ikke som en stadieteori, men som en fortløbende proces, hvor 

eleven gradvist og i sit eget tempo udvikler sine kompetencer. Challs teori (Dalby et al,1989) 

viser, hvorledes læseren angriber og arbejder med teksten på forskellige tidspunkter i sin 

kompetenceudvikling. Læseren begiver sig ud på en læringsrejse fra novice til forhåbentlig 

ekspert (Dreyfus & Dreyfus,2002), hvor mesterlærerelationen hele tiden er aktuel.    

 

En inkluderende læsepædagogik tager udgangspunkt i, at læsning indgår og udvikles i dyna-

misk samspil med de øvrige kommunikative kompetencer. Den er i overensstemmelse med 

folkeskolens formålsparagraf (UVM,2003), som peger på, at skolen i samarbejde med foræl-

drene skal medvirke til det enkelte barns alsidige personlige udvikling ved at fremme barnets 

tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer. Endvidere fremhæ-

ves elevens nysgerrighed, lyst til at lære og virkelyst.   

 Der tages udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, behov og alsidige 

personlighed. Læring betyder mulighed for aktiv reel handling, er personlig og fremstår i 

samarbejde med andre. Der inviteres til læring ved forskellige organisationsformer. Læring 

organiseres udfra overordnede temaer, som deltagerne kan forholde sig problemorienteret til i 

forskellige arbejdspraksisser, og som medtænker telos for det enkelte barns læseudvikling. 

Deltagerbaner igangsættes som projekter af og for deltagerne, og de udgør et led i alle prak-

sisfællesskaber under forandring. Når  læringsmiljøer tilrettelægges, så deltagerne skal for-

holde sig problemløsende, indlægges netop et forandringspotentiale i det situationelle fælles-
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skab. Der tænkes i læringsformer inden for mange intelligenser og æstetiske læreprocesser, 

idet mangfoldige kognitive strategier udvider barnets handlemuligheder (Gardner,2004). 

 

Disse overvejelser om læsesyn og læring bliver en del af fundamentet, når der på mesoplan 

lægges strategier for udvikling af en inkluderende læsepædagogik. Disse forståelser må ud-

vikles og videreudvikles i den enkelte organisation, og de må integreres i hver enkelt aktørs 

pædagogiske handlinger. En inkluderende læsepædagogik er rettet mod forandring på alle 

planer. 
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2.3 Særlige behov – krav om andre læringsbetingelser 

Læsning er netop en af samfundets mest aktive sorteringsmaskiner og medvirker til stigmati-

sering og social udskillelse. Læsevanskeligheder er den faktor, der udskiller flest børn i skole-

systemet, fordi: 

- tekstvalg, sprog og arbejdsformer reproducerer middelklassens normer 

- visse typer læsevanskeligheder opfattes som arvelige 

- læseundervisning oftest tilgodeser sprogstærke børn – og ikke tilgodeser barnets øvri-

ge intelligenser 

- der mangler rollemodel i nærmiljøet 

- der mangler IKT-hjælpemidler og viden om disses anvendelse 

 

Traditionel specialundervisning er funderet i kategorisk tænkning (Dalby et al,1992) og foku-

serer oftest enten på isoleret fonologisk træning eller princippet om, at uendelig gentagelse og 

træning øger barnets læring. IT inddrages i form af træningsopgaver (forklædt som spil) eller i 

sjældnere tilfælde ved prædiktions- og oplæsningsprogrammer. De digitale medier underord-

nes de traditionelle undervisningsmidler. 

 

I en inkluderende læsepædagogik må specialpædagogikken sigte mod at ændre de læringsbe-

tingelser, som skaber læsevanskeligheder og ekskluderer børn fra det sociale fællesskab. Spe-

cialpædagogikkens opgave er at problematisere almenpædagogisk praksis med henblik på at 

hjælpe med at udvikle ny praksis, som tilgodeser børns forskellighed, selvtillid og selvværds-

følelse (Fylling,2000). Persons specialpædagogiske perspektiver kan derfor også forstås al-

men pædagogisk (Person,2003). 

 En (special-)pædagogisk indsats rettes mod barnet og dets læringsbetingelser og 

–processer. Det drejer sig om at have fokus på alle de kompetenceområder, som læring rettes 

mod: kulturfærdighederne læse, skrive og regne, sociale kompetencer rettet mod at profilere 

sig som unik person og samtidig indgå i demokratiske samarbejdsrelationer og æstetiske 

kompetencer orienteret mod kritisk analyse, kreativitet og handling. Vanskeligheder skal for-

stås som barrierer for læring og ses som modstridende krav og forventninger mellem elevens 

forudsætninger og læringsmål, lærerens kompetencer og de uddannelsespolitiske udfordrin-

ger, mængden af økonomiske resurser og prioritering af disse og til undervisningens og sko-

lens organisering. 

 

I en inkluderende (læse-)pædagogik må en specialpædagogisk indsats forholde sig til helt 

andre perspektiver i forhold til elevens særlige behov. Det drejer sig om at lytte til og forstå 

det enkelte barns oplevelser af læringsprocesser og på grundlag heraf rydde/mindske barrierer 

i samarbejde med andre aktører. Der kan fx rejses en kritisk diskurs i pædagogisk råd og i 

forhold til skoleledelsen, når skolens pædagogiske retningslinjer debatteres og besluttes i form 
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af målsætninger og fordeling af økonomiske resurser (vedr. undervisningsmidler, lokaler, kur-

ser) eller ved supervision af læreren om organisering af klassens undervisning, udvikling og 

afprøvning af nye undervisningsmetoder, udformning af handleplaner og årsplan eller om 

læsepædagogik. 

 

Specialpædagogikken rettes mod en handling i barnets pædagogiske miljø med udgangspunkt 

i det enkelte barns behov og erfaringer. Specialpædagogikkens rolle nydefineres derfor og 

kræver andre kompetencer af special(undervisnings)læreren end tidligere. Visionen om en 

inkluderende læsepædagogik gør op med den i dag herskende skolekultur, idet denne tænkes 

udviklet gradvist og målrettet som fundament for ny praksis. Jeg finder belæg for min teori i 

Tidemans forskning (Tideman et al,2004).  

Men hvordan i praksis? Ud fra en teoretisk afklaring (kapitel 3 og 4) og en em-

pirisk analyse (kapitel 5) gives nogle konkrete bud herpå (kapitel 6).    
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3 Teoretisk afsæt mod kompleks forståelsesnøgle for genstandsfelt 
 

Jeg har i praksis savnet metarefleksioner for pædagogisk praksis, idet der er tendens til, at 

implicerede aktører tror, at de arbejder ud fra samme forståelse og for de samme intentioner. 

Skoleudvikling er i praksis sjældent teoretisk forankret, og pædagogiske initiativer retnings-

giver diffust udviklingen. Det giver urimelige arbejdsvilkår for alle aktører i skolens hverdag.  

 

En på forhånd defineret og fælles referenceramme kan lette frustrationer og målrette og fast-

holde en forandringsproces. I masteruddannelsen har jeg forsøgt at udvikle en sådan referen-

ceramme, hvor specialpædagogik, læring og læsning relateres til videnskabsteoretiske para-

digmer (Larsen,2004;2004a;2005). Jeg opfatter referencerammen som et hjælpemiddel til at 

gennemskue igangværende processer og til at iværksætte og retningsgive nye forandringspro-

cesser. En teoretisk forankret forståelse for hvilke værdier, der er i spil, med hvilken hensigt 

og med hvilke konsekvenser er befordrende for reflekterede forandringsprocesser.  

  

Den tidligere udviklede referenceramme med de dengang udvalgte fokuspunkter præsenteres 

her sammen med væsentlige pointer som baggrundsforståelse for denne opgave, hvor jeg vil 

videreudvikle rammen med henblik på at finde strategier for en inkluderende læsepædagogik.  

 

Sammenhængen mellem centrale begreber illustreres i model 3 side 16. Modellen kan fungere 

som nøgle til en antropologisk forståelse og er en hjælp til at fastholde de mange dimensioner. 

Modellen er udarbejdet på baggrund af Haugs (2003;1998), Perssons (2003), Skidmores 

(1996), Skrtics (1995), Solvangs (2000), Tetlers (2000) og egne analyser. 

 

Hvert paradigme har sin begrænsning i form af reduktionisme, hvilket kan forstærkes i en 

oversigt, men en sammenstilling kan også bidrage til at udvikle en alternativ integreret teore-

tisk ramme, hvorved jf. Skidmore (1996) reduktionisme undgås. En alternativ teoretisk ram-

me, som ser individet/skolen/uddannelsespolitikken i sin kontekst, og hvor særlige behov for-

stås relationelt og betragtes i den sammenhæng, de manifesterer sig. Det tilgodeses i det an-

tropologiske paradigme, og modellen åbner for en forståelse af væsentlige indgange hertil og 

udvider interventionsmulighederne. 



 16 
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En antropologisk forståelsesramme må relateres til min problemstilling for at kunne anvendes 

som analysemetode. Jeg vil derfor udvikle modellen til også at omfatte kultur- og organisati-

onsperspektiv, da jeg i mit problemfelt fokuserer på organisatoriske processer på makro- og 

mesoniveau. Læsesyn og videnssyn er ligeledes centrale begreber i forhold til problemfeltet 

og vil derfor blive defineret og diskuteret. Alt ud fra en intention om inklusion. På baggrund 

af disse diskussioner vil jeg udvikle min endelige metode og forholde mig kritisk hertil. 
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4 Videreudvikling af antropologisk forståelsesramme og metode-

udvikling for genstandsfelt 
 

Det antropologiske paradigme åbner således for en kontekstuelforståelse på mikro-, meso- og 

makroplan, hvor mesoplan bliver korridor mellem mikro- og makroplan og dermed det plan, 

uddannelsespolitiske forslag vil rettes mod. Fokus bliver folkeskolen som organisation og 

med sin egenart for kultur set i et relationelt samspil med konteksten. Referencerammen må 

derfor inddrage disse perspektiver, for at den kan bruges som analysenøgle i forhold til mit 

problemfelt. Model 3 udvikles derfor med fokus på kultur- og organisationsperspektiv.   

 

4.1 Perspektiver på kultur 

At en antropologisk forståelse kan bidrage til en mere kompleks forståelse, bekræftes i Mar-

tins forskning i organisationskulturer (Martin,1992). Organisationskultur beskriver de tænke-

måder, som præger en organisation, og som giver den sit særpræg. Kulturbegrebet søger at 

forstå, hvorledes organisationers særpræg skabes, udvikles og vedligeholdes gennem menne-

skelige relationer. Kulturbegrebet er udviklet til at begribe mangfoldighed, da mennesket so-

cialt konstruerer forskellige forståelser af den virkelighed, som mennesket både omgives af og 

selv er med til at skabe. 

 Martin opererer med tre grundlæggende perspektiver til forståelse af kulturer: Et 

integrationsperspektiv med fokus på harmoni og konsensus, et differentieringsperspektiv med 

en konfliktuel forståelse og et fragmentationsperspektiv med sigtet at ’give stemme til mang-

foldigheden’ (bilag 1).  

I slutningen af sin analyse peger hun på, at nye veje og forståelser vil kunne fin-

des, hvis alle tre perspektiver sættes i spil, da de supplerer hinanden, og ved hinandens tilste-

deværelse giver stemme til skjulte perspektiver. Hvordan et sådant fjerde perspektiv vil ud-

forme sig, overlader hun til sin senere forskning – og til læserens fantasi og forskning. I mo-

del 4 sammenkædes Martins perspektiver på organisationskultur med model 3: 
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Kundskabs-

regime 

Paradigme Videnskabs-

teori 

Model Specialpæ-

dagogisk 

perspektiv 

Kulturper-

spektiv 

1. 

 

Psyko-medicinsk Positivisme Individuel Kategorisk 

 

Integration 

2.  Sociologisk 

 

Marxisme 

Kritisk teori 

Social  

 

 

Relationelt Differentiering 

Socialt  
Konstruktivistisk 

Subjektivistisk 

Hermeneutik 
Fænomenologi 

Kulturel Fragmentation 

3. Organisatorisk  Organisation 

Antropologisk 

 

Flere para-

digmer 

Syntese Multi 

Model 4
3
 

 

Martins (1992) og Persons (2003) perspektiver adskiller sig fra hinanden ved, at Martin kob-

ler sine til kulturanalyser i organisationer, hvor Person fokuserer på relationen mellem menne-

sker med særlige behov og omgivelserne bredt forstået.  

 Person skelner mellem et kategorisk og relationelt perspektiv. I et kategorisk 

perspektiv tænkes i diagnoser ud fra fejl og mangler hos individet, og en specialpædagogisk 

indsats rettes mod ’helbredelse’ eller ’lindring’. Resultatet er ofte, at individet segregeres. I et 

relationelt perspektiv ses omgivelserne som barrierer for individets udvikling. En specialpæ-

dagogisk indsats rettes mod at fjerne disse barrierer, så individet med særlige behov får lige 

udviklingsmuligheder. Omgivelserne tilpasses individets særlige behov, og individet inklude-

res i sin sociale kontekst. Et relationelt perspektiv giver antropologisk forstået rum til alle 

Martins perspektiver. Der gives stemme til enighed og succesoplevelser, konflikter og til fler-

tydige opfattelser og muligheder – men i et multiperspektiv, hvor hensigten er at ændre på 

betingelser, som skaber særlige behov for mennesker. 

                                                
3 Bilag 2: Hel model 
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4.2 Organisationsperspektiver 

Organisering er et markant træk ved det moderne samfund. Stort set alle opgaver i samfundet 

varetages af organisationer, og nye krav, behov og strømninger i samfundsudviklingen opsu-

ges og formes af eksisterende eller nye organisationer. Organisering er et socialt adfærdsmøn-

ster, der gennemsyrer samfundet og angiver profilen på nye samfundsmæssige udviklingsten-

denser. En forståelse af organisationer giver indsigt i nogle af samfundets mekanismer og 

funktionsmåder. Samtidig har organisering stor effekt på den virkelighed, som samfundet 

producerer. Organisationer producerer præmisser og informationer, som indgår i beslutninger 

gennem deres procedurer og rutiner. Implementering af trufne beslutninger påvirkes af orga-

nisationers standardiserede adfærdsmønstre. Sociologien (Schultz,2004) betragter organisati-

oner som et net af relationer, og det centrale ud fra denne indfaldsvinkel er forståelse af social 

handling. 

Organisationsteori er orienteret mod mesoplan. Teorien har flere analyseniveau-

er, men her i opgaven tages først udgangspunkt i et økologisk analyseniveau, hvor fokus først 

er relationen organisation/samfund, for dernæst at fokusere på, hvorledes forandringer skabes 

i den enkelte organisation, det strukturelle analyseniveau. Ved at vælge disse ønsker jeg at 

finde analysemetoder til at diskutere det krydspres, folkeskolen befinder sig i, og udviklings-

veje mod en inkluderende læsepædagogik. Min hensigt er at relatere forskellige organisations-

forståelser til tidligere model for at skabe et bedre analyseredskab. Denne dimension kan give 

et redskab til forståelse af, hvorledes organisationsforståelser sættes eller sætter sig i spil i den 

uddannelsespolitiske debat. Jeg baserer mine analyser på Scotts (1987) teori, som anlægger en 

sociologisk indfaldsvinkel.  

 

Scott (1987) skitserer forskellige perspektiver på organisationer. Perspektiverne fungerer som 

overkategorier for organisationsforståelser. Det er konkurrerende, men også supplerende per-

spektiver. Perspektiverne knytter således an til paradigmediskussionen. En af Scotts pointer 

er, at en organisations mangfoldighed og særpræg sjældent indfanges gennem et perspektiv, 

men ved anvendelse af flere perspektiver. Han repræsenterer således det antropologiske para-

digme og et multiperspektiv på organisationskultur. Scott skelner mellem et rationelt, natur-

ligt og åbent perspektiv, som gengives stærkt forenklet i model 5 og diskuteres efterfølgende. 

 

       

       

       

       

Model 5 
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Perspektiv Definition af  

organisation 

Tænkemåde Metafor Foran-

dringsgrad 

Kritik FOKUS 

Rationelt Kollektiv orienteret 

mod opfyldelse af 

relativt specifikke 

mål og karakterise-

res af relativt stærk 

formaliseret struktur 

Økonomisk Maskine Konsensus Lukket 

/statisk 

/mekanisk 

Ikke udvik-

lingsorien-

teret/inerti 

Målopfyldelse 

på funktionsom-

råder 

Naturligt Kollektivt fælles-

skab, som engagerer 

sig i uformelt, struk-

turerede aktiviteter 

for at sikre organisa-

tionens overlevelse  

Struktur-

funktionalistisk 

Organisme Konsensus Legitimerer 

social kon-

trol og 

ignorerer 

formel magt 

Begrænser 

dikotomi-

udvikling 

Formulerede                              

mål contra efter-

levede. 

Management. 

Kritiske beslut-

ninger 

 

Åbent Løst koblede interes-

sefællesskaber, som 

udvikler mål ved 

forhandling 

Systemteoretisk System Dynamisk Alt for 

bredt! 

Begreber 

slører men-

neskelige 

særpræg og 

egenskaber 

Organisatoriske 

processer og 

relationen mel-

lem organisation 

og kontekst 

 

4.2.1 Rationelt perspektiv 

Et rationelt perspektiv ser organisationen som rationelt system, hvor det drejer sig om effektiv 

målopfyldelse. Midler prioriteres og udvælges i forhold til specifikke mål og konsekvenser. 

Organisationen er hierarkisk opbygget og kendetegnes af formaliserede, stabile strukturer med 

stabile forventninger til andres adfærd gennem standardisering og regulering af organisatio-

nens adfærd, synliggørelse af roller og principper/procedurer og specialisering, som forbindes 

ved koordinerende og kontrollerende funktioner. Løn og kontrol er motivation, og regler og 

rutiner styrer individers adfærd. Rationelle systemer muliggør personudskiftning uden organi-

sationens funktionsmåde berøres. Organisationer defineres som kollektiver orienteret mod 

opfyldelse af relativt specifikke mål og karakteriseres af relativt stærk formaliseret struktur.  

Det rationelle perspektiv kritiseres for at betragte mennesker som maskindele og 

ikke medtænke de faktiske adfærdsmønstre i organisationen. Ligeledes udelukkes kontekstens 

betydning – organisationen betragtes isoleret fra omgivelserne. Det rationelle perspektiv er 

mekanisk, statisk og lukket og er ikke udviklingsorienteret. 
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4.2.2 Naturligt perspektiv 

Et naturligt perspektiv fokuserer på organisationens uformelle struktur og ser organisationen 

som et socialt system i konstant bevægelse. Organisationens overlevelse er et mål i sig selv 

for derigennem at tilfredsstille individernes behov og krav, som de formuleres gennem de 

interpersonelle relationer og netværk i kollektivet. Organisationen forstås som en gruppe indi-

vider med en fælles interesse i at bevare den kollektive relation. Fokus bliver forholdet mel-

lem de påståede og de faktisk efterlevede målsætninger; de mål der rent faktisk kommer til 

udtryk gennem organisationens handlinger. Den formelle struktur har begrænset betydning, 

mens de centrale organisatoriske processer udvikles og formuleres gennem den uformelle 

struktur som et stabilt og ordnet socialt system af uskrevne regler og normer. I den uformelle 

struktur er de sociale relationer baseret på deltagernes personlige karakteristika og resurser i 

en specifik situation, mens den formelle struktur vedrører normer og adfærd, der eksisterer 

uafhængigt af individernes personlige særpræg. Det naturlige perspektiv er ifølge Schultz 

(1998) forankret i en struktur-funktionalistisk tænkemåde. De enkelte dele af organisationen 

må analyseres ud fra de funktioner, de varetager i forhold til organisationens behovstilfreds-

stillelse og overlevelse. 

 Relateres det naturlige perspektiv til human ressource approach, fokuseres på 

betydningen af at udvikle nye og effektive ledelsesformer. Denne tilgang kritiseres ifølge 

Schultz (1998) for at sløre og legitimere den sociale kontrol i det uformelle system og ignore-

re de formelle magtrelationer og strukturelle bindinger og for ikke at være forankret i kon-

tekst.  

Når systemet relateres til politisk approach, forstås omgivelserne som fjendtlige 

og truende for systemets overlevelse. Fokus er organisationens kritiske beslutninger, da de 

viser, hvorledes organisationen tilpasser sig omgivelserne og sikrer sin overlevelse. Denne 

forståelse kritiseres for at fokusere på dikotomi og ignorere integrationsprocesser, men også 

for at repræsentere et begrænset differentieringsperspektiv, idet systemets orientering mod 

konsensus bekæmper disse processers udvikling.  

