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Forord
Denne rapport afslutter evalueringen af ”Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune”. Evalueringen
er en forløbsundersøgelse, der tog sin begyndelse i efteråret 2012 og som nu afsluttes med denne
rapport, med bilag og tilhørende talmateriale, og en fremlæggelse af evalueringens resultater.
Resultaterne, der præsenteres i rapporten her, bygger oven på den ’Baseline’-rapport, der blev
afleveret og fremlagt for Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune i januar 2013. Men nærværende
rapport har en lidt anden teoretisk tilgang, og derfor en anden karakter, end vores baseline fra
efteråret 2012. Vi har skærpet det teoretiske blik på vores datamateriale og på den virkelighed, vi
har mødt. Vi mener selv, at det har øget kvaliteten af evalueringens fund og af dens resultater.

Vi har arbejdet tæt sammen med Skoleafdelingen, Aalborg Kommune. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for konstruktive møder, debatter, spørgsmål og ikke mindst støtte, særligt til det
praktiske med at organisere dataindsamling, både i forbindelse med den kvantitative del og den
kvalitative af evalueringen. Spørgeskemaundersøgelser, interviews, lokalebookninger, frokostreservationer og diverse aftaler i det hele taget, opstår og løser sig ikke af sig selv.

”Vi” er evalueringsmedarbejdere fra professionshøjskolen VIA, Campus Aarhus N. Som gennemgående figur har evalueringskonsulent Håkon Grunnet fungeret og ellers har ph.d. og adjunkt Line D.
Olesen, adjunkt Bodil Husted, lektor Dorthe Lau samt studentermedhjælperne Malte S. Thomsen
og Sanne Stræde Dalgaard, begge stud.scient.pol., medvirket.
Udover Bilag 1 og 2 i den rapport findes et fyldigt talmateriale fra de to (4) spørgeskemaundersøgelser fra henholdsvis 2012 og 2015. Det drejer sig om spørgsmål til primært medarbejdergrupperne på Aalborg Kommunes skoler vedrørende deres erfaringer med og oplevelser af arbejdet
med inklusionsopgaven. Disse kan fås ved henvendelse til undertegnede evaluatorer. Eller Skolevæsenet, Aalborg Kommune.
Tilbage er bare at ønske god fornøjelse med læsningen af evalueringsrapporten

Bodil Husted bohu@via.dk
Dorthe Lau dola@via.dk
Håkon Grunnet hagr@via.dk
Sanne Stræde Dalgaard sasd@via.dk
Evalueringsteamet EVU – VIA www.via.dk/evaluering
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Evalueringens formål, fokus og afgrænsning af evalueringsfeltet
Evalueringens formål er, at bidrage med viden om hvad der faciliterer inklusion på skolerne i Aalborg Kommune. Nærmere præciseret ønskes denne viden afdækket og evalueret med følgende
fokus og afgrænsning:







Udvikling og udformning af inklusionsberedskab på skolerne, herunder skolernes forvaltning af de tilførte ressourcer ifm. inklusionsindsatsen,
Skolernes mulighed for råd og vejledning fra Skoleafdelingen
Forældresamarbejdet i forhold til inklusion og inklusionsindsats, herunder om og hvordan
der aktivt trækkes på forældrene som ressource i inklusionsarbejdet
Lærerne, pædagogernes og ledelsens oplevelse af:
o Elevernes trivsel og læring
o Forældreopbakning, forældreinddragelse og forældreinitiativer.
Kompetencer på skolerne
Forhold i ’kulturen’ der fremmer eller hæmmer udvikling af inklusionsberedskabet på skolerne.

Til at belyse dette efterspørges viden i relation til ovenstående fokus, som indhentes fra involverede aktører:
 Skoleledere
 Lærere
 Pædagoger
 Inklusionsvejledere
 PPR
 Forældre, repræsenteret ved de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
Herefter kan evalueringsspørgsmålet afgrænses til denne formulering:
Hvilken betydning har omlægningen af specialundervisningen mv. og de enkelte støtteinitiativer
haft i perioden fra august 2012 til august 2015, idet der særligt er fokus på de styrker, udfordringer, muligheder og begrænsninger som de forskellige aktører i og omkring skolerne har oplevet,
som følge af inklusionsindsatsen?
Med hensyn til evalueringens datagrundlag, evalueringens forløb, dens kvalitative og kvantitative
elementer mv. henvises til Bilag 2: ’Datagrundlag’.
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Summary
Denne rapport gennemgår vigtige fund og resultater, som evalueringen har bragt til veje gennem
de tre år fra 2012 – 2015. Evalueringen blev bestilt af Skoleafdelingen, Aalborg Kommune, der ønskede at følge processen og se resultatet af projektet ”Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune
2012 – 15”. Inklusionsindsatsen består kort fortalt i en omlægning (herunder decentralisering) af
ressourcer fra fx specialundervisning mv. til andre typer af indsatser. Dette skulle for det første
understøtte, at et antal børn kunne tilbageføres til almenundervisningen på skolerne. For det andet skulle skolerne klædes på til denne opgave og fremadrettet i højere grad kunne inkludere flere
børn. For at dette kunne komme til at ske – omstillingen til den øgede inklusion – er der sket en
forandring af ressourcetildelingen til skolerne, fx til inklusionsvejledere på de enkelte skoler. Der
er etableret ’udgående’ inklusionsteams med udgangspunkt i Skoleforvaltningen og der er sket
forandringer i PPR, således at PPR´s bistand i højere grad skulle være af konsultativ karakter osv.
Denne indsats har sat skolerne og deres medarbejdere, dvs. lærerne og pædagoger samt skoleledelser på en, i et vist omfang, ny opgave. En opgave, der primært har skullet løses på skolerne selv
eller i nye samarbejder mellem skolens medarbejdere og eksterne vejledere. Det har bl.a. medført, at skolerne har udpeget, og i større eller mindre omfang har uddannet, såkaldte inklusionsvejledere, ligesom der er truffet en lang række andre foranstaltninger på skolerne. Evalueringen
kommer derfor langt hen ad vejen til at dreje sig om, hvorledes og i hvilket omfang skolerne har
løftet inklusionsopgaven.
Evalueringen er en afdækning af de involverede aktørers erfaringer, oplevelser og vurderinger af
inklusionsindsatsen i Aalborg Kommunes skolevæsen 2012-2015. Med henblik på at afdække
ovennævnte, trækker evalueringen på kvalitative såvel som kvantitative evalueringsværktøjer.
Helt konkret har vi i forbindelse med evalueringen afholdt 12 fokusgruppeinterviews; seks i 2012
og seks i 2015. Derudover har vi gennemført to (tre) spørgeskemaundersøgelser; en i 2012 og to1 i
2015.
De to ’store’ spørgeskemaundersøgelser blandt primært medarbejderne på skolerne i 2012 og
2015 blev gennemført som webbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt de ansatte, dvs. lærere, pædagoger og ledere på skolerne. I 2012 blev desuden PPR-personalet og specialskoleundervisere spurgt, dette skete for at kunne etablere en ’baseline’ for også disse medarbejdergrupper.
De to spørgeskemaundersøgelse har en besvarelsesprocent på henholdsvis 52 % (53 %) og 44 %
(54 %) i 2012 og 2015. Tallene i parenteserne er inklusive den kategori i besvarelserne, der angives
ved ’nogen svar’, det vil typisk sige besvarelser, der er afbrudt undervejs, og derfor ikke er gjort
færdige.

1

I 2015 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse blandt personalet på skoler og en undersøgelse blandt de forældrevalgte
skolebestyrelsesrepræsentanter. I 2012 foregik de 2 undersøgelse i en undersøgelse, men med en ’særafdeling’ af spørgsmål, rettet
mod de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.
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I 2015 var der store problemer med mails, der blev afvist, formentlig af spamfiltre2. Både i 2012 og
2015 blev besvarelsesprocenter forbedret ved gentagne rykkermails til respondenterne. Det ville
naturligvis have været ønskeligt med større besvarelsesprocenter, særligt i 2015. Men heldigvis
fordelte besvarelserne (og ikke-besvarelserne) sig nogenlunde repræsentativt på de adspurgte
medarbejdergrupper, således at skævhed i nogen grad må formodes at være minimeret. Til
spørgsmålet om validiteten af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne er at sige, at hvis den
samlede undersøgelse alene stod og faldt med disse to spørgeskemaundersøgelser, så ville det
ikke være tilstrækkeligt og dækkende datamateriale. Da den samlede undersøgelse imidlertid
trækker på andre typer af data og analyserne i slutrapporten i høj grad baserer sig på det kvalitative materiale (interviews) og sammenstilling af det kvantitative og det kvalitative datamateriale, så
har vi valgt at benytte også spørgeskemaundersøgelsen fra 2015, om end med forsigtighed.
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 2015 har ikke den samme fremtrædende plads i databehandling og i analyserne og dermed i konklusionerne, som det sås i undersøgelsen fra 2012.
Dette skyldes, at undersøgelsen 2012 var en base-line undersøgelse, en status, der i højere grad
bestod i et øjebliksbillede. I denne afsluttende undersøgelse fra 2015 har vi i højere grad bestræbt
os på at afsøge feltet for forklaringer. Forklaringer på de besværligheder og problemstillinger i
arbejdet med inklusion, som formentlig opgaven har budt på.
Vi har foretaget en triangulering3 af data, og vi har sammenholdt resultaterne fra 2012 med resultaterne fra 2015 med henblik på at se om der har fundet en udvikling af eller en ændring sted i:
◦
◦
◦
◦

◦
◦

Skolernes inklusionsberedskab.
Skolernes mulighed for råd og vejledning fra Skoleafdelingen.
Forældresamarbejdet i forhold til inklusion og inklusionsindsatsen.
Lærerne, pædagogernes og ledelsens oplevelse af:
◦ Elevernes trivsel og læring
◦ Forældreopbakning, forældreinddragelse og forældreinitiativer.
Kompetencerne på skolerne.
Kultur forstået som det, der fremmer eller hæmmer udvikling af inklusionsberedskabet på
skolerne.

I denne afsluttende rapport er de ovenfor nævnte otte punkter trukket sammen til seks temaer,
nemlig:
1. Udformning og udvikling af inklusionsberedskabet på skolerne
2. Skolernes mulighed for råd og vejledning fra Skoleafdelingen
2

Ramböll, der hoster (og ejer) surveyXact, som undersøgelserne er gennemført i, kunne ikke hjælpe. Det er også deres opfattelse
at det må have været spamfiltre, der blokerede
3
Kort fortalt: sammenstilling af forskellige typer af data
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3. Forældresamarbejdet ift. inklusion og inklusionsindsats, herunder om og hvordan der aktivt
trækkes på forældrene som ressource i inklusionsarbejdet
4. Lærernes, pædagogernes og ledelsens oplevelse af 1). Elevernes trivsel og læring samt 2).
Forældreopbakning, forældreinddragelse og forældreinitiativer
5. Kompetencer
6. Forholdet i ’kulturen’ på skolerne, der fremmer eller hæmmer udviklingen af inklusion og inklusionsberedskabet på skolerne.
Disse seks temaer er derefter analyseret, herunder sammenlignet med de tilsvarende data fra
2012-baselineundersøgelsen. Analysen af de indhentede data (se oversigt over data i Bilag 2) er
gennemført ved hjælp af Leavitt-Ry modellen for forandringer i organisationer. Analysemodellen,
og vores begrundelse for anvendelsen af samme, gennemgås nedenfor. Her skal blot nævnes, at
selvom inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune i udgangspunktet ikke er tænkt som en organisationsforandring, så mener vi, at det giver god mening at analysere, tolke og vurdere evalueringens
data gennem denne models optik. Der er simpelthen processer og forandringer i spil på skolerne
og mellem skolerne og eksterne organer/ institutioner samt vejledere, som det giver rigtig god
mening, at iagttage som organisationsforandring. Og således også ’modsat’: Hvis der ikke foregår
organisationsforandringer på skolerne, så stilles medarbejdere, skoleledelser og eksterne rådgivere/ vejledere i store problemer, der går ud over kvaliteten i inklusionsindsatsen.

Konklusioner
I det følgende præsenteres hovedkonklusionerne af evalueringen, opgjort på de enkelte temaer.
Først vil vi pege på nogle generelle og mere overordnede konklusioner. Fra spørgeskemaundersøgelsen vil vi fremdrage nedenstående:
Inklusion generelt: I hvilken grad vurderer du, at jeres arbejde med inklusion samlet set lykkes på
skolen?
11.0. 2012
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10.0. 2015: I hvilken grad vurderer du, at din skole lykkes med at arbejde inkluderende?