 

4.2.3 Åbent perspektiv 

Et åbent perspektiv er dynamisk og opfatter organisationer som en samling eller kombination 

af gensidig afhængige dele og kontekstforankrer organisationen. Organisationer defineres som 

skiftende interessefællesskaber, som udvikler mål ved forhandling; gruppernes struktur, akti-

viteter og resultater er stærkt påvirket af omgivelserne. Fokus er de organisatoriske processer, 

som formidler krav og resurser mellem system og kontekst, og individernes varierende delta-

gelse. Der er primært tale om symbolsk approach og et fragmentarisk kulturperspektiv, hvor 

organisationen skabes og udvikles gennem fælles værdier og kultur, som spredes gennem ri-

tualer, myter o.l. frem for via målsætninger og politikker. Organisationens selvopretholdelse 

er afhængig af en gennemstrømning af energi og resurser fra omgivelserne, og dermed stilles 

der spørgsmål ved, hvor grænsen går mellem organisationen og konteksten – og om der kan 
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tales om en fast eller flytbar grænse. Autonomien i det åbne system giver en høj tilpasnings-

evne til skiftende omgivelser og vekslende indre forhold. 

 

De teoretikere, Scott (1987) inddrager som repræsentanter for det åbne system, er vidt forskel-

lige. En forenklet gennemgang ses i model 6. 

 System design forsøger at forandre og forbedre organisationen ud fra et ledel-

sesperspektiv, idet relationerne mellem organisationens variable dele analyseres med henblik 

på systemets transformation af information og resurser fra omgivelserne. 

Contingency teorien fremhæver, at der ikke findes en ’bedste måde’ at organise-

re på, men at alle måder ikke er lige effektive. En organisation må designes ud fra indholdet i 

de opgaverelaterede omgivelser. En gren af contingency teorien fokuserer på informations-

processer, hvor organisationsstrukturen tilpasses den informationsbearbejdning, som omgivel-

serne fordrer. 

Omgivelses-approach sætter fokus på konteksten, og omgivelserne forstås og 

analyseres som et selvstændigt og uafhængigt element. Scott skelner mellem en naturlig ud-

vælgelsesmodel baseret på darwinistisk organisationsopfattelse, hvor de stærkeste organisati-

oner overlever og dermed er egnede til reproduktion, og på resurseafhængighed, hvor fokus er 

organisationens strategier for påvirkning af resursetilførslen og dermed af omgivelserne. 

Når der i det åbne perspektiv fokuseres på et social-psykologisk niveau bliver 

organisering et udtryk for processer mellem og i organisation og kontekst; organisationens 

individuelle informationsprocesser skaber og kreerer de omgivelser, som organisationen igen-

nem procedurer og rutiner tilpasser sig. Denne forståelse udspringer af det socialkonstruktivi-

stiske/subjektive paradigme og er overensstemmende med en fragmentarisk og symbolsk til-

gang.   

   

Ex. teorier i åbent 

perspektiv 

Fokus Approach ud-

over symbolsk 

System design Ledelsesperspektiv på relationer mellem variabler i 

systemet og kontekst 

Human resource 

Rationel 

Contingency Bedste match for organisationsform og omgivelser-

nes opgaver 

Politisk 

Rationel 

Match med fokus på informationsbearbejdning 

Omgivelses-

approach 

Det stærkeste system overlever og reproduceres Politisk 

Strategier som påvirker systemets resursetilfør-

sel/omgivelser 

Rationel 

Politisk 

Social-psykologi Dynamiske processer på individniveau relateret til 

system og omgivelser og gensidig påvirkning 

 

Model 6 
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Scott (1987) er generelt mere positiv over for det åbne perspektiv end over for de øvrige per-

spektiver og deres lukkede organisationsforståelse. Det åbne perspektiv kritiseres for at være 

så bredt, at hvad den ene teori mangler, det har den anden!  

 

4.2.4 Delkonklusion 

Scott (1987) gør som tidligere nævnt det åbne perspektiv meget bredt. Han inddrager teorier, 

som har anden approach end symbolsk, og derved mobiliserer han sine øvrige perspektiver, 

men relateret til åbne systemer. Herved understreges, at alle organisationsperspektiver må 

medtænkes. Jeg mener ikke som Scott som appendiks til en fragmentarisk kulturforståelse, 

men som en faktor i det antropologiske paradigme. 

 Der sker en grov forenkling i model 7, når et naturligt organisationsperspektiv 

relateres til marxisme og kritisk videnskabsteori og til et differentieringssyn på organisations-

kultur. Scotts teori giver ikke rum til konfliktudvikling og konflikters potentiale og mulige 

konsekvenser, når fokus er organisationens overlevelse og konfliktløsning. Scotts teori er in-

denfor denne forståelse meget snæver. 

 På basis af disse betragtninger og min redegørelse for Scotts teori vælger jeg at 

inddrage hans organisationsperspektiver i min analysenøgle
4
: 

 

Kund-

skabs-

regime 

Paradigme Viden-

skabsteori 

Model Specialpæ-

dagogisk 

perspektiv 

Organisa-

tionsperspe

ktiv 

Kulturper-

spektiv  

1. 

 

Psyko-medicinsk Positivisme Individuel Kategorisk 

 

Rationelt Integration 

2.  Sociologisk 

 

Marxisme 

Kritisk teori 

Social  

 

 

Relationelt Naturligt Differentie-

ring 

Socialt 

Konstruktivistisk 

Subjektivistisk 

Hermeneutik 

Fænomenolo-

gi 

Kulturel Åbent Fragmentation 

 

3. Organisatorisk  Organisation 

Antropologisk Flere para-

digmer 

Syntese Multi Multi 

Model 7 

 

                                                
4 Bilag 3: Hel model 
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4.3 Perspektiver på viden i organisationer 

Folkeskolens primære opgave er vidensdeling og –udvikling. Forståelsen af, hvad viden er, og 

hvordan viden dannes, deles og måske ledes, fortæller meget om en organisations kultur og er 

indgang til organisationsudvikling. Kompleksiteten og kontinuiteten mellem organisationens 

3 planer gør det interessant at se, hvorledes viden fungerer i selve organisationen og i samspil 

med omgivelserne, når målet er en inkluderende læsepædagogik. Jeg ønsker med min diskus-

sion af  vidensbegrebet at kunne finde veje til pædagogisk vidensdeling. Det sætter læsning i 

fokus, da læsning i folkeskolen – og samfundet - betragtes som en kernekompetence med stor 

indflydelse på kompetenceudvikling inden for andre fagområder. 

 

Ved at vælge et vidensperspektiv ønsker jeg at specialisere min analysemetode til at diskutere 

det krydspres, folkeskolen befinder sig i, og udviklingsveje mod en inkluderende læsepæda-

gogik. De forskellige vidensforståelser relateres derfor til tidligere model. Jeg har studeret 

dette felt tidligere på masteruddannelsen og henviser derfor til tidligere afhandling (Lar-

sen,2005). 

 

4.3.1 Et klassisk perspektiv på viden  

Den klassiske forståelse af vidensteori er udviklet med udgangspunkt i erhvervsøkonomiske 

betragtninger. Viden er intellektuel kapital. Den eksisterer i sig selv og optræder i forskellige 

former, som kan ændres. Viden kan opsamles og lagres og er kontekstuafhængig. Vidensteori 

i denne forståelse fokuserer på at opfange så megen viden som muligt ved at gøre tavs viden 

til aktiv kapital. Nonaka og Takeuchis SEKI-model (Jensen et al,2004) er et eksempel på så-

dan en forståelse. Den tavse viden er personbåren og ikke umiddelbart tilgængelig for organi-

sationen, men gøres aktiv, når den begrebliggøres og eksternaliseres; den tavse viden er dog 

vanskelig at kommunikere. Behovet er at synliggøre og gøre viden ’ledelsesbar’ som organi-

satorisk viden snarere end som personlig kvalifikation. Forskerne peger på, at det kan ske ved 

at artikulere rutiner og problemstillinger eller ved gennem fortællinger og metaforer at skabe 

billeder, der synliggør ideer.  

Set i dette perspektiv kan viden ledes, og ledelse knyttes til et rationel organisa-

tionsperspektiv med en integrationskultur, som kontrolleres og reguleres af regler og disses 

efterlevelse. Forandring sigter mod et klart defineret kendt mål og er en rationel proces.   

SEKI-modellen kritiseres for ikke at diskutere, hvilke typer tavs viden der kan 

omdannes til eksplicit viden. Desuden kan megen eksplicit viden kun forstås, hvis man har 

den nødvendige indsigt i form af tavs viden. 
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4.3.2 Et kritisk perspektiv på viden  

Et kritisk vidensperspektiv giver rum for associationer, æstetik, intuition og gode, inspireren-

de fortællinger og refleksioner med henblik på at gøre den subjektive erfaring meningsfuld i 

en kontekst. Perspektivet er konfliktuelt og udforskende, og det opererer med sandsynlighed 

frem for sandhed. Det er opstået som modpol til det klassiske vidensperspektiv og afspejler 

paradigmekampen. 

 

Et kritisk perspektiv repræsenteres af Argyris (1992) og Schön (2001) i en formativ forståelse, 

som relateres til et sociologiske paradigme, og af Tsoukas (Jensen et al,2004) i en narrativ og 

kulturel forståelse med rod i fænomenologien; se model 7. 

I en formativ forståelse er målet for forandring defineret på forhånd, og det dre-

jer sig om at lave det rigtige match mellem mål, handlingsplan og handlinger for at nå målet. 

Processer foregår ofte som single-loop learning, hvor en handlingsplan aktiveres og fuldføres. 

Argyris kritiserer denne form for organisationsudvikling for at være ureflekteret og strømli-

net. I stedet peger han på, at processer må foregå som double-loop learning med refleksion og 

korrektion undervejs, når der identificeres et mis-match mellem intentioner og resultater. 

Schön taler om refleksion i og over handling, og han pointerer, at processer må korrigeres 

undervejs for at skabe det optimale match mellem mål og resultat. Gennem refleksioner, kor-

rektioner og handlinger skabes således viden. Det sker i forhold til det på forhånd definerede 

mål, og således sættes rammer for det mulige udviklingsrum og for en differentieringskultur. 

Både Argyris og Schön ser organisationer som naturlige systemer. Vidensledelse sker ved 

kontrol af organisationens uformelle struktur og ved koordination i form af fx rammesætning. 

Tsoukas (Jensen et al, 2004) ser en organisation som et komplekst system, der 

udvikler sig kollektivt i og med tid. Han skelner mellem flere typer af viden, hvor den organi-

satoriske viden er den viden, der dannes, udvikles og diskuteres af personer, der virker i en 

organisation. Den organisatoriske viden er således en kollektiv forståelse, der kan skabes gen-

nem narrativer, idet disse bidrager til at organisere erfaringer og viden som fortællinger med 

plots, der er aktive i erindringen. Den væsentligste opgave for arbejdet med viden i organisa-

tioner er de dynamiske processer, hvori ureflekteret praksis reflekteres og ved hjælp af orga-

nisationens kollektive viden gøres til eksplicit viden. Tsoukas har sit teoretiske ståsted i fæ-

nomenologien, og viden ses som et produkt af kulturelle processer blandt mange. Ledelse sker 

gennem koordinerende indsatser for at udvikle kollektiv forståelse og give rum for subjektiv 

vidensproduktion i en åben organisation med en fragmentarisk kultur. Der er mange veje til et 

mål. 

 

I det kritiske perspektiv er forandring udviklingsstadier, der er givne på forhånd, ligesom må-

let er defineret og kendt på forhånd. Organisationer forstås som komplekse systemer, hvor 

organisatoriske mønstre på makroplan genfindes på meso- og mikroplan. Relateret til mit 

problemfelt understeger dette synspunkt væsentligheden af at forstå det krydspres, skolen 
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befinder sig i uddannelsespolitisk, da mønstre herfra ”allerede er indfoldede i mikrointerak-

tion” (Jensen et al,2004 p.70).  

 

Perspektivet kritiseres for kun at forklare, hvordan allerede givent videnspotentiale eller viden 

udfoldes ved hjælp af og i systemet, og for ikke at forklare, hvordan ny viden skabes.   

 

4.3.3 Et interaktivt og transformativt perspektiv på viden  

Det interaktive, transformative perspektiv, som repræsenteres af Stacey (Jensen et al,2004), 

skal ses som modpol til det klassiske og det kritiske vidensperspektiv, idet det forsøger at for-

klare, hvorledes ny viden skabes. Hvis organisationen i sig selv ikke kan skabe nyt, men kun 

reproducere og producere sine iboende potentialer, så er der brug for udefrakommende kilder 

til nyskabelse og fornyelse. Stacey opstiller sin transformative teleologi inspireret af bl.a. 

kompleksitetsteori og socialkonstruktivisme. Hans teori er rettet mod mikroplan, men kan 

relateres til alle planer, som hans teoretiske referencer viser. 

 Viden og potentiale til forandring udspringer af og lejres i dynamiske processer, 

som opstår, når mennesker mødes fysisk eller interaktivt. Gængs form for viden som fx bøger, 

procedurer og referater forstås som repræsentation af viden. Viden er et fænomen, der ikke 

kan måles, deles eller ledes. Det skabes og genskabes i og med handling kommunikeret i nuet 

med relation til fortid og fremtid. Det sociale og individuelle ligestilles, idet menneskets inter- 

og intrapersonelle kompetencer udvikles i kompleksitet til hinanden. Interaktion er mønstre af 

responsive og gensidige handlinger, hvor mening hele tiden skabes og forhandles i handling 

og med symboler. Sproget og dets repræsentationsformer åbner for en subjektiv, relativ og 

mangfoldig meningsdannelse, som konstituerer og omformer det sociale liv. Læsning som 

kommunikativ kompetence bliver dermed en væsentlig faktor i al læring. Viden skabt gennem 

mikro-interaktionsprocesser forplanter sig gennem hele skolens organisme og uden for denne. 

Disse vidensprocesser kræver eksperimenterende, åbne organisationsstrukturer med en frag-

mentarisk kultur, hvorfor perspektivet knyttes til det organisatoriske paradigme.  

Stacey har en transformativ tilgang til forandring. Målet er det kendte ukendte 

og dermed ikke fastlagt, men defineret gennem forandringsprocessens variation af mikro-

interaktionsprocesser. Forandringens natur bygger på spontanitet, tilfældighed og diversitet. 

Den sociale dimension og et mangfoldighedsaspekt bliver normsættende.  

 

Jeg kritiserer Staceys teori for, at den ser skriftlig vidensproduktion som repræsentation for 

viden og alene sætter fokus på at skabe viden interaktivt. Selv om dette sker i respekt for for-

tiden og med henblik på fremtiden, nedprioriteres tavs og skriftlig viden og videnspotentiale, 

som eksisterer i organisationen, med fare for ’at den dybe tallerken opfindes flere gange’.   
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4.3.4 Delkonklusion  

Analyserne og kritikken af de enkelte vidensperspektiver peger på, at viden må forstås ud fra 

det antropologiske paradigme, hvor alle perspektiver sættes i spil. Vidensdiskussionen åbner 

for nye aspekter i forhold til mit problemfelt: Hvilke vidensforståelser baseres den uddannel-

sespolitiske politik og debat på? Hvilken betydning får de forskellige vidensperspektiver for 

indholdet af en læsepædagogik, som netop har sit udspring i skriftlige vidensrepræsentatio-

ner? 
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4.4 Diskussion af kernen i det antropologiske paradigme 

Analysenøglen viser, at det antropologiske paradigme er et paradigme, som rummer de andre 

eksisterende paradigmer. Her diskuteres, hvorledes det antropologiske paradigme skal forstås 

og sættes i spil i praksis med fokus på kulturperspektiv. Desuden vurderes fordele og be-

grænsninger. 

 

4.4.1 Perspektiver i paradigmet 

Martin (1992) skelner mellem paradigme og perspektiv og ser perspektivet som et ikke fuldt 

udviklet paradigme, idet perspektivet ikke som paradigmet er knyttet til bestemte metodiske 

præferencer eller epistemologiske positioner. Dette gør det lettere for forskeren at bevæge sig 

mellem perspektiverne. Hvert enkelt perspektivs integritet og underliggende videnskabsteore-

tiske antagelser må forstås og udtrykkes. Herved ses også, hvad hvert enkelt perspektiv eks-

kluderer. Et sådant metateoretisk syn på perspektiverne sætter perspektivernes forskellighed 

og mangfoldighed i spil. Disse samlede antagelser bliver basis i et fjerde perspektiv – et mul-

tiperspektiv. 

 

Et antropologisk paradigme må defineres i sig selv og udvikles som kontrast til de eksisteren-

de paradigmer. I modsætning til Skrtic (1995), som fokuserer på paradigmernes indbyrdes 

kamp om at være det herskende paradigme, muliggør det antropologiske paradigme en dyna-

misk sameksistens mellem paradigmerne. Et multiperspektiv kan medvirke til denne udvik-

lingsproces, idet det på en gang tager afstand fra kategorisk tænkning og gør op med dikoto-

mitænkning. 

 Martin (1992) skaber et nyt rum med ”differance”
5
, hvor mangfoldighed sættes i 

spil i en defineret kontekst og uden konstans. Hun knytter differance til det fragmentariske 

perspektiv, idet hun mener, ’at der kun er en måde at være ens på, men flere måder at være 

forskellig på’. Jeg ser differance som en åbning til et multiperspektiv, idet flertydighed gives 

stemme. Netop flertydigheden er et opgør med de øvrige paradigmer, idet denne anskuelses-

form er den største provokation i forhold til de tre tidligere paradigmer, som udelukker hinan-

dens tænkning. 

 

Martin (1992) tager afstand fra andre forskeres brug af flere perspektiver i deres forskning, 

idet de lader perspektiverne afløse hinanden som i en stadieudvikling eller blander dem sam-

men efter forgodtbefindende. I stedet mener hun, at når det er oplagt at bruge et perspektiv, så 

er de andre netop væsentlige. Perspektiverne skal anvendes samtidig og hver for sig for ikke 

                                                
5 Martin skelner mellem difference (knyttet til differentieringsperspektivet), hvor fokus er modsætning, og sit 

eget begreb differance (knyttet til fragmentationsperspektivet) med fokus på mangfoldighed. Differance rummer 

en sameksisterende flertydighed uden konstans.  
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at ’smitte af på’ eller fortynde hinanden – de gives lige stor samtidig prioritet. Samtidig poin-

terer hun, at multiperspektivet er subjektivt, og at forskellige forskere vil afdække forskellige 

forståelser. Perspektiverne er idealtyper, som i sig selv er med til at forvride synsvinklen og 

reducere kompleksiteten. Det ligger implicit i multiperspektivet, at der ikke findes universelle 

sandheder! Enhver kulturel sammenhæng består af faktorer, som kun kan forstås, når alle tre 

perspektiver anvendes. Et multiperspektiv er en tilgang til at studere kulturel sammenhæng og 

forandring, og derfor tilbyder det ellers utilgængelig indsigt udfra hvert enkelt perspektiv.  

Alle kan anlægge et multiperspektiv, men det kræver, at de vil det, og at de er 

åbne over for flertydigheden. Martin har oplevet, at hun har lettest ved at tænke ud fra et per-

spektiv, og at hun ’øver’ sig i de øvrige tilgange. Selv har jeg gennem masterstudiet oplevet, 

at de  tre perspektiver har domineret mine opgaver på skift i modulerne, selv om jeg har søgt 

en antropologisk forståelse. Ud fra Martins erfaring tænker jeg, at det netop er en del af ker-

nen i et multiperspektiv, at man stræber efter at rumme og forstå flertydigheden, som er og 

bliver subjektiv og kontekstuel – og ikke en objektiv, universel sandhed. Mit masterprojekt 

skal forstås i dette perspektiv. 

 

De øvrige fokuspunkter/perspektiver i analysenøglen kan på samme vis sættes i spil, og an-

vendelse af flere perspektiver vil nuancere forståelsen og kompleksiteten. Kompleksiteten kan 

dog blive for kompleks! - og derfor er det nødvendigt at udvælge og prioritere de perspekti-

ver, som skal sættes i spil i analysen/forskningen. Med afsæt i disse betragtninger diskuteres, 

om der findes en overskuelig måde at rumme kompleksiteten på. 

 

4.4.2 Differance i dilemmatænkning 

Martin angiver ikke nærmere, hvorledes feltet for differance kan afdækkes. Hun peger på, at 

flertydigheden vil afdækkes, når en case analyseres ud fra hvert enkelt perspektiv, og disse 

antagelser anskues samlet i et multiperspektiv til sidst. Netop her stopper hendes forskning. 

Og netop her er det nødvendigt for mig at udvikle en nøgle til at åbne for en antropologisk 

forståelse. 

 

I traditionel forståelse er dilemmaer udtryk for en dikotomiforståelse. Der skal vælges side, og 

differentieringsperspektivet er i spil. I integrationsperspektivet enes alle om en forståelse, og 

dilemmaet eksisterer ikke (længere). Enhver diskurs rummer mange synspunkter (måske blot 

med væsentlige nuancers forskelle), som placerer sig i spændingsfeltet i dilemmaet. Det 

fragmentariske perspektiv udfoldes i de subjektive gråtone
6
 holdninger. 

 Med udgangspunkt i disse betragtninger vil jeg åbne for en anden forståelse af 

dilemmabegrebet, som netop rummer multiperspektivet og fokuserer på differance. I Tide-

                                                
6 I spændingsfeltet mellem dikotomierne sort og hvid findes en masse gråtoner, som kendetegnes ved overvejel-

ser om ’på den ene side og på den anden side’ 
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mans (2004) og Tetlers (2000) forskning opereres med dilemmaer forstået som yderpunkter i 

et spændingsfelt af mulige subjektive forståelser. Denne ’vifteforståelse’ giver spillerum for 

differance og rummer de tre perspektiver hver for sig, men i en fælles ramme og dermed som 

et fjerde perspektiv. Forskeren bliver styrket i at tænke i alle tre perspektiver og får samtidig 

et redskab til at rumme flertydigheden i. 

 

Berthelsen dokumenterer i sin forskning (2001,2006), at dilemmaet rummer et potentiale for 

overskridende læring. Han ser dilemmaet som et umuligt valg, hvor kendte veje er blokerede, 

men som samtidig rummer energi til at søge nye, ukendte veje, der kræver stillingtagen til nye 

opfattelser og forståelser. Dilemmaet åbner for en ny værdisætning, idet det med afsæt i para-

dokset søger mod differance. Han påpeger, at dilemmaer tager sit afsæt i eksisterende bagved-

liggende paradigmer for at udvikle nye forståelser rettet mod et nyt paradigme, som indehol-

der de eksisterende
7
. De tidligere paradigmer har fokuseret på henholdsvis ”viden og kontrol” 

og ”oplevelse og frihed”, og de kan på dialektisk vis rummes i et nyt paradigme kaldet ”tillid 

og tro” (Berthelsen, 2001 p.325). I fremtiden antages det, at mennesket må handle ud fra sin 

tro, forestilling og intuition. Det kræver, at mennesket ud over at have selvtillid og selvværd i 

nye situationer har tillid til, at sociale systemer og netværk fungerer. Dilemmaer åbner for 

såvel nye læringsstrategier som forandringsstrategier i et antropologisk paradigme.  

 

Berthelsens, Martins, Tetlers og Tidemans forskning understøtter min antagelse om, at di-

lemmaer kan åbne det antropologiske paradigme. For at kunne anvende dilemmaet som for-

andringsstrategi for en inkluderende læsepædagogik er det nødvendigt at forstå, hvorledes 

dilemmaer kan udvikles. 

 

4.4.3 Dilemmaets udviklingsrum 

For at definere dilemmaets udviklingsrum vil jeg inddrage Berthelsens forskning (2001,2006) 

om dilemmaet, idet den ser på dilemmaets karakter, og Staceys forskning (Jensen et al,2004) 

om videnskabelse, idet der her er mulighed for at se på dilemmaets udviklingsveje i kryds-

pressituationer. De to teorier er begge funderet i en antropologisk forståelse og supplerer hin-

anden, da viden kan skabes via dilemmaer. 

 

Berthelsen (2001,2006) finder, at dilemmaet ligger latent i mennesket og aktualiseres af ud-

fordringer, socialt samspil og samfundskrav. I takt med at dilemmasituationen udvikles, æn-

dres personens måde at forholde sig til og leve i dilemmaet. 

 Dilemmasituationen opstår, når personens tidligere erfaringer og strategier ikke 

slår til. Personen fanges ufrivilligt af dilemmaet: Hvis situationen er given og fastlåst, må per-

                                                
7 Berthelsen taler om et naturvidenskabeligt og et humanistisk paradigme som afsæt for et nyt paradigme. Han 

opererer ikke direkte med et organisatorisk paradigme som i model 3, men relaterer sin tænkning til organisatori-

ske forandringer på mikro-, meso- og makroniveau.  
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sonen ændre på sig selv, og der skabes mulighed for en ny erkendelse. Indlednings-/konfron-

tationsfasen vækker stærke og dybe følelser og præges af undren, tvivl, modstand, selvkritik 

og afmagt. Midt i kaoset, når dilemmaet accepteres, skabes grobund for kreativitet og ny er-

kendelse. Ændrings-/opdagelsesfasen tager over og afløses siden af en nysyns- eller omstruk-

tureringsfase, hvor de nye erkendelser realiseres. Dilemmaets udviklingsfaser illustreres: 

 

Model 8 (Berthelsen 2006 p.182) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse ændringer er grundlag for et nyt værdisæt, som gradvist siver mellem mikro-, meso- og 

makroplan, indlejres i kulturen og skaber en ny kollektiv forståelse rettet mod et antropolo-

gisk paradigme. 

 

Grundtanken i Staceys kompleksitetsmatrix (Jensen et al,2004) er, at viden skabes ud fra kon-

teksten og må vurderes i forhold til to dimensioner relateret til graden af enighed og sikkerhed 

om udfald. Matrixen er et værktøj til at forstå og styre processer. 

 

Model 9 (Jensen et al,2004 p. 133) 
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Dilemmaprocesser er vilde processer med stort forandringspotentiale, og de skal plejes, støttes 

og mestres. Deres liv er i 5. zone, en diskursiv ramme, hvor der skabes forstyrrelse i eksiste-

rende processer og forståelser. Ny viden skabes i handling og ved refleksion i og over praksis 

og udfordrer den pædagogiske institutionelle orden. Differance udfoldes i skarp konkurrence 

med de eksisterende paradigmer.  

Dilemmaer tackles traditionelt som vist i zone 1 og 2. Der handles og forhandles 

ud fra et kendt mål. Konsensus efterstræbes og konfliktuelle anskuelser ses som barrierer for 

handling og målopfyldelse. Her er henholdsvis det psyko-medicinske og sociologiske para-

digme i spil. Zone 3 er karakteriseret af en eksperimenterende tilgang ud fra en fælles kontek-

stuel og kulturel forståelse. I disse zoner erkendes dilemmaer uden, at de foldes ud. Man for-

liges med deres eksistens. I zone 4 er dilemmaprocessen strandet i et fragmentarisk kaos, hvor 

det i bedste fald handler om at sikre sin egen overlevelse. Det handler således om at turde og 

søge dilemmaets udviklingsrum og om at holde kursen: navigere i kaos. 

 

Set i forhold til opgavens problemfelt kan matrixen relateres til ’pædagogiske strategier’ i 

relation til graden af sikkerhed om udfald og til ’forståelse af en inkluderende læsepædagogik’ 

i forhold til graden af enighed. Dilemmaer udspilles i feltet mellem en inkluderende 

værdisætning og udviklingen og brugen af pædagogiske strategier.  

 

4.4.4 Delkonklusion 

Kernen i det antropologiske paradigme kan findes ved at anlægge et multiperspektiv og her 

relateret til læsepædagogik. Multiperspektivet fokuserer på differance og åbner sig, når di-

lemmaer accepteres og sættes i spil. Dilemmaer må støttes og styres, så de udspilles i deres 

udviklingszone og ikke absorberes af tidligere paradigmer eller ender i magtesløshed. En in-

kluderende læsepædagogik udvikles i spændingsfeltet mellem udvikling og brug af pædagogi-

ske strategier og forståelse og definering af en inkluderende læsepædagogik.  
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4.5 Metodevalg 

I mit masterprojekt vælger jeg at basere mine analyser på dilemmatænkning for herigennem at 

forsøge at nå tættest på et multiperspektiv rummet i det antropologiske paradigme. Martins  

forskning (Martin,1992) viser, at perspektivet kan rettes mod alle niveauer (mikro/meso/ma-

kro) i en kontekst, og at der kan anvendes såvel kvantitative som kvalitative metoder. Jeg 

vælger i denne opgave gennem kvalitative analyser at tænke i dilemmaer, som kan give 

stemme og plads til mangfoldigheden af opfattelser i relation til udvikling af en inkluderende 

læsepædagogik.        

 

Jeg vælger desuden at arbejde ud fra en generalist-tilgang frem for en specialist-tilgang (Mar-

tin,1992), idet jeg ønsker at fundere min problemstilling i uddannelsespolitiske perspektiver 

på makroniveau og fokusere på kompleksiteten mellem makro-, meso- og mikroplan, hvor de 

to øverste niveauer prioriteres. Mikroniveauet er ikke mindre væsentligt, men de konkrete 

pædagogiske overvejelser og analyser falder uden for min opgaves rammer. 

Specialisten studerer enkelte fokuspunkter adskilt, og det bliver muligt at pege 

på, hvorledes enkeltfænomener har betydning for en organisations kultur. Denne snævre til-

gang gør det vanskeligt at se processerne, hvori kultur overføres og ændres, og at relatere dis-

se til de økonomiske politiske realiteter. Når kulturelle studier isoleres fra konteksten, eksklu-

deres det, som konstituerer kultur. I specialisttilgangen har organisationen liv. 

Generalisten forstår derimod organisationer som kultur, der skabes i den sociale 

kontekst og i kompleksitet med de øvrige organisationsniveauer. Organisationer analyseres og 

forstås såvel udfra økonomiske, materielle og politiske forhold som uformelle, symbolske, 

ubevidste praksisser og hensigter. Denne tilgang kritiseres for at udvande kulturstudier ved at 

gøre kultur til alt, for hvorledes har kulturstudier så deres berettigelse i forhold til andre un-

dersøgelser. Men netop ved at se kultur som et billede på organisatorisk liv inkluderer genera-

listtilgangen studier af alle uformelle og formelle manifestationer: Kulturbegrebet gives liv og 

løsrives fra en kategorisk forståelse, og det bliver muligt at udforske koblingen mellem andre 

områder indenfor organisationsteori. Hermed får jeg mulighed for at koble uddannelsespolit i-

ske hensigter og indgreb med skoleudvikling på mesoplan. 
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4.6 Kritik og begrænsning af metodevalg 

Et væsentligt kritikpunkt er, at forskning ud fra et multiperspektiv ikke lever op til kravet om  

reliabilitet, da denne forskning baseret på subjektivitet og kontekstualisering ikke kan eftergø-

res. Dette ses også i det fragmentariske perspektiv, men forstærkes i et multiperspektiv, som 

også indeholder integrations- og differentieringsperspektivet og koblingen mellem alle tre 

perspektiver. Integrations- og differentieringsperspektiver lever op til det positivistiske ideal 

om realibilitet, idet begge perspektiver sigter mod en kategorisk forskning – enten med fokus 

på harmoni eller dikotomi. Netop denne kategoriske forståelse kritiseres ud fra et fragmenta-

risk perspektiv for at give et fordrejet billede af virkeligheden og for at lade væsentlige områ-

der af virkeligheden være uudforskede. 

 Selve  brugen af perspektiver er som tidligere nævnt problematisk, selv om de 

forstås som idealtyper. Perspektiverne er kategorier og derfor sædvanligvis baseret på diko-

tomier. Perspektiverne kan ikke ses som en stadieteori og er ikke hierarkiske. Mennesker og 

ting passer sjældent ind i en bestemt kategori, og vigtige informationer tabes ved forenkling 

eller fordrejning, når kategorier anvendes.  

 Set ud fra denne kritik forstår jeg et multiperspektiv som én måde at forstå virke-

lighedens kompleksitet ud af utallige måder, og at denne forståelse desuden er forankret i nu-

et. Multiperspektivet kan med andre ord give et øjebliksbillede, som forhåbentlig kan åbne for 

nye forståelser af såvel fortiden som for ønsker til fremtiden. Multiperspektivet bliver dermed 

også visionært og handlingsorienteret. 

 

Dilemmaer er subjektive og kontekstuelle og derfor ikke reliable. Det rejser den samme kritik 

og de samme overvejelser som ved et multiperspektiv. Dilemmaets særlige styrke er, at det på 

en gang er almenmenneskeligt og rummer mangfoldigheden.  

 Dilemmaprocesser er unikke, men kan desværre have forskellige udgange. Den 

konstruktive og søgte udgang, hvor dilemmaet opløses via erkendelse og opdagelse af nye 

handlemuligheder. Dilemmaet kan også erkendes og gennemleves, men uden forløsning. Di-

lemmaet rummes i det videre liv og danner platform for andre umiddelbart modsatrettede for-

ståelser og krav – man forliges med dilemmaets eksistens. Uheldigvis kan konfrontation med 

dilemmaet medføre opgivelse og dermed en statisk afmagt, hvis ikke der sættes ind med pæ-

dagogisk og psykologisk støtte. Berthelsen (2001) rejser derfor også spørgsmålet, om nogle 

personer er for sårbare over for en dilemmapædagogik. Samme spørgsmål kan rejses vedrø-

rende organisationer.  

 Dilemmapædagogikken/-tænkningen kræver derfor stort etisk ansvar af alle ak-

tører og er en strategi, som skal læres at mestres. Det bærende princip er frivillig deltagelse, 

som kan påvirkes af samfunds- og organisationsinteresser og kræver derfor ekstra opmærk-

somhed. Det er en fare, hvis mennesker udsættes for målrettet holdningsændring gennem di-

lemmapædagogik for at blive tilpasset og underlagt et system! Dilemmasituationer må kun 
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bruges ud fra et humanistisk og dialogisk værdigrundlag, og den professionelle pædagog har 

et særligt etisk ansvar for at have: 

”faglig viden, psykologisk forståelse og indlevelsesevne samt kendskab til 

egne styrker og svagheder for, at det pædagogiske udgangspunkt i deltager-

ne respekteres og forsvares” (Berthelsen,2001 p.362). 

Det at kunne rumme og tackle dilemmaer kan vise sig at være en betydningsfuld kompetence i 

et komplekst samfund. 

 

Med respekt for disse forbehold kan dilemmatænkning i et multiperspektiv medvirke til at 

åbne det antropologiske paradigme og udvikle viden og handlinger målrettet en inkluderende 

læsepædagogik. Min vision er afsættet for mit arbejde, men en egentlig inkluderende læsepæ-

dagogik udvikles i kompleksitet med organisationens kultur og den politiske værdisætning.
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4.7 Konklusion 

I kapitel 4 har jeg diskuteret forskellige indfaldsmåder til at sætte det antropologiske paradig-

me i spil med henblik på udvikling af en inkluderende læsepædagogik. Udviklingsprocesser 

foregår i organisationer i et dynamisk, kulturelt samspil og skaber ny viden og erkendelse 

funderet i og rettet mod den samfundsmæssige kontekst. Udviklingsprocesser igangsættes, når 

et dilemma erkendes og udspilles med henblik på en ny nuanceret og mangfoldig forståelse, 

som rummer yderpunkterne på dialektisk vis. Dilemmaprocesser må plejes og støttes, så de 

udvikles konstruktivt og bidrager til empowerment for individet. Det stiller store etiske krav 

til den professionelle pædagog og rejser spørgsmålet om, hvorledes denne må handle, når en 

inkluderende læsepædagogik udvikles og implementeres i en organisation. 

 

At kunne rumme og tackle dilemmaer og anvende dilemmaet som udviklingsstrategi er kom-

petencer, som kan udvikles gennem folkeskolens sociale og æstetiske dimension (p.6f), idet 

disse dimensioner bevæger læreprocesser ind i den efterstræbte zone: udviklingsrummet 

(p.31f). Ved at udvikle denne kompetence og give den kulturel værdi på mesoplan skabes 

grobund for ’dilemmalæring’ på mikroplan: som et element i læreprocesser i folkeskolen 

(p.11) 

 

En inkluderende læsepædagogik må relateres til tidens udviklingstendenser og de bagvedlig-

gende videnskabsteoretiske forståelser for at forstå, hvilke forudsætninger udviklingsstrategier 

må baseres på, og hvilket krydspres udviklingsstrategier fungerer i. For at belyse det vil jeg i 

mine dokumentanalyse (kap.5) diskutere specialpædagogiske dilemmaer vedr. læsning. Di-

lemmaerne angiver krydspressets rammer og råderummet for brug af udviklingsstrategierne. 
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5 Analyse af den uddannelsespolitiske kontekst 

 

Udviklingsrummet for en inkluderende læsepædagogik skabes af en række faktorer. Internati-

onale hensigtserklæringer er styrende for visionens udformning, idet de peger frem mod lang-

sigtede mål. De mange undersøgelser og diskussioner om kvaliteten i den danske folkeskole 

og specielt i denne sammenhæng om elevers læsekompetencer stiller en række kortsigtede 

mål til en inkluderende læsepædagogik. Endelig skal de lokale kulturelle præmisser i de en-

kelte kommuner, på de enkelte skoler og i de enkelte lærerteams medtænkes som vigtige 

præmisser for udformningen og udførelsen af den aktuelle inkluderende læsepædagogik. De 

vigtigste af disse præmisser er aflejret som rutiner/ritualer i den enkelte organisations kultur 

og fornemmes derfor gennem deltagelse i og analyse af praksis. Findes kommunale hensigts-

erklæringer, er disse målsættende for arbejdet, som må evalueres i forhold hertil. Disse præ-

misser er styrende for udvikling af en inkluderende læsepædagogik, for herigennem skabes 

kort- og langsigtede mål. 

 For at finde udviklingsrummet for en inkluderende læsepædagogik vil jeg foku-

sere på dilemmaer, som afspejles i den uddannelsespolitiske debat. Jeg vælger at skitsere den 

historiske kontekst indenfor de sidste 20 år for at forankre nutidens uddannelsespolitiske di-

lemmaer og synliggøre krydspresset omkring folkeskolen ved at analysere OECDs review af 

det danske skolesystem (Ekholm,2004;Mortimore et al,2004) og centrale parters
8
 holdning 

hertil. Analysen skal ses som eksemplarisk for, hvorledes internationale og nationale under-

søgelser skaber et krydspres om folkeskolens udviklingsrum. Den bruges som afsæt til at de-

finere udviklingsrummet for en inkluderende læsepædagogik, når fokus er nationale uddan-

nelsespolitiske krav og interesser. Analysen baseres på metoden, som er udviklet i kapitel 4.  

   

5.1 Historisk forankring 

Danske børns manglende/skuffende læsekompetencer har været drivkraften i moderniseringen 

af folkeskolen. I den uddannelsespolitiske debat er der sat fokus på læsning som færdighed og 

hele den danske skoletradition er blevet vægtet og vejet.  

 

5.1.1 Modernisering af/krydspres i folkeskolen  

Den første læseundersøgelse i 1991 bundplacerede danske 10-årige børns læsekompetence på 

den internationale hitliste, og selv om 15-årige læste bedre, var de ikke på niveau med lande, 

Danmark normalt sammenligner sig med (Mejding,1994). Denne tendens blev bekræftet af 

Nordlæs-undersøgelsen i 1993 (Lau et al,1996) og dermed var den danske selvforståelse rystet 

i sin grundvold. Det var startskuddet på et massivt fokus på danske elevers læsekompetence 

                                                
8 Regeringen, Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL) 
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med offentlig debat og uddannelsespolitiske initiativer vedr. folkeskolen og dens værdigrund-

lag! 

 

Moderniseringsprogrammet for den offentlige sektor (Finansministeriet,1983; Fogh,1998) 

sætter rammen for kommende forandringstiltag i folkeskolen. Programmet har til hensigt at 

indføre markedstænkning, økonomistyring og decentralisering i skolesystemet. I 80’erne 

mærkes økonomistyring voldsomt i skolerne, da et samtidigt kraftigt faldende elevtal betyder 

masseafskedigelser af lærere
9
. Det skaber stor utryghed og manglende lyst til at implementere 

forandringer, men også en brudt skolekultur, idet mange lærere savnes, og arbejdsfællesska-

ber ophører.  