Vi har spurgt til om inklusion generelt er lykkedes på skolerne. Som det ses, så svarer 69 % af lærerne ’i høj grad’ (12 %) eller ’i nogen grad’ til dette spørgsmål. Helt overordnet mener 74 % (14 %
’i høj grad’ + 60 % ’ i nogen grad’) af det samlede personale på skolerne, at ’din skole lykkes med
inklusionen’. Der er mindre forskydninger i forhold til undersøgelsen fra 2012, men ikke så billedet
for alvor rykkes.
Ser vi på svarene for vurderingen af, i hvilket omfang det lykkes den enkelte medarbejder i undervisningen på skole, så er konklusionen her, at 11 % mener at det sker ’i høj grad’ og 62 % mener ’i
nogen grad’.
Der er andre, lignende spørgsmål, der fastholder billedet af, at inklusionsopgaven ’lykkes’ på egen
skole. Der er også modbilleder til denne fortælling, fx at 31 % af lærerne enten mener at det sker ’i
mindre grad’ (29 %), eller ’slet ikke’ (2 %)
Således kan man godt konkludere, at selvom der fra 2012 til 2015 har fundet mindre bevægelser
sted fra de mest positive angivelser i besvarelse til lidt mindre positive, så er personalet på skolerne fortrøstningsfulde med hensyn til inklusionsindsatsen.
Billedet er dog lidt mere sammensat, som vi kort vil vise nedenfor.
10.4. Oplever du udfordringer i arbejdet med inklusion?
Spørgsmålet er kun stillet i 2015.
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I 2015 blev respondenterne spurgt til, hvorvidt de oplever udfordringer ift. arbejdet med inklusion.
Omkring 90 % af de adspurgte svarer at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ oplever udfordringer i
arbejdet med inklusion. Der er flest blandt lærere og vejledere som ’i høj grad’ oplever udfordringer – ca. 55 %, mens det samme er tilfældet for 43 % af pædagogerne, og 31 % af lederne.
Pædagoger og lærere har i høj grad samme udfordringer i 2015 som i 2012 (her refereres til et
spørgsmål om ’hvilke udfordringer’, der blev stillet både i 2012 og i 2015).
Generelt er de største oplevede udfordringer ’samarbejdet om inklusion internt på skolen’, ’samarbejdet til forældre til børn med særlige behov’, ’samarbejdet med PPR’ og ’samarbejdet med øvrige forældre’.
Der er stor spredning i, hvad den enkelte savner i forhold til at kunne klare udfordringer i arbejdet
med inklusion, og hvem der evt. kan hjælpe med udfordringerne. Dog fremhæves kollegerne i særlig høj grad.
Disse to eksempler er ikke modstridende. Der er ikke noget mærkeligt i, at skolerne, dvs. en stor
del af medarbejderne, oplever at arbejdet med inklusion lykkes og at der samtidig opleves store
udfordringer i arbejdet med inklusion. Inklusionsopgaven er en stor opgave, opgaven er stadig ny
for de fleste. Ting tar tid, og rutiner, procedurer og samarbejdsformer lader sig ikke lige implementere over night.
Når vi nedenfor i konklusioner og analyser derfor fokuserer på problemerne ved inklusionen på
skolerne, så er det ikke for at underkende, at der faktisk er ting ved og omkring inklusionsopgaven,
der lykkes rigtig godt. Hver dag og sikkert på alle skoler. Vi har derimod været optaget af, hvorfor
inklusionsopgaven er så udfordrende og giver så store problemer for medarbejderne på skolerne
og i forhold til eksterne vejledere og rådgivere. Vi er nysgerrige på, hvad der lykkes, for hvem eller
under hvilke omstændigheder (hvad kræves for at opnå succes?) og derved kommer vi også til at
fremstille ting, forhold, procedurer osv. som ikke lykkes og som stresser i dagligdagen.
Med denne indledende bøn om at læse konklusioner, anbefalinger og analyser som vores oplevelse af, hvorledes inklusionsopgaven gribes an, kan vi kun – endnu engang – ønske god fornøjelse
med læsningen.
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Tema 1: Udformning og udvikling af inklusionsberedskabet på skolerne
Medarbejderne på skolerne, primært lærere og pædagoger, oplever og omtaler arbejdet med inklusion og deltagelse i inklusionsberedskabet som uklart beskrevet og som noget, der er ’kommet
oveni’ arbejdet som lærer/pædagog i øvrigt.
Der ses forskelle i tilgangen til inklusionsarbejdet på skolerne. Der synes at være en tendens til, at
lærere og pædagogerne individualiserer opgaven – altså tænker i et enkeltbarns perspektiv, mens
inklusionsvejlederne – og særligt inklusionsteamene – i højere grad ser inklusionsopgaven som et
skoleanliggende.
Undersøgelsen viser, at der er store forskelle på vilkårene for inklusionsvejledernes arbejde, hvor
nogle har fået tid og uddannelse til opgaven og andre har oplevelsen af at være ’blevet sat på opgaven over night’ og i nogen grad føler sig ladt i stikken.
PPR psykologerne påpeger store forskelle i skolernes måde at håndtere opgaven på og betoner
risikoen for et mangelfuldt udbytte af deres rådgivning, fordi de ser, at medarbejderne på skolerne
er meget pressede.
Skolelederne udtrykker opmærksomhed og forståelse for, at medarbejderne føler sig pressede.
Samtidig ses der hos skolelederne forskelle i deres syn på udvikling af skoleindsatser, praksisser og
procedurer, der understøtter og udvikler inklusionen på skolerne.
Der er en gennemgående opfattelse hos lærere og pædagoger om, at de ikke har fået tilført hjælp
i betydningen metoder og redskaber – det, som vi i analysemodellen kategoriserer under Teknologier. De redskaber, de har fået tilbudt, fx ’ørebøffer’ til udad-reagerende børn, mener de i bedste
fald ikke er noget, der kan bruges. Og samtidig oplever de, at de spørger forgæves efter to-lærer
ordninger og flere ’varme hænder’.
Strukturer, der påvirker og understøtter inklusionsarbejdet på skolerne, opleves meget forskelligt
fra den ene aktørgruppe til den anden (lærere og pædagoger, inklusionsvejledere, skoleleder og
PPR psykolog).
Der findes skoler, der har en velfungerende praksis, hvor der med struktur og systematik (regelmæssige møder med de relevante fagpersoner ved bordet) undersøges, afklares, besluttes og
handles mht. inklusion. Og der findes skoler, hvor løsningen af inklusionsopgaven beskrives som
ad hoc præget ’brandslukning’, når det er værst. Brandslukningen begrundes til dels i uklare funktionsbeskrivelser for inklusionsvejlederne på skolerne samt manglende systematik, manglende
ledelse og ansvarsfordeling for de forskellige funktioner og støtte-foranstaltninger.
Der konstateres en dalende viden om Aalborg Kommunes samlede inklusionsstrategi, både når det
gælder den overordnede fælles, kommunalt vedtagne strategi og når det gælder indsatser og procedurer på de enkelte skoler.
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Det kan anbefales, at man i højere grad arbejder med beskrivelser af procedurer, ansvars- og rollefordeling i forbindelse med inklusionsopgaven. Det, der i 2012 blev omtalt som inklusionsberedskabet, synes at trænge til et eftersyn.
Det virker som om at inklusionsindsatsen, der i 2012 blev lancereret og iværksat og således blev
kendt på skolerne, i 2015 trænger til at blive gen-vitaliseret og genfortalt som en vigtig fælles skoleopgave. Særligt med hensyn til retningslinier for de forskellige faggruppers indsatser, ansvar og
kompetencer. Skolernes inklusionsvejledere og deres kompetencer og ressourcer (tid til opgaven)
er i dag forskellige fra skole til skole. Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt.
Tema 2: Skolernes mulighed for råd og vejledning fra Skoleafdelingen
Skolernes muligheder for råd og vejledning til inklusionsindsatsen fra Skoleforvaltningen modtages
blandet. Hos lærere og pædagoger i første række og vejledere og ledere på skolerne i anden række, er der tilsyneladende lang vej endnu førend disse muligheder for alvor bringes i spil. Særligt
lærere og pædagoger opfatter ikke tilbuddet som noget de kan bruge. Ikke fordi inklusionsteams
eller konsulenter i Skoleafdelingen er ikke er noget, man kender til. Det gør man i et vist omfang,
men fordi deres råd og vejledning ikke opfattes som relevant hjælp, i forhold til de konkrete udfordringer, der opleves på skolerne. Det virker som om, at parterne ikke når hinanden eller misforstår og misfortolker hinandens opgaver og muligheder. Lærerne og pædagogerne vil have støtteforanstaltninger ind i undervisningen eller som konkret bistand i den specifikke situation, inde i
klasselokalet. Konsulenter og vejledere opfatter modsat deres opgave som undersøgende, analyserende og rådgivende; ikke som en udførende del af indsatsen.
Arbejdsgange, ansvarsfordeling, roller m.m. – som med analysemodellens begreb kategoriseres
som ’Struktur’ – ser, i forbindelse med rådgivning fra Skoleafdelingen, ud til at være uklar for parterne. Når det handler om inklusionsteamenes funktion og muligheder, samt rollefordelingen mellem konsulenter og vejledere på den ene side og lærerne og pædagogerne på den anden side, så
synes det som om at man går forbi hinanden. Der ses her forskellige opfattelser af, hvad der skal
til for at få inklusionen til at lykkes.
Der ses tegn på – om end få – at der gøres forsøg med forskellige samarbejdsformer mellem de
eksterne rådgivere og lærerne og pædagogerne (de skoleinterne udførere). Det er evaluators vurdering, at ressourcerne ikke udnyttes optimalt og at metoder til at løfte inklusionsopgaven ikke
udvikles i nævneværdig grad.
Det kan anbefales, at Skoleafdelingen og eventuelt andre, fx skolelederne, undersøger, hvorledes
et mere struktureret samarbejde mellem lærere og pædagoger og mellem disse og vejledere og
rådgivere – både interne på skolerne og eksterne, dvs. inklusionsteams, PPR o.a. – kan komme i
stand. Et vigtigt spørgsmål her må være, hvorledes de forskellige faggrupper og deres kompetencer i højere grad kan bringes ind i et frugtbart samarbejde, således at det kan medvirke til at give
inklusionsindsatsen et løft.
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Tema 3: Forældresamarbejdet i forhold til inklusionsindsats, herunder om og hvordan
der aktivt trækkes på forældrene som ressource i inklusionsarbejdet.
Spørgeskemaundersøgelsen fra 2015, viser, at de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i
forhold til 2012 føler sig mindre informeret og involveret i skolens arbejde med inklusion.
På de skoler hvor der er tydelige rammer samt åben og klar kommunikation, opleves inklusionsindsatsen som udviklet og på disse skoler opleves forældreinddragelsen denne som positiv.
Der er i forældregruppen forskellig viden om, hvilke inklusionsindsatser, der er iværksat på skolerne og der mangler ofte viden om og kendskab til inklusionsprocedurer. Det er især omkring samarbejdet med forældre til børn med særlige behov, at udfordringerne forekommer størst. På klasseniveau er det den enkelte klassekultur og de enkelte forældreråd, der er betydningsfulde i forbindelse med inklusionsindsatser.
Undersøgelsen peger på en uensartet oplevelse omkring inklusionsopgavens karakter, mål og tilgang. Det synes sammenfaldende med, at der på mange skoler ikke er synes at være sket en
egentlig afklaring, evt. i form af en formuleret og nedskrevet beskrivelse af inklusionsindsatsen
med mål og retningslinjer. Dette får tydeligvis en afsmittende betydning på forældrenes indsigt i
og forståelse for forskellige inklusionsindsatser.
Der er i forældregruppen et vist – om end forskelligt – kendskab til arbejdet med metoder og redskaber (det vi her i rapporten kategoriserer som ’Teknologier’). Det kan fx være omkring ugeskemaer med elevernes mål for, hvad de skal nå og på hvilken måde det skal ske. Når et sådant kendskab er til stede, så opnås mulighed for undervisningsdifferentiering samt en optimering af læringsmiljøet. Forældrene oplever i sådanne tilfælde læringsmiljøet som mere fleksibelt og anser
det for at være et positivt tiltag.
Der er store forskelle på i hvilket omfang skolerne vægter en inklusionsindsats og en tydelig kommunikation herom. Når samarbejdet lykkes ser det ud til at hænge sammen med en organisering
med tydelige strukturer omkring indsatser, der tilgodeser børn i komplicerede læringssituationer.
Når forældrene oplever sådanne organiserede tiltag, hvor der tages hånd om elever og forældrene, så oplever de det som trygt.
Forældre og lærere se i denne evaluering som de aktører, der sammen kan igangsættende og skabe en klassekultur med åbenhed omkring de forskellige børns vanskeligheder og udfordringer. Det
kan være klasselæreren, som i samarbejde med forældrerådet rammesætter en samtaleform og
en mødekultur, der giver rum og plads til at italesætte og arbejde struktureret med klassens trivsel.
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Det kan anbefales, at det nøje overvejes, hvorledes forældrene, de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, såvel som de ’menige’ forældre i højere grad kan inddrages og gøres til aktive
ressourcer for inklusionsindsatsen. Øget kommunikation om skolernes inklusionsindsats synes at
være tiltrængt; medinddragelse og information om konkrete læringsindsatser, der kommer det
samlede læringsmiljø og hele klassen til gavn, kan åbne for en forståelse og en opbakning om de
mere vanskelige forhold og situationer omkring inklusionsindsatsen.
Tema 4: Lærernes, pædagogernes og ledelsens oplevelse af: 1. Elevernes trivsel og læring. 2. Forældreopbakning, forældreinddragelse og forældreinitiativer.
Den manglende afklaring og struktur omkring inklusionsindsatser, får betydning for lærernes og
pædagogernes forståelse af deres egen rolle og muligheder i praksis. Flere lærere og pædagoger
oplever bekymring for barnets trivsel og læring, bl.a. på grund af langsom sagsgang samt frustration over manglende råd og vejledning.
Der tegner sig et billede af, at mange lærere og pædagoger arbejder med forskellige strategier
med henblik på, at skabe trivsel og læring for børnene. Men mange har en bekymring for, om det
er godt nok. Bekymring omkring børn, der mistrives og frustration over lange ventetider, er temaer der fremhæves blandt nogle lærere og pædagoger.
På de skoler, hvor man har implementeret og arbejdet med skolemodeller, fx LP modellen og
PALS, opleves der i højere grad en oplevelse af, at man samarbejder ud fra en fælles tilgang, når
det drejer sig om elever i komplicerede læringssituationer. I skoler, der har disse traditioner for
samarbejde, ses i højere grad tegn på udvikling af et fælles sprog omkring opgaven og i tilgangen
til disse børn, hvilket for nogles vedkommende har medført en ændret tilgang til måden at tale om
børnene på. Dette, altså at tale bevidst ud fra en kontekstsammenhæng kan være medvirkende til
at skabe inklusionsfremmende lærings- og trivselsmiljøet for børnene, det giver så at sige en struktur for samarbejdet. Eksempelvis kan en målrettet struktur omkring frikvartererne være inklusionsfremmende for børn i komplicerede læringssituationer. I undersøgelsen betones vigtigheden af
en fælles organisatorisk indsats, herunder det at tale bevidst ud fra en kontekstsammenhæng,
som værende inklusionsfremmende.
På skoler med et velfungerende lærer-pædagog samarbejde fremhæves dette som afgørende for
udviklingen af en inklusionsfremmende kultur, ligesom rammesætning af det løbende samarbejde
og bevidsthed om forskellige samarbejdsmåder medvirker hertil.
Der efterspørges et direkte samarbejde med inklusionsberedskabet (inklusionsvejledere og trivselspersoner), ligesom der er et ønske om et rådgivende team, der er en del af dagligdagen, dvs.
en del af den løbende, kontinuerlige inklusionsindsats.
Der ses et ønske om en organisering, hvor der er klare retningslinjer for samarbejde, videndeling,
råd og vejledning samt mulighed for løbende, kontinuerlig adgang til ressourcepersoner og / eller
supervision.
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Det kan anbefales, at man på skolerne arbejder med at understøtte, at inklusionsindsatsen drejer
sig om forståelse af børn i kontekster. Italesættelse og arbejde med en daglig praksis, der systematisk bygger på denne forståelse, fremmer læringsmiljøet for alle børn. Det giver større forståelse
hos forældrene og det bidrager til forbedret og mere professionelt lærer/ pædagog/ ledelses samarbejde.
Sådanne tiltag kan med fordel initieres og vedligeholdes af skoleledelsen.
Tema 5: Kompetencer
Igen ses betydningen af den – mange steder – mangelfulde afklaring og afstemning omkring inklusionsopgavens karakter, mål og tilgang. I sammenhæng med spørgsmålet om kompetencer til at
løfte inklusionsopgaven, får det afsmittende betydning på læreres og pædagogers forståelse af
egen rolle og ansvar, ligesom det også præger forventningerne om den efterspurgte eller tilbudte
rådgivning og vejledning.
De mangelfulde retningslinjer præger kompetencespørgsmålet på den måde, at lærere og pædagoger oplever at stå alene med opgaven. Lærerne og pædagogerne efterspørger kompetencer i
relation til diagnoser og specialpædagogiske færdigheder og de vurderer, at det eksterne beredskab, kompetencemæssigt ikke matcher de behov, som efterspørges af – særligt – lærerne.
Skolerne vægter i forskelligt omfang en systematisk og målrettet kompetenceudvikling, som er
rammesat og forankret i skolens organisation, fx med læreprocesser i teams eller på tværs af faggrupper. Det sker også, når lærere og pædagoger lykkes med at samarbejde sådan, at de i deres
arbejde med inklusion udvikler en tværfaglig praksis, som udgør andet og mere end de respektive
professioner enkeltvis.
Selvom de succesfulde resultater af sådanne samarbejder også peger på tiden som en vigtig faktor, så lykkes det i kraft af det strukturerede samarbejde, at opnå noget, som af begge parter vurderes som værdifuldt. Når strukturer og en afstemt forståelse af inklusionsopgaven lykkes, ses det,
at en forudsætning ofte er, at inklusionsteams, PPR o.a. arbejder tæt sammen med skolens lærere/ pædagoger og ledelse i et målrettet og systematisk arbejde på disse skoler. Omvendt påpeges
en mere usystematisk og ustruktureret praksis som problematisk for implementering og videreudvikling af den assistance og støtte, som PPR gerne vil bidrage med til den kontinuerlige udvikling af
skolernes praksis.
Der er ingen tvivl om, at der er et ressourcespørgsmål knyttet til en gennemgående negativ vurdering af rammevilkårene for udførelse af inklusionen. Tidsfaktoren påpeges igen og igen. Men af
undersøgelsen ses også en kobling mellem ressourcer og strukturer. Tilgangen til opgaven og graden af tydelig rammesætning for den, betyder helt klart noget for vurderingen af, hvor godt man
lykkes med at løfte opgaven. En succesfuld kobling mellem tilgangen til inklusion og en klar rammesætning viser, at sådanne strukturer vægtes meget højt i forhold til ressourcer og tid.
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Der efterspørges orientering og prioritering for opgaven; hvad er vigtigt for den bedst mulige varetagelse af opgaven? Er dette formuleret og afstemt i skolen? Og hvad skal prioriteres for at sikre
den nødvendige udvikling af praksis? Der er en efterspørgsel på ledelse i forhold til sådanne
spørgsmål – ledelse både forstået som skoleledelsen på den enkelte skole og ledelse i forhold til
den overordnede inklusionsindsats – dvs. fra Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.
Ledelsens rolle betones positivt og som afgørende for at inklusionsindsatsen lykkes. Det sker, når
læringsindsatsen for personalegrupper på skolerne bærer frugt i form af udvikling af en fælles skoleplatform, et fælles mind-set for inklusion på skolen og en teori-praksis referenceramme, der kan
rumme og løfte inklusionsindsatsen.
Det kan anbefales, at der sættes ind med kompetenceudvikling af de inklusionsvejledere på skolerne, der er utilstrækkeligt uddannet (fx diplom-niveau).
Ligeledes anbefales det, at der gives tilstrækkelige ressourcer (tid) til inklusionsvejlederne.
Men kompetencerne til at løfte inklusionsopgaven på skolerne opnås ikke ved at alle skal efteruddannes. Bedre udnyttelse af kompetencer, der er til stede (internt på skolerne som eksternt i Skoleafdelingen) må have høj prioritet. Her ligger ressourcer i kombinationer, i forbedrede samarbejder og samarbejdsformer og i indsigt i de forskellige faggruppers viden, kunne og professionalitet.
Derfor må afstemning af forventninger og træning i tværprofessionelle aktiviteter med fuld respekt for hinandens profession og tilgang have forrang. Professionel støtte (udefra kommende?) til
sådanne tvær-professionelle arbejdsformer kunne være en metode.
Tema 6: Forhold i ’kulturen’ på skolerne, der fremme eller hæmmer inklusionsindsatsen
Vi har forsøgt at indkredse begrebet om ’kulturen’ på skolerne, med henblik på at afdække i hvilket omfang og på hvilke måder denne kultur er bestemmende for, hvad der fremmer henholdsvis
hæmmer inklusionsindsatsen. Vi sætter indledningsvis kulturen i citationstegn fordi begrebet er
flertydigt. Ud over at det beskrives, analyseres og fortolkes både teoretisk og praktisk på lang række forskellige måder, så er det også en del af et helt dagligdags beskrivelse af fx stemningen, omgangsform, arbejdsmetoder og fortolkninger af kerneopgaven, som man kan finde i hvilken som
helst organisation og derfor også på en skole. Uden dog at det dog garanterer, at medlemmerne af
organisationen eller skolen taler om det samme. Vi har behandlet disse problemstillinger mere
udførligt i afsnittet ”Tema 6. Forhold i ’kulturen’.. ” senere i rapporten.
Hvad fremmer inklusion på skolerne?

Medarbejderne peger som det første på, at det der virker, er samarbejde. Det ser ud til at følgende står centralt, nemlig: fælles forberedelse, tid til at formulere fælles forventninger og indsatser
samt lære at udnytte hinandens ressourcer. Men skal det fungere så skal ledelsen bakke op og
acceptere, at sådanne fælles aktiviteter kan skemalægges. Ellers giver det store problemer for lærere og pædagoger at mødes. Det er nogle ledere godt klare over, de siger om sådanne fælles processer:
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”Det handler om, at skolen og almen undervisningen udvikler sig mere bredt til at se det som deres
opgave og så kan det godt være vi skal tænke i rammen og ressourcepersoner, som skal være hurtigt let tilgængelige eller være der hele tiden. Der skal være meget mere tværfagligt samarbejde,
hvor man virkelig får professionelt udnyttet hinandens professionelle kompetencer. Det er det jeg
kan se, at når det lykkes, så er det bare godt. Og når det ikke lykkes så er det rigtig svært, men det
er stadigvæk det, der virker. Det er det man bliver ved med at skulle arbejde i, synes jeg. Og så synes jeg, at vi som ledere skal erkende, at det er en hård proces. Altså, det er nogle grænseoverskridende læreprocesser også for de voksne at være i, fordi man bliver brugt hårdt i hele tiden. Det er
et vilkår for os skoleledere. Der skal vi klarlægge rammen hele tiden”.
En anden leder taler om at forsøge at fastholde at være i processen, og at lærerne, pædagogerne,
skolen og lederne skal lære nyt. Som medarbejdere, der står overfor nye opgaver og må opgive
dele af den tillærte professionsudøvelses metoder og rutiner og metoder
PPR-psykologerne hæfter sig også ved samarbejdet som forudsætning for gode resultater, men
samarbejdet forstået som samarbejde med andre, der ikke nødvendigvis er på skolen. Derfor drejer samarbejdet sig desuden om læreres/ pædagogers indstilling og modtagelighed med hensyn til
vejledning udefra:
Nogle lærere ’har de i sig’, men i de fleste tilfælde skal det bæres ind i klasserummet af en ressourceperson, der støtter læreren i det der er behov for. Når læreren/ pædagogen begynder at
kunne ’oversætte’ vejledningen til forbedring af egen praksis, så er det, at der for alvor kan ske
udvikling.
Det siges også, at skoleledelsens rolle og funktion i forhold til inklusion er bestemmende for, om
inklusionsindsatsen lykkes
Særligt kan fremhæves systematik, indsigt, ambitionsniveau og evnen og modet til at tage téten
og iværksætter og fastholder.
Hvad hæmmer inklusion på skolerne?