Samtidig med økonomisk decentralisering indføres en ny styrelseslov, som øger 

skolebestyrelsens og skolelederens indflydelse. Den følges op af en ny form for overenskomst 

mellem KL og DLF, idet lærernes arbejdstid skal udspecificeres, så arbejdsgiveren lettere kan 

lede, fordele og prioritere arbejdet. Lærerne føler på mange måder deres profession og profes-

sionalitet truet og miskrediteret! 

Herefter følger en række ændringer, som især sigter mod at højne den faglige 

kvalitet i skolen. Folkeskoleloven af 1993 indfører begrebet ”centrale kundskabs- og færdig-

hedsområder”. Visse emner bliver obligatoriske, og der udgives faghæfter fra centralt hold. 

Det sker som følge af resultaterne fra den første læseundersøgelse.  

 

Sideløbende med den økonomiske decentralisering og den uddannelsespolitiske centralisering 

har der været igangsat flere udviklingsorienterede initiativer. I 1987 igangsattes et udviklings-

arbejde inden for 7 områder
10

 med henblik på udarbejdelse af ny lovgivning i 1993. I 1998 

lanceredes Undervisningsministeriet, KL og DLF projektet ”Folkeskolen år 2000” for at af-

dække forventninger, omkostninger og initiativer i forhold til mål og evaluering. Paradoksalt 

har disse initiativer ikke været grundlag for efterfølgende ændringer af folkeskoleloven. 

 

PISA 2000 (Mejding,2001) bekræftede den tidligere tendens vedr. børns læsekompetence, og 

derfor strammes de centrale kundskabs- og færdighedsområder i 2001 og præciseres i slutmål 

for undervisningen i hvert fag. I 2002 kræver ny lov om åbenhed og gennemsigtighed, at hver 

skole offentliggør elevernes afgangskarakterer på deres hjemmeside for bl.a. at stimulere den 

offentlige debat og skolernes indbyrdes konkurrence jf. intentionerne i moderniseringspro-

grammet for den offentlige sektor. Folkeskoleloven af 2003 skaber en resultatbaseret ramme 

for fagenes læreplaner ved at indføre trinmål, men fastholder lærernes frihed til at vælge me-

toder og undervisningsmateriale.  

Folkeskolelærerens arbejde er derfor nu underlagt diverse nationale mål og for-

melle nationale prøver. Herudover skal læreren som led i decentraliseringen arbejde i henhold 

                                                
9 På min skole faldt lærerantallet fra 82 til 43   
10 Fx Skolen i lokalsamfundet, tværfaglig undervisning, æstetiske læreprocesser og undervisningsdifferentiering  
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til lokale læreplaner og lokalt ansvar for elevernes fremskridt. Der stilles således store krav til 

lærerprofessionen og lærerens professionalitet. Læreren kan næsten ikke undgå at befinde sig 

i krydspres mellem nationale og decentrale krav, mellem offentligt og politisk formulerede 

krav og elevers og forældres krav/forventninger. 

 

Samtidig iværksættes en række uddybende undersøgelser for at finde de bæredygtige og posi-

tive faktorer i det danske skolevæsen og for at vise nye udviklingsveje. En hovsaløsning har 

nogle steder været blindt at skele til den pædagogiske praksis i top-præsterende lande som fx 

New Zealand og Finland uden tanke på den kulturelle forankring. En anden tendens har været 

’genindførelse af den traditionelle fagopdelte terpeskole’. Set i dette perspektiv er de mange 

undersøgelser en konstruktiv måde at gribe skoleudvikling an på. Alene i 2004 er der kommet 

flere væsentlige undersøgelser af forskellige forhold i folkeskolen (bilag 4). 

 

5.1.2 Dilemmaer i modernisering af folkeskolen  

Dette skolehistoriske rids viser en intensiv udviklingsproces, hvad angår de økonomiske og 

politiske forandringer uden at forholde sig til, hvor langt implementeringen af de nye skolelo-

ve er nået i praksis. Da jeg opfatter lærergruppen som en væsentlig aktør, når forandringer 

skal opstå og implementeres, vil jeg fremhæve dilemmaer, som  lærerprofessionen må forhol-

de sig til som følge af den aktuelle udvikling: 

 

1. Hvordan forstås den offentlige debat af skolesystemet? 

- som en konstruktiv måde at udvikle skolesystemet på, hvor læreren selv er po-

litisk debattør eller  

- som personlig kritik, hvorfor læreren er nødt til at legitimere sin profession og 

dermed føler sig afmægtig eller etablerer sig som modmagt (Mathiesen,1982) 

 

2. Hvordan ses det at skulle tilrettelægge sin undervisning i forhold til nationale, kom-

munale og brugeres krav?  

- som en kabale, der skal gå op bedst muligt eller  

- som faktorer med modsatrettede krav, der må medføre egen ’under-

gang’/forringelse af uddannelseskvalitet 

 

3. Hvordan forstås og bruges nytænkning og kreativitet? 

- som et nødvendigt element for at bevare og udvikle ens professionalitet eller 

- som en særlig indsats i et bytteforhold med ’den offentlige arbejdsgiver’ 

 

Disse dilemmaer er vigtige at forstå og huske som væsentlige faktorer og barrierer for udvik-

ling – også i relation til en inkluderende læsepædagogik. 
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Skoleudvikling tager efter Tillers erfaring tid – ca. 30 år før varige forandringer kan mærkes 

(Tiller,2000). De mange initiativer kan dermed forstås som den indledende fase for pædagogi-

ske forandringer, men samtidig må Glasers og Rondaninis erfaring og opfordring til ’pædago-

gisk handling’ tages alvorligt (Glaser & Rodenini,2005). Skoleudvikling er baseret på praksis 

og refleksion i og over praksis (Schön,2001), og skoleudvikling må forekomme som double-

loop-learnings processer (Argyrus,1992).  

De mange internationale undersøgelser kan ses som et middel til at igangsætte 

næste fase. Samlet vil disse undersøgelser medvirke som basis for udvikling af en inkluderen-

de læsepædagogik, som funderes i såvel almen-, special- og læsepædagogisk tænkning og 

forskning.      
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5.2 Analyse af OECDs review af den danske folkeskole 

På baggrund af OECDs PISA 2000 har Undervisningsministeriet bestilt et OECD review af 

det danske skolevæsen med særlig henblik på sammenligning med skolesystemet i Finland, 

Storbritannien og Canada, da disse lande scorer højt på den internationale rangliste. Desuden 

sammenlignes med de øvrige nordiske lande, hvortil kulturforskellene er mindre. Først be-

skriver Ekholm (2004) det danske skolesystem. Det er en ny arbejdsmetode ved review, idet 

det pågældende land selv plejer at levere en baggrundsrapport. Fordelen ved den nye måde er, 

at det danske skolesystem opleves udefra og udfra en international værdisætning. Faren er, at 

vigtige sammenhænge og kulturelle værdier overses eller nedprioriteres. Anden del (Mortimo-

re et al, 2004) er udarbejdet af et forskerteam fra Finland, Storbritannien og Canada ud fra 

observationer, interviews og analyse af baggrundsrapport og data
11

 med henblik på en strategi 

for forbedring. Jeg vil fokusere på de udviklingsstrategier reviewet finder. 

 

5.2.1 Baggrundsrapport for OECDs review af det danske skolesystem 

Baggrundsrapporten (Ekholm,2004) konkluderer, at der i Danmark er en stærk tradition for 

selvstændighed og tillid til skoler og faggrupper, og at skolerne sjældent får feedback. Der er 

mangel på evaluering og dermed manglende kvalitetssikring. Den centrale del af skolesyste-

met har behov for viden om, hvor hurtigt folkeskolen ændrer sig, og i hvilken grad retnings-

linjer og politikker følges. Der advares kraftigt mod nationale rangordninger! Samtidig kan en 

systematisk feedback fra centralt niveau hjælpe den enkelte skole med at lære. En mere sy-

stematisk viden og et centralt overblik kan desuden belyse, hvordan forskellig behandling af 

børn og unge fra forskellige sociale grupper fungerer i folkeskolen
12

. Endvidere peges på, at 

der er brug for at udvikle nye metoder til udveksling af feedback og fokus på anvendte evalu-

eringsmetoder i skolerne. Dette set i relation til, at 

”Danmark har til hensigt at intensivere sine bestræbelser på at opfylde kva-

litets- og lighedspolitikken i skolerne” (Ekholm,2004 p.35).  

 

En inkluderende læsepædagogik er en faktor i kvalitets- og lighedspolitikken, da læsning og 

skriftsproglige kompetencer er nødvendige færdigheder for at tilegne sig viden og dermed 

også en faktor i processen for at bryde den sociale arvs negative cirkel. 

 

                                                
11 Forskernes metoder har været kritiseret i pressen for at være overfladiske og for lidt funderet i feltobservatio-

ner. Jeg vil ikke forholde mig nærmere til dette, da min hensigt er at finde de udviklingspotentialer, undersøgel-

sen peger på – og ikke en kritisk vurdering af hele undersøgelsen. Undersøgelsen vægtes højt af politiske orga-

ner, og alene af den grund har den høj prioritet. 

 
12 Jeg opfatter de specialpædagogiske forskningsarbejder, som DPU deltager i under Velfærdskommissionen 

(2006-2008) som et bidrag hertil (Tetler,2006). 
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5.2.2 Ekspertrapport af OECDs review af det danske skolesystem 

Ekspertrapporten (Mortimore et al,2004) ser gerne fremtidig debat af skolevæsenet koblet til 

PISA 2003
13

, og den tager udgangspunkt i PISA 2000: 

”PISA-prøveresultaterne er måske de mest klare, men også blot de seneste, ad-

varselssignaler om den tvivlsomme standard i mange unge danskeres præstatio-

ner, og vort review bekræfter, at mange inden for uddannelsessektoren såvel som 

eksterne parter er alvorligt bekymrede over systemets fremtidige udvikling. Den 

udfordring, som de, der er ansvarlige for systemet, står overfor, er, hvordan de 

bedst forholder sig til denne advarsel, og hvilke forholdsregler der med fordel kan 

træffes for at sikre en forbedring uden at forvolde for megen skade på de positive 

aspekter ved den nuværende praksis” (Mortimore et al,2004 p.126f).  

 

Ekspertteamet giver en række strategier for forbedring, men pointerer samtidig, at disse skal 

supplere uddannelsessystemets styrkesider, som spænder over bl.a. demokratiske traditioner, 

økonomisk velvilje, plads til nyskabelse og ønske om forbedring, engagement hos personale 

og brugere, glade og selvsikre elever samt stor støtte til elever. Strategierne
14

 fordeler sig især 

indenfor områderne offentlig debat, evaluering og feedback, efteruddannelse af lærere og 

styrkelse af skoleledelse.  

Der sættes fokus på udvikling af evalueringskultur og metoder til feedback. 

Teamet finder, at der nok tales om (selv-)evaluering i det danske skolesystem, men at evalue-

ringstanken ikke ser ud til at have trængt ind i den reelle hverdag. Det kræver en indsats på 

centralt niveau, hvor KL og DLF inddrages, og at Danmark fortsat deltager i internationale 

undersøgelser som fx PISA for at bevare et eksternt, internationalt perspektiv. 

Eksperterne efterlyser en specialisering indenfor læreruddannelsen og gerne 

med et højere uddannelsesniveau i form af master- eller kandidatgrader. Efteruddannelse af 

alle lærere hvert år må tænkes ind i lærernes arbejdstid ved en anderledes prioritering af ar-

bejdsopgaverne, da der stilles krav om øgede faglige kvalifikationer inden for hovedfagene, 

læse- og specialpædagogik samt evalueringstænkning.  

Skoleledelse skal styrkes, da ledelsen er det centrale omdrejningspunkt for alle 

initiativer til forbedring af skolen. Der kræves både ledelses- og administrationsfærdigheder. 

Ledelse defineres som evnen til at skabe en vision, identificere fælles mål, inspirere kolleger, 

være rollemodel og til at repræsentere skolen. Administrationsfærdighed er derimod styring af 

resurser og indbefatter ansættelse og tilsyn med personale samt overvågning og evaluering af 

præstationer. Krav om lederuddannelse, mentorordning og løntillæg skal være med til at give 

højere status til skoleledelse og dermed til skolevæsenet. 

 

                                                
13 PISA 2003 er under udarbejdelse, da reviewet offentliggøres 
14 Se de enkelte strategier i bilag 5 
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Da OECDs review tager udgangspunkt i PISA 2000, sættes læsekompetence centralt i vurde-

ringen af det danske skolevæsen, og udviklingsstrategierne må derfor også relateres til læse-

pædagogik.  

 

5.2.3 Kritik af OECDs review af det danske skolesystem 

Forskernes anbefalinger i de to rapporter er præget af en økonomisk tænkning, idet det klart 

pointeres, at der bruges store økonomiske resurser på grunduddannelserne efter OECD’s nor-

mer, og at resultaterne er betydelig ringere end de, der opnås i andre lande for færre midler. 

”Det giver ikke god valuta for pengene, og især ikke når man tager i be-

tragtning, hvad der mistes i form af forspildte muligheder” (Mortimore et 

al, 2004 p.127). 

 

Et pædagogisk perspektiv er underprioriteret og overlades til ekspertgruppens erfaringer fra 

egne landes skolekultur. Muligheden for transfer tages for givet, trods store historiske og kul-

turelle forskelle. Denne konflikt søges afdæmpet ved at bygge på det danske skolesystems 

styrkesider, og der søges et harmoniperspektiv. Det er anbefalingerne omkring skoleledelse et 

eksempel på. Holdningerne er modsatrettede, idet en administrerende funktion signalerer et 

kontrollerende og økonomistyret ideal, mens en ledende funktion har en mere humanistisk 

profil. Eksperterne klarer konflikten ved ikke at støtte 

”en autokratisk ledelsesstil; vi har set , hvor ineffektiv en sådan form for stil 

kan være. Den skoleledelsesmodel, vi foreslår, er snarere reflekterende, 

støtter kollegaer og fungerer som en samlende kraft….” (Mortimore et 

al,2004 p.138). 

Samme skisma ses ved evaluering. Evaluering ønskes som ekstern funktion og gøres dermed 

til en kontrolfunktion frem for en udviklingsstrategi.  

 

Sammenholdes analysen af OECDs review af det danske skolesystem med min analysenøgle 

(p.24) ses et differentieringskulturperspektiv, idet det danske system sammenlignes med 

udenlandske rollemodeller. Dikotomien sløres ved et integrationskulturperspektiv, når det 

danske systems styrkesider fremhæves, og kritikken accepteres måske lettere. Der gives ikke 

plads til en fragmentarisk forståelse, da pædagogiske udviklingsarbejder i det danske system 

ikke gives rum. Det specialpædagogiske perspektiv er relationelt, da lighedspolitik og delta-

gelse fremhæves. Organisationsperspektivet er overvejende rationelt, når fokus er økonomi-

styring og evaluering som kontrolfunktion. Opsplitningen af ledelsesfunktionen i en admini-

strativ og en pædagogisk peger i retning af en naturlig organisationsforståelse. Det bagvedlig-

gende vidensperspektiv er klassisk rationelt, idet det danske system kan lære af pædagogisk 

praksis i nabolande og de udvalgte rollemodellande, og ved feedback fra de politiske instanser 

på makroniveau – set i denne ramme repræsenteres et klassisk læsesyn med fokus på mangler. 
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Der anes et kritisk formativt videnssyn, når refleksion tænkes knyttet sammen med evaluering 

og praksis. 

 Disse overvejelser er skraveret i model 10
15

, som viser, hvordan analysenøglen 

kan bruges til at skaffe sig overblik over analyser i praksis. De mørke felter viser tendensen i 

reviewet, mens de lysere felter angiver andre tiltag eller antydninger. Samme farvemarkering 

anvendes i kommende modeller. 

 

Kund

skabs

regi-

me 

Paradigme Viden-

skabste-

ori 

Diskurs Special-

pæda-

gogisk 

per-

spektiv 

Kultur-

per-

spektiv 

Organi-

sations-

per-

spektiv 

Videns 

per-

spektiv 

Læsesyn  

1. 

 

        

2.          

       

3.        

      

Model 10 

 

Reviewet er rettet mod pædagogisk praksis, men forholder sig til organisatoriske og kontrolle-

rende initiativer på makro/mesoplan og ikke til mikroplan, hvor pædagogisk praksis udspilles. 

Reviewet bygger på en positivistisk tilgang, men med en vision om inklusion. Den afspejler 

netop det grundlæggende dilemma i uddannelsespolitikken! 

   

                                                
15 Bilag 6: Udvidet model 
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5.2.4 Fokusområder på baggrund af OECDs review af det danske skolesystem 

OECDs anbefalinger retter sig mod mesoniveau og dermed på, hvordan skolen som organisa-

tion kan udvikles. Når anbefalingerne relateres til en inkluderende læsepædagogik, bliver føl-

gende fokusområder: 

 

1. Skoleledelse og organisationsudvikling: 

Hvorledes opstilles fælles mål for skolen vedr. inkluderende læsepædagogik? Hvordan 

og hvor skabes rollemodeller? Hvorledes inspireres ildsjæle og andre til at udforme og 

udforske en inkluderende læsepædagogik? Hvilke krav stilles til evaluering og feed-

back? 

 

2. Efteruddannelse af lærere: 

Hvorledes tænkes læseundervisning ind i alle fag, og hvordan koordineres indsatsen? 

Hvordan undervises i læsning, og hvorledes kan elevers særlige behov tilgodeses? 

Hvordan forstås specialpædagogik i et inkluderende perspektiv, og hvilke muligheder 

kan findes for at udmønte det? Hvordan skabes sammenhæng mellem mål/vision, 

praksis og evaluering? Diskussion, udvikling og anvendelse af evalueringsværktøjer i 

forhold til mål, praksis og en inkluderende læsepædagogik. Hvordan kan der skabes 

nye læringsrum for børn – måske på tværs af skole- og fritidskultur? 

 

3. Evaluering og feedback: 

Hvordan sikres, at kommunale og nationale læseundersøgelser ikke misbruges til 

rangordning? Hvordan sikres alle kommunale interessenter et læsepædagogisk feed-

back, så evaluering inkluderer forbedring/udvikling og ikke isoleres til en økonomisk, 

rationel faktor? Hvilke former for evaluering og feedback må medtænkes og udvikles, 

når omdrejningspunktet er en inkluderende læsepædagogik? 

 

4. Offentlig debat: 

Hvordan konkretiseres og nuanceres den offentlige debat ud fra lokal kommunal pæ-

dagogisk praksis og målsætning? Hvordan inddrages eleverne, forældre og andre inte-

ressenter i debatten? 

 

Kunsten for aktørerne er at placere sig i en udviklende funktion og ikke lade sig presse eller 

styre af systemets kontrol. Ved at vælge denne strategi sigtes mod nye løsninger i den efter-

stræbte udviklingszone (p.32f), og det antropologiske paradigme sættes i spil. 



 47 

5.3 Analyse af centrale parters holdning til OECDs review 

OECD-reviewet vægtes højt politisk, og med de indbyggede konflikter er det interessant at se, 

hvilke parametre forskellige interessenter vil opstille. I bilag 7 analyseres regeringens tiltag og 

KLs og DLFs anbefalinger, idet skoleudvikling må ses i et krydspres mellem centrale polit i-

ske initiativer, decentrale økonomistyrede krav og professions- og fagpolitiske interesser. Jeg 

er nået frem til nedenstående pointer og dilemmaer.   

 

5.3.1 Sammenfattende analyse af regerings tiltag  

Idealistisk vægter regeringspartiet Venstre individuelle tiltag; men det ideal dominerer ikke 

skolepolitikken, hvor der satses på øget centralisering og topstyring. Med etableringen af 

Globaliseringsrådet (Olsen,2005; Statsministeriet,2005) søges de faglige organisationers ind-

flydelse svækket. Hermed skærpes dilemmaerne omkring central/ decentral styring og øko-

nomisk/pædagogisk tænkning med konsekvens for skolers udviklingsprocesser. Dette ses ved 

analyse af regeringens tiltag (bilag 7).  

 

5.3.2 Sammenfattende analyse af KLs og DLFs synspunkter  

Analyserne (bilag 7) viser, hvorledes KL og DLF hver især forsøger at varetage medlemmer-

nes ønsker og behov (DLF,2004,2004a; KL,2005,2005a; KL et al, 2004). 

KL søger konstant at begrænse centrale direktiver og at fastslå og styrke kommu-

nal magt. DLF søger centrale initiativer for at skabe ensartede standarder, da 17-19% af 

kommunerne svigter deres indsats i folkeskolen. DLF pointerer, at ansvaret for den pædagogi-

ske udformning og praksis ligger hos den professionelle lærer og leder. KL udtrykker mistillid 

overfor det synspunkt, idet KL opfordrer kommunerne til at  skærpe sin tilsynspligt. 

DLF ønsker en udvikling i dialog og giver udtryk for en transformativ forståelse af 

viden og udvikling, men negligeres af KL, som end ikke henviser til DLFs rapporter, og hvis 

svar til kommunerne udtrykker en rationalistisk forståelse af viden og udvikling. Målstyring 

og rammesætning er nøgleord, og forandring skabes gennem rationelle valg for at tilnærme 

sig målene. KL vægter ikke altid det skrevne ord højest og giver plads til dialog som udvik-

lingsredskab inden for den opstillede ramme, idet tavs personlig viden må aflejres i organisa-

tionen som fælles viden. Skriftlige dokumenter har sin værdi i forhold til evaluering af målop-

fyldelse, men er en økonomisk byrde i overenskomsten , hvorfor KL begrænser kravene. Vi-

densdeling og refleksion er redskaber til organisationsudvikling, men de vil være styret af en 

rationalistisk forståelse og dermed begrænset i sin kreativitet.  

Forskelligheden ses også i, at KL forsøger at reducere den centrale magt for selv at 

placere sig legitimt i en kontrollerende magtposition, mens DLF anerkender en central magt-

faktor og medtænker de forskellige parters særinteresser ved udformning af praksis. 
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DLF og KL er enige om, at de tager afstand fra flere økonomiske forpligtigelser, og at mange 

initiativers realisering afhænger af, hvorvidt regeringen afsætter penge på finansloven (til bl.a. 

forskning og uddannelse) og af kommende overenskomstforhandlinger. Dermed pointerer de 

regeringens økonomiske forpligtigelse – og ser bort fra OECDs anbefaling om en ompriorite-

ring af resurseanvendelsen.  

 

5.3.3 Nye dilemmaer afledt af KLs og DLFs anbefalinger 

Ovenstående analyse tydeliggør væsentligheden af at forstå og arbejde med folkeskolens ud-

vikling ud fra et multiperspektiv og konstant at forsøge videnskabsteoretisk at forankre syns-

punkterne. Multiperspektivet søger at afdække det spændingsfelt for udvikling af og i folke-

skolen, hvor forandringsprocesser mod en inkluderende læsepædagogik foregår. Det bliver et 

spørgsmål, hvorledes konstruktive processer kan udvikles, når præmisserne i sig selv er mod-

satrettede. Multiperspektivet kan åbne for nye handlingsveje, som giver ejerskab til alle aktø-

rer og kulturelt forankrer visionen om en inkluderende læsepædagogik. 

 

Spændingsfeltet karakteriseres af følgende nytilkomne dilemmaer: 

 

1. Hvordan forstås og skabes viden i folkeskolen? 

- som en dynamisk og kreativ proces med udviklingspotentiale i enhver dialog, 

hvor refleksion i og over praksis indgår eller 

- som en statisk resurse, der kan fastholdes og aflejres i organisationen ved 

skriftliggørelse eller ved vidensdeling, hvor tavs personlig viden via dialog 

eksternaliseres til eksplicit viden 

 

2. Hvordan skabes og sikres bedre udviklingsmuligheder for folkeskolen? 

- ved en transformativ forståelse, hvor centrale krav til national standardindsats 

er udgangspunkt for lokal kreativ pædagogisk udmøntning og forankring eller 

- ved en rationalistisk og centralistisk forståelse, hvor kommuners og skoleledel-

sers mål- og rammesætning styrer/kontrollerer lærerens undervisning 
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5.4 Magtperspektiver omkring OECDs review 

Analysen af OECDs review og KLs og DLFs reaktioner peger på, at magt udfoldes på flere 

planer. Forskellige magtrelationer diskuteres for at fornemme magtspillet, som er komplekst 

og dækket, og for at kunne finde udviklingsnicher for en inkluderende læsepædagogik. 

 

5.4.1 Magtrelationen: OECD – det politiske system 

OECD står for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, og dermed er øko-

nomi omdrejningspunktet. Organisationen laver mange komparative undersøgelser, her i 

blandt PISA-undersøgelserne, som rangordner forskellige landes standpunkt på forskellige 

områder sammenholdt med de økonomiske omkostninger. På denne måde konkurrerer lande-

ne og især deres regeringer med hinanden. Lidt firkantet kan man fx sige, at regeringens mål 

med folkeskolens læseundervisning er at give Danmark en topplacering i kommende PISA-

undersøgelser, og dermed er skolens dannelsesideal sat i baggrunden. Den øgede globalisering 

og velfærdssamfundet kræver, at Danmark skal placere sig i top, hvad angår kompetencer og 

vidensproduktion. Danskerne har altid regnet sig for at være konkurrencedygtige, hvad gælder 

uddannelse, kreativitet, samarbejdsevne og international fleksibilitet, så når gentagne interna-

tionale og offentliggjorte undersøgelser gennemhuller denne selvforståelse, rystes velfærds-

samfundets økonomiske fundament. Folkeskolen bliver velfærdssamfundets redningsplanke 

(Pedersen,2006). 

 Umiddelbart styrer OECDs undersøgelser meget den danske politik, men 

OECDs undersøgelser bruges også til at legitimere ændringer og stramninger i folkeskolen, 

som regeringen allerede har haft i tankerne, før rapporternes offentliggørelse, så angsten for 

dårlige placeringer er med til at presse en borgerlig politik hurtigere igennem (Pedersen, 

2006).  

 

OECDs anbefalinger i reviewet rettes mod folkeskolen som organisation og dermed meso-

plan for her igennem at påvirke mikroplan. På regeringsplan opfordres til fortsat deltagelse i 

internationale undersøgelser i OECD-regi. Så uden at kritisere udbyderen af reviewet peges på 

mere kontrol gennem evaluering og rangordning, idet kritikken rettes mod kommunalt niveau, 

et umiddelbart ufarligt politisk niveau. 

 

5.4.2 Magtrelationen: OECD – de faglige organisationer 

OECD kritiserer ikke DLF, og Mortimore har i pressen oven i købet rost DLFs rapporter om 

at gøre skolen bedre. Sådan skabes en positiv tilgang til de mange professionelle, som skal 

løfte byrden i praksis.  
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KLs karakterisering af læreren: ”privatpraktiserende, som agerer på fornemmelse frem for 

viden”(KL,2005 p.2) er en grov fornærmelse overfor skolens professionelle, og KL stiller sig 

i en meget kontrollerende og dømmende arbejdsgiverrolle, der let kan dræbe mod og lyst hos 

selv de mest ihærdige lærere. KLs hensigt er imidlertid at få lærerne til at konkurrere og vise, 

hvad de dur til. KL og OECD tror dermed begge på at ’udvikling vokser ud af kontrol’ enten 

gennem kommunalt tilsyn eller international rangordning. 

 

KL og DLF varetager henholdsvis arbejdsgivers og –tagers interesser, og de har principielt 

modstridende interesser, der præger deres tilgang til, hvordan en ændret arbejdsbyrde skal 

indarbejdes i folkeskolens praksis. De har en fælles interesse i, at skolen overlever som orga-

nisation, idet KL skal have varetaget uddannelsesfunktioner, og DLF må sikre medlemmernes 

økonomiske livsgrundlag. 

 

5.4.3 Magtrelationer i det nationale politiske system 

Ved decentralisering udlægger regeringen magt og ansvar til kommunalt plan. Ved at udstikke 

rammer og love styres kommunerne af regeringen. Dilemmaet mellem decentralisering og 

centralisering karakteriserer magtrelationen mellem de nationale politiske niveauer og gør det 

svært for folkeskolen at finde sit udviklingsrum. 

 

5.4.4 Udviklingsniche frem for magtmiddel 

Undersøgelser kan være gode til at stille skarpt på folkeskolens profil og medvirke til nye 

udviklingsveje, men de må ikke forvaltes som et politisk magtmiddel! Omkostningerne ved at 

deltage i internationale rangordninger kan skade folkeskolen:  

”Hvis prisen for at deltage i PISA er, at Danmark går i panik, som det skete 

ved offentliggørelsen af den sidste PISA-undersøgelse, så er den danske fol-

keskole bedre tjent med ikke at være med i PISA” (Pedersen,2006 p.39).  

 

Uddannelsespolitiske undersøgelser må forstås i spændingsfeltet mellem udviklingsniche og 

magtmiddel. Min tilgang er derfor at tage udgangspunkt i OECDs anbefalinger, forstå dem i 

forhold til den danske kontekst og rettet mod visionen om en inkluderende læsepædagogik.  
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5.5 Konklusion: Vurdering af analysenøgle 

Dokumentanalysen viser, at ved at markere tendens og tiltag/antydning til holdninger i analy-

senøglen ses et billede af hvilket paradigme og hvilke dilemmaer, der er i spil. Billedet er en 

subjektivt øjebliksforståelse og må ikke tages for mere, da kompleksiteten forenkles ved brug 

af analysenøglen. På samme vis kan nøglen bruges til analyse af praksis
16

. Nøglen kan desu-

den bruges til at definere udviklingsrummet og til at søsætte udviklingsstrategier. I kapitel 6 

vil jeg med afsæt i fokuspunkter og dilemmaer fra dokumentanalysen og ved at bruge analy-

senøglen komme med konkrete bud på strategier målrettet en inkluderende læsepædagogik. 

                                                
16 Det er ikke dokumenteret her i opgaven, men afprøvet i forhold til  egne praksiserfaringer 
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6 Strategier for en inkluderende læsepædagogik 
 

Her vil jeg samle de væsentligste pointer fra metodeudviklingen og dokumentanalysen som 

afsæt for handlingsstrategier i praksis på mesoplan. Først præciseres udviklingsrummet for 

handlingsstrategierne, og diskussionen om fremtidens kompetencer relateres til analysenøg-

len. Dernæst skitseres præmisser for valg af strategier rettet mod en inkluderende læsepæda-

gogik, før udvalgte nøglestrategier præsenteres. Læsekonsulenten betragtes som nøgleperson, 

og denne funktion diskuteres derfor med henblik på udformning af en funktions- og arbejds-

beskrivelse rettet mod en inkluderende læsepædagogik. Dernæst diskuteres indholdet af en 

kommunal handleplan for læsning og et arbejdsredskab for skoleudvikling med fokus på in-

klusion og læsning. 

 

6.1 Præcisering af udviklingsrum 

En inkluderende læsepædagogik redefinerer skriftsproglige kompetencer ud fra et nyt kompe-

tencesyn i folkeskolen, når både ’Gutenberg’ og digitale medier inddrages. Videnskabende 

processer koblet til praksis bliver kernen i undervisning, og de tidligere kognitive hjernepro-

cesser knyttet til læseprocessen vægtes samtidig med, at der allerede fra starten af skolealde-

ren udvikles mere overordnede kognitive processer som bl.a. giver overblik, transfer og øget 

arbejdshukommelse. Arbejde med hypertekster kræver sådanne funktioner i øget grad. Selv 

om de digitale medier i øget grad overtager læse- og skrivefunktioner, er basale læse- og skri-

vekompetencer på mange måder nødvendige for at gebærde sig et vidensamfund.  

 

Udviklingsrummet defineres af de dilemmaer og fokuspunkter, som er rejst via dokumentana-

lysen
17

, og som lever i den enkelte skoles kulturelle og organisatoriske kontekst, og som må 

relateres til visionen om en inkluderende læsepædagogik. Dilemmaer og fokuspunkter må 

sættes i spil i forståelse af og relateret til såvel dilemmaers som vilde vidensproblemfelters 

udviklingsfaser (p.31ff), når der anlægges et multiperspektiv med fokus på differance. Herved 

gives rum og liv til det antropologiske paradigme. Udviklingsrummet afgrænses desuden af 

uddannelsespolitiske love og bekendtgørelser, idet skolens primære opgave er at forestå vi-

densdeling og –udvikling til og blandt kommende generationer.  

 

Fremtidens udfordring ligger i at nydefinere de basale læsefærdigheder og åbne for en inklu-

derende læsepædagogik ved at bringe det antropologiske paradigme i spil. I model 11 relate-

res Langagers syn på fremtidens kompetencer (p.6f) og deres henholdsvis forankrende og 

forandrende funktion til min analysenøgle: 

                                                
17 Oversigt i bilag 8 
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3.      

      

Model 11
18

 

 

Forankrende (mørk grå skravering) processer har rod i det positivistiske paradigme, og foran-

drende (lys grå skravering) processer udspringer af det organisatoriske paradigme, og det er i 

rummet her imellem en ny tilgang skabes, når der anlægges et multiperspektiv med en inklu-

derende læsedefinition (p.11f) som omdrejningspunkt. 

 

Modellen illustrerer min antagelse (p.7) om, at fremtidens kompetencer må udspringe af såvel 

forandrende som forankrende processer. Dette kompetencesyn må rejses, når de tidligere 

fremførte dilemmaer og fokuspunkter foldes ud i en antropologisk forståelse. Dilemmaet om, 

hvordan viden forstås og skabes i folkeskolen, tænkes her igennem som eksempel på, hvorle-

des dilemmaer og fokuspunkter kan foldes ud ved brug af analysenøglen og få betydning i 

pædagogiske forandringsprocesser. Dilemmaet relateres til mesoplan. 

I forankrende processer forstås viden som en rationel og til en vis grad statisk re-

surse, som er aflejret i organisationen gennem generationer, og som skal videreformidles. Den 

erfarne lærer kender pensum og ved hvilke pædagogiske metoder, der virker. Lærerens tavse 

viden gøres eksplicit og deles med andre gennem fx skriftlige årsplaner og handleplaner, 

team- og udviklingssamtaler og følordninger for nye lærere. 

I forandrende processer udvikles og bruges viden i dynamiske og kreative proces-

ser. Lærere er åbne for pædagogisk nytænkning og eksperimenter, og gennem fælles refleksi-

oner og handlinger udvikles ny pædagogisk viden, som får betydning for skolens organisering 

og kultur. 

De to typer processer er gensidigt afhængige, og samspillet medvirker til pædago-

gisk kontinuitet. Pædagogiske, kulturelle og organisatoriske processer har bedre chance for at 

                                                
18 Udvidet model i bilag 9 
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bevæge sig i den efterstræbte udviklingszone (p.32), når der anlægges et multiperspektiv. Det 

betyder nytænkning og stabilitet. Læsepædagogik baseres på forskning, relateres til udvikling 

af læsekompetencer og målrettes fremtidens inkluderende samfund – som den definerede in-

kluderende læsepædagogik (p.11f). Kulturelt og organisatorisk betyder det, at der arbejdes i 

åbne teams, hvor refleksion er en given del af praksis. Skolen som organisation er aktiv i sam-

fundet, har kontakt med andre skoler og lokalsamfund og deltager i den offentlige debat. 

Samspillet mellem forankrende og forandrende processer skaber pædagogisk ud-

vikling i nuet med respekt for fortiden og målrettet fremtiden. Således skabes kontinuitet og 

forståelse for dilemmaers store forandringspotentiale: De er ikke til for at løses, men for at 

leve. 
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6.2 Forudsætninger for valg af strategier 

Når læsning anskues som et vildt problemfelt, som en kommunikativ kompetence og som en 

vidensproces og forstås jf. definitionen p.11f, må strategierne for en inkluderende læsepæda-

gogik rettes mod udvikling og etablering af praksisfællesskaber (Lave,2002), hvor dilemma-

erne sættes i spil i forhold til den aktuelle organisation, kultur og kontekst. Strategierne må 

samtidig udformes, så de skaber en strukturel ramme for de vilde processer, så de bliver og 

opleves konstruktive. ’Dilemmarejser’ kræver tid, menneskelig investering og støtte. 

 

Når dilemmaer og fokuspunkter målrettes udvikling af en inkluderende læsepædagogik kan 

flere handlingsstrategier iværksættes på såvel makro-, meso- og mikroplan. Det dynamiske 

samspil mellem niveauerne betyder, at en indsats på et plan får konsekvenser på de øvrige. De 

foreslåede strategier rettes mod mesoniveau. 

Processer på mesoplan er rammesættende for praksis og kan derved afprøves og 

implementeres rimelig hurtigt, hvis viljen er til det. Aktørerne må være ændringsparate, dvs. 

turde indgå i situationer, som kan indebære, at man må ændre sig, være åbne og fleksible, lade 

sig påvirke og søge nye muligheder samt bevæge sig dynamisk i  netværk – i tillid til, at deres 

identitet ikke forgår (Berthelsen,2001). Organisationen ejer processerne, som udspringer af 

dens kultur, og som dermed har mulighed for at forplante sig gennem systemerne/konteksten 

uden straks at støde på bureaukratiske barrierer. Via processerne udvikler organisationen sig 

og sin selvforståelse rettes mod et antropologisk organisationsperspektiv (p.20ff), som befor-

drer inkluderende processer. 

Ved at arbejde på mesoplan introduceres nye videnskabende processer som erfa-

ringsbasis for udvikling af pædagogiske processer på mikroplan (Lave,2002). Processerne er 

læreprocesser, som bør støttes af en udefrakommende innovator/kritisk ven (Booth & 

Ainscow,2004).  

 

En læsekonsulent ansat i en kommune eller ansat som projektleder er et relevant bud på en 

kritisk ven. Konsulenten er bindeled mellem skole og kommune og dermed mellem meso- og 

makroplan og kan dermed fremme nødvendige bureaukratiske processer. Danmarks Evalue-

ringsinstitut (EVA) peger i sin forskning på, at ansættelse af en læsekonsulent er af afgørende 

betydning for kvaliteten af en kommunes læsepolitik  (EVA,2005a). Konsulenten må have 

stor og aktuel viden om og erfaring med læsning og læsepædagogik, kunne igangsætte, udvik-

le og afslutte processer og på en gang være involveret og fastholde neutralitet. 

Konsulenten opfattes derfor som en nøgleperson med særlig ansvar og interesse 

for at udvikle en inkluderende læsepædagogik, samtidig med at det er den enkelte skoles op-

gave at udvikle sin organisation og kultur i inkluderende retning og dermed finde og udvikle 

egne strategier. Jeg vælger derfor at fokusere på strategier, som kan være en del af læsekonsu-
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lentens arbejdsredskaber, og derfor diskuteres konsulentens funktions- og arbejdsbeskrivelse i 

det følgende. 
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6.3 Læsekonsulent som innovator/kritisk ven 

For at afgrænse og præcisere konsulentfunktionen diskuteres den først i relation til den udar-

bejdede analysenøgle (p.24). Dernæst gives anbefalinger vedr. en funktions- og arbejdsbe-

skrivelse målrettet et inkluderende læsesyn (p.11f) og de i opgaven opstillede dilemmaer og 

fokuspunkter. Kapitlet bygger derfor på den teori, der er udviklet i opgaven, eksempler på 

funktions- og arbejdsbeskrivelser og DLFs vejledning til forhandling af konsulentfunktioner 

(DLF,2006). 

   

6.3.1 Diskussion af læsekonsulentfunktion 

Konsulentfunktionen må defineres i forhold til et valgt og ønsket paradigme. Det sker sjæl-

dent i praksis, og funktionen baseres derfor ofte på kommunal tradition og løsning af tilfældi-

ge opgaver. Jeg har vedlagt to eksempler på funktionsbeskrivelser i bilag 10: en funktionsbe-

skrivelse fra X-kommune, idet denne fremhæves af Danmarks Evalueringsinstitut 

(EVA,2005b) og to funktionsbeskrivelser fra Y-kommune, som viser en udvikling af læse-

konsulentfunktionen. Lighederne mellem de to eksempler og min viden fra kontakt med læse-

konsulenter gør, at jeg antager eksemplerne for at være eksemplariske. 

 

Konsulenten har mange samarbejdspartnere og opererer på flere niveauer, som det ses i mo-

dellen: 

 

Niveau Interessenter 

Mikro Børn & unge 0-18år 

Forældre 

Klasser 

Lærere, pædagoger 

Meso Specialcenter, Pædagogisk Råd, bestyrelse 

Ledelse 

Makro Forvaltningschef, skolechef, chefpsykolog o.a. 