Medarbejderne, dvs. lærerne og pædagogerne giver udtryk for ikke har været klædt ordentligt på
til at kunne løfte opgaven, og at opgaven med inklusion er kommet pludseligt. Man var uforberedte og de tilbudte kurser mv. blev ikke oplevet som tilstrækkelige
Fra inklusionsteam-personer hedder det, at der er problemer med kulturen i forhold til problemstillinger vedrørende inklusion. Visse lærere fungerer tilsyneladende på måder, der direkte besværliggør et fælles arbejde med inklusion:
PPR-psykologerne oplever, at deres råd ikke bliver fulgt eller at de råd og den vejledning, de giver,
ikke bliver forstået eller ikke kan modtages af lærerne:
PPR-psykologer oplever misforståelse og mistolkninger som ’rituelle danse’, dvs. ufrugtbare øvelser, der ikke løser problemerne på skolerne, i klassen.
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Opsamlende om ’kulturen’ på skolerne:

Det går fremad, men der er store hurdler, der skal overvindes. Det er som om kulturforandringerne mange steder hænger fast i forestillinger fra en anden tid, en tid med en mere udbredt konsensusmodel for, hvorledes skolerne kan tackle udefra kommende krav og opgaver. Det virker som
om medarbejdernes fælles værdier og basale antagelser om inklusionsarbejde og om undervisning
i visse tilfælde direkte besværliggør mulighederne for at løfte opgaven.
På den anden side er der ’sprækker’ og opbrud i de måder som nye opgaver som fx inklusionsopgaven forstås på. Der ses tydelige tegn på nye samarbejdsformer, mere fælles tilgange til løsning
af udfordringer, bedre ledelse og sammenhængende brug af de foranstaltninger, der tilbydes –
internt på skolerne og eksternt fra fx Skoleafdelingen, herunder PPR.
Det kan anbefales, at de kulturforandringer, der allerede er i gang, understøttes. Kulturforandringer, der fremmer inklusionsopgaven består langt henad vejen af aktiviteter, der er beskrevet under anbefalinger i forbindelse med de fem øvrige tema-konklusioner.
Kort beskrevet drejer det sig om at understøtte systematik i inklusionsindsatsen, om tværprofessionelt arbejde (herunder træning i at arbejde tværprofessionelt). Det synes vigtigt at fastholde fokus på konteksten i samarbejdet omkring børnene generelt – og ikke kun ’inklusions-børn’ – og
ikke mindst at ledelsen sætter rammen og understøtter inklusionsindsatsen på anden måde. Ledelsen skal sammenhængende og målrettet fastholde arbejdet med inklusionsindsatsen og være
til stede i alle processer.
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Evalueringens teoretiske ramme og analysemodel
Evalueringens teoretiske ramme
Bearbejdning og analyse af de indhentede data sker med afsæt i Leavitt-Ry modellen for forandringer i organisationer4. Modellen anlægger et dynamisk og systemisk perspektiv på organisationer og forandringer, og udgør en videreudvikling af Leavitts grundmodel, der har fokus på sammenhænge mellem de fire variable: opgaven, aktører, teknologi og strukturer. Modellens dynamiske perspektiv kommer til udtryk ved, at de fire variable, som altid vil være involveret i en forandringsproces inden for en organisatorisk ramme, påvirkes af forandringen og påvirker hinanden.
Leavitts grundmodel, fra 1960’erne, er videreudviklet for bl.a. at imødekomme kritikken af, at modellen ikke tilstrækkeligt tager højde for væsentlige organisatoriske dimensioner som også påvirker - og påvirkes under forandringsprocesser. Leavitt-Ry modellen udbygger således grundmodellen med tilføjelsen af fire rammevariable; værdier/visioner, fysiske rammer, belønningssystemer og
organisationskultur. Som modellens ydre lag tilføjes endvidere dimensionen; omverden som påvirker alle modellens variable samt Historien5. Og endelig tilføjer Leavitt-Ry modellen kategorien Ændringsagenten som betegnelse for rolleindehaveren af det særlige ansvar, der knytter sig til det at
lede, koordinere eller påvirke forandringsarbejdet, herunder at forholde sig til de variable, som
tilsammen indgår i og påvirkes af den pågældende forandring.
I afsnittet nedenfor indholdsbestemmes modellens variable og dimensioner nærmere.
Modellens variable og dimensioner

Opgaven i modellen refererer til tjenesteydelser, hovedfunktioner/opgaver, som organisationen
skal udføre; Aktører er ledere og medarbejdere; Teknologi er metoder, programmer, maskiner,
hardware og software; og Strukturer udgøres af kommunikationssystemer, autoritetssystemer og
arbejdsdeling. De fysiske rammer drejer sig om geografi og indretning af bygninger og rum. Organisationskultur har to formål; integration af gruppen og tilpasning til eksterne omgivelser og omhandler bl.a. værdier, normer og grundlæggende antagelser. Belønningssystemer er eksempelvis
løn, indflydelse og uddannelse m.m. Visioner/ værdier og mål kan i princippet høre til under kultur
og opgavevariablen, men er udspecificeret selvstændigt i modellen. Historien er organisationens
akkumulerede, retrospektive erfaringer og erindringer. Og omverden er andre organisationer, interessenter, politiske systemer m.m.

Analysemodellen
I analysen af de indhentede data om inklusionsindsatsen på skolerne i Aalborg Kommune, anvendes grundvariablerne med følgende indhold:
Opgaven er skolernes kerneopgave – børns læring og udvikling. Opgaven tilføres forandring i kraft
af lovændringen om omlægning af specialundervisningen/inklusionsindsatsen på den enkelte skole6.
4 Se modellen, Bilag 2
5 Bakka & Fivelsdal, ”Organisationsteori”, Handelshøjskolens Forlag, (2014)
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Aktørerne er samtlige pædagogiske medarbejdere samt ledelse på den enkelte skole. Derudover
også de professionelle ressourcepersoner, som indgår i samarbejdet med skolerne om det enkelte
barn. Disse aktører indgår i det eksterne beredskab i regi af Aalborg Kommunes Skoleforvaltning.
De befinder sig derfor uden for skolens daglige organisering men indgår sporadisk heri, når de tilkaldes som ressource til inklusionsudfordringer på skolen.
Teknologi er den viden og de kompetencer, som de professionelle er i besiddelse af, samt det udstyr (metoder, hjælpemidler, koncepter, som fx Den Gode Klasse, Pitstop, piktogrammer o.a.) som
de kan anvende i løsningen af inklusionsopgaven.
Strukturerne er arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse, autoritetsstrukturer, måder at kommunikere på, fx IT systemer, ansvarsplaceringer m.m.
I analysen vil disse fire grundvariable anvendes sådan, at der undertiden skelnes mellem et (skole-)
internt lag og et (skole-) eksternt lag, idet de fire variable udmøntes og tilskrives konkret betydning afhængigt af, om påvirkningen er direkte orienteret mod/ afledt fra det eksterne hhv. det
interne lag.
Eksempel
En lærer oplever store problemer med en elev, som tydeligvis trives dårligt i klassen og som, ifølge
lærerens vurdering, ikke kan hjælpes tilstrækkeligt her. Læreren oplever at løbe panden mod en
mur, fordi hun ikke kan komme igennem med at rekvirere den nødvendige støtte til eleven – bl.a.
fordi den nødvendige støtte i høj grad også handler om et ”her-og-nu” tidsperspektiv.
Variablen Struktur vil i et sådan eksempel indeholde et internt lag, som kan handle om lærerens
oplevelse af ikke at blive hørt på egen skole. Hendes leder kan ikke iværksætte den efterspurgte
støtte, fordi adgangen hertil beror på en ekstern ansvarsplacering / autoritetsstruktur, nemlig i det
skole-eksterne beredskab.
Ved at skelne mellem et internt og et eksternt lag af de fire grundvariable, som påvirkes og påvirker, direkte og indirekte, opnås en adgang til at udskille mønstre og forståelser i informanternes
oplevelser af styrker, udfordringer, muligheder og begrænsninger i inklusionsindsatsen.
Modellens øvrige variable samt dimensioner:

Ændringsagenten kan ikke udpeges entydigt, fordi der ikke har været igangsat en egentlig organisationsudviklings-/forandringsproces. Ændringsagenten vil derfor være den skoleinterne rolleindehaver, nemlig lederen på den enkelte skole, mens ændringsagenten, i relation til særlige ansvarsplaceringer, udgøres af det politisk-administrative niveau, Skoleforvaltningen.
I analysen af evalueringsdata vil variablen, ændringsagenten, bidrage til fokusering af orienteringen og tydeligheden i kommunikation og støtte til inklusionsindsatsen ift. såvel den interne som
den eksterne ændringsagent. Det ses fx i de oplevelser, som aktører kan have, af inklusionsindsatsen på egen skole når denne har taget afsæt i en indledende afklaring af mål og forventninger til
inklusionsindsatsen på skolen – en afklaring, som skolens leder har påtaget sig. Omvendt opleves
en manglende, tydelig ændringsagent i udsagn, som efterspørger en sådan fælles afklaring, der
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kan fungere som platform og tydelig orientering i håndteringen af den forandrede opgave. I en del
udsagn ligger også en direkte eller indirekte efterlysning af en strategisk tydelighed, som i dette
tilfælde adresseres den eksterne ændringsagent, nemlig forvaltningen.
Omverden: Det ændrede syn på inklusion samt udmøntningen af den politiske agenda på det forvaltningsmæssige og det skoleinterne niveau.
Historien: Aktørernes akkumulerede, individuelle og organisatoriske erindringer og erfaringer fra
tiden før omlægningen af specialundervisningen.
I analysen af de indsamlede data vil vi tage udgangspunkt i opgavevariablen, idet vi herudfra undersøger, hvordan de øvrige variable og dimensioner påvirkes og får en afsmittende effekt af ændringen i opgavevariablen.
Det ses fx ved en decentralisering af inklusionsindsatsen, som udmøntes i opgaveændringer på
skolen, som i en eller anden forstand må forventes, at interagere med aktørernes værdier og med
organisationens historie, altså de organisatoriske erfaringer og erindringer.

Hvorfor bruger vi Leavitt-Ry modellen i evalueringen af inklusionsindsatsen i Aalborg
Kommune?
Vi har valgt dette teorigrundlag for evalueringens analysemodel med den begrundelse, at inklusionsindsatsen og dens resultater, sådan som de opleves af undersøgelsens informanter, kan forstås
i lyset af mekanismerne og reaktionerne i en organisatorisk forandringsproces, hvor der uvægerligt
sker påvirkninger af de organisatoriske variable og dimensioner, som defineret i Leavitt-Ry modellen.
Det er dog vigtigt at påpege, at analysemodellens tilknytning til en organisatorisk forandring er
mere indirekte i denne evaluering end Leavitt-Ry modellen er tiltænkt. Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommunes Skolevæsen har ikke været igangsat, eller gennemført, som en erklæret organisationsudviklingsproces med afsæt i den ændrede opgave - eller mere præcist - med de ændringer i
kerneopgaven, som inklusionsindsatsen har medført.
Vores begrundelse for valget af Leavitt-Ry modellen er til gengæld, at den er velegnet til at anskue
forandringsprocessen, jf. det ovenstående evalueringsspørgsmål og fokus, i et helhedsperspektiv.
Og det uanset, om forhandlingsprocessen oprindeligt er tilsigtet eller om den – som her - analyseres i et bagudrettet og evaluerende perspektiv.
Analysemodellen med afsæt i Leavitt-Ry’s organisatoriske forandringsmodel giver mulighed for, at
analysere inklusionsindsatsen med dens aktiviteter, kompetencebehov, kommunikation og samarbejde m.m. påvirkes i form af de fire grundvariable: Opgaven, Struktur, Teknologi og Aktører med
de tilhørende udbygninger.
Med analysemodellen gives der mulighed for, at identificere de ’sprækker’ mellem intentioner og
resultater, som kommer til udtryk i informanternes oplevelse af inklusionsindsatsen i perioden
2012 – 2015. Identificering af sådanne sprækker kan bidrage til at tydeliggøre både karakteren og

22

Evaluering af Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012 – 2015

kontekstafhængigheden af de styrker, udfordringer, muligheder og begrænsninger, som de forskelige aktører i kommunen har oplevet som følge af inklusionsindsatsen. Herved styrkes muligheden
for, at udskille viden om inklusionsindsatsen og evt. at pege på de fremadrettede udviklingspotentialer.

Analyse
Tema 1: Udformning og udvikling af inklusionsberedskabet på skolerne
Dette første tema belyser aktørernes oplevelser og erfaringer med processen omkring udformning
og udvikling af inklusionsberedskabet på skolerne, idet der ses på hvordan beredskabet konkret er
udformet og om oplevelser og erfaringer med brugen af beredskabet på den enkelte skole, dvs.
hvad tilbyder inklusionsberedskabet? Hvilke aktører indgår i beredskabet med hvilke aktører, ansvarsområder og ressourcer.
Informanterne til dette tema er lærere, pædagoger, ledere, inklusionsvejledere og PPR.
Efter belysningen af informanternes udsagn opsummeres temaet kort ved hjælp af udvalgte variable og dimensioner fra analysemodellen.
Skolernes beredskab

Indledningsvis spørges der i såvel spørgeskemaundersøgelsen som i fokusgruppeinterviews til udformningen af skolernes inklusionsberedskab, idet der konkret afsøges en beskrivelse af beredskabets komponenter, ligesom der også indgår en belysning af aktørernes kendskab til en evt.
samlet strategi for skolens inklusionsberedskab og udvikling af en inklusionspraksis. Aktørernes
kendskab til inklusionsberedskab og overordnede inklusionsstrategi inddrager såvel et lokalt skoleperspektiv som et overordnet perspektiv på inklusionsindsatsen for Aalborg Kommunes Skolevæsen.
Til at belyse kendskabet til inklusionsstrategi og det konkrete inklusionsberedskab er der stillet
spørgsmål af karakteren:
”Har I på skolen haft drøftelser om, hvad det vil sige at arbejde inkluderende”’,
’”Er der fælles aftaler på skolen om arbejdet med inklusion?”,
”Har du adgang til rådgivning og vejledning?”
”Hvilke fagpersoner på – og udenfor – skolen søger du råd hos ift. at arbejde inkluderende?”,
samt spørgsmål om kendskab til ’skolens inklusionsvejleder (hvis der er udnævnt en sådan)’ og
viden om ’ hvad inklusionsvejlederen kan’, når det drejer sig om at understøtte arbejdet med inklusion.
Spørgeskemaundersøgelsen 2015 viser, sammenlignet med 2012 undersøgelsen, at der er et mindre fald i andelen af medarbejdere, der er bekendt med, at Aalborg Kommune har en inklusionsstrategi (fra 98 % til 91 %). Størst er faldet hos lærerne, hvor der er tale om et fald på 10 % point.
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Samme forskel ses, når der spørges til, om skolen har fælles aftaler (’strategi’) for inklusion. Her
viser der sig tydelige forskelle, idet 74 % af lederne i 2015 svarer, at der foreligger fælles aftaler,
mens kun 31 % af lærerne og lidt flere, nemlig 45 % af pædagogerne, er bekendt med sådanne
aftaler. Mere end halvdelen af de lærere og pædagoger, der er bekendt med, at der eksisterer
fælles aftaler på deres skole, ved ikke, om disse aftaler er nedskrevne.
Beredskab & skolestrategi