Politisk system 

Model 12 

 

Konsulenten kan fungere som faglig ekspert, diagnostiker/analytiker, sparringspartner og pro-

cesformidler. Hun befinder sig let i et krydspres, hvor dilemmaer kommer i spil, når de for-

skellige interessenter har modsatrettede forventninger. Hun har dermed mulighed for at udvik-

le dilemmaprocesserne konstruktivt. 

 

Med udgangspunkt i konsulentbeskrivelserne fra de to udvalgte kommuner, vil jeg forsøge at 

definere, en typisk konsulentfunktion, idet arbejdsopgaver relateres til min analysenøgle og 

konsulentroller. 
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I X-kommune er fokus skoleområdet. Børn, forældre, lærere, ledere og specialister tilknyttet 

PPR er de centrale samarbejdspartnere. Funktionen udøves på system- og individniveau, hvor 

konsulenten fremtræder som faglig ekspert, diagnostiker og analysator. Indsatsen vedr. det 

enkelte barn koncentrerer sig om en diskurs om afvigelse/normalitet, idet det enkelte barn er 

ejer af problemet. Samme tendens findes omkring afdækning af kommunalt læseniveau. Der 

lægges op til konsultativ praksis, hvor konsulenten arbejder ud fra det psyko-medicinske pa-

radigme, idet ny viden formidles fra ekspert til bruger. Et kategorisk pædagogisk perspektiv 

dominerer, og der ses kun tiltag til et relationelt perspektiv, når læsevejledere og IT-vejledere 

samarbejder om ”anvendelsen af IT i undervisningen til gavn for alle elever”. Analysen skit-

seres i model 13. De mørke grå felter viser tendens og lysegrå tiltag.   
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Model 13
19

 

 

Der gives 2 udkast til funktionsbeskrivelse for Y-kommune, idet det er interessant at se, hvor 

ændringerne er rettet mod. I den første beskrivelse er konsulenten ansat i PPR under ledende 

psykolog og i den reviderede i børne- og kulturafdelingen under skolechefen. Umiddelbart 

tyder det på et ønske om at rette funktionen fra specialpædagogik mod almen pædagogik.  

 Ansvarsområderne er i begge beskrivelser rettet mod skolebørn med læse-

/staveproblemer. Fra at omhandle diagnosticering, pædagogisk vejledning og udarbejdelse af 

handleplan i samarbejde med andre specialister indsnævres konsulentfunktionen i den nye 

beskrivelse til indirekte vejledning af lærere. Konsulenten fastholdes som koordinator for læ-

seklasserne. Hun fastholdes derved i rollen som faglig ekspert med et kategorisk perspektiv på 

specialundervisning, og funktionen forskubbes mod børn med massive vanskeligheder. 

 Læseundersøgelser er politisk vedtaget. Konsulenten formidler resultaterne i rap-

portform, og de følges kun op af konsulentbistand til den enkelte skole ved behov. Konsulen-

                                                
19 Udvidet model i bilag 11 
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ten bliver her systemets forlængede kontrolfunktion, hvilket sætter hende i et dilemma i for-

hold til de andre ansvarsopgaver.   

 Konsulenten er vidensmedarbejder. Hun skal holde sin faglige viden ajour og tage 

”initiativer, der befordrer fortsat udvikling af området i kommunen”. Her lægges op til vi-

densdeling og –udvikling, og dermed åbnes for andre vidensperspektiver end det rationelle og 

for et fragmentarisk kulturperspektiv; men initiativerne er underlagt en politisk målstyring, 

som medfører et rationelt og naturligt organisationsperspektiv. Konsulenten har mulighed for 

at være procesformidler, men kan også anlægge et klassisk rationelt vidensperspektiv og være 

ekspert. 

 Analysen viser, at konsulentfunktionen ikke i praksis bliver mere rettet mod 

almen pædagogik, tværtimod. Samtidig isoleres konsulenten fagligt, da hun ikke deltager i 

PPR eller i team med ansatte under skolechefen. Læsning bliver dermed reduceret til en isole-

ret færdighed, hvis ikke konsulenten på eget initiativ kæmper mod udviklingen ved at fokuse-

re på nye vidensprocesser. Det kræver arbejdstid og tillid fra skolernes aktører – faktorer der 

ikke umiddelbart findes i funktionsbeskrivelsen. Analysen skitseres i model 14 og bilag 12, 

hvor mørke grå felter viser tendens og lysegrå tiltag. 
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Model 14 

 

Analyserne af funktionsbeskrivelserne i de to kommuner viser, at læsning forstås som en iso-

leret kompetence, og at det psyko-medicinske paradigme hersker. Her er tegn på svage, ube-

vidste åbninger, som kan rettes mod en inkluderende forståelse. Disse er overladt til tilfældig-

heder og den enkelte konsulents fantasi, pædagogiske holdning og viljestyrke – hvad et para-

digmeskift kræver. Der er således god brug for en nydefinering af læsekonsulentfunktionen 

rettet mod en inkluderende læsepædagogik og ud fra en antropologisk forståelse. 
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6.3.2 Anbefalinger vedr. inkluderende funktionsbeskrivelse 

Med udgangspunkt i DLFs vejledning (2006) og en inkluderende læseforståelse p.11 opstilles 

anbefalinger for en konsulentfunktion rettet mod en inkluderende pædagogik. Der fokuseres 

på de ansvarsområder, som fylder i X-kommunes og Y-kommunes funktionsbeskrivelse, så 

anbefalingerne kan bruges som udviklingsmål ved revision af kommunale beskrivelser.  

 

Ud fra en inkluderende vision rettet mod almenundervisningen ansættes konsulenten direkte 

under skolechefen, men deltager i PPR omkring udvikling af en inkluderende specialpædago-

gik.  

Konsulentfunktionen rettes mod udvikling af børns skriftsproglige kompetencer, 

idet læsning, skrivning og stavning dynamisk udvikles i samspil. Skriftsprogskompetencer er 

kommunikative kompetencer af 2. grad, idet de udvikles på basis af talesproglige kompeten-

cer. Området ’kommunikative kompetencer’ må varetages i et samarbejde mellem flere kon-

sulenter og rettes mod hele børne-unge-området. Talekonsulenten er derfor samarbejdspart-

ner. 

Konsulentens funktion rettes mod udvikling af almenundervisningen, således at 

barrierer for udvikling af skriftsproglige kompetencer fjernes eller mindskes i forhold til det 

enkelte barns kompetencer og læseudvikling. Der lægges vægt på en forebyggende indsats på 

alle systemniveauer. Specialpædagogik rettes mod handlinger i barnets pædagogiske miljø på 

basis af det enkelte barns behov og erfaringer. Konsulenten fungerer som faglig ekspert, diag-

nostiker/analytiker, sparringspartner og procesformidler. 

 

Vidensudvikling er en central arbejdsfunktion. Konsulentens egen vidensudvikling er forud-

sætningen for at kunne skabe og vedligeholde udviklingsprocesser for dem, der arbejder med 

udvikling af skriftsproglige kompetencer. 

 Konsulentens egen vidensudvikling sker i netværk med andre eksperter ved dis-

kussion og planlægning af strategier og indsatser, supervision om aktuelle problemstillinger 

og information om forskning og pædagogisk udvikling. Her er tale om vidensdeling,               

-bearbejdning, -produktion og refleksion, så når konsulenten ud fra et relationelt og kulturelt 

perspektiv arbejder med viden i de enkelte organisationer udfoldes en antropologisk forståelse 

af viden. 

 I pædagogisk praksis er konsulenten vidensmedarbejder, når der formidles viden 

på kurser, når der arbejdes med organisationsudvikling rettet mod en inkluderende læsepæda-

gogik, når lærere/pædagoger/teams støttes i udvikling af læsepædagogik, og når tværkommu-

nale netværk (fx læse- og it-vejledere, funktionslærere i specialcentre, støttepædagoger) dis-

kuterer indsatser, muligheder og visioner vedr. læsepædagogik. Skolens pædagogiske service-

center, kommunalt bibliotek og pædagogisk central deltager i samarbejdet. Via disse proces-

ser udvikles konsulentens viden også. 
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 Kommunale læseundersøgelser er vidensproduktion om, hvordan børns læseudvik-

ling forløber kommunalt, og dermed forudsætning for fremtidig læsepædagogisk indsats på 

alle niveauer. Undersøgelserne planlægges, evalueres og analyseres i tæt samarbejde med 

involverede ledere, lærere og PPRmedarbejdere for at kunne styrke skolens og klassens læse-

indsats i form af klassekonferencer, konferencer med specialundervisningslærere og dagsor-

denspunkter i pædagogisk råd. Undersøgelsesresultater og analyser diskuteres desuden i kon-

sulentteam og med politiske repræsentanter for at evaluere den kommunale rammesætning og 

indsats. 

 

Konsulenten har et særligt ansvar i relation til sårbare børn, som af forskellige grunde oplever 

deres læsekompetence utilstrækkelig. Hun medvirker til kortlægning af barnets kompetencer, 

til udarbejdelse af pædagogisk handleplan og formidling af relationsrelateret supervision til 

barn og professionel. 

 

Konsulentfunktionen knyttes således både til almen- og specialpædagogik. På alle systemplan 

jf. p.24ff er konsulenten videns- og relationsmedarbejder med ekspertise inden for læsning.  
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6.4 Kommunal handleplan 

En kommunal handleplan giver overblik over kommunens indsats og målsætning og er derfor 

et godt styringsredskab og arbejdsredskab for aktører på alle systemniveauer. Planen forstås 

som en hensigtserklæring og et ideal, som udvikles og prioriteres i forhold til den enkelte or-

ganisations kultur, og ikke som en foranstaltning til ensretning og kontrol. Den giver læse-

konsulenten mulighed for at operere på forskellige arenaer. 

Først præsenteres Helsingørs kommunes handleplan som et eksempel på kommu-

nal handleplan, hvorefter den kritiseres i relation til min vision om en inkluderende læsepæ-

dagogik.  

 

Helsingør kommunes plan for kommunens læsepolitik udmærker sig på mange måder (Hel-

singør kommune, 2004). Den dækker hele børneområdet (her fokuseres dog på skoleområdet), 

er målrettet almen- og specialundervisning gennem hele skoleforløbet, har særligt fokus på 

børn, hvor læsning er en ekstra udfordring, inddrager it fra mellemtrinnet, fokuserer på fore-

byggelse og prioriterer de professionelles faglige kvalifikationer. Alt i et inklusionsperspektiv. 

Konsulenter inddrages som eksperter og supervisorer i ’konsultationsfora’. Det ses i model-

len:  

 

Model 15 (Helsingør Kommune,2004 p.2
20

) 

                                                
20 Bilag 13 
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På alle klassetrin er den almen pædagogiske indsats koncentreret omkring læsekurser, under-

visningstid til selvstændig læsning alle dage og læsekonferencer. Elevens læsning udvikles i 

alle fag og inddrager alle lærere. Dansklæreren har en særlig forpligtigelse og støttes af sko-

lens eksperter. 

 Den specialpædagogiske indsats ses som forebyggende tiltag i almenundervisnin-

gen og som særlige tiltag i form af intensiv læseundervisning til elever på mellemtrinnet i 

Læsehus og til ordblinde elever fra 3. klasse i Ordblindehus. Et akut læseteam hjælper elever i 

2. klasse og overbygningen, og i 1. klasse tilbydes en form for reading recovery. 

 Tilbudet til ordblinde elever tilgodeser elevens deltagelse i klassens læring og ele-

vens og lærernes behov for anderledes organisering og tilrettelæggelse af undervisningen:  

 

Model 16 (Helsingør Kommune,2004 p.7) 
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Eleven tages ikke ud til en segregeret foranstaltning, men inkluderes i sin klasse. Eleven og 

dennes lærere tilbydes periodevis intensive kurser i Ordblindehuset, som skal lære dem andre 

læringsveje fx i form af it. Nye kurser tilbydes hvert andet år, og de følges løbende op af kon-

kret support og vejledning. Således målrettes tilbudet elevens deltagelse, og støtte til lærepro-

cesserne i den inkluderende praksis sikres. Netop dette tilbud er et eksempel på en antropolo-

gisk tilgang til et konkret specialpædagogisk problemfelt. 

 

Selv om handleplanen langt hen af vejen er et godt bud på, hvordan en inkluderende læsepæ-

dagogik kan rammesættes i en kommune, savnes flere ting.  

Vidensperspektivet er rationelt og kritisk formativt, da viden formidles, eller aktø-

rer vejledes. Viden skabt gennem interaktion i transformative processer ses, og netop her fin-

des et vigtigt ændringspotentiale. Planen må derfor udbygges med, at konsulenterne involve-

rer skolernes eksperter og ledere i dilemmaprocesser, så disse læringsprocesser kan ’smitte af 

på’ andre læringsrelationer og åbne for ny pædagogisk praksis. Dilemmaerne kan sættes i spil 

i den enkelte organisation, men også i kommunale netværk.  

 Kommunale netværk må prioriteres. Ordblinde- og læsehus er kommunale til-

bud på tværs af skolerne, mens netværk for skolernes eksperter og resursepersoner ikke omta-

les i planen. Sådanne netværk, hvor konsulenter deltager, udvikler disse personers viden gen-

nem erfaringsudveksling, refleksion og initiativer jf. p.59. 

 En udviklingsplan følger hvert enkelt barn gennem småbørnsalderen og ved 

skiftet til skole for at skabe sammenhæng i barnets kompetenceudvikling. En udskolingsplan 

omtales ikke, og for unge med særlige behov er en sådan nødvendig for på forhånd at tage 

hånd om forudsigelige barrierer for læring. 

 

Handleplanen opstiller således en kommunal vision og målsætning, som læsekonsulenten må 

navigere i forhold til sammen med de enkelte organisationer i respekt for deres kulturelle sær-

præg, så et multiperspektiv udfoldes. Dilemmaprocesser fremstår som en dynamisk innovativ 

strategi, som konsulenten kan sætte i spil. I afsnit 6.5 gives et bud på, hvordan dilemmapro-

cesser kan igangsættes og tackles i praksis. 
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6.5 Håndbog for en inkluderende læsepædagogik 

En inkluderende læsepædagogik hænger uløseligt sammen med en inkluderende skolekultur, 

men forudsætter ikke, at en sådan kultur er udviklet. Arbejdet mod en inkluderende læsepæ-

dagogik er en måde at udvikle organisationen på, da der er en dynamisk udviklingsrelation 

mellem en inkluderende skolekultur og læsepædagogik.. I stedet for at fokusere på organisati-

onsudvikling rettes fokus mod pædagogik, så arbejdet opleves mere konkret og praksisrele-

vant. Med afsæt i ”Inkluderingshåndbogen” (Booth & Ainscow,2004) diskuteres, hvorfor og 

hvordan en håndbog for en inkluderende læsepædagogik kan udformes.  

 

Inkluderingshåndbogen er et konkret værktøj til at udvikle en inkluderende skolekultur. Vi-

denskabsteoretisk er den funderet i et antropologisk paradigme med fokus på makro-, meso- 

og mikroplan, da udvikling knyttes til skolekultur, strategier og praksis. Processer styres som 

ved dilemmaer, og de bygger på ejerskab og refleksiv læring hos alle brugere. Udvikling ba-

seres på en organisationsbeskrivelse og valg af konkrete udviklingsområder, som tilgodeser 

alle involverede. Det anbefales som i aktionsforskning (Tiller,2000), at der tilknyttes ’en kri-

tisk ven’, som procesformidler og udfordrer af den åbne diskurs; en ekstern person, som alli-

gevel kender skolen, og som der er tillid til. 

 

Den tilgang er overensstemmende med, hvordan jeg tidligere har skitseret, at udviklingspro-

cesser ud fra en antropologisk forståelse kan tilrettelægges og forløbe. Konsulenten som vi-

dens- og procesmedarbejder har kompetencer til at være kritisk ven. Dynamikken mellem en 

inkluderende læsepædagogik og skolekultur betyder, at fokuspunkter og indikatorer for ud-

vikling kan relateres til Inkluderingshåndbogen
21

. Indenfor hvert område opstilles fokuspunk-

ter med underordnede indikatorer relateret til afhandlingens teori, analyser og strategier: 

 

Skolekultur 

1. opbygge videnskabende praksisfællesskaber om læsepædagogik 

- på makro og mesoplan, inden for den enkelte organisation og på tværs af orga-

nisationer, etableres udvalg, som samler viden fra forskning og den offentlige 

debat og bearbejder disse input med henblik på udvikling af egen organisation 

og deltagelse i den pædagogisk og offentlige debat 

- inspiration fra andre former for læsepædagogik indsamles ved erfaringsud-

veksling og praktik/jobudveksling i andre organisationer kommunalt, nationalt 

og internationalt 

2. etablere en fælles forståelse og vision af en inkluderende læsepædagogik 

                                                
21 I bilag 14 opstilles de 2 forståelser sideordnet. 
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- i alle kommunale og organisatoriske fora og på tværs af disse diskuteres og de-

fineres en fælles vision om en inkluderende læsepædagogik, og der udformes 

handleplaner rettet herimod 

- specialpædagogisk bistand rettes mod udvikling af almenundervisningen til 

gavn for alle aktører 

- dilemmaer i organisationen og i dennes kontekst rejses og sættes i spil som ud-

viklingschancer 

- opmærksomhed, refleksion og supervision rettes mod udmøntning af nye prak-

sisformer 

 

Strategier 

1.    Udvikle alles skriftsproglige kompetencer 

- resurser fordeles efter aktuelt behov og ud fra et princip om fleksibilitet, sam-

arbejde og ’barriereudryddelse’ 

- der arbejdes med undervisningsdifferentiering og holddannelse på årgange og 

på tværs af disse og på tværs af skoler 

- professionelle aktører samarbejder i team, som tilsammen har de nødvendige 

faglige og pædagogiske kompetencer, også læse- og specialpædagogisk 

2.   Tilrettelægge ud fra et mål om læseoplevelser, -udvikling og skriftsproglige succes 

      til alle 

- elevers skriftsproglige forudsætninger og kompetencer udredes som et led i 

den differentierede undervisning 

- skriftsprogsundervisningen knyttes til temaer og problemfelter af relevans for 

den enkelte og fællesskabet, idet undervisningen differentieres 

- specialpædagogisk bistand inddrages i den differentierede undervisning i form 

af fx holddannelse, mesterlære, støtte i læringsfællesskaber, kortlægning af mål 

og kompetencer, pædagogisk vejledning vedr. tilrettelæggelse og evaluering i 

forhold til handleplaner for den enkelte elev og fællesskabet (herunder materia-

le- og metodevejledning) 

- professionelle som elever deltager i flere læringsfællesskaber, som åbner for 

udforskning af vilde problemfelter 

- succeser fastholdes og udvikles ved narrativ fortælling og refleksion 

 

Praksis 

1.   Organisere læsepædagogik som vilde problemfelter/ud fra et dilemmaperspektiv 

- skriftsproglige læreprocesser knyttes til æstetiske og sociale kompetencer og er 

en selvfølge i læringsprocesser 

- skriftsprog forstås som del af det udvidede tekstbegreb, hvor digitale medier er 

på linje med ’Gutenbergs’ 

- IKT er et arbejdsredskab blandt mange, som skal være til rådighed 
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- læringsmål for fællesskabet og for den enkelte er handlingsrettede og styrer vi-

densprocesser i fag og tværfagligt 

- lærere, pædagoger og special(undervisnings)lærere udgør et team med fælles 

ansvar og forpligtelse i forhold til tilrettelæggelse, gennemførelse og evalue-

ring af skriftsproglige læringsprocesser 

- tid til læseoplevelser gives dagligt i skole og hjemme 

2.   Mobilisere skriftsproglige forudsætninger, resurser, lyst og initiativ 

- elevens skriftsproglige forudsætninger og kompetencer inden for mange intel-

ligenser afdækkes og er basis for elevens skriftsproglige kommunikation 

- elevens forforståelse og udvikling af ordforråd er basis for skriftsproglige vi-

densprocesser 

- elevens perspektiv på egne skriftsproglige læreprocesser er udgangspunkt for 

læringsmål og evalueringer 

- lærerens refleksion over og i praksis rettes mod resurser i mulige læringsfæl-

lesskaber 

 

Hver enkelt indikator konkretiseres ved en række spørgsmål, som skal klargøre, hvad hver 

indikator betyder i praksis. Dermed afstikkes pejlemærker for udvikling. Pejlemærkerne kan 

udarbejdes af den enkelte organisation eller referere til nationale/kommunale mål. 

 

Tankegangen bag ”Inkluderingshåndbogen” (Booth & Ainscow,2004) ses at kunne overføres 

til en inkluderende læsepædagogik og kan ses som en konkret måde at udvikle en skoles læ-

sepædagogik i forhold til en kommunal handleplan. En sådan strategi er en god måde at åbne 

for inklusionsprocesser. Hovedområderne kan også forstås i forhold til en kommunal udvik-

ling, men så må fokuspunkter og indikatorer defineres i forhold hertil. 

 Styrkesiden ved tankegangen er, at der åbnes for en diskurs, som har rod i og er 

rettet mod den aktuelle kontekst og kultur, og som sætter de videnskabsteoretiske paradigmer 

i spil, når praksis og visioner diskuteres. Faren er, at der åbnes for uoverskuelige processer, 

som kan løbe i tomgang, eller som kun få tager ejerskab for. Processerne skal åbne for di-

lemmaer, som vedrører for alle, og forløbe i Staceys udviklingszone jf. p.32. En relevant ar-

bejdsfunktion for en læsekonsulent.   
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6.6 Konklusion: Strategier 

Udarbejdelse af strategier for en inkluderende læsepædagogik sætter et komplekst system i 

spil, og analysenøglen giver på alle organisationsniveauer et godt overblik over hvilke proces-

ser, der er i fokus, og hvilket paradigme, der rejses i den enkelte organisationskultur og –

struktur, som det ses ved diskussionen af kommunale handleplaner (p.61ff). Samtidig hjælper 

analysenøglen til at se nye veje, som kan rejse en antropologisk forståelse. På denne måde 

redefineres konsulentrollen og –arbejdet samt forståelsen af fremtidens kompetencer. Inklude-

ringshåndbogens opbygning synes at kunne overføres til andre inkluderende udviklingspro-

cesser, og den er en hjælp til at bevæge processerne i den efterstræbte udviklingszone.  
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7 Konklusion 
 

Analyserne og strategierne viser, at den teoretisk udviklede analysenøgle giver et godt over-

blik over, hvilke paradigmer der er i spil indenfor udvalgte fokuspunkter, og dermed hvordan 

dilemmaer fremstår. Samtidig viser analysenøglen at kunne åbne for en antropologisk forstå-

else og dermed medvirke til, at dilemmaer sættes i spil i et multiperspektiv, så dilemmaer bli-

ver resurser frem for barrierer i forhold til pædagogiske processer.  

 

Analysenøglen skal bruges åbent og fleksibelt og tilpasses den enkelte situationelle kontekst. 

Den må ikke opfattes som en skabelon, der skal udfyldes! Analysenøglen hjælper til en sub-

jektiv forståelse knyttet til udvalgte fokuspunkter med respekt for de aspekter, som ikke rej-

ses. 

 

Visionen om en inkluderende læsepædagogik er formuleret, og den skaber et udviklings- og 

råderum for pædagogiske processer gennem dilemmaer i den uddannelsespolitiske debat. Når 

krydspresset mod folkeskolen anskues videnskabsteoretisk i forhold til en antropologisk for-

ståelse og et multiperspektiv, kan det vendes til en udviklingsresurse, når dilemmaer rejses 

som videnskabende processer i den efterstræbte udviklingszone på alle organisationsplaner og 

på tværs af disse. 

 

Når læsning anskues som et vildt problemfelt, som en kommunikativ kompetence og som en 

vidensproces, må strategierne for en inkluderende læsepædagogik rettes mod udvikling og 

etablering af arbejdsfællesskaber, som sætter dilemmaerne i spil i forhold til den aktuelle or-

ganisation, kultur og kontekst. 

 

Læsekonsulentfunktionen er central for udvikling af en inkluderende læsepædagogik, da 

funktionen er bindeled mellem alle organisationsplaner. Funktionen omdefineres, så konsu-

lenten opfattes som viden- og procesmedarbejder vedr. almen- og specialpædagogik.  

 

Dilemmaer er ikke et forbigående fænomen i dansk uddannelsespolitik, og de må ikke ses 

som barrierer. De er samfundsmæssige vilkår og samtidig resurser, som rummer et utroligt 

forandringspotentiale, når der (tør) leves i dem. En inkluderende læsepædagogik kan være en 

måde for folkeskolen til at udvikle sin forståelse af disse dilemmaer og handle herudfra.   



 70 

8 Referencer 
 

Allard, B. et (2003) Læseudvikling – bogen om ny LUS. Alinea 

 

Argyris, C. (1992) Organisatorisk læring – single- og double-loop. In Illeris,K. et al (ed) 

(2000) Tekster om læring. RUC 

 

Berthelsen, J. (2001) Dilemmaet som lærer – om undervisning med læring gennem dilemma-

er. Samfundslitteratur 

 

Berthelsen, J. (2006) Empowerment gennem dilemmapædagogik. In Elle, B. (et al) (Ed) 

(2006) Pædagogisk psykologi – positioner og perspektiver. Roskilde Universitetsforlag 

 

Booth,T.; Ainscow, M. (2004) Inkluderingshåndbogen. DPU 

 

Dalby, M. (et al) (1989) Bogen om læsning – set i et udviklingsperspektiv II. Kap. 19: En 

sammenstilling af nogle udviklingsorienterede ’læseteorier’. Munksgaard/DPI 

 

Dalby, M. (et al) (1992) Bogen om læsning – om læsehandicappede og læsehandicap III. 

Munksgaard/DPI 

 

DLF (2004) Gør en god skole bedre. http://www.dlf.org. 

 

DLF (2004a) Danske børn kan blive bedre til at læse. Opfølgning på ”Gør en god skole bed-

re”. http://www.dlf.org. 

 

DLF (2006) Forhandling af skolekonsulentfunktionerne i kommunerne – en vejledning.  

Kredsjournalnr. 171. http://www.dlf.org. 

 

Dreyfus, H. & S. (2002) Mesterlære og eksperters læring. In Nielsen, K. & Kvale, S. (Ed.) 

(2002) Mesterlære. Læring som social praksis. Hans Reitzels forlag 

 

Edfeldt, Å.W. (1982) Läsprocessen. Grundbok om läsforskning. Stockholm: Liber Utbild-

ningsförlaget 

 

Ekholm, M. (2004) OECD-rapport om grundskolen i Danmark – 2004. Baggrundsrapport. 

Undervisningsministeriet 

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/


 71 

Elbro, C. (2001) Læsning og læseundervisning. Gyldendal 

 

EVA (2005a) Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder. 

Danmarks Evalueringsinstitut 

 

EVA (2005b) Læsning i folkeskolen. En forundersøgelse til evalueringen. Danmarks Evalue-

ringsinstitut. Elektronisk publikation: http://www.eva.dk 

 

Finansministeriet (1983) Redegørelse til Folketinget om regeringens program for modernise-

ring af den offentlige sektor. In Bentzon, KH. (Ed.) (1988) Fra vækst til omstilling – moderni-

seringen af den offentlige sektor. Nyt fra Samfundsvidenskaberne 

 

Fogh, B. H. (1998) Decentralisering som virkemiddel til omstilling. In Bregn, K. (Ed.) (1998) 

Omstilling i den offentlige sektor i et økonomisk perspektiv. Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag 

 

Frost, J. (2003) Principper for god læseundervisning. Psykologisk Forlag 

 

Fylling, I. (2000) Forvaltningsregime og skolepraksis. Tildeling og bruk av ressurser i 

grunnskolens specialundervisning. In Specialpædagogik. Artikler fra forskningsprogrammet 

”Specialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksvikling (1993-99) 

 

Gardner, H. (2004) De mange intelligenser efter tyve år. In Kognition & Pædagogik  nr.1 

 

Glaser, A.; Rondanini, L. (2005) Inklusion på italiensk. Foredrag d. 10. maj. DPU 

 

Haug, P. (2003) Regimer i forskning om spesialundervisning i Norge. In Specialpædagogisk 

forskning i Norden, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning nr. 2. Forlaget Skolepsykologi 

 

Haug, P. (1998) Norwegian special education. In Haug, P. & Tøssebro, J. (1998) Theoretical 

Perspectives on Special Education. Høyskoleforlaget 

 

Helsingør Kommune (2004) Afhjælpning af læseproblemer samt politik for læsning i Helsin-

gør Kommune. http://www.helsingorkommune.dk 

 

Håkonsson, E. (1996) Indgangen til læsning. Kroghs Forlag 

 

Jensen, S. et al (2004) Viden, ledelse og kommunikation. Samfundslitteratur 

 

http://www.eva.dk/
http://www.helsingorkommune.dk/


 72 

KL (et al) (2004): Folkeskolens svar på OECDs anbefalinger. 

http://www.uvm.dk/nyheder/oecdsvar.pdf 

 

KL (2005) Folkeskolen har brug for handling fra kommunalbestyrelsen. Brev til alle kommu-

nalbestyrelsesmedlemmer.  http://www.kl.dk  

 

KL (2005a) Notat. Resume af 2004 undersøgelser af folkeskolen. 

http://www.kl.dk/handlingsplan 

  

Langager, S. (2000a) Specialpædagogik efter “Gutenberg Æraen”. In Holst, J. mfl. (Ed.) Spe-

cialpædagogik i en brydningstid. Systime 

 

Langager, S. (2000b) Den æstetiske dimension. In Knudsen, A. & Jensen C.N. (Ed.)(2000) 

Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Billesø & Baltzer 

 

Langager, S. (2003) Digitale læringskulturer – om mulige læringsveje i den digitale tidsalder. 

In Matiasen, H. (Ed.) It og læringsperspektiver. Alinea  

 

Larsen, KF (2004) Veje for kommunal indsats, når barnets særlige behov vedrører dets kom-

munikative udvikling. Kommunal handleplan relateret til videnskabsteoretiske paradigmer. 

Masteruddannelsen i Specialpædagogik, modul 1, DPU 

 

Larsen, KF (2004a) Veje mod en inkluderende læsepædagogik set ud fra et antropologisk pa-

radigme. Masteruddannelsen i Specialpædagogik, modul 2, DPU 

 

Larsen, KF (2005) Inkluderende læsepædagogik – analyse af skolens betingelsesgrundlag. 

Masteruddannelsen i Specialpædagogik, modul 3, DPU 

 

Lau, J. et al (1996): Nordlæs – en nordisk undersøgelse af læsefærdigheder i 1.-3.kl. DPI 

 

Lave, J. (2002) Læring, mesterlære, social praksis. In Nielsen, K.; Kvale, S. (ed) (2002) Me-

sterlære. Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag 

 

Martin, J. (1992) Cultures in Organizations. Three Perspektives.Oxford University Press 

 

Mathiesen, T. (1982) Makt og modmakt. Pax, Oslo 

 

Mejding, J. (1994) Den grimme ælling og svanerne. DPI 

 

http://www.uvm.dk/nyheder/oecdsvar.pdf
http://www.kl.dk/
http://www.kl.dk/handlingsplan


 73 

Mejding, J. (ed) (2001) PISA 2000.Forventninger og færdigheder. AKF/DPU/SFI 

 

Mortimore, P. et al (2004) OECD-rapport om grundskolen i Danmark – 2004. Ekspertrap-

port. Undervisningsministeriet 

 

Olsen, V. (2005) Fagminister mister magt. In Folkeskolen, nr. 21, 2005 

 

Pedersen, O. (2006) Kampen om skolen. KVAN 

 

Persson, B. (2003) Specialpedagogisk forskning i Sverige. Problemställningar, erfarenheter 

och perspektiv. In Specialpædagogisk forskning i Norden, Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-

ning nr.2. Forlaget Skolepsykologi 

 

Sahlén, B.; Nettelbladt, U. (1992) Patterns of Vulnerability in Children with Severe Devel-

opmental Language Disorders. In Scandinavian Journal of Logopedics & Phoniatrics, Vol. 

17:2  

 

Schultz, M. (1998) Perspektiver på organisationer. Et kompendium om W.R.Scotts bog: ”Or-

ganisations. Rational, Natural and Open Systems”. International erhvervsøkonomi og virk-

somhedskommunikation. SPRØK & JAPØK. Handelshøjskolens Forlag 

 

Schultz, M. (2004) Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens Forlag 

 

Schön, D.A. (2001) Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de ar-

bejder. Klim 

  

Scott, R.W. (1987) Organisations. Rational, Natural and Open Systems. Cap. 1-5. Prentice-

Hall International Editions. Second Edition 

 

Skidmore, D. (1996) Towards an integrated theoretical framework for research into special 

educational needs. In European Journal of Special Needs Education, Vol.11, no.1 

 

Skrtic, T.M. (1995) Deconstructing/Reconstructing the Professions. “1+2”. In: Skrtic T. M. 

(ed)(1995) Disability and Democracy. Reconstructing (Special) Education for Postmodernist. 

Teachers College Press 

 

Skrtic, T.M. (1995) Optional Theories of Special Education and Disability “9+10”. In: Skrtic 

T. M. (ed)(1995) Disability and Democracy. Reconstructing (Special) Education for Post-

modernist. Teachers College Press 

 



 74 

Solvang, P. (2000) The emergence of an us and Them Discourse in Disability Theory. In 

Scandinavian Journal of Disability Research, vol.2, no.1, 2000 

 

SOMMER, M. (1998) HELHED OG DIDAKTIK – SET I LYS AF LÆSEUDVIKLING. LÆSEPÆDAGO-

GEN, DEN GULE SERIE NR. 60 

 

Tetler, S. (2000) Den inkluderende skole – fra vision til virkelighed. Gyldendal  

 

Tetler, S. (2006) Det pædagogiske rum for elever med nedsat funktionsevne. In Kognition & 

Pædagogik  nr.6 

 

Tideman, M. (et al) (2004) Den stora utmaningen. Om att se olighet som resurs i skolan. 

Högskolan i Halmstad/Malmö Högskola 

 

Tiller, T (2000) Forskende partnerskab. Aktionsforskning og aktionslæring i skolen.  Kroghs 

forlag 

 

UVM (2003) Fælles Mål: Elevernes alsidige personlige udvikling. Faghæfte 24. Undervis-

ningsministeriets Forlag 

 

UVM (2003a) Fælles Mål: Dansk. Faghæfte 1. Undervisningsministeriets Forlag 



Bilag til:’ Teoretisk udvikling af Inkluderende Læsepædagogik – fra vision til strategi’ 

  

 

BILAG 1: MARTINS KULTURPERSPEKTIVER FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE 

DEFINERET. 

BILAG 2: MODEL 4A – UDBYGGET ANALYSENØGLE INKL. 

KULTURPERSPEKTIV FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 

BILAG 3: MODEL 7A – UDBYGGET ANALYSENØGLE INKL. 

ORGANISATIONSPERSPEKTIV FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 

BILAG 4: VÆSENTLIGE UDDANNELSESPOLITISKE UNDERSØGELSER AF 

FOLKESKOLEN I 2004 7 

BILAG 5: OVERSIGT OVER OECDS STRATEGIER/ANBEFALINGER 8 

SAMMENDRAG FRA: MORTIMORE ET AL, 2004 P.126FF 8 

BILAG 6: MODEL 10A & 10B – UDBYGGEDE ANALYSENØGLER RELATERET 

TIL OECDS REVIEW 11 

BILAG 7: ANALYSE AF CENTRALE PARTERS HOLDNING TIL OECDS REVIEW

 13 

REGERINGENS POLITISKE TILTAG 13 

KLS ANBEFALINGER 14 

DLFS ANBEFALINGER 16 

BILAG 8: OVERSIGT OVER DILEMMAER OG FOKUSPUNKTER 19 

DILEMMALISTE 19 

FOKUSPUNKTER: 20 

BILAG 9: MODEL 11A – UDBYGGET ANALYSENØGLE RELATERET TIL 

TRANSFORMATIONSPROCESSER 21 

BILAG 10: EKSEMPLER PÅ FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR 

LÆSEKONSULENT 22 

FUNKTIONSBESKRIVELSE FRA ESBJERG KOMMUNE 22 

FUNKTIONSBESKRIVELSE FRA BIRKERØD KOMMUNE – 2001 25 

FUNKTIONSBESKRIVELSE FRA BIRKERØD KOMMUNE – 2002 27 

VEJLEDENDE FUNKTIONSBESKRIVELSE FRA DLF FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 



Bilag til:’ Teoretisk udvikling af Inkluderende Læsepædagogik – fra vision til strategi’ 

  

 

BILAG 11: MODEL 13A – UDBYGGET ANALYSENØGLE RELATERET TIL 

ESBJERGS LÆSEKONSULENTFUNKTION 32 

BILAG 12: MODEL 14A – UDBYGGET ANALYSENØGLE RELATERET TIL 

BIRKERØDS LÆSEKONSULENTFUNKTION 33 

BILAG 13: HELSINGØR KOMMUNES LÆSEINDSATS 34 

BILAG 14: INKLUDERINGSHÅNDBOGENS STRATEGIER SIDEORDNET 

OPSTILLET MED STRATEGIER FOR EN INKLUDERENDE LÆSEPÆDAGOGIK

 35 

 



Bilag til:’ Teoretisk udvikling af Inkluderende Læsepædagogik – fra vision til strategi’ 

  

 

 



Bilag til:’ Teoretisk udvikling af Inkluderende Læsepædagogik – fra vision til strategi’ 

  

 

 

 



Bilag til:’ Teoretisk udvikling af Inkluderende Læsepædagogik – fra vision til strategi’ 

  

 

 



Bilag til:’ Teoretisk udvikling af Inkluderende Læsepædagogik – fra vision til strategi’ 

  

 

Bilag 4: Væsentlige uddannelsespolitiske undersøgelser af 

folkeskolen i 2004  

 

1. Gør en god skole bedre – maj 

(http://dlf.org) 

 

2. OECD-rapport om grundskolen – juni 

(http://presse.uvm.dk/nyt/pm/dansk.pdf) 

 

3. Evaluering af dansk som andetsprog i folkeskolen – juni 

(http://presse.uvm.dk/nyt/pm/af.pdf) 

 

4. Folkeskolens svar på OECDs anbefalinger – oktober 

(http://www.uvm.dk/nyheder/oecdsvar.pdf) 

 

5. Undersøgelsen ”De gode eksempler” – november 

(http://pub.uvm.dk/2004/godeeksempler/) 

 

6. PISA 2003 – december 

(http://www.uvm.dk/nyheder/documents/pisaresultater.pdf) 

 

7. Underdifferentiering i folkeskolen – december 

(http://www.eva.dk) 

 

8. Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen – december 

(http://eva.dk) 

 

9. Danske børn kan blive bedre til at læse. – Opfølgning på ”Gør en god skole bedre” – 

december 

(http://dlf.org) 

 

 

Alle disse undersøgelser har betydning for udformning af en inkluderende læsepædagogik, 

men for fokusere mit masterprojekt vælger jeg at forholde mig til de undersøgelser, der 

forholder sig til folkeskoleområdet generelt og til børns læsekompetencer, velvidende at 

evaluering og differentiering er væsentlige faktorer i en inkluderende læsepædagogik. 