I fokusgruppeinterviewene kommer forskellige forståelser af begrebet beredskab til udtryk, når
beredskab forstås som en formuleret skolestrategi for håndtering af inklusionsopgaven. Disse forskellige forståelser har en sammenhæng med opfattelserne af skolens tilgang til inklusionsopgaven, som dermed farver aktørernes - forskellige forventninger til hvad skolens beredskab er, hvordan det bør fungere samt en vurdering af, om dette er i med- eller modspil med forventningerne.
Det vil sige:
Går inklusionsberedskabet alene på, at kunne inkludere børn, der tidligere ville være blevet ’ekskluderet’ ud af almen undervisningen? Eller drejer beredskabet sig generelt om en styrkelse af
skolens evne til og mulighed for at kunne ’rumme alle – eller næsten alle’.
Fx siges det at: ’Vi har ikke inklusionsbørn. Vores børn har altid været der. Vi er meget bevidste
om, at vi har en kultur, hvor vi kan rumme alle, det er vores udgangspunkt og det er også lærernes
udgangspunkt. Vi skal langt ud før vi siger, at vi ikke kan’ (interview, inklusionsvejleder).
Heroverfor siger en anden inklusionsvejleder, at:
”Det handler om at være beredte. Det er vi nødt til at være, når vi ikke er formelt kompetente” –
”Når jeg betragter inklusion og beredskab er der meget forskel på inklusionsbegrebet og den virkelighed, som jeg sidder i. Beredskabet kan jeg ligestille med afmagt (…) mange gange bliver det til
brandslukning” (interviews – inklusionsvejledere).
Denne vurdering af, at inklusionen er en opgave, der er lagt oveni kernopgaven, og som der ikke er
en umiddelbar parathed i skolens organisation til at løse, kommer til udtryk i flere aktørgruppers
oplevelse af at være hårdt presset som individuel medarbejder. Når opgaven er udvidet med inklusion, uden at der tilsvarende synes at være et helhedsorienteret beredskab at støtte sig til, så
opleves løsninger i pressede situationer ofte at blive brandslukning.
Brandslukningsbilledet går igen i interviewene:
” (…) meget af det, vi ser, er brandslukning, hvor vi er fem trin bagud i stedet for 5 trin foran. Der
hvor der har været systematik, er der hvor der har været nogle nøglepersoner – der hvor man har
en plan for de mål, man vil nå, det er der, det batter” (interview, PPR-psykolog).
I interviews med ledere ses det lidt anderledes:
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”Jeg tænker, at det er svært for inklusion at lykkes, hvis man ser det som et beredskab. Det skal
ikke være noget, der kommer ud, når noget ikke lykkes. Altså hvis det udelukkende baseres på
beredskab”.
Her argumenteres mod opfattelsen og eventuelt oplevelsen af inklusion som noget særligt og boget problematisk. Inklusion tackles ikke med ’beredskab’.
En anden skoleleder siger heroverfor at:
”Jeg tror vi skal passe på med at undervurdere hvor stor betydning det er for den enkelte lærer og
det enkelte team, at der er et beredskab (…) Vi har i en indkøringsperiode givet lærerne vores telefonnumre, som de kan ringe på, og så kommer vi inden for en halv time. Og det har lærerne fremhævet som det vigtigste for dem - at de har et tlf.nr. at ringe på” (interview – leder).
Der synes altså at være en gennemgående uklarhed og en mindre grad af afstemt forståelse omkring de strukturer, støtteforanstaltninger og holdninger til inklusion, som knytter sig til begrebet
beredskab, hvor forskellene i opfattelsen af begrebet særligt markant knytter sig til tilgangen til
inklusion og opgavens karakter; er inklusion lig med en særlig indsats for de børn, som har særlige
behov, i datamaterialet ofte benævnt ’inklusionsbørn’? eller er inklusion en generel tilgang – i
form af ’den rummelige skole’, hvor man er optaget af den inkluderende tilgang til alle børn?
I forlængelse af sådanne forskelle i tilgangen til inklusion er der en tendens til, at opfatte beredskab som noget, der tilkaldes når ’det brænder på; når den enkelte lærer ikke kan håndtere situationen ud fra sin sædvanlige praksis og erfaringer.
Beredskab tenderer derfor også til at have en noget negativ betydning med sig, idet denne opfattelse af brandslukningsberedskab snarere associeres med afmagt end med ressource.
Det forekommer således tankevækkende, at beredskab ikke defineres som en samlet organisatorisk ressource, hvor kompetencer, viden og tilgang, er bredt repræsenteret blandt skolens aktørgrupper og udgør et beredskab, der både kan trækkes på ved særlige behov, men som også tegner
skolens samlede inklusionskompetence. Det er derfor spørgsmålet, om det er den samme skelnen
i opfattelsen af beredskab, som også kommer til udtryk i de to forskellige tilgange til inklusion,
nemlig ’det særlige, dvs. afvigelsen fra normalen, eller det bredt inkluderende, dvs. det særlige er
ikke det usædvanlige.
Beredskab og systemer
Beredskab indikerer en grad af systematik, struktur og systemer. I forlængelse af ovenstående
afsnits begrebsafklaring omkring beredskab, udtrykkes i interviews forskellige forståelser og oplevelser af systemer, knyttet til beredskabet og – som ovenfor fremhævet – koblet til en inklusionstilgang.
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Til spørgsmålet, om håndteringen af inklusion ligger i at arbejde med systemer og regler, siger en
leder:
”Der er en kløft mellem ’forståelse over for systemer’. Det jeg mener det er, at når man snakker
beredskab tænker jeg tit, at vi altid skal gøre noget i en bestemt rækkefølge, at vi altid skal omkring nogle bestemte ting, og vi kan ikke tage højde for, at vi faktisk på nogle skoler kan have gjort
noget tilsvarende. Så det bliver sådan lidt sådan, nåh ja, vi skal jo gøre det. Så det er bare en åndssvag øvelse. En procedure, som nogen har bestemt” (interview – leder).
En anden leder siger:
”Jeg tænker, at langt de fleste af vores medarbejdere kender paletten fordi de er storforbrugere af
det (…) Paletten – den forandres hele tiden – vi har italesat den, men det er ikke nok. Og derfor
siger vi nu, at vi er nødt til at lave simple foranstaltninger/procedurer for teamene. Vi er bare ikke
gode nok til det. Der ligger ikke en folder eller et notat på, hvilke procedurer man skal følge i skoleforvaltningen”.
De to udsagn afspejler, at nok findes der systemer, procedurer og foranstaltninger, som er til rådighed for – særligt lærernes inklusionsarbejde – men det siges også indirekte, at systemerne er
udvendige, at de ikke er integrerede i den daglige praksis som en organisk del af den samlede pædagogiske kompetence.
Det virker som om, at systemer og procedurer kommer før det at stille krav om overholdelse og
om at tilbyde den rette hjælp. Dette kommer til tider til udtryk i en frustration og i visse tilfælde
en usikkerhed om den professionelle kunnen:
”Hos os har vi ikke en inklusionsstrategi. Kommunikationen og modtagelsen af et udfordret barn
var vi ikke stolte af’ (Interview – lærer). Og: ”på landskolerne finder vi løsninger, tilpasser osv. – så
forandringen mht. inklusion er ikke så mærkbar. Vi arbejder lavpraktisk” (interview – pædagog).
Men man finder sin vej, som det også formuleres:
”Hos os synes vi egentlig at det er en meget god ide med den her inklusionsindsats, og at der er
behov for det, men den svæver lidt ligesom du siger. Man ved ikke hvad man skal gribe og gøre i,
og man mangler ligesom nogle retningslinjer”. Og: ” (…) Vi har ingen konkret beskrivelse af opgaven lokalt. Altså den overordnede fra Aalborg Kommune ligger der, men der er ikke noget lokalt (…)
” (Interview – lærere/ pædagoger).
Her er det ikke viljen, der mangler, men retningslinjer og målsætning. Lærere og pædagoger føler
sig ladt i stikken; hvad enten der er særlige lokale forhold der gør sig gældende (fx gentagne lederskift, som det anføres nogle gange) eller andet, så kaldes der i datamaterialet på en forstærket
indsats.
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Fra det eksterne niveau, PPR, kommenteres disse forskellige erfaringer på fælgende måde:
”Det er meget forskelligt fra skole til skole, hvor langt man er i udviklingen (af inklusionsindsatsen
red.) – det fungerer bedst på de skoler, hvor man bevidst har revideret beredskabet (…) at viden
forbliver på skolen, således at der ’huskes fra’ gang til gang” (interview –PPR psykolog).
Når det handler om forældregruppens kendskab til den overordnede inklusionsstrategi for Aalborg
Kommunes Skolevæsen, viser spørgeskemaundersøgelsen blandt de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, at de adspurgte er vidende om, at der er en inklusionsstrategi i Aalborg Kommune: 53 % er enige eller meget enige i, at ’skolebestyrelsen er informeret om inklusionsindsatsen i
Aalborg Kommune’. Men i interviews er besvarelserne mere tøvende og usikre:
”Jeg tænker, at man måske godt kan komme udefra og ikke vide noget. (…) Men efter at have
snakket med skolelederen, hvor jeg gik hende lidt på klingen med, hvorfor vi ikke siger det højt, det
vi gør. Og det er fordi at det skal være en norm, at det ikke bliver problematiseret at vi har en klasse, hvor der indimellem kommer nogle børn med særlige behov” (interview – forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem).
Efter denne indkredsning af forståelse og vurderinger af inklusionsberedskabet med særligt fokus
på forekomsten af formulerede strategier, belyses nu, via datamaterialet, de enkelte elementer i
inklusionsindsatsen, idet belysningen sker ud fra de adspurgte aktørperspektiver.
Inklusionsvejledere mm
Når det kommer til enkeltelementer i inklusionsindsatsen, med primært fokus på inklusionsvejledere og andre vejlednings- og støtteforanstaltninger i og uden for skolen, så tegner der sig et broget billede. Hvor det i 2012/13 var et mindretal af skolerne, der havde en inklusionsvejleder (at
ansætte, udpege eller uddanne en inklusionsvejleder var en del af opfordringen fra kommunens
Skoleafdeling i forbindelse med introduktion af inklusionsdagsordenen), så er det i dag et krav at
skolerne i dag har en inklusionsvejleder. Til gengæld er der, ifølge spørgeskemaundersøgelsen,
2015, flere blandt de øvrige medarbejdere, lærere og pædagoger, der er usikre på hvad inklusionsvejledernes ’stillingsbeskrivelse’ egentlig består i og hvad man kan forvente af dem:
”Hos os der fungerede det sådan, at der nærmest ’over night’ blev valgt en inklusionsvejleder (den
interviewede), som ikke har inklusionsvejlederuddannelsen, men fordi jeg er AKT uddannet. Men
på det tidspunkt var der ikke en strategi for, hvad gør vi så. Det blev bare puttet ud (for to år siden). (…) Vi havde i hvert fald også én sidste år på et eller andet plan. Der var trivsel, kc koordinator og havde lidt AKT. Hvordan det lige helt møntede sig ud, det ved jeg ikke helt, for hun fik bare
alle kasketterne” (Interview – lærere/ pædagoger).
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Flere udtrykker uklarhed omkring funktionerne og deres ansvarsområde – omtalt som ovenfor
med metaforen ’kasketter’, dvs. hvornår er det AKT, hvornår er det inklusion og hvornår er det
trivselspersonen, man har brug for eller kan henvende sig til? Her forekommer det, at den enkelte
aktør vælger efter hvem af vejlederne man kender, og som man forventer, kan bidrage med det
man efterspørger:
”Vi har ikke skrevet noget ned, men vi har en procedure for, hvornår man inviterer inklusionsvejlederen (…) Jeg tror der mangler afklaring på, hvad der er akt arbejde og hvad der er inklusionsvejleder opgaver (…) Vi har en trivselsvejleder, men om hun direkte bruges som inklusionsvejleder, det
er jeg faktisk i tvivl om. Men hvis der er nogle sager, kommer hun på banen. Hun har både været i
forløb med enkelte børn, og har været med i klassen i forskellige sammenhænge. Hun har lidt forskellige kasketter i virkeligheden” (Flere Interviews – lærere og pædagoger).
Det vi ser her, vurderer vi som udtryk for uklarheder i skolens inklusionsindsats, således som det
opleves af (nogle) lærere og pædagoger. Inklusionsindsatsen er ’kommet oveni’ alle de øvrige opgaver, og i den forbindelse er der ikke skabt klarhed over opgavevaretagelsen af og sammenhæng
skolens forskellige vejledningsfunktioner og vejledningspersoner.
Hertil knytter sig et aspekt om ressourcer til løsning af opgaven i form af uddannelse, kompetencer og den tid, der er afsat til opgaven. Nogen har fået et PD-modul, men føler sig ikke kompetente. Andre har en AKT-uddannelse, men har ingen eller kun ganske få timer til inklusionsarbejdet.
Det forstærker billedet af brandslukning og af at stå ’alene med aben’ – både som vejleder og som
lærer eller pædagog:
”Man har valgt at bruge timerne på at få en inklusionsvejleder (…) Om beredskab? – vi har ikke en
formaliseret måde at arbejde på. Hvad vil skolen med inklusion, og hvordan vil man organisere det
på skolen? Vi (dvs. skolernes inklusionsvejledere red.) arbejder helt forskelligt. Det undrer mig, at
der ikke er en lille smule klare rammer for, hvorfor jeg har 1 time om ugen, mens andre er på fuld
tid. Der skal være skoleledere, der løfter opgaven og sikrer, at vi får lavet et beredskab. Jeg mangler nogen at sparre med. Jeg har foreslået årgangskonferencer, hvor man ruller ud i teams – så
man ved hvor man kan få hjælp, og hvilken hjælp de kan få. De der ikke gør, kommer ikke og spørger mig, fordi de ikke ved hvad jeg kan hjælpe med. Det ville være dejligt at kunne komme i de teams, hvor man ikke bliver inviteret ind” (interview – inklusionsvejledere).
Inklusionsvejlederne slår en del på forskellighederne i ressourcetildelingen på de enkelte skoler.
De spørger hvorfor og om det kan passe, at de arbejder under meget forskellige forhold og det
påpeges, at når der er dårlige rammer for arbejdet, så bliver resultaterne derefter.
Der udtrykkes dog også korrektioner til dette noget negative billede af arbejdsforhold og muligheder for inklusionsvejlederne:
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”Beredskabet består i, at det kan blive inden for i dag eller i morgen” (interview – inklusionsvejleder). En anden inklusionsvejleder siger således: ”Vi har en gang om ugen møde med PPR, trivselsperson, afdelingsleder og viceleder hvor vi drøfter børn med udfordringer. Her drøfter vi, hvad vi
skal gøre ved de enkelte elever. Hvem har noget og byder ind med noget. To gange årligt har vi
årgangsmøder ift hvordan børn trives og om nogen har faglige udfordringer. Med hensyn til faglige udfordringer har vi faglige vejledere” (interview – inklusionsvejleder).
Andre støtteforanstaltninger - PPR7
Med hensyn til brug af andre støtteforanstaltninger (end skolens egne) spiller PPR en særlig rolle.
PPR har fået tydeligere konsultative funktioner og er mere tilstede på skolerne, fx ved faste ugentlige møder og med muligheder for konsultation for medarbejderne her. Spørgeskemaundersøgelsen viser kun en marginal forandring mht. om PPR understøtter arbejdet med inklusion, men dog
til det bedre. Det er især ledere og vejledere, der fremhæver PPRs understøttende rolle, mens
lærere og pædagoger gør det i mindre grad eller slet ikke bruger PPR til at understøtte arbejdet
med inklusion.
Vurderinger af PPR-psykologer svinger en del:
”Vi har en skolepsykolog der kommer to gange i ugen, og hun bliver brugt rigtig meget. Jeg synes
hun gør et super stykke arbejde. Også til de små spørgsmål, som man gerne vil have vendt. Fx en
problematik med overbeskyttende forælder, og vi kunne ikke finde ud af, hvordan vi skulle få det
sagt til forældrene. Og det var bare mega godt det hun sagde. Jeg synes hun er god” (interview –
lærer/ pædagog).
En anden lærer siger:
”Jeg vil sige, at det er lidt personligt bestemt. Vi har haft en vikar som var fantastisk som gik lige til
bidet og snakkede med forældrene. Og så har vi haft andre i en anden kaliber hvor det hele sander
lidt til igen” (interview – lærer/ pædagog).
Atter andre er mere kritiske og der gives et billede af, at medarbejderne på skolerne og PPR taler
forbi hinanden og ikke lykkes med at udnytte hinandens ressourcer og kompetencer:
”For det første har vi ikke haft nogen i dette skoleår, så vi skal spole tiden tilbage. (…) Vi havde en
psykolog på et tidspunkt, men hun er på barsel i øjeblikket og der er ikke kommet en anden i stedet
(…) Der er lang ekspeditionstid lige nu. De er pressede. (…) De er helt vildt underbemandede og
pressede. De vil meget gerne have, at vi ordner det på skolen. Men de vil også gerne ud, siger de
selv. Ja, men de vil meget gerne snakke om, hvordan vi ordner det ude på skolerne (der grines). De
er ikke nemme at danse med. (…) de er vel også pressede tænker jeg” (Interviews – lærere og pædagoger).
7 PPR medtages i dette afsnit som en del af skolernes inklusionsberedskab. Det er PPR´s forandrede rolle med tydeligere opsøgende og konsultativ bistand til skolerne vedr. inklusionsindsatsen, der gør at vi har valgt at placeret PPR som en del af ’skolernes
inklusionsberedskab’

29

Evaluering af Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012 – 2015

En leder peger på mere strukturelle problemer i samarbejdet:
”Vi har brug for at gennemgå strukturen for ressourcerne og at få øje på, hvornår proceduren er
hæmmende for hurtig handling. For der kan godt være en pointe i at PPR sikrer, at man har gennemført procedurerne, for at hjælpe skolerne til at være så selvkørende så muligt. Måske er der et
mismatch, fordi procedurer ikke tager højde for, at vi har flyttet os så meget, at vi kan en masse
selv. Hvis man har gjort alt hvad man kan, og får det her af vide, og det stadig ikke er det bedste
for børnene, er der et underligt mismatch”.
Skolernes forvaltning af de tildelte ressourcer
Skolelederne er blevet bedt om at svare på, hvordan man har valgt at anvende de overførte ressourcer fra Skoleforvaltningen til det lokale skoleniveau. Her ses følgende bevægelser fra 2012 til
2015: Hvor det i 2012, ifølge lederne, var 42 % af skolerne der brugte midler til inklusionsvejledere, så der dette i 2015 steget til 70 %. Flere ledere siger således, at de bruger flere ressourcer end
tidligere til inklusionsvejleder, trivselsperson og ’pædagoger anvendt som støtte i undervisningen’.
Til gengæld siger færre skoleledere, at de anvender de tildelte ressourcer til kompetencecenteret.
Skolelederne siger, at de har behov for, for alvor, at kunne råde over ressourcerne til, at kunne
agere hurtigt og dermed udvirke en større fleksibilitet med hensyn til at hjælpe det enkelte barn
og til generelt at understøtte inklusionsindsatsen:
”Vi har brug for at gennemgå strukturen for ressourcerne og at få øje på, hvornår proceduren er
hæmmende for hurtig handling. For der kan godt være en pointe i, at PPR sikrer, at man har gennemført procedurerne, for at hjælpe skolerne til at være så selvkørende så muligt. (…) Måske er der
et mismatch, fordi procedurer ikke tager højde for, at vi har flyttet os så meget, at vi kan en masse
selv. Hvis man har gjort alt hvad man kan, og får det her af vide, og det stadig ikke er det bedste
for børnene, er der et underligt mismatch”. ”Vores store udfordring er bureaukratiet og tidsfaktoren i det. Jeg vil gerne kunne købe min egen psykolog; ville gerne kunne råde mere over ressourcerne, for at kunne arbejde igennem med koordinerede og kontinuerlige forløb, og det passer bare
ikke ind i en psykologs kalender, som så i øvrigt også er sygemeldt” (interview – flere ledere).
I en kommentar fra PPR, på anvendelsen af de tilførte ressourcer, gives der udtryk for, at det er
svært at komme til at vejlede kompetent når det opleves, at skolens medarbejdere er pressede:
”Man kan sige vores opgave er – og det er her jeg synes PPR kommer i klemme i øjeblikket – at
tilføre dem nogle kompetencer og give dem (skolernes medarbejdere red.) noget vejledning. Men
der skal ligesom være nogen, der kan gribe den vejledning. Og det jeg måske oplever, er, at personalet er så meget på hælene, og at der ikke er ressourcer, tid og penge. Så det er meget svært at
vejlede ind i. Jeg kan godt læse store tykke bøger om, hvordan jeg skal stille diagnoser og sådan
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noget, men hvis jeg møder personale, som bare ikke kan mere, så er det meget svært at vejlede”
(interview – PPR).
Denne oplevelse af, at medarbejdere er på ’hælene’ og ikke har overskud til at gribe vejledning til
en mere langsigtet strategi, ses konkret i den tidligere nævnte efterspørgsel på brandslukning, og
– selvom det er forståeligt set fra PPR’s side, så vurderes det også som en uhensigtsmæssig prioritering af midlerne, fordi de så bliver anvendt på håndtering af en indsats over for det enkelte barn
og ikke som bidrag til udvikling af en mere langsigtet inklusionspraksis:
”Jeg kan godt forstå den mekanisme der kan være i, at det første spørgsmål det er, hvordan får vi
’Peter’ til at lade være med at slå (i frikvartererne red.). Og så bruger man ressourcerne individualiseret og vejledningen bliver individualiseret. Og det er jo forståeligt, men på den lange bane, er det
måske ikke det rigtige at gøre. Måske kunne man anvende ressourcerne bedre. Det er også noget
af det som vi som PPR kommer ind i”.
Udvikling fra 2012/13 til 2015
Skolernes inklusionsberedskab er under udvikling. Mange skoler har fået inklusionsvejledere, flere
af skolerne først i løbet af 2014, men undersøgelsen antyder en stor forskellighed, fra skole til skole, på hvorledes deres kompetencer, uddannelse og ressourcetildeling er stykket sammen. Undersøgelsen kan ikke konkret påvise, at det forholder sig sådan, men aktørernes oplevelser og udsagn
i interviews, særligt lærere, pædagoger og PPR, peger i den retning. På samme måde tegner der
sig et billede af, at der på flere skoler stadig er uklarheder om opgavebeskrivelsen for inklusionsvejlederen og at der fx ikke (for lærerne og pædagogerne) er tydelige distinktioner mellem AKT,
Trivselsperson og inklusionsvejledere.
Går det fremad med inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune?
Om der er udvikling i skolernes beredskab og formåen i retning af at kunne løfte inklusionsopgaven, hersker der nogen uenighed om. I interviews siger lærere og pædagoger at:
” (Jeg red.) synes ikke det udvikler sig – der mangler en plan for retningen”.
Og: ”Det er uklart, hvad målet er og hvordan bliver vi klædt på til det? Det er vigtigt, at skolen sætter rum, tid og rammer til det - så alle kan udvikle sig! Det skal italesættes som en prioritering - og
der (skal) sættes tid af til vejledning og kompetenceudvikling”.
Og videre: ”Hvor er ressourcerne blevet af? Det helt rigtige vil være tolærerordninger, mere supervision samt sparring”.
I interviews siger PPR-psykologer: ”Nogle børn har fået mulighed for at gå i almenskolen, og hvor
det er gået godt. De børn har mødt en større forståelse og vilje, end der blev udvist tidligere”.
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Men det siges også, at: ”Vi har fået en stor ny gruppe, som gemmer sig derhjemme under dynen.
Og forældre der siger, at børnene er på overarbejde henne i skolen” (Interview – PPR).
Samtidig siges der i interview med PPR, at: ”Vi kan ikke blive ved med at holde engagementet og vi
er ved at miste pusten”.
Der er således ikke noget entydigt svar på spørgsmålet, om det går fremad for inklusion i Aalborg
Kommune.
Opsamling – Inklusionsberedskab på skolerne: Opgaven, aktører, strukturer, & teknologi
Opgaven og aktører

På opgave- og aktørniveauet dvs. medarbejderne på skolerne, primært lærere og pædagoger, opleves og beskrives arbejdet med inklusion og deltagelse i et inklusionsberedskab på skolen som
uklart og som noget, der ’er kommet oveni’. Lærerne/ pædagogerne opfattes – af såvel skolens
inklusionsvejledere som af PPR – som ansvarlige for at individualisere opgaven med inklusion.
Inklusionsvejlederne oplever på deres side opgaven i højere grad som et skoleanliggende, men har
meget forskellige vilkår at løse deres vejledningsopgave under. Nogle har fået uddannelse og tid til
opgaven, andre melder, at de nærmest er sat på opgaven ’over night’ og føler sig ladt i stikken
med opgaven. Skolelederne er opmærksomme på, at medarbejderne er pressede, men lederne er
delte i deres syn på udvikling af skolestrategier, praksisser og procedurer, der lægger inklusion i
faste rammer. PPR-psykologer ser meget store forskelle i skolernes håndtering af opgaven og oplever, at deres rådgivning ikke trænger igennem, fordi medarbejderne på skolerne er så pressede.
Teknologier – arbejdsmetoder i inklusionsarbejdet
Det virker ikke som om, at de primære aktører i almenundervisningen, altså lærerne og pædagogerne oplever, at de har fået tilført nye og tilpassede teknologier til arbejdets udførelse. Der tales
om at det der virkelig ville tælle er tolærerordninger, flere varme hænder osv. Og det er der kun i
begrænset omfang kommet mere af. Forslag til ordninger (teknologier) med eksempelvis båse og
’ørebøffer’ til udad reagerende børn er der ikke meget tilovers for. Dvs. set fra lærernes og pædagogernes side, er opgaven ’kommet oven i’ og for så vidt angår nye teknologier til løsninger på den
nye opgave, så er det kun i begrænset udstrækning noget som de kan bruge i deres arbejde.
Struktur

Struktur forstås her som arbejdsgangene, ansvarsfordelingen og eventuelle organisatoriske tiltag
på skolerne og mellem skolerne og eksterne vejledere og støtteforanstaltninger (se senere). Struktur, der påvirker og understøtter inklusionsarbejdet på skolerne opleves meget forskelligt, alt efter
om man er lærer/pædagog, inklusionsvejleder, skoleleder eller PPR-psykolog. Der findes skoler,
hvor løsningen af inklusionsopgaven beskrives som meget ad hoc-præget, ’brandslukning’, når det
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er værst. Og så findes der skoler, der har en velfungerende praksis og hvor der med struktur og
systematik (regelmæssige møder med de relevante fagpersoner med ved bordet) undersøges,
afklares, besluttes og handles mht. inklusion på skolen. Arbejdsgange, ansvarsfordeling mv. fungerer tilsyneladende godt. Det nævnes i forbindelse med sådanne klare strukturer, at tidligere fælles
skolekoncepter som fx LP og andet har lettet vejen for denne type systematiske tilgang til opgaven.
I kraft af decentraliseringen af inklusionsopgaven, er ressourcer – fra nedlukning af pladser på
specialskoler m.v. – tilført skolerne efter en fordelingsnøgle. Ressourcerne er udmøntet dels i form
af et antal inklusionsteams, som skolerne frit kan gøre brug af, dels som ændring af PPR´s ydelser i
forhold til skolerne, og mere direkte tilstedeværelse på skolerne samt med øget fokus på konsultativ bistand. Desuden er der tilført midler direkte til skolerne som skolerne selv kan disponere over
til fx uddannelse og ansættelse af inklusionsvejledere, ’pædagoger anvendt som støtte i undervisningen’, flere midler til aflastning via fleksible holddannelser, særlige foranstaltninger med udformning af fysiske rum osv. osv.
Formelt set er der således tilført ressourcer, men sådan opleves det ikke. Slet ikke. Og særligt ikke
af de primære aktører, lærerne og pædagogerne. Ressourcerne, der er udmøntet til interne (og
eksterne, se senere) vejledningsfunktioner eller støttefunktioner (inklusionsvejledere) på anden
vis oplever ikke, at de bliver brugt i særlig stort omfang. Der er uklare funktionsbeskrivelser for
inklusionsvejledere på skolerne og manglende systematik, ledelse og ansvarsfordeling for de forskellige funktioner og støtteforanstaltninger. Det betyder ’brandslukning’ mere end langsigtet ’investering’ på skolerne således, at man kan være fem skridt foran og ikke altid fem skridt bag ved
de problemer, der kommer i forbindelse med inklusion, som det udtrykkes i et af interviewene.
Konkluderende om skolernes beredskab ift. inklusionsopgaven
Der tegner sig således et billede af meget forskellige måder, at løse inklusionsopgaven på skolerne
imellem. Der kan generelt konstateres en dalende viden om Aalborg Kommunes inklusionsstrategi,
både den overordnede fælles kommunalt vedtagne strategi og strategien på den enkelte skole.
Desuden kan der spores uklarheder på skolerne med hensyn til opgavefordeling, ansvar, procedurer osv. Det virker som om ’systemet’ er presset og at der derfor, på nogle skoler, ofte bliver tale
om ’brandslukning’ i forhold til individuelle børn eller ’situationer’, hvor lærere og pædagoger oplever at komme til kort og derfor taler om afmagt.

Tema 2: Skolernes mulighed for råd og vejledning fra Skoleafdelingen
Med hensyn til at gøre brug af støtteforanstaltninger uden for skolen8, dvs. inklusionsteam og Skoleforvaltningen (afdelingen Læring og Pædagogik), så er der ikke sket meget fra 2012 til 2015. Eller
rettere, kendskab og erfaringer med brug af tilbud fra skoleforvaltningen er snarere blevet mindre
end tidligere, dvs. 2012/13.
8 PPR er også en mulighed for råd og vejledning fra Skoleafdelingen, men pga. PPR´s ændrede rolle (mere konsultativ, mere direkte
til stedeværelse på skolerne i forbindelse med bl.a. inklusionsarbejdet er PPR behandlet i et tidligere afsnit ”Skolernes beredskab”)
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Fra spørgeskemaundersøgelsen 2015
De, der kender til tilbuddene og gør brug af disse eksterne muligheder for vejledning, støtte og
sparring i forbindelse med inklusionsindsatsen erklærer sig enige i, at det ’understøtter mit arbejde
med at udvikle en inkluderende praksis’. Men dette gælder kun et mindretal idet fx 72 % siger, at
de ikke kender til Skoleforvaltningens inklusionsteams (78 % hvis vi ser på lærernes besvarelser; 82
% for pædagogernes), mens 43 % siger, at de ikke har haft samarbejde med Skoleforvaltningen
(Læring og Pædagogik). (Alle tal er fra spørgeskemaundersøgelsen 2015).
Om kendskab til og brug af Skoleforvaltningen inklusionsteams
Inklusionsteams eksisterede knapt nok ved undersøgelsens start i 2012/13, og på det tidspunkt
blev der i undersøgelsen spurgt til, om man forventede at gøre brug af disse teams. Nu eksisterer
der inklusionsteams, men det virker ikke som om at de inddrages og anvendes i særligt stort omfang:
”Hvem er de? Jeg har aldrig brugt dem”. ”Jeg har brugt dem tre gange. Og jeg bruger dem ikke
mere, for det er det samme du får af vide til alle møder. Det er de samme procedurer. Det er ikke
mit indtryk at de går ind på specifikke sager på det enkelte barn. Det er mit indtryk, at de har en
køreseddel og så går de den igennem. I skal gøre sådan og sådan, og det er det samme uanset
problematikken. (…) Man udfylder skema med problematikken”. ”Men jeg savner at de har bedt
om sagsakterne og danner sig et indtryk af, hvilken elev det er, man har med at gøre. Det gør de
ikke. (…) Og så er vi lige så dygtige selv” (Flere interviews – lærere og pædagoger).
Der er således ikke den store respekt eller accept af, at Skoleforvaltningens inklusionsteams kan
bidrage med noget til lærerenes og pædagogernes arbejde med ’inklusionsbørn’. Det ses, at formidlingen eller vejledningen fra inklusionsvejlederne ikke ’trænger igennem’ til lærerne/pædagogerne. Lærerne/pædagogerne forventer åbenbart noget andet, noget mere. Inklusionsvejledernes råd og vejledning opfattes som ’procedurer’, ’en køreseddel’ og lignende - ikke
som en reel hjælp:
”De har været ude og observere én gang, hvor de er ude fra klokken 8-12 f.eks. Og så giver de deres analyse ud fra de fire timer, der til mig og til læreren. Og så skal vi selv følge op. Og så kan man
inkludere dem igen, hvis man har spørgsmål til det, som de er kommet med. Jeg tænkte det skulle
være et forløb. Vi ved at når der er en fremmed der kommer og kigger, så er det ret sikkert, at det
ikke er sådan normalt. Men hvis de havde været der inde 6 eller 7 gange, kunne det være, at de
kunne se hvordan eleven reelt agerer i frikvarter og i undervisningen”.
Her giver en pædagog udtryk for, hvorledes vejledningen fra inklusionsteam-personen opleves:
Pædagogen (og læreren?) får en ’analyse’ vedrørende et barn (må det formodes), men det virker
ikke som om det hverken var det, de troede, at de kunne få fra denne vejleder eller det som de
mener, at de har brug for at få fra denne vejleder. De kunne ønske sig ’et forløb’ og ikke bare ’en
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fremmed, der kommer og kigger’, altså en indgriben eller en medvirken mere direkte ind i den
aktuelle problemstilling.
Dette udtrykkes – med al ønskelig tydelighed – nedenfor. En frustreret lærer har henvendt sig til
en psykolog fra PPR for at få råd og vejledning vedrørende et konkret barn:
”Jeg er blevet spurgt to gange en (af en vikar-psykolog red.), om jeg ville (gøre brug af inklusionsteamet, red.) og der har jeg sagt nej. Jeg havde spurgt et par gange på et barn, der var udredt og
havde generelle indlæringsvanskeligheder. Jeg skal bare vide hvilken knap jeg skal trykke på, kan
du hjælpe mig med det? Hun foreslog inklusionsteamet, og hvad skal de, spurgte jeg? De kan hjælpe med hvad du kan gøre konkret i klassen. Og jeg blev simpelthen så vred. Jeg blev simpelthen så
vred. Vi var også fremme i september-oktober, og vi var presset, og jeg nærmest skældte hende ud.
Jeg har været lærer i 20 år og har arbejdet i specialklasse, og bumbumbum. Jeg har prøvet alt og
jeg kan godt selv se det. Jeg har ikke brug for en, der ligner mig der kommer ud og siger det samme, som jeg godt selv kan se. Så tak men nej tak. Jeg skal bare vide hvor knappen er til næste
skridt” (Interview – lærer/ pædagog).
Det er ikke alle, der har så negative erfaringer. Her gives eksempler på et forløb, en proces, hvor
inklusionsteamet har været inde over og åbenbart har givet vejledning, der omsættes til handlinger og på den måde udvider viften af muligheder for læreren:
”Inklusionsteamet har været ude ved os ifm. en elev fornyligt. De kunne give vejledning ift. eleven,
og den specifikke situation som den elev var i. Det var i forbindelse med et sagsforløb, der har været rigtig, rigtig svært med et barn, som faktisk forlader undervisningen og går fra skolen, og bare
går sin vej, og ikke kan være i det. Man har forsøgt (at bruge, red.) pusterummet til at få inklusionen af barnet til at trives bedre, men indtil videre er det endnu ikke lykkedes. Vi har fået nogle forslag fra inklusionstemaet, som vi nu er ved at implementere. Om det virker eller ej, det ved vi ikke
endnu. PPR har været inde over flere gange” (Interview – lærer/ pædagog).
Fra samme interview kommer forslag, der ligger i tråd med udsagnene ovenfor, nemlig at vejledningen udefra måske kunne få en større gennemslagskraft, hvis den blev længerevarende og kunne indgå som støttefunktion – direkte ind i situationen eller undervisningen:
”Inklusionsteamet kunne måske blive i forløbet, til det var kørt i stilling, støttefunktionsagtigt? Og
følge barnet. Sådan nogen er tilknyttet, og som er der længe nok til at kunne opbygge en relation,
og er der til at se hvad der foregår. Også til at give de voksne støtte, så de kan få den støtte, som
de har brug for. Det er jo ikke så enkelt”.
Inklusionsvejlederne og inklusionsteams
Inklusionsvejlederene på skolerne har det lidt anderledes, men også indbyrdes modstridende oplevelser med inklusionsteam:
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” (…) tænker jeg de har en berettigelse ift. børn som er rigtig svære at inkludere. Med de rigtig
svære børn kan de komme ud og vejlede, for her er der en merviden”. Her siges, at inklusionsteamene åbenbart kan noget, som ikke er til stede på skolerne i forvejen.
Men omvendt siger (en anden vejleder) at: ” (…) der ikke er meget hjælp at hente herinde i Skoleforvaltningen, så bliver nødt til at skulle løse det ude ved os selv, og det prøver vi efter bedste evne
med de midler vi har”.
Dette siges bredt om tilbud fra Skoleforvaltningen og dækker vel så bredere end inklusionsteamene, men meningen er ikke til at tage fejl af. Lidt mere udfoldet fortælles der ikke særligt flatterende om inklusionsteamene og deres arbejdsmetoder:
”Vi har brugt inklusionsteamet en enkelt gang, og det vi oplevede der var, at de kom med viden fra
specialområdet og vejledte os i, hvordan vi kunne omdanne vores undervisning til specialklasse. De
tog direkte deres ting, at det er rigtig godt for de her børn at se film hver mandag i dustiden. Men
hvor er fællesskabet hvis 8 dus-børn skulle sidde og se video hver mandag. De havde i hvert fald
ikke fået omformuleret den gode dygtige specialviden, de havde fra nogle specialklasser, til hvordan man så kunne bruge den der viden uden i den rigtige virkelighed, hvor dus er frivilligt og hvor
der er 22 i klassen. De havde en rigtig god viden, og kunne stille nogle rigtig gode spørgsmål, men
det passede ikke ind i sådan en helt almindelig hverdag. Der tænker jeg, at det ikke helt ind i en
almindelig hverdag og der tænker jeg lidt, at det var ikke helt godt nok”. (citat fra interviews med
vejledere).
Det ses af ovenstående, at inklusionsteamene heller ikke er særlig positivt omtalt eller benyttet af
inklusionsvejlederne på skolerne. Der er et lidt større kendskab til inklusionsteamene og en lidt
større viden om deres arbejde, men det betyder ikke at der følger respekt eller forståelse for et
samarbejde med dem. Der er dog en særlig problematik, som belyses i interview med vejlederne.
Inklusionsvejlederne fremhæver et særligt aspekt ved den udefra kommende ekspertise, som vejledere fra inklusionsteamet repræsenterer:
”Altså internt der er man der i praksis og ved hvordan man kan arbejder forebyggende fordi man
kender børnene og vejlede lærerne og man kender kulturen på skolen. Men nogen gange kan inklusionsteamet servere svesken på disken. Og det er der man som intern-vejleder kan være lidt i et
problem, som inklusionsvejleder” (Interview – inklusionsvejledere).
Inklusionsteamet set fra PPR
Fra et interview med PPR-psykologer lyder der et råb om ikke bare samarbejde, men også om at
kvalificere det eksisterende samarbejde:
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”Der hvor jeg kan se det fungerer dårligst, er der hvor man skal genopfinde den dybe tallerken om
og om igen med hvert team omkring de her børn, og så er der lige 4a og så er det lige i 7 osv. Og så
er det lige der, man laver nedslag, for det er der indsatsen skal være. Men i bund og grund kan
man godt opleve, at man siger de samme ting igen og igen og igen – ude på de samme skoler! Der
er nogle af de her skoler, hvor jeg her været (i mange år red.) og nogle gange, så tænker jeg, at der
må da snart være nogen, der opdager, at jeg bare siger det samme igen og igen og igen, men de
opdager det ikke, for de snakker ikke sammen, dem der snakker med mig. Det synes jeg faktisk er
lidt interessant. For der hvor det fungerer allerbedst er der hvor man har nogle nøglepersoner (…) ”
(Interview med PPR).
En særlig problematik er inddragelse af socialforvaltningen i (det svære) samarbejde:
”Når jeg tænker på de ressourcer, som barnet har brug for, ligger de også ved socialforvaltningen,
som jeg synes også, at vi ikke er gode nok til at samarbejde omkring. Det vi ofte møder er, at ’han
er ikke anbringelsestruet’. Derfor kan det godt være, at han har nogle vilkår der gør, at det er rigtig
svært at gå i skole. F.eks. når et barn i 4.klasse skal stå alene op om morgenen og sådanne nogle
ting. Der synes jeg stadigvæk at de ressourcer som er socialforvaltningens opgave, ikke er understøttende nok for at barnet får en ordentlig skolegang. Skolerne er ikke dygtige nok til at lave beskrivende underretninger, for de skal fodre Socialforvaltningen”.
Lederne og inklusionsteamene
Lederne ser lidt anderledes på det, men også lederne deler opfattelsen af, at vedledning og støtte
skal være tæt på for at kunne lykkes:
”Jeg tænker at langt de fleste af vores medarbejdere kender paletten fordi de er storforbrugere af
det, og har heller ikke så god erfaring med et eksternt inklusionsteam. Vores store udfordring er
bureaukratiet og tidsfaktoren i det. (…) Vi ved godt hos os, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Og når
vi har gjort alt det vi ved, og en eller instans siger i skal prøve det, så gør vi det (…) vi skal følge
procedurerne, men vi skal lige, for der er et system der siger, at vi skal gøre det igen. Som sidste
instans har vi inklusionsteamet inde, så siger de vi kan ikke hjælpe jer, for I har gjort hvad i kunne.
Men hvad er det så vi gør?” (Interview med ledere).
Der ønskes nøglepersoner på skolerne, kontaktpersoner, der husker hvad der aftaltes sidst og klare ansvarsbeskrivelser efterlyses. Ressourcer spildes og rådgivning og vejledning fra ’udefrakommende’, fx forvaltningens ressourcepersoner anvendes ikke optimalt:
”Forebyggende parathed (…) Ressourcepersoner – nogen der ved noget, og som har noget at have
det i (…) Skal beredskab lykkes, skal det være tæt på (…) Det skal helt tæt på læreren om det så
kommer ude fra eller på skolen, så skal det bare tæt på læren” (udsagn fra interview med ledere).
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Lederne ønsker sig fleksibilitet
Lederne er også meget optagede af den manglende fleksibilitet der – set fra deres stol – er i systemet. Upraktiske visitationsfrister og ufleksible tildelinger af pladser på specialskoler støder lederne og gør, at støtten til børnene i visse tilfælde opleves som kommende for sent eller bruges
forkert i situationen:
”Jeg har en ide som jeg har sagt så mange gange, vi skal kunne bruge jeres specialskoler noget før.
Det kan ikke være rigtigt at man må sige, du skal vente i et år, for der er ikke plads, eller du har lige
overskredet ansøgningsfristen. Fordi lige så lang tid som de her børn har gået i noget, de ikke kan
overskue. Ligeså lang tid skal i bruge for at rette op på det. Så hvis vi kunne handle noget før, så
ville der være mange børn, som vi kunne hjælpe noget hurtigere. Plus vi kunne få flere den anden
vej tilbage, fordi nogen forældre tænker, at nu har vi gået og ventet et år på den der specialklasse/specialtilbud, nu skal vi godt nok holde fast i det. Nu tør vi ikke tage chancen, og komme tilbage
til folkeskolen” (Interview med ledere).
”Vi mangler fleksibilitet ift. specialskolerne – lad os få lov til at prøve noget af i tide et andet sted, i
stedet for at skulle vente til hjælpen er der – undertiden kan man profitere af hjælpen uden at skulle hele proceduren igennem” (Interview med ledere). ”Vi står med ansvaret for de her børn, men vi
har ikke visitationsretten. Sådan nogle ting hænger ikke sammen” (Interview med ledere).
Lederne har fået ansvaret for inklusionsarbejdet men oplever ikke at systemerne tilpasser sig denne nye virkelighed.
Afdelingen Læring og Pædagogik på Skoleforvaltningen
Som tidligere anført, er det 43 % af de adspurgte der siger, at de ikke har haft kontakt med Skoleafdelingens tilbud, Læring og Pædagogik. Men omvendt så svarer 41 % af de adspurgte, at de enten er enige eller overvejende enige i udsagnet: ’Læring og Pædagogik understøtter mit arbejde
med at udvikle en inkluderende praksis’
Afdelingen Læring og Pædagogik omtales ikke i interviews, hverken med lærere, pædagoger, inklusionsvejledere eller ledere. Læring og Pædagogik – som ressource for skolerne – spiller således
en tilbagetrukken rolle, men det er ikke nødvendigvis det samme som at man ikke kender Læring
og Pædagogik. Afdelingen har muligvis blot en anden rolle i forhold til inklusionsarbejdet på skolerne Man kan måske sige, at afdelingen ikke opfattes som en direkte ressource til brug for skole
eller for den enkelte lærer/ pædagog.
Opsamling – Råd og vejledning fra Skoleafdelingen. Aktører, struktur, ressourcer &
teknologi
Aktørniveau

Skolernes muligheder for råd og vejledning i forbindelse med inklusionsindsatsen fra Skoleforvaltningen modtages blandet. På aktørniveau, dvs. i første række lærerne/pædagogerne og i anden
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række vejledere og ledere på skolerne, er der tilsyneladende lang vej endnu førend disse muligheder for alvor bringes i spil. Særligt lærerne og pædagogerne opfatter ikke tilbuddene som noget,
de kan bruge. Ikke fordi inklusionsteamene eller konsulenterne i Læring og Pædagogik ikke er
kendte, det er de i hvert fald i et vist omfang, men fordi deres råd og vejledning ikke opfattes som
relevant hjælp ift. inklusionsarbejdet på skolen. Inklusionsteamenes vejledning har i et vist omfang
været forsøgt anvendt, men lærerne og pædagogerne synes at mene, at det ikke er den form for
støtte, de har brug for. Det virker som om, at parterne ikke når hinanden og misforstår eller mistolker hinandens opgaver og muligheder. Lærerne og pædagogerne vil have støtteforanstaltninger
ind i undervisningen/den enkelte situation som tilstedeværende bistand; konsulenter og vejledere
opfatter deres opgave som undersøgende/analyserende og rådgivende. Ikke som en udførende
del af indsatsen med inklusion.
Struktur

Struktur forstået som arbejdsgange, ansvarsfordeling, roller mv. ser i forbindelse med rådgivning
og vejledning udefra – fra Skoleafdelingen – ud til at være uklar for parterne. Hvad er inklusionsteamenes funktioner og muligheder i forhold den konkrete inklusionsindsats og hvorledes fordeler
rollerne sig mellem konsulenter og de ’udøvende på gulvet’? Her ser der ud til at være forskellige
opfattelser af, hvad der egentlig behøves for at få inklusionen til at lykkes. Hvis arbejdsgange, ansvar og roller, herunder muligheder, endelig er beskrevet, så anerkendes dette ikke af lærerne og
pædagogerne som egentlig rådgivning og vejledning eller som en relevant hjælp. Relevant forstås
af lærerne og pædagogerne som øget tilstedeværelse af fagpersoner, der kan understøtte i længerevarende forløb.
Men dette er ikke muligt eller relevant for de eksterne konsulenter og vejledere. Så man taler så at
sige forbi hinanden.
I forbindelse med skolernes muligheder for råd og vejledning fra Skoleafdelingen, så består ressourcerne b.la. i seks (ny-) oprettede inklusionsteams, der står til rådighed for skolerne. Desuden
fungerer Skoleafdelingens tilbud Læring & Pædagogik med konsulenter også som en ressource for
skolerne i forbindelse med inklusionsarbejdet.
Som vi så det tidligere (i afsnittet om skolernes eget inklusionsberedskab), så opfattes de ressourcer, som fra Aalborg Kommune/Skoleafdelingens side er tildelt inklusionsarbejdet, ikke rigtig som
en reel tilførsel af ressourcer til arbejdet. Inklusionsteamene og konsulenterne i Læring og Pædagogik ’tæller ikke rigtig’. Som ressourcer skal de, som lederne forklarer det, være ’tættere på’ og
de eksterne rådgivere og vejledere opfattes og bruges ikke bl.a. fordi de er – eksterne/ fjerne.
Der er således et mismatch mellem behovet for rådgivning/vejledning/støtte og de muligheder,
der tilbydes fra Skoleforvaltningen
Skolelederne peger desuden på strukturelle problemer i forbindelse med tildeling af ressourcer og
ufleksible tildelingsprocedurer i forbindelse med visitation til specialskoler mv.
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Teknologier

I forhold til skoleforvaltningens tilbud om rådgivning/vejledning kan man tale om teknologier i
form af forsøg med samarbejdsformer mellem eksterne rådgivere og de skoleinterne udførere
(dvs. lærerne og pædagogerne). Sådanne nye teknologier kunne fx være rådgivnings- og vejledningsseancer, hvor undersøgelser gennemføres af de to faggrupper sammen og at der derefter
aftales handlinger og indsatser. Handlinger og indsatser gennemføres og der evalueres og vurderes. Det virker ikke som om sådanne eller andre lignende forsøg på udvikling af teknologier eksisterer, selvom der er svage tegn på, at der eksperimenteres rundt omkring. Resultatet er, at ressourcerne ikke udnyttes optimalt og teknologier til at løfte inklusionsopgaven, ikke udvikles i nævneværdigt omfang.

Tema 3: Forældresamarbejdet ift. inklusion og inklusionsindsats, herunder om og
hvordan der aktivt trækkes på forældrene som ressource i inklusionsarbejdet.
Dette tema sætter fokus på forældrenes oplevelse af inklusionsindsatsen på skolerne, herunder på
hvilken måde, forældrene inddrages og hvordan forældrene konkret oplever, at inklusionsopgaven
understøttes og udvikles. Hvordan opleves inklusionsberedskabet på skolerne, hvordan arbejdes
der med kompetenceudvikling og hvordan lykkes skolerne med inklusionsopgaven? Har forældrene kendskab til inklusionstiltag der har gjort en forskel og hvordan er forældrene inddraget i udviklingen?
Forældrenes oplevelse af inklusion
I interviewundersøgelsen med skolebestyrelsesrepræsentanter spørges der til den vigtigste faktor
i forhold til inklusion, og her peges der på antallet af personer, som kan hjælpe i forhold til børnenes udvikling af sociale relationer og til at agere socialt. Dette ses som en afgørende faktor i forhold til inklusionsopgaven. Man udtrykker, at tilgangen skal være, at alle børn kan være i komplicerede læringssituationer i perioder. Inklusionsopgaven forstås mere som en fælles opgave – frem
for en bekymring. Man tænker, at der er sket en ændring fra ’det særlige’ - til et vilkår, og at der
nu tales om at ’alle børn har særlige behov’.
Inklusionsindsatser

Der er generelt i interviewene enighed om, at åbenhed og information er afgørende parametre for
inklusion, og som vel at mærke skal gå begge veje. Både de professionelle og forældrene skal informere om hvad der er på spil, hvilke udfordringer børnene står i og hvordan forældre, børn og
professionelle kan hjælpe. Man peger på, at det handler meget om tillid. Der er sket en ændring
fra at betragte opgaven som ’det særlige’ - til et vilkår, og der er enighed om, at inklusionsopgaven
forstås mere som en fælles opgave – frem for en bekymring. Forældrerepræsentanterne oplever,
at der mere udbredt tales om, at ’alle børn har særlige behov’ og at man skulle være i komplicerede læringssituationer på forskellige tidspunkter, afhængigt af kontekst og relationer.
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Spørgeskemaundersøgelsen 2015 viser, at der er sket et betydeligt fald i forældrebestyrelsens opfattelse af, at skolens inklusionsarbejde er med til at skabe trivsel for alle skolens elever. I 2012
svarede 59 % at de var enige/helt enige i at inklusionsarbejdet skaber trivsel for alle skolens elever, mens det kun er tilfældet for 40 % i 2015, og endnu flere svarer hverken/eller og uenig til
spørgsmålet. De deltagende forældrerepræsentanter har kendskab til forskellige indsatser på skolerne, der understøtter inklusion, og fremhæver konkrete tiltag; ’Den gode klasse’ anses som et
forsøg på at åbne op og kan give anledning til større forståelse, i de tilfælde hvor der i forældregruppen er rum og forståelse for, at der for nogle familier og børn er udfordringer, der fylder. Nogle ser det som en svær opgave at skulle dele ’den gode historie’ i en stor gruppe, specielt hvis man
ikke HAR en god historie. Flere fremhæver det hensigtsmæssige i eventuelt at erfaringsdele i mindre grupper. Nogle forældre finder det svært at åbne op i en større gruppe. Det kræver en høj
grad af tryghed og tillid til hinanden, og det kan være svært at udfolde et problem, hvis mange i
gruppen udelukkende fortæller positive historier.
GPS huset - fremhæves ligeledes som et virksomt inklusionstiltag. Her er der mulighed for at få
’hjælp til at finde nye veje’ - og det anses som et positivt inklusionstiltag. Forældrene oplever, at
der i ’GPS huset’ er plads til både trivsel og faglighed. Det er trygt for forældrene at vide, at der er
et sted på skolen, hvor barnet kan få hjælp ’til at finde vej’, og man anser det for positivt, at det
fysisk er samlet på ét sted.
På nogle skoler er der kendskab til trivselspersoner, og skolesekretæren kan i nogle tilfælde agere
inklusionsmedarbejder i forhold til enkelte elever. DUS samarbejdet er kendt af de forældre, vi har
interviewet.
I mange klasser er der et forældreråd, hvor det er naturligt at der arrangeres sociale tiltag. Dette
italesættes og opleves ikke som en decideret inklusionsindsats, men anses i forældregrupperne for
at være et naturligt element i skolelivet, ligesom ’legegruppe’ og organiseringen heraf anses for at
være et alment tiltag. Generelt hylder man princippet om at klassen skal trives.
Elevernes trivsel og læring

Der er i nogle tilfælde kendskab til arbejdet med ugeskemaer, hvor eleverne sætter mål for det de
skal nå og hvor det konkretiseres, på hvilken måde, der skal arbejdes for at nå målene. Der opleves
hermed mulighed for undervisningsdifferentiering samt en optimering af læringsmiljøet. Forældrene oplever læringsmiljøet mere fleksibelt, og anser det for at være et positivt tiltag.
På nogle skoler er der kendskab til udvikling af læringssamtaler. Generelt er der ikke kendskab til,
hvorvidt der er tildelt særlige ressourcer til skolerne i forbindelse med understøttelse af inklusion.
Spørgeskemaundersøgelsen 2015 viser, at der er sket et stort fald i forældrebestyrelsens opfattelse af, at skolens inklusionsarbejde understøtter den enkelte elevs læring. I 2012 svarede 58 % at
de var enige/helt enige i udsagnet, mens det kun er tilfældet for 33 % i 2015. Flere svarer hverken
eller.
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Forældreinddragelse

I interviewundersøgelsen peges på et ønske om ’en forfinelse’ af forældreinddragelsen forstået på
den måde, at det at være en del af skolebestyrelsen kunne optimeres, herunder inddragelse af
dygtige mennesker i lokalsamfundet. Nogle udtrykker et ønske om en større inddragelse i skolens
virke. Derudover er der et ønske om, at skolen guider forældrene i hvor og hvordan de kan være
med til at gøre en forskel.
Spørgeskemaundersøgelsen 2015 viser, at der ikke er sket store ændringer i forældrenes villighed
til at yde en ekstra indsats ift. at skolen skal inkludere flere elever, end den gør i dag. Der er sket et
lille fald i antallet af dem, som gerne vil yde en ekstra indsats og en lille stigning i dem, der erklærede sig uenige i det.
Når der spørges til forældrebestyrelsens opfattelse af, hvor aktive de er i forbindelse med skolens
inklusionsarbejde, viser undersøgelsen, at der sket et betydeligt fald. I 2012 svarede 33 %, at de
var helt enige i udsagnet, mens det kun er tilfældet for 11 % i 2015. Skolebestyrelsen oplever sig
selv som mindre aktive i forbindelse med skolens inklusionsindsats, sammenlignet med 2012.
Der er ligeledes et betydeligt fald i forældrebestyrelsens opfattelse af at være informeret om inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune. I 2012 svarede 46 %, at de var helt enige i udsagnet, mens
det kun er tilfældet for 14 % i 2015.
Samlet set viser spørgeskemaundersøgelsen 2015, at forældrebestyrelsen føler sig mindre informeret og involveret i skolens arbejde med inklusion. Endvidere viser undersøgelsen, at forældrebestyrelsens medlemmer i mindre grad føler, at inklusionsindsatsen skaber trivsel for alle elever
og læring for den enkelte elev, sammenlignet med 2012. Slutteligt viser undersøgelsen, at bestyrelsen (som forældre) ikke ønsker at yde en større indsats ift. at skolen skal inkludere flere elever,
end den gør i dag. Fordelingen på dette spørgsmål er stort set uændret.
Sammenligning mellem 2012 og 2015
I forhold til forældrenes/skolebestyrelsens aktivitet og inddragelse i inklusionsindsatsen viser besvarelserne, at der er sket et fald i antallet af respondenter som mener, at skolebestyrelsen er aktiv i forbindelse med inklusion, fra at 32 % svarede i høj eller i nogen grad i 2012, til at det i 2015
kun er tilfældet for 21 %. Lederne er den gruppe, som oplever skolebestyrelsen som mest aktiv
(54%), mens kun 12 % af lærerne oplever dem som aktive i høj eller nogen grad. Andelen af ved
ikke svar er uændret, hvis vi ser på det samlet (51 %).
I forhold til om skolen har formuleret tydelige krav og forventninger til skole-/hjemsamarbejdet i
forbindelse med inklusion, er den samlede fordeling af svar fra 2012-2015 stort set uændret. Ca.
1/5 svarer ja, ca. 1/5 svarer nej, mens ca. 3/5 svarer ved ikke. Interessant er det, at 1 ud af 2 ledere svarer ja, mens det kun er 1 ud af 8 lærere og mindre end hver fjerde pædagog.
Oplevelsen af, hvorvidt forældrene bidrager aktivt til inklusionsarbejdet eller ej er stort set uændret. I 2012 er der lidt flere, som har svaret ved ikke, mens der i 2015 er lidt flere som svarer i
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mindre grad. Generelt mener 31 % lærerne at forældrene bidrager i høj eller nogen grad, mens
det gælder 41 % af pædagogerne, 48 % af vejlederne og 62 % af lederne. Kun mellem 1 og 7 %
svarer i høj grad.
Forskning på området:

Generelt peger forskningen (se fx Larsen et.al, 20149) på, at både formål og konkrete rammer for
forældresamarbejde i forbindelse med inklusion er uklare for både lærere og forældre. Der synes
at være en selvfølgelighed omkring forældresamarbejdets nødvendighed, der gør det svært at
italesætte dets grunde og en evt. at fremføre en kritik af disse grunde. Det er nødvendigt at arbejde med at få større klarhed over, hvad det er man vil med samarbejdet og på hvilke præmisser.
I forskningen omkring forældrenes indbyrdes samarbejde peges på en tendens til, at skolens
krydspres, mellem fokus på inklusion på den ene side og høje ensartede faglige resultater for eleverne på den anden side, får betydning for samarbejdet. Yderligere peges der på, at forældresamarbejdet er: ”en afgørende forudsætning for skolens arbejde både i forhold til elevernes faglighed
og i forhold til elevernes sociale liv og mulighederne for at arbejde med inklusion” (Larsen et al,
2014: 32).
Opsamling - Forældresamarbejde: Opgaven, aktører, struktur, teknologi og ændringsagent
Opsummerende for analyseresultaterne fra temaet om forældresamarbejdet sættes disse nedenfor i relation til analysemodellens variabler.
Opgave-/aktørniveau

Der forekommer en uensartet oplevelse omkring inklusionsopgavens karakter, mål og tilgang. Det
synes sammenfaldende med, at der på mange skoler ikke er sket en sådan afklaring, evt. i form af
en formuleret og nedskrevet inklusionsstrategi med mål og retningslinjer. Det får tydeligvis en
afsmittende betydning på forældrenes indsigt i og forståelse for forskellige inklusionsindsatser.
Der er forskellig viden om hvilke inklusionsindsatser, der er iværksat på skolerne, og der er ikke
viden om og kendskab til en egentlig inklusionsstrategi. Omkring samarbejdet med forældre til
børn med særlige behov forekommer udfordringerne størst. På klasseniveau er det den enkelte
klassekultur og de enkelte forældreråd, der er betydningsfulde i forbindelse med inklusionsindsatser. Inklusionsstrategier er ikke eksplicit formulerede på skolerne, og dette kan have indflydelse på
samarbejdet med øvrige forældre, der ifølge undersøgelsen opleves som en af de store udfordringer.

9

’Viden om inklusion’, Dyssegaard, Camilla & Larsen, Michael Søgaard. Clearinghouse, 2014
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Teknologier/Strukturer

Der er i nogle tilfælde kendskab til arbejdet med ugeskemaer, hvor eleverne sætter mål for det, de
skal nå, og hvor det konkretiseres på hvilken måde, der skal arbejdes for at nå målene. Der opleves
hermed mulighed for undervisningsdifferentiering, samt en optimering af læringsmiljøet. Forældrene oplever læringsmiljøet mere fleksibelt, og anser det for at være et positivt tiltag.
På nogle skoler er der kendskab til udvikling af læringssamtaler. Generelt er der ikke kendskab til,
hvorvidt der er tildelt særlige ressourcer til skolerne i forbindelse med understøttelse af inklusion.
Teknologier/Strukturer i forbindelse med forældreinddragelse og forældresamarbejde får betydning i den forstand, at skolerne i forskelligt omfang vægter en strategi og tydelig kommunikation
højt, når det gælder inklusionsstrategier og organisering af disse. Når samarbejdet lykkes, hænger
det sammen med en organisering af tydelige strukturer omkring indsatser, der tilgodeser børn i
komplicerede læringssituationer. Arbejdet med ugeskemaer fremhæves som værende positivt i
forhold til optimering af læringsmiljøet. Det kan forstås som en tydelig struktur, hvor forældrene
får mulighed for at deltage samt følge med i barnets læring og udvikling. Denne tydelige organisering kan virke inklusionsfremmende samt optimere forældresamarbejdet.
Når forældrene oplever organiserede tiltag, hvor der tages hånd om eleverne og forældrene, opleves det som trygt. GPS huset fremhæves som ét eksempel på et vellykket inklusionstiltag. Det
opleves som inklusionsfremmende, idet der er fokus på trivsel og læring. Når teknologier/strukturer og afstemt forståelse af inklusionsopgaven lykkes, hænger det sammen med information fra ledelse, lærere og pædagoger. Et tydeligt og respektfuldt samarbejde omkring den eksisterende opgave fremhæves som et vigtigt parameter. Et andet aspekt er udvikling af en kultur,
hvor information fra forældre deles med andre. At skabe et trygt rum og en kultur, hvor det er en
del af skolelivet, anses for værende en del af en vellykket inklusionsindsats. Skal det lykkes kræver
det en organisering fra skolens side således, at det bliver en naturlig del i forbindelse med forældreinddragelse og samarbejde omkring inklusionsopgaven.
Ændringsagenten

Ændringsagenten bruges som betegnelse for den person, der besidder ansvar og kompetencer til
at lede forandringsprocessen. Omkring forældresamarbejdet på den enkelte skole, vil det være
skolelederen, der har det overordnede ansvar. I klasserne kan lærere og pædagoger være de
igangsættende ændringsagenter, når det handler om at få skabt en klassekultur, hvor der eksempelvis er en åbenhed omkring forskellige børns vanskeligheder og udfordringer. Det kan være klasselæreren der i samarbejde med forældrerådet rammesætter en samtaleform og en mødekultur,
der giver rum og plads til at italesætte og arbejde struktureret med klassens trivsel.
Der efterlyses en tydelig organisering omkring inklusionsindsatsen samt en italesættelse af de reelle udfordringer og initiativer. Her vil ændringsagenten oplagt være skolelederen med ansvar for
at skabe tydelighed og strukturer, som understøtter en klar og åben kommunikation, ikke mindst
om skolens udvikling af den samlede inklusionsindsats.
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Idet spørgeskemaundersøgelsen 2015 viser, at forældrebestyrelsen føler sig mindre informeret og
involveret i skolens arbejde med inklusion, vil ændringsagentens opgave her bestå i at informere
og tydeliggøre skolens organisering og arbejde med inklusion, herunder hvordan og i hvilket omfang forældrene skal inddrages. I de tilfælde hvor der er tydelige rammer samt åben og klar kommunikation, opleves inklusionsindsatsen som udviklende, og i forbindelse med forældreinddragelse opleves denne positivt.

Tema 4. Lærernes, pædagogernes og ledelsens oplevelse af: 1. Elevernes trivsel og
læring. 2. Forældreopbakning, forældreinddragelse og forældreinitiativer.
Tema 4 omhandler lærernes, pædagogernes og ledelsens oplevelse og forståelse af elevernes trivsel og læring i forbindelse med inklusionsindsatsen. Hvordan er inklusionsopgaven forstået og
modtaget på skolerne og hvilken betydning har det haft for børnene? Hvilke forandringer og tiltag
har gjort en forskel, og hvilken betydning har det for elevernes trivsel og læring? Hvordan understøttes elevernes trivsel og læring og hvordan og i hvilken grad opleves forældreopbakningen på
skolerne?
Fokus i de kvalitative interviews har været en undersøgelse af virksomme mekanismer til udvikling, fastholdelse/forbedring af inklusion, og således har der i interviewene været en undersøgende tilgang i forhold til hvad og hvordan lærerne og pædagogerne arbejder for at skabe bedst mulig
inklusion.
Inklusionsindsatsen og elevernes trivsel og læring
På de skoler hvor man har implementeret og arbejdet med LP modellen, er der indikatorer på udvikling af et fælles sprog omkring opgaven og forbedrede tilgange til børn i komplicerede læringssituationer. For nogle har det medført en ændret tilgang til måden at tale om børnene på. Det
opleves, at man tidligere har talt om, at det var barnet, der havde et problem - hvorimod man nu
anser barnet for at være i en situation, der er kompliceret. LP modellen har givet anledning til at
italesætte udfordringerne i en kontekstsammenhæng, hvor man tidligere havde tendens til at anskue problemet udelukkende ud fra individet.
Andre eksempler er, at der fx er et øget fokus på, hvad der sker i frikvartererne. Omkring denne
opmærksomhed på barnets trivsel i hele skoledagen udtaler en lærer:
” (…) og det (LP modellen red.) har givet et fælles sprog, udgangspunkt og arbejdsmetoder: synet
på barnet, altså ikke barnet, der er/ har et problem, men barnet der er i en situation. Fx frikvarterene – nogle gange har et barn ikke rigtig noget at lave i skolegården i et frikvarter; vi prøver at
gøre skolegården mere tiltrækkende, varieret. Vi laver legeaftaler, så børnene er sammen 2-2 eller
i andre grupperinger”.
Man oplever et fælles sprog og en fælles indsats, lærere og pædagoger imellem, når der fra skolens side er rammesat et fælles sprog samt mulige redskaber og sagsgange i forbindelse med ud-
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vikling af inklusionsfremmende tiltag for børn i komplicerede læringssituationer. I flere udtalelser
italesættes vigtigheden af en fælles organisatorisk indsats som værende inklusionsfremmende.
På skoler med et velfungerende lærer-pædagog samarbejde pointeres det, at det også er afgørende for, at inklusionsfremmende tiltag lykkes:
” (…) Vi har et rigtig godt lærer-pædagog samarbejde. Vi pædagoger føler os velkomne i klassen.
Og det hedder ikke Lærerværelset mere – det hedder personalestuen”. Det gode samarbejde er
afgørende for udvikling af en inklusionsfremmende kultur, og rammesætning af samarbejdsflader
er medvirkende til dette.
Ikke alt er løst med LP modellen og samarbejdsstrukturer. Oplevelsen af ventetid og mangel på
handling, når ’det brænder på’, er frustrerende for det pædagogiske personale:
”Men nogen gange rammer vi et loft: efter at have prøvet alt, så står vi tilbage med et barn, som
der ikke er plads til. Og det er deprimerende; vi kan ikke inkludere ham (hende), uanset (…) Mistrivsel, ventetid mv. vi skal nogen gange SÅ langt. Et barn der kaster op, ked af det. Processen trækkes
for langt”.
De professionelle oplever, at de er fleksible og villige til at ’bøje regler’, med fokus på børnenes
trivsel og læring, men frustrationen over lang ventetid i systemet er dominerende. Der er en oplevelse af ’for mange møder’ og for lidt (eller langsom?) handling. De professionelle føler sig i nogle
tilfælde magtesløse, og ønsker en optimering af råd, vejledning og supervision, i forbindelse med
børn i komplicerede læringssituationer. Der efterspørges et direkte samarbejde med inklusionsberedskabet (inklusionsvejledere og trivselspersoner):
” (…) inklusionsvejlederen og trivselspersonen skal være mere synlig, og være med på at arbejde
med enkelt elever og deltage i arbejdet omkring elever - ikke kun give råd og vejledning uden at
have mødt barnet”.
Flere udtrykker en bekymring for barnets trivsel og læring, bl.a. på grund af langsommelig sagsgang. I det kvalitative interview udtaler en lærer:
” (…) nogle gange tager det alt for lang tid. Selvom vi har gennemført A, B & C så sker alting langsomt. Vi er egentlig ikke i tvivl, men det tager tid. Vi er blevet bedre til at lave A _ B indstillinger” og
fra samme interview: ”Vi afprøver for mange ting før der tages affære med de enkelte svære, svage børn”.
En anden lærer udtaler: ”Når vi laver ’Rute 105’, ’Pusterummet’ og andre lignende tiltag, så er det
vel fordi børn kommer i klemme? Det vil sige at der hele tiden er børn der udsættes for mistrivsel i
’ventetider’, stedet for at blive taget hånd om”.
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I forbindelse med bekymringen over langsom sagsgang og efterfølgende intervention, udtrykker
nogle lærere og pædagoger et ønske om, at inklusionsteamet agerer som en støttefunktion, der er
tilgængelig med observationer råd og vejledning. Der er et ønske om et rådgivende team, der er
en del af dagligdagen - en del af den løbende kontinuerlige inklusionsindsats, hvor der forekommer et naturligt, regelmæssigt og vedvarende samarbejde.
På skoler, hvor der er ugentlige møder med ressourcepersoner omkring enkelte børn og klasser,
fungerer samarbejdet og indsatsen bl.a. på grund af en tydelig og fast sagsgang. Personalet er ikke
i tvivl om, hvornår og hvor de skal henvende sig i forbindelse med udfordringer, og anser ledelsens
tydelighed og rammesætning af møder mv for altafgørende i denne sammenhæng. I tilfælde, hvor
man oplever manglende kommunikation, udtaler en lærer:
” (…) det er vigtigt, at den pædagogiske leder/nærmeste leder har viden på området. Og ’tør’ være
så meget leder, at gå i dialog med os om ’at der er nogle tilgang der er bedre end andet’”.
Nogle lærere og pædagoger oplever, at der ikke bliver lyttet, når de vurderer, at et barn har brug
for hjælp. Frustrationen over lang administrationstid / ekspeditionstid fylder hos flere. Det opleves
som stressende for de professionelle, og der er bekymring i forhold til børnenes trivsel. Både børnene i komplicerede læringssituationer samt de øvrige børn, der oplever en høj grad af utryghed i
nogle klasser.
Forældreopbakning, forældreinddragelse og forældreinitiativer

Det at se forældrene som en ressource i inklusionsindsatsen praktiseres forskelligt på skolerne. På
skoler med en høj grad af diversitet blandt forældrene præger det mulighederne for en fælles indsats.
Man har forskellige erfaringer med ’Den gode klasse’. Opbakningen er forskellig, og udbyttet er
afhængigt af deltagerne. Der er gode erfaringer med forældre til ’inklusionsbørn’, der på møderne
har fortalt om deres barn. Forældrerådet i klasserne indkalder til ’Den gode klasse’, og lærerne
deltager. Det kræver tid at opbygge en kultur omkring åbenhed, når det gælder de svære emner.
Lærerne oplever forældrene som en ressource i forbindelse med sociale arrangementer, herunder
organisering af ture for klassen, legeaftaler, overnatninger m.v.
Sammenligning mellem 2012 og 2015
Generelt viser besvarelserne, at der er sket et fald i antallet af respondenter, som mener, at skolebestyrelsen er aktiv i forbindelse med inklusion. Fra at 32 % svarede i høj eller i nogen grad i 2012,
er det i 2015 kun tilfældet for 21 %. Lederne er den gruppe, som oplever skolebestyrelsen som
mest aktive (54 %), mens kun 12 % af lærerne oplever dem som aktive i høj eller nogen grad. Andelen af ved ikke svar er uændret, hvis vi ser på det samlet (51 %).
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I forhold til om skolen har formuleret tydelige krav og forventninger til skole-/hjemsamarbejdet i
forbindelse med inklusion, er den samlede fordeling af svar fra 2012-2015 stort set uændret. Ca.
1/5 svarer ja, ca. 1/5 svarer nej, mens ca. 3/5 svarer ved ikke. Interessant er det, at 1 ud af 2 ledere
svarer ja, mens det kun er 1 ud af 8 lærere og mindre end hver fjerde pædagog.
Oplevelsen af, hvorvidt forældrene bidrager aktivt til inklusionsarbejdet eller ej er stort set uændret. I 2012 er der lidt flere, som har svaret ved ikke, mens der i 2015 er lidt flere som svarer i
mindre grad. Generelt mener 31 % af lærerne, at forældrene bidrager i høj eller i nogen grad,
mens det gælder 41 % pædagoger, 48 % af vejlederne og 62 % af lederne. Kun mellem 1 og 7 %
svarer i høj grad.
Opsamling – Elevernes trivsel. Forældreopbakningen: Opgaven, aktører, teknologi/struktur og
ændringsagent
Opsummerende for analyseresultaterne fra temaet om lærerne, pædagogernes og ledelsens oplevelse af elevernes trivsel og læring, samt forældreopbakning og forældreinddragelse, sættes disse
i relation til analysemodellens variabler.
Opgave-/aktørniveau

Oplevelsen og forståelsen af inklusionsindsatsen, i forhold til elevernes trivsel og læring, beror på
konkrete tiltag og samarbejdsstrukturer der, afhængigt af tilgangen, viser udviklingen af inklusionstiltag. Inklusionsopgavens karakter, mål og tilgang opleves uensartet. Dette forstås ud fra en
bevidsthed om, at der på mange skoler ikke er sket en sådan afklaring, fx i form af en formuleret
og nedskrevet inklusionsstrategi med mål og retningslinjer. Denne manglende afklaring og struktur
omkring inklusionsindsatser, får betydning for lærernes og pædagogernes forståelse af egen rolle
samt muligheder i praksis. Flere lærere og pædagoger oplever bekymring for barnets trivsel og
læring, bl.a. på grund af langsom sagsgang samt frustration over manglende råd og vejledning.
Der udtrykkes i flere sammenhænge et ønske om en fast struktur i arbejdet med inklusionsstrategier. Nogle udtrykker et ønske om en tydelig ledelse, og siger: ” (…) det er vigtigt, at den pædagogiske leder/nærmeste leder har viden på området. Og ’tør’ være så meget leder, at gå i dialog med
os om, at der er nogle tilgange der er bedre end andre”.
Der tegner sig et billede af, at mange lærere og pædagoger arbejder med forskellige strategier
med henblik på, at skabe trivsel og læring for børnene. Men mange har en bekymring om ’det er
godt nok’. Bekymringer omkring børn der mistrives samt frustrationer vedrørende lange ventetider, er temaer der fremhæves blandt nogle lærere og pædagoger. At det er nødvendigt med tydelige aftaler og strukturer omkring arbejdet med inklusion, ses også i den kvantitative undersøgelse:
I undersøgelsen fra 2012 svarer 54 % af respondenterne, at skolen har fælles aftaler for arbejdet
med inklusion. I 2015 er andelen faldet til 39 %. Ligeledes ses det at andelen af de som ikke ved,
hvorvidt der findes sådanne fælles aftaler, også er steget. Faldet har igen været størst blandt lærerne, hvor kun 31 % svarer ja, sammenlignet med 45 % af pædagogerne, 61 % af vejlederne og
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hele 74 % af lederne. Ca. en tredjedel af alle lærere og pædagoger er ikke bekendt med, om skolen
har fælles aftaler for arbejdet med inklusion.
Teknologi/ Strukturer

Variablerne Teknologi/Struktur er forstået på den måde, at man har en fælles tilgang til at samarbejde omkring elever i komplicerede læringssituationer, hvilket forekommer i nogen grad på de
skoler, hvor man har implementeret og arbejdet med LP modellen og PALS. Der forekommer her
indikatorer på udvikling af et fælles sprog omkring opgaven og tilgange til børn i komplicerede
læringssituationer, hvilket for nogle har medført, en ændret tilgang til måden at tale om børnene
på. Strukturen i forhold til at tale bevidst ud fra en kontekstsammenhæng kan være medvirkende
til, at skabe inklusionsfremmende lærings- og trivselsmiljøer for børnene. Det forekommer virkningsfuldt, når fælles sprog og arbejdsmetoder, målrettet indarbejdes i en struktur, der har til
hensigt at skabe inkluderende læring og trivsel. Eksempelvis kan en målrettet struktur omkring
frikvartererne være inklusionsfremmende for børn i komplicerede læringssituationer. I undersøgelsen italesættes vigtigheden af en fælles organisatorisk indsats som værende inklusionsfremmende.
På skoler med et velfungerende lærer-pædagog samarbejdet fremhæves dette som værende afgørende for udvikling af en inklusionsfremmende kultur, og rammesætning af samarbejdsflader er
medvirkende til dette.
Ændringsagenten

Der efterspørges et direkte samarbejde med inklusionsberedskabet (inklusionsvejledere og trivselspersoner), ligesom der er et ønske om et rådgivende team, som er en del af dagligdagen - en
del af den løbende kontinuerlige inklusionsindsats, hvor der forekommer et naturligt, regelmæssigt og vedvarende samarbejde. Der tegner sig et billede af, et ønske om, en organisering hvor der
er klare retningslinjer for samarbejde, vidensdeling, råd og vejledning samt mulighed for løbende
kontinuerlig adgang til ressourcepersoner og/eller supervision.
Det ses også i datamaterialet, at der efterspørges en tydelig ledelse på flere niveauer: Skoleniveau,
forvaltningsniveau samt i den overordnede inklusionsindsats. Ledelsens rolle beskrives som afgørende på de skoler, hvor der er en fast struktur og møderække omkring samarbejdet om børn i
komplicerede læringssituationer og udvikling af inklusionsfremmende læringsmiljøer.

Tema 5: Kompetencer
Dette tema omhandler aktørernes, dvs. lærernes, pædagogernes, ledernes, inklusionsvejledernes
og PPR-psykologernes vurderinger af kompetencespørgsmålet. Temaet inddrager flere dimensioner af kompetencespørgsmålet, idet det undersøges i hvilket omfang, den enkelte aktørgruppe
vurderer, selv at have de nødvendige kompetencer til at varetage opgaven, set i lyset af de ændringer, der er sket med den øgede inklusionsindsats. Dermed indgår også en vurdering af, hvilke
nye kompetencer der bør sikres på såvel professionsniveau som på skoleniveau. Og endelig indgår
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i temaet, informanternes overvejelser over hvordan en evt. kompetenceudvikling kan prioriteres
og udføres.
I analysen fremhæves kontekstens betydning i vurderingen af kompetencespørgsmålet, som i
overensstemmelse med inklusionsindsatsen omfatter både den skoleinterne kontekst og den udvidede kontekst, i form af samarbejdet med det eksterne beredskab.
Kompetencespørgsmålet analyseres afslutningsvis i lyset af variablerne, opgave, aktør, strukturer,
teknologi samt ændringsagenten, som udgør de afgørende rammevilkår for de professionelles
udmøntning af deres kompetencer og for overvejelserne over et efterspurgt kompetenceløft.
Sammenligning mellem 2012 og 2015
Samlet set viser undersøgelsen, når man sammenligner mellem 2012 og 2015, at der generelt kun
er sket få forskydninger i respondenternes holdning til, hvorvidt de har de fornødne kompetencer
til at arbejde inkluderende. Der er sket en lille stigning i kategorien som svarer i mindre grad. Særligt lærerne svarer i mindre grad (32 %) efterfulgt af pædagogerne (17 %).
Undersøgelsen viser, at der er en udbredt opfattelse af at ’man mangler tid og hænder til at løse
opgaven’. Én siger, at spørgsmålet giver et vrangbillede af, at inklusion kræver ekstra kompetencer. Vedkommende giver i stedet udtryk for, at det der mangler er tid.
Sammenlignet med 2012, er der i 2015 færre respondenter, som svarer at de i høj eller nogen
grad har mulighed for den kompetenceudvikling, som de oplever at have brug for. I 2012 var det
55 %, mens det i 2015 var faldet til 42 %. Der er sket et fald i alle de adspurgte faggrupper, men
faldet er særlig stort blandt lærere.

Inklusionsopgaven
Under Tema 1 er der præsenteret en problematik omkring en manglende tydeliggørelse af retningslinjer for skolernes håndtering af inklusionsopgaven. Mens nogle skoler i forskelligt omgang
har formuleret, evt. nedskrevet, en skolestrategi for inklusionsindsatsen og eventuelt også udmøntet denne i en systematik med formulerede regler og procedurer, så efterlyses en sådan på de
skoler, hvor opgaven opleves at løses uden klare mål, visioner og retningslinjer.
”Man ved ikke hvad man skal gribe og gøre i, og man mangler ligesom nogle retningslinjer”. Og ”Vi
har ingen konkret beskrivelse af opgaven lokalt. Altså den overordnede fra Aalborg Kommune ligger der, men der er ikke noget lokalt” (Interview – lærere/ pædagoger).
En sådan manglende afklaring af selve opgaven kommer bl.a. til udtryk ved, at de mange støtteordninger til inklusionsindsatsen ikke skelnes klart fra hinanden:

50

Evaluering af Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012 – 2015

”Jeg tror, jeg mangler afklaring på, hvad der er AKT arbejde og hvad der er inklusionsvejleder opgaver. For det som du siger, hvor jeg (AKT vejleder) støtter den enkelte elev i klassen, så er det mine AKT opgaver. Hvor det, jeg har hørt fra højere sted, så er inklusionsvejlederen den, som skal give
kollegerne kompetencerne til selv at kunne stå for inkluderingen af eleverne”.
”Jeg tror, problemet ude hos os er, at vi ikke har været tydelige nok ift. at skelne trivsel fra inklusion. Det glider lidt ind i hinanden. Jeg tror, det har noget at gøre med vores organisation”.
Citaterne illustrerer forskellige grader af en organisatorisk uklarhed omkring funktionsområder og
inklusion, som får konsekvenser for forståelsen af inklusionsopgaven. For når der mangler klare
retningslinjer for inklusionsopgaven og dens håndtering, herunder en forståelse af inklusionsindsatsens mange forskellige funktioner, så smitter det af på forståelsen af egen rolle i opgaveløsningen – primært for lærere og pædagoger – og dermed også på vurderingen af, udbyttet af det samarbejde med både interne og eksterne ressourcer, som er etableret omkring opgaveløsningen. Det
smitter tillige af på vurderingen af, om man selv har de fornødne kompetencer til at lykkes med
opgaven, og om den efterspurgte hjælp lever op til efterspørgerens forventning om den kompetente indsats. Her tænkes særligt på lærernes og pædagogernes samarbejde med de interne inklusionsvejledere og det eksterne inklusionsteam samt med PPR psykologerne.
Den – nogle steder – manglende præcisering af skolestrategien for inklusionsindsatsen kommer
tydeligt til udtryk i de forskellige aktørperspektiver på opgavens kerne og i tilgangen til opgaven.
Ligger fokus i inklusionstilgangen primært på de særligt krævende børn? – hyppigt benævnt inklusionsbørnene - eller er der tværtimod tale om en fokuseret inklusionstilgang til klassen? Det er to
meget forskellige tilgange, som får tilsvarende markante gennemslag på flere områder.
F.eks. giver lærerne udtryk for, at de er blevet kastet ud i opgaven og – på trods af manglende mål
og retningslinjer – selv har måttet finde deres vej. Der er hos de interviewede lærere en generel
vurdering af, at de ude på skolerne er blevet dygtigere til at håndtere udfordringerne, men også at
de hovedsageligt løser dem på egen hånd, fordi de oplever, at de forslag som – særligt PPR kommer med – allerede er afprøvet, uden at problemet er løst;
”Ude på skolerne er folk samlet set blevet meget dygtige. Så når man henter noget udefra, vil vi
gerne, at de kan byde ind med mere end vi kan. Det er det, vi efterspørger. Men når de kommer
igen og vi har hørt det de siger 100 gange, så tænker vi, at de kan jo ikke mere end os andre. Hvad
skal vi så med dem? ”.
Lærerne giver dermed indirekte udtryk for det samme aspekt af ’privatisering’ omkring opgaven,
som inklusionsteam-vejlederne og PPR psykologer påpeger. Men hvor lærerne begrunder denne
privatisering – som ikke er deres eget udtryk! – med en nødvendighed, fordi de ikke oplever ’at
blive mødt på et højere niveau’, så bruger inklusionsvejledere og PPR psykologer udtrykket om den

51

Evaluering af Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012 – 2015

uhensigtsmæssige tilgang til inklusionsopgaven, som de har set udvikle sig. Denne tilgang opleves
af PPR-psykologerne mfl. til at være uhensigtsmæssig, fordi læreren risikerer at orientere sig ensidigt i et enkeltbarnsperspektiv og ikke i et klasseperspektiv. Psykologerne oplever således, at den
efterspurgte hjælp kommer til at dreje sig mere om brandslukning end om hjælp til mere proaktiv
handling, som også ville betyde, at viden og kompetencer kan bygges op i en kontinuerlig proces.
En PPR psykolog, siger således, som en illustration af denne problematik, at den vejledning, hun
giver på en skole, ikke fastholdes som viden i lærergruppen, men tilsyneladende kun eksisterer
som ’indkapslet’ individuel viden:
”Der er nogen af de her skoler, hvor jeg har været i 6 et halvt år, og nogen gange, så tænker jeg, at
der må da snart være nogen, der opdager, at jeg siger det samme igen og igen og igen, men de
opdager det ikke, for de snakker ikke sammen, dem der snakker med mig”.
Citaterne viser, hvordan aktørerne i henholdsvis et skole-internt og skole-eksternt perspektiv så at
sige går ’fejl af hinanden’, når de vurderer det skoleinterne – skoleeksterne samarbejde omkring
inklusion. Det er vores antagelse, at en årsag hertil ligger i en manglende organisatorisk forankret
tydelighed omkring inklusionsstrategi, mål og tilgang. Vi vil senere se nærmere på, hvor ’sprækkerne’ findes til en sådan manglende organisatorisk sammenhængsforståelse for inklusionsindsatsen.
Inklusionsberedskabet
Den manglende tydelighed omkring retningslinjer for opgaven afspejler sig tilsvarende i forståelsen af de forskellige funktioner, som er til rådighed for inklusionsopgaven.
Resultater af henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og af de kvalitative interviews illustrerer, at
der sideløbende eksisterer to forståelser af begrebet inklusionsberedskab.
Eksternt inklusionsberedskab

Den ene forståelse ser beredskab, som et eksternt ’nødværn’, som med procedurer og rutiner tilkaldes, når der er behov for hjælp og ofte med den forventning, at beredskabet kan løse problemet – her og nu!
”Jeg har brugt dem 3 gange. Og jeg bruger dem ikke mere, for det er det samme du får at vide til
alle møder. Det er de samme procedurer. Det er ikke mit indtryk, at de går ind på specifikke sager
på det enkelte barn. Det er mit indtryk, at de har en køreseddel og så går de den igennem. I skal
gøre sådan og sådan, og det er det samme uanset problematikken”.
Eksemplet er taget med her for at vise den modsætning, der tydeligvis eksisterer i de gensidige
vurderinger af forventninger og praksis. Men lige så vigtigt er det at påpege, at der – selvfølgelig -
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også gives adskillige eksempler fra lærere og pædagogers påskønnelse af et værdifuldt samarbejde
med det eksterne beredskab:
”Vi har en skolepsykolog, der kommer to gange i ugen, og hun bliver brugt rigtig meget. Jeg synes,
hun gør et super stykke arbejde, også til de små spørgsmål, som man gerne vil have vendt.
Jeg vil sige at det er lidt personligt bestemt. Vi har haft en vikar som var fantastisk, og som gik lige
til bidet og snakkede med forældrene”.
Skoleinternt inklusionsberedskab

Den anden forståelse retter sig mod det interne beredskab, som i højere grad ses som et bredt
samarbejdsfelt, der arbejder kontinuerligt i skolens dagligdag og som kan benyttes med en højere
grad af fleksibilitet i såvel form som proces.
”Vi har også en inklusionsvejleder / trivselsperson på fuld tid, som vi har valgt. Det er en fleksibel
ressource, der bliver brugt på mange måder. Men det er også et beredskab på forkant og ikke bare
et beredskab på bagkant – når det brænder på” (Interview - leder).
Ovenstående citater illustrerer nogle hyppigt forekommende refleksioner over det interneeksterne inklusionssamarbejde vedrørende et beredskab, hvor forventninger og fokus for inklusionssamarbejde ofte ikke mødes. Hertil knyttes kommentarer som brandslukning, utidssvarende
perspektiver på inklusionsopgaven og gensidige oplevelser af, ikke at kommunikere i øjenhøjde.
Det skoleinterne samarbejde omkring beredskabet fungerer – om end forskelligt – i mange udsagn
konstruktivt. Det er her, skolens forskellige aktører - lærere, pædagoger, ledere og inklusionsvejledere vurderer, at der er sat en udvikling i gang, som har haft et positivt forløb siden 2011/-12.
Hvor søges hjælpen?

Spørgeskemaundersøgelsen giver et billede af, at der ikke eksisterer en fælles tilgang til, hvor
hjælp til inklusionsopgaven søges, når der særligt ses på spørgsmålene: ’Hos hvilke fagpersoner på
skolen/uden for skolen – søger du især råd og vejledning’. Med det forbehold, at der til spørgsmålet gives en meget lang række valgmuligheder, så giver fordelingen af svarene alligevel et billede
af, at der på skolerne ikke findes en fælles platform for en mere systematisk tilgang til samarbejdet omkring inklusion og her også til den hjælp, som skolens forskellige aktører søger til deres
konkrete udfordringer. Svarene fordeler sig bredt henover valgmulighederne, uden signifikans i
vægtningen af prioriterede tilbud.
Det samme gælder for svarene til spørgsmålet: ’Hvor søger du viden om inkluderende undervisnings- og praksisformer’.
Den meget store spredning i svarene kan – muligvis – illustrere en oplevelse hos lærere og pædagoger af at være overladt til sig selv i håndteringen af udfordringer, som også udstrækker sig til det
at søge viden. Det er ikke muligt, alene ud fra svar i spørgeskemaundersøgelsen, at konkludere om
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dette er positivt eller ej. Det er positivt, at lærere og pædagoger i så vid udstrækning er opsøgende, når det gælder behovet for ny viden. Men det kan også – negativt – afspejle en noget vilkårlig
søgen efter viden, hvilket kan bidrage til en, organisatorisk set, fragmenteret kompetenceudvikling, når viden også betragtes som en væsentlig del heraf. Viden som deles systematisk blandt skolens aktører er en vigtig komponent i det fælles kompetenceløft og i kontinuerlig kompetenceudvikling.
I forlængelse heraf forekommer tillige svarene på spørgsmålet om deltagelse i vidensnetværk og fora tankevækkende, idet kun samlet set 14 % svarer ja til, at de deltager i netværk. Med en meget ulige fordeling på funktioner, deltager kun 9 % af lærerne i netværk og fora; lidt flere pædagoger svarer ja, nemlig 15 %, ledere 22 % mens 62 % af vejlederne oplyser at deltage i vidensnetværk
og -fora.
Det er markant, at lærerne, som må siges at være nøgleaktører ift. undervisningsopgavens inklusionsdel, er den gruppe, som deltager mindst i vidensnetværk, efterfulgt af en lidt større, om end
ikke stor andel af pædagoger. Der kan ligge en strukturel forklaring i, at møder i netværk og fora
holdes på tidspunkter, som kolliderer med læreres og pædagogers undervisning og undervisningsrelaterede opgaver. Ud fra samme antagelse kan muligvis også inklusionsvejledernes langt mere
udbredte deltagelse forklares, idet disse naturligt vil være inkluderet i netværksmøder som en
integreret del af deres opgaver.
Hvad lederne angår, kan en procentvis deltagelse på 22 dels udtrykke, at lederne naturligt indgår i
fora og netværk, nært tilknyttet deres ledelsesarbejde, mens – kun 22 % - trods alt også kan indikere, at lederne mangler den fornødne tid til at deltage i videre udstrækning.

Om kompetencer
Kompetenceløft og kompetenceudvikling anskues i rapporten, som tidligere nævnt, i den brede
betydning, der omfatter både formel og ikke-formel uddannelse og læring, og som også inkluderer
den uformelle læring, der sker i kraft af opgavens udførelse og refleksion over den daglige praksis,
alene eller sammen med kolleger og leder.
Dermed anskues kompetencespørgsmålet ud fra faktorerne: mål, kontekst og strukturer, dvs. at
kompetenceløft og kompetenceudvikling vurderes på baggrund af evalueringsdata om 1) hvad de
adspurgte aktører gerne vil vide / lære mere om, 2) hvilke videnskontekster de forskellige aktører
indgår i, og 3) hvilke rammer og strukturer der reelt kommer i spil i udførelsen af inklusionsopgaven og som potentielt rummer yderligere muligheder for kompetenceløft og – udvikling.
I rapporten skelnes der mellem kompetenceløft og kompetenceudvikling på den måde, at kompetenceløft anvendes om en persons eller en gruppes målrettede og afgrænsede udvikling af kompetencer i relation til et specifikt defineret område, mens kompetenceudvikling anvendes i bredere
forstand om personers og gruppers mere langsigtede og kontinuerlige læringsprocesser, der kan
foregå internt såvel som eksternt, formelt som ikke-formelt. Her spiller de organisatoriske strukturer og ressourcer en væsentlig rolle.
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Hvad siger evalueringens data om kompetencespørgsmålets 3 faktorer?
1) Hvad vil man gerne lære/vide mere om?
Når der ses på konkret efterspurgte kompetencer og kompetenceelementer kan disse opdeles i to overordnede kategorier:
a) Teoretisk viden, fx om inklusionsteori, viden om diagnoser, fx angst, kommunikation og relationer:
”Der, hvor vi ikke er så stærke er i den teoretiske tilgang til inklusion og sådan noget, altså
hvad vi gør og hvordan vi gør det og sådan noget rent pædagogisk. Der har vi nogle udfordringer på den lange bane” (inklusionsvejleder).
b) Viden om praksis, metoder og redskaber, fx social træning og klassearbejde, håndtering af
krisesituationer med fx ADHD elever, lovstof fx om magtanvendelse/fastholdelse af udad
reagerende børn, læringsledelse ift. inklusion, procesledelse, sparring til praksisudvikling,
kommunikation og konflikthåndtering.
”Jeg mangler noget praksisnær uddannelse, selvom jeg har mange års erfaring som lærer
(…), jeg mangler redskaber i min værktøjskasse til, hvordan er det lige, vi drejer læringsfællesskabet i en bestemt retning? ”.
2) Deltagelse i videnskontekster - netværk og faglige fora
Kompetenceløft og kompetenceudvikling kan ske under mange former. Deltagelse i netværk og faglige fora i relation til inklusion udgør meget vigtige kontekster for videndeling
og sparring. I spørgeskemaundersøgelsen fra 2015, spørges der hertil og opgørelsen af besvarelser giver et billede af en vidtforgrenet deltagelse i netværk og fora, som kan kategoriseres i forhold til eksterne/interne netværk; til inklusionsnetværk; til specialpædagogiske,
til fysiske/digitale; monofunktionelle og/ eller tværfunktionelle netværk o.a.
3) Rammer og strukturer for udførelse af inklusionsopgaven
Vurderingen af kompetencebehov, opgjort ud fra surveyens kvantitative data viser, at lærerne i overvejende grad (44 fritekstbesvarelser ud af 101) efterlyser tid og ressourcer som
det helt afgørende parameter for kompetent varetagelse af opgaven. Et par besvarelser giver udtryk for en frustration over at der overhovedet spørges til kompetencebehov, set i
lyset af de tids- og ressourcemæssige rammer for inklusionsopgaven. Det er ikke kompetencer, der løser opgaven, men primært rammer i form af tid og ressourcer, siges der i flere
af fritekstbesvarelserne.
Det er nævnt ovenfor, at den store spredning i, hvor der søges hjælp og viden til inklusionsopgaven, og tilsvarende for deltagelsen i netværk og faglige fora, indebærer risikoen for en ikkekoordineret og ikke-systematisk udvikling af praksis og tilsvarende en manglende forankring af
nyttig viden for indsatsen; perspektiver, som risikerer at skærpe en tendens til den privatiserende
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inklusionspraksis og til en reaktiv brug af inklusionsberedskabet, fordi videndeling og udvikling af
ny praksisviden i høj grad beror på sammenhænge og kontinuitet i fællesskabet omkring inklusionsudvikling.
Men interviewene med både lærere og pædagoger, inklusionsvejledere og PPR viser, at der netop
efterlyses mål og strukturer for kompetenceløft og -udvikling, som fremmer det kollegiale fælleskab og den fælles platform i udviklingen af praksis.
En lærer efterlyser rammer for den tværprofessionelle udvikling sammen med pædagogen:
”Det fungerer fantastisk med min klassepædagog, fordi vi ser hinandens styrker. Pædagogen kan
være med til at skabe det fællesskab og nogle redskaber til det, som jeg kan mærke, at jeg mangler. Jeg savner at få sådan et kursus, der hvor vi fælles bliver klædt på til opgaven (…). Vi har ikke et
tidspunkt, hvor vi kan sætte os ned sammen, men på en eller anden måde finder vi ud af det. Selvfølgelig er vi sammen i teamet eller holder frikvartersmøder. Men det er ikke struktureret. Jeg ønsker så meget en forberedelse, hvor hun og jeg havde tid sammen”.
Citatet illustrerer dels viljen til at finde en vej i den pressede hverdag – her mellem lærer og pædagog men også en efterlysning af den tids- og ressourcemæssige ramme, som er en vigtig del af
fælles læring og kompetenceudvikling, fordi det er sådanne ressourcer, som kan sikre, at udviklingen sker struktureret og systematisk.
Når lærer-pædagog samarbejdet om inklusionsopgaven bygger på fælles afstemte forventninger
og klare retningslinjer sker der noget værdifuldt:
”Så vi har et rigtig godt samarbejde med børnehavepædagogen, DUS pædagogen og lærerne. Vi
har alle sammen de samme retningslinjer ift. de forventninger, vi har til børnene. Den måde vi
danner på osv. Det har jo gavnet det her samarbejde enormt meget, at vi har været med til at formulere de forventninger, vi har i klasseværelset, ude på gangene og ude på legepladsen. Vi har en
fælles tilgang fra PALS; Børnehaven er PALS, DUS er PALS, skolen er PALS.
En anden lærer fortæller om et fælles kompetenceudviklingsforløb:
”Vi var igennem et udviklingsforløb i ’12-13. hvor vi fælles fik undervisning af eksterne undervisere
og workshops. Det handlede rigtig meget om udvikling fra specialer, specialklasser og frem til inklusionstanken. Så var der et langt forløb, hvor vi mødte på nogle kursusdage. Og så endte vi med
at arbejde med kollegial sparring – hele lærer- og pædagogstaben var på kursus. Der fik vi taget
hul på at få snakket om det, og fik italesat vores forskelligheder og vores forskellige syn på børn.
Og det er jo ikke noget, vi er færdige med.”

56

Evaluering af Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012 – 2015

Begge citater viser, at det faglige fællesskab omkring læring og udvikling, koblet med det kontinuerlige og længerevarende procesforløb styrker en fælles praksisudvikling.
Der er i lærer-/pædagog interviewene også fokus på den læring og kompetenceudvikling, som
potentielt kan ske i kraft af det daglige arbejde, som følgende citat viser:
”Det, at man ser hinanden i situationer, kan man også lære noget af. Det er nogle gange svært at
se tilbage på én selv, ift. hvad man gør rigtigt og forkert. Nogen gange kunne det være rart at få
sparring på situationen – altså at være kritisk over for sig selv og sine kolleger”.
Efterlysningen af det organisatoriske perspektiv, formuleres sådan af en inklusionsvejleder:
”Jeg synes, der er for meget viden, der går tabt i organisationen. Man sætter ikke prøvehandlinger
i gang på inklusionsområdet. Altså at de skoler, der har noget, der fungerer rundt omkring, at de
formidler til de andre inklusionsvejledere, hvis de har noget, der fungerer rigtig godt. Der sker ikke
på inklusionsområdet”. Og videre: ”Det dur ikke, at vi alle sammen skal sidde og opfinde den dybe
tallerken. Vi sidder faktisk med noget brandgod viden, som godt kan overføres til hinanden”.
PPR psykologerne efterlyser på samme vis organisatoriske rammer for den strukturerede kompetenceudvikling for inklusionspraksis:
”Vores opgave er at tilføre dem nogle kompetencer og give dem noget vejledning, men der skal
ligesom være nogen, der kan gribe den vejledning. Og det jeg måske oplever, er at personalet er så
meget på hælene, at de ikke har ressourcer – tid og penge. Så det er meget svært at vejlede ind i”.
Kompetenceløft – kompetenceudvikling
I ledelsesinterviewet er der fokus på nødvendigheden af et systematisk arbejde med kompetenceudvikling for også at etablere en afstemt forståelse omkring inklusionsopgaven. En leder fortæller
om et sådant forløb, der havde kommunikation med forældrene som tema:
”Så det var et hovedtema for vores teamudvikling i to år – det er nok det, der har skabt den største
del af mindset-forandringen, vil jeg tro. Det har også skabt en fælles referenceramme, hvor vi kan
vende tilbage til og sige, ’ja i et kommunikativt perspektiv, hvordan kan vi så forstå det, forældrene
siger’. Alle lærere og pædagoger fik kurset”.
Der er her tale om en systematisk