 

http://dlf.org/
http://presse.uvm.dk/nyt/pm/dansk.pdf
http://presse.uvm.dk/nyt/pm/af.pdf
http://www.uvm.dk/nyheder/oecdsvar.pdf
http://pub.uvm.dk/2004/godeeksempler/
http://www.uvm.dk/nyheder/documents/pisaresultater.pdf
http://www.eva.dk/
http://eva.dk/
http://dlf.org/
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Bilag 5: Oversigt over OECDs strategier/anbefalinger  

Sammendrag fra: Mortimore et al, 2004 p.126ff 

 

- Der nedsættes en arbejdsgruppe af ministeren i samarbejde med KL og DLF til at 

fastsætte forventede standarder for forskellige aldersgrupper i læseplanens hovedfag 

 

- Ministeren sammen med KL og DLF finansierer et forskningsprojekt for at støtte 

udviklingen og formidlingen af metoder til lærernes selvevaluering 

 

- Københavns kommune overvejer at udvikle forsknings- og statistikfunktion til at styre 

relevant dataindsamling og analyse af konceptet ’værditilvækst gennem uddannelse’ 

 

- Ministeren sammen med KL og DLF iværksætter et udviklingsprojekt for at oprette en 

dansk model for evaluering 

 

- Ministeren opretter en afdeling, der følger kommunernes arbejde på skoleområdet 

 

- Ministeren bemyndiger EVA til at foretage regelmæssige undersøgelser af elever på 

forskellige klassetrin i udvalgte fag med det formål at opstille en national 

præstationsprofil 

 

- Der indføres en politik, der baseres på det princip, at diagnostiske prøver og 

vurderinger ikke offentliggøres i form af simple rangordninger 

 

- Hver kommune opretter et team til skoleudvikling, der kan yde øjeblikkelig støtte til 

skoler med problemer 

 

- Fortsat deltagelse i mere sammensatte internationale vurderinger som PISA for at 

bevare et eksternt, internationalt perspektiv 

 

- Ministeren iværksætter et udviklingsprojekt til at udarbejde kriteriebaserede prøver i et 

udvalgt fag 

 

- Ministeren indleder en evaluering af forskellige metoder og materialer vedrørende 

vurdering 

 

- Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der undersøger, hvor effektive de forskellige 

metoder til understøttelse af elevens selvstændige arbejde er på skoler og i SFO’er 
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- KL udtænker måder, som kan styrke skolelederes status 

 

- Kompetencegivende ledelses- og administrationsuddannelse gøres obligatorisk for 

ansøgere til skolelederposter 

 

- Der etableres mentorordninger for skoleledere i det første ansættelsesår 

 

- Der indføres godtgørelse for ansvarsbærende ledelsesopgaver 

 

- Ministeren overvejer en underopdeling og evt. udvidelses af det nuværende 

seminariepensum med henblik på specialisering 

 

- Ministeren overvejer en underopdeling af den nuværende læreruddannelse i 

aldersrelaterede moduler 

 

- Ministeren overvejer, hvordan læreruddannelse, efteruddannelse og pædagogisk 

forskning sammenkædes optimalt 

 

- KL i samarbejde med DLF opretter en obligatorisk ordning om målrettet, årlig 

efteruddannelse af hver folkeskolelærer 

 

- KL og DLF sikrer at lærernes overenskomst gøres mere fleksibel 

 

- Enhver genforhandlet overenskomst indeholder en betydelig resurse til obligatorisk 

efteruddannelse 

 

- KL opretter en arbejdsgruppe, der overvejer, hvordan eleverne i folkeskolen får den 

optimale ikke-faglige støtte 

 

- Skolelederforeningerne tager initiativ til, at der gennemføres en gennemgribende 

forskning for at undersøge de forskellige opfattelser af opførsel i klasseværelset 

 

- KL undersøger de konstaterede barrierer mellem lærere og pædagoger 

 

- KL undersøger de potentielle muligheder for mere fleksibel udnyttelse af skolens 

bygninger og friarealer, herunder hvor det er hensigtsmæssigt med fælles brug 
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- KL gennemgår programmet for efteruddannelse mhp. at sikre, at tilstrækkelig mange 

lærere tager en efteruddannelse, så de bliver rustet til at tage sig af elever med særlige 

behov for almindelig specialundervisning 

 

- Forskningsprojekt iværksættes for at undersøge fordelingen af tosprogede elever i 

specialundervisningen og give anbefalinger i lyset af resultaterne 

 

- KL etablerer en måde for spredning af metoder, der anvendes i kommuner, der har 

anerkendt ekspertise inden for tosprogede elever 

 

- Undersøgelse vedrørende læreres brug af andre modersmål til at undervise tosprogede 

elever i dansk 
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Bilag 6: Model 10a & 10b – Udbyggede analysenøgler relateret til 

OECDs review  
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De mørke felter viser tendensen i reviewet, mens de lysere felter angiver andre tiltag eller 

antydninger. De samme farvemarkeringer er anvendt i model 10b: 
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Bilag 7: Analyse af centrale parters holdning til OECDs review  

 

OECD-reviewet vægtes højt politisk, og med de indbyggede konflikter er det interessant at se, 

hvilke parameter forskellige interessenter vil opstille. Jeg vil kort skitsere politiske tiltag på 

regeringsplan og KLs og DLFs anbefalinger, idet skoleudvikling må ses i et krydspres mellem 

centrale politiske initiativer, decentrale økonomistyrede krav og professions- og fagpolitiske 

interesser
1
. 

 

Regeringens politiske tiltag 

Undervisningsministrene har allerede iværksat mange tiltag for at efterkomme anbefalingerne. 

Tørnæs har bl.a. fortsat debatten koblet til PISA 2003, indført trinmål og udbudt 

udformningen af nationale prøver i international licens. Økonomistyring og kontrol er 

nøgleord. Haarder har talt med pegefingre om kommunernes tilsynspligt og talt om en evt. 

skærpelse i folkeskoleloven. Desuden har han fokus på, at børns særlige behov skal 

imødekommes. Indtil videre fremstår hans strategi uklar, ud over at det drejer sig om ekstra 

undervisning efter normal skolegang. Hans synspunkter forekommer at være funderet i en 

positivistisk tænkning med fokus på fejl, mangler, kontrol og ekstra træning/indsats, frem for 

en forståelse om det enkelte barns unikke måde at lære på
2
. Model A viser disse holdninger. 

Fragmentation er markeret, da regeringspartiet Venstre idealistisk vægter individuelle tiltag, 

men det dominerer ikke skolepolitikken. 

 

En øget centralisering er desuden iværksat af statsministeren ved etablering af 

Globaliseringsrådet (Olsen,2005). Rådets kommissorium er at hjælpe regeringsledelsen med 

at formulere en samlet strategi for, hvordan Danmark klarer sig bedst i den globale økonomi – 

”Uddannelse i verdensklasse” er et af elementerne i denne strategi. Rådet består af ledere fra 

nøgleorganisationer i det danske samfund, og når de har accepteret politikker, bliver det svært 

for andre at afvise disse. Statsministeren samler således magten om sig ved at 

tilsidesætte/udhule indflydelsen fra ministerier og vigtige organisationer som fx DLF. 

Knudsen (Olsen,2005) konkluderer, at Globaliseringsrådet kan betyde, at 

”faglige organisationer, som har nogle ideer om, at deres medlemmers arbejde 

skal udføres professionelt…. …..får sværere og sværere ved at påvirke 

politikdannelsen”p.6.  

 

Dilemmaerne omkring central/ decentral styring og økonomisk/pædagogisk tænkning skærpes 

med konsekvens for skolers udviklingsprocesser. 

                                                
1 Jeg vælger ikke at inddrage Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole &Samfund og Børne-og 

Kulturchefforeningen for at afgrænse mit fokus 
2 Der er siden kommet bl.a. ny folkeskolelov og læreruddannelseslov, national handleplan med fastlagte tests, ny 

bekendtgørelse for specialundervisning og ændrede eksamensbetingelser 
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KLs anbefalinger 

KL (2005) har udsendt brev til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvor de opfordrer til 

hurtig indsats, da der ellers er fare for centralt indgreb. Brevet er en forkortet udgave af KL’s 

handlingsplan (KL,2005a). Først præciseres, at kommunalbestyrelser og forvaltninger tager 

decentraliseringen alvorligt. Dernæst kritiseres de samme instanser for at overse sin 

forpligtelse for målsætning og kun huske rammesætning. Skoleledere kritiseres for at 

koncentrere sig om resursefordeling og for at overlade undervisningspraksis til den enkelte 

lærer. Læreren karakteriseres som ”privatpraktiserende, som agerer på fornemmelser frem for 

viden” (KL,2005 p.2). Sådan fordeles ansvaret mellem de ansvarlige, professionelle/politiske 

aktører, og lærere med deres manglende kvalifikationer bliver tydeligvis syndebuk.  

KL’s målgruppe kan legitimt opstille operationelle mål for hver enkelt skole 

vedr. elevernes udbytte af undervisningen og udbede sig dokumentation for målopfyldelse 

samt handlingsplan ved manglende målopfyldelse. KL prioriterer den kommunale tilsynspligt 

og ignorerer OECD’s anbefaling om feedback og udvikling af metoder hertil. OECD’s 

advarsel om kommunal ranglistning eksternt og internt omtales ikke. 

En professionalisering af skoleledelserne skal ske ved resultatløn og 

kontraktansættelse, og ikke gennem øget kvalificering gennem uddannelse og 
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mentorordninger. Målet er at kunne tiltrække og fastholde gode ledere og naturligt komme af 

med dårlige. 

Læreres efteruddannelse målstyres ved, at skolerne udarbejder en 5-årig 

efteruddannelsesplan vedr. supplerende linjefagsuddannelse og kompetencer mht. evaluering 

og undervisningsdifferentiering, som skolerne er ansvarlig for overfor kommunerne. KL 

støtter OECD’s forslag om øget efteruddannelse, men i stedet for at se den som en nødvendig 

faktor for og i professionalitet, gøres den kortsigtet, kompenserende og målrettet udvalgte 

lærere. OECD’s anbefaling kræver indarbejdelse i lærernes overenskomst, mens KL’s giver 

skolen i et øget pres mht. resursefordeling. 

KL forsøger at sætte sig i en central position ved at tilbyde skabeloner og oplæg 

til kommunalpolitiske drøftelser samt ved at fungere som idé-/dokumentationsbank for 

kommunale eksempler. 

 

Hvor OECD inddrager alle folkeskolens interessenter, ignorerer KL totalt sin interessepart 

DLF, idet KL negligerer DLFs rapport (2004) og den fælles kommentar til 

undervisningsministeren (KL et al, 2004). KL (2005a) indtager en kontrollerende rolle i 

forhold til kommunerne, som forsøges legitimeret ved at afvise at være diktatorisk og forsvare 

det decentrale styre: 

”Vi har i KL ingen ønsker om at diktere kommunerne……..Hvis vi i kommunerne 

ønsker at bevare bare en del af det kommunale selvstyre…….bliver vi nødt til at 

vise, at vi …..er vores ansvar som skoleejere bevidst” p.5.  

 

I KL’s kamp for decentralisering oplever skolen som organisation mindre grad af 

decentralisering og en voksende resultat- og økonomifikseret centralisering. På sigt vil KL 

brede denne top-down styring ved at inddrage indsatsområder som holdningspåvirkning af 

lærere og forældre og stillingtagen til forskningsrelateret praksis og ledelsesudvikling. KL 

tænkning er funderet i den positivistiske tradition. Inklusionsidealet skyldes økonomistyring 

(Fjælstad,2003), og begrebet misbruges, som det tidligere er sket med integrationsbegrebet 

(Tetler,2000).  



Bilag til:’ Teoretisk udvikling af Inkluderende Læsepædagogik – fra vision til strategi’ 

  

 

 

Kund

skabs

regi-

me 

Paradigme Vidensk

absteori 

Diskurs Specialp

ædagogi

sk 

perspek

tiv 

Kultur-

perspek

tiv 

Organi-

sations-

perspek

tiv 

Videns 

perspek

tiv 

Læsesyn  

1. 

 

Psyko-

medicinsk 

Positivis-

me 

Normalitet

/ 

Afvigelse 

Kategorisk 

 

Integration Rationelt Klassisk 

Rationelt 

Mangel 

syn 

2.  Sociologisk 

 

Marxisme 

Kritisk 

teori 

Jævnbyr-

dighed/ 

Magtforho

ld 

Relationelt 

 

Differentie

ring 

Naturligt Kritisk 

Formativt 

Sprog som 

social 

magtfaktor 

Socialt 

Konstruktivis

tisk 

Subjektivistis

k 

Hermaneu

tik 

Fænomen

ologi 

OS/dem Fragmenta

tion 

Åbent Kritisk 

Kulturelt 

Narrativt 

Viden 

konstruere

s socialt 

og 

kontekstue

lt 

3. Organisato-

risk 

 Deltagelse Fragmenta

tion 

Åbent Interaktivt 

Formativt 

Nyorganis

ering 

Antropolo-

gisk 

Flere para-

digmer 

Multi Multi Syntese Balanceret 

Inkluderen

de 

Model B 

 

DLFs anbefalinger 

DLFs holdning til OECDs anbefalinger ses i et fælles dokument fra folkeskolens centrale 

parter
3
 (KL et al,2004), hvori de forsøger at identificere hvilke initiativer, der kan medvirke til 

at styrke elevernes faglige kvalifikationer og eliminere den negative sociale arv. I 

kommissoriet fra undervisningsministeren indgår bl.a., at det ikke er hensigten at tilføre nye 

resurser til folkeskolen, og at organisationerne ikke har vetoret i forhold til fremlagte forslag, 

idet alle forslag ønskes belyst og fremlagt til politisk drøftelse i forligskredsen bag 

folkeskoleloven. De enkelte parters særinteresser og holdninger fremstår således tydeligt. 

DLF henviser på sin hjemmeside til netop dette dokument samt rapporterne 

”Gør en god skole bedre” (DLF,2004) og opfølgningen af denne (DLF,2004a), som er 

udkommet henholdsvis få måneder før og efter reviewet. Rapporterne er funderet på aktuel 

international og national forskning og giver en række anbefalinger, som konkretiseres med 

lokale eksempler.  

 

                                                
3 KL, DLF, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole & Samfund og Børne- og 

Kulturchefforeningen 

 



Bilag til:’ Teoretisk udvikling af Inkluderende Læsepædagogik – fra vision til strategi’ 

  

 

DLFs forslag kombinerer en top-down og bottum-up udviklingsstrategi, idet en top-down 

styring skal sikre en ensartet standard og udviklingsinitiativer i alle kommuner og være med 

til at begrænse arbejdspresset på lærergruppen. Der peges således på centralt udvalgte 

indsatsområder (heriblandt læsning, evaluering og social arv), krav om resurselærere og 

evaluering, men således at de pædagogiske initiativer forankres i de enkelte kommuners og  

skolers kultur. 

Videnskabelse via dialog prioriteres som udviklingsstrategi, fx når lærere 

superviseres af resursepersoner og ved undervisningens evaluering mellem ledelse og lærere. 

Skriftlighed ses som basis for mundtlig vidensudvikling. DLFs syn på videnskabelse og 

organisationsudvikling udtrykker en transformativ forståelse. Det understreges ved, at ledelse 

ses som leadership frem for management og kræver uddannelse og vejledning i form af 

mentorordning. 

DLF bakker op om højere uddannelse til lærere i form af obligatorisk 

efteruddannelse (herunder vedr. læsning, evaluering og specialpædagogik)  og 

overbygningsmoduler til nyuddannede lærere. Uddannelsestilbudene må koordineres for at 

kvalitetssikres, og ekstra økonomiske resurser (gerne på finansloven) er nødvendige. 

Organisationerne er enige om, at der må tages initiativ til drøftelse om forholdet 

mellem special- og normalundervisning og herunder princippet om 

undervisningsdifferentiering og muligheder for undervisningsorganisering. DLF tager 

forbehold for rummelighed uden specialundervisning, men ser gerne nye former for 

specialundervisning udvikles. DLF udtrykker således en åbenhed over for rummelighed som 

pædagogisk udviklingsvej og afstandstagen overfor rummelighed forstået som økonomiske 

besparelser. 

2-sprogede elevers position skal styrkes. Parterne opstiller flere forslag som 

rækker ud over OECDs anbefalinger og pointerer hermed områdets vigtighed for at styrke 

disse børns læring og eliminere den negative sociale arv.  

 

DLFs anbefalinger passer fint til deres slogan om ’at gå på to ben’. På den ene side værnes om 

lærernes arbejdsvilkår og betaling og på den anden side fremhæves, hvorledes lærernes 

professionalitet er nødvendig og må styrkes og udvikles. Folkeskolen må udvikles i dialog 

med de folkeskolens andre interessenter. Dette udtrykkes klart i den fælles rapport (KL et al, 

2004) og ved ordene: 

”Vi lægger op til at tage centralt ansvar for lokale initiativer………DLF vil med 

disse forslag gerne være med til at sætte en konstruktiv dagsorden for udviklingen 

af den danske folkeskole…..Vi lægger op til en dialog, om hvordan vi kan gøre 

folkeskolen endnu bedre” (DLF,2004 p.3). 
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DLFs anbefalinger har rod i det antropologiske paradigme, men for ikke at indføre inklusion 

som økonomisk besparelse i stedet for pædagogisk princip ses også en forankring i det psyko-

medicinske paradigme. 
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Bilag 8: Oversigt over dilemmaer og fokuspunkter 

 

Dilemmaliste 

 

1. Hvordan forstås den offentlige debat af skolesystemet? 

- som en konstruktiv måde at udvikle skolesystemet på, hvor læreren selv er 

politisk debattør eller  

- som personlig kritik, hvorfor læreren er nødt til at legitimere sin profession og 

dermed føler sig afmægtig eller etablerer sig som modmagt (Mathiesen,1982) 

 

2. Hvordan ses det at skulle tilrettelægge sin undervisning i forhold til nationale, 

kommunale og brugeres krav?  

- som en kabale, der skal gå op bedst muligt eller  

- som faktorer med modsatrettede krav, der må medføre egen 

’undergang’/forringelse af uddannelseskvalitet 

 

3. Hvordan forstås og bruges nytænkning og kreativitet? 

- som et nødvendigt element for at bevare og udvikle ens professionalitet eller 

- som en særlig indsats i et bytteforhold med ’den offentlige arbejdsgiver’ 

 

4. Hvordan forstås og skabes viden i folkeskolen? 

- som en dynamisk og kreativ proces med udviklingspotentiale i enhver dialog, 

hvor refleksion i og over praksis indgår eller 

- som en statisk resurse, der kan fastholdes og aflejres i organisationen ved 

skriftliggørelse eller ved vidensdeling, hvor tavs personlig viden via dialog 

eksternaliseres til eksplicit viden 

 

5. Hvordan skabes og sikres bedre udviklingsmuligheder for folkeskolen? 

- ved en transformativ forståelse, hvor centrale krav til national standardindsats 

er udgangspunkt for lokal kreativ pædagogisk udmøntning og forankring eller 

- ved en rationalistisk og centralistisk forståelse, hvor kommuners og 

skoleledelsers mål- og rammesætning styrer/kontrollerer lærerens undervisning 

 

 



Bilag til:’ Teoretisk udvikling af Inkluderende Læsepædagogik – fra vision til strategi’ 

  

 

Fokuspunkter: 

 

1. Skoleledelse og organisationsudvikling: 

Hvorledes opstilles fælles mål for skolen vedr. inkluderende læsepædagogik? Hvordan 

og hvor skabes rollemodeller? Hvorledes inspireres ildsjæle og andre til at udforme og 

udforske en inkluderende læsepædagogik? Hvilke krav stilles til evaluering og 

feedback? 

 

2. Efteruddannelse af lærere: 

Hvorledes tænkes læseundervisning ind i alle fag, og hvordan koordineres indsatsen? 

Hvordan undervises i læsning, og hvorledes kan elevers særlige behov tilgodeses? 

Hvordan forstås specialpædagogik i et inkluderende perspektiv, og hvilke muligheder 

kan findes for at udmønte det? Hvordan skabes sammenhæng mellem mål/vision, 

praksis og evaluering? Diskussion, udvikling og anvendelse af evalueringsværktøjer i 

forhold til mål, praksis og en inkluderende læsepædagogik. Hvordan kan der skabes 

nye læringsrum for børn – måske på tværs af skole- og fritidskultur? 

 

3. Evaluering og feedback: 

Hvordan sikres, at kommunale og nationale læseundersøgelser ikke misbruges til 

rangordning? Hvordan sikres alle kommunale interessenter et læsepædagogisk 

feedback, så evaluering inkluderer forbedring/udvikling og ikke isoleres til en 

økonomisk, rationel faktor? Hvilke former for evaluering og feedback må medtænkes 

og udvikles, når omdrejningspunktet er en inkluderende læsepædagogik? 

 

4. Offentlig debat: 

Hvordan konkretiseres og nuanceres den offentlige debat ud fra lokal kommunal 

pædagogisk praksis og målsætning? Hvordan inddrages eleverne, forældre og andre 

interessenter i debatten? 
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Bilag 9: Model 11a – Udbygget analysenøgle relateret til 

transformationsprocesser  
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Bilag 10: Eksempler på funktionsbeskrivelser for læsekonsulent  

Funktionsbeskrivelse fra X-kommune 
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Funktionsbeskrivelse fra Y-kommune – 2001 
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Funktionsbeskrivelse fra Y-kommune – 2002 
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Bilag 11: Model 13a – Udbygget analysenøgle relateret til X-kommunes 

læsekonsulentfunktion  
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Bilag 12: Model 14a – Udbygget analysenøgle relateret til Y-

kommunes læsekonsulentfunktion  
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Bilag 13: Helsingør kommunes læseindsats  

Kommentar til grafisk model (Helsingør kommune,2004 p.3): 
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Bilag 14: Inkluderingshåndbogens strategier sideordnet opstillet 

med strategier for en inkluderende læsepædagogik  
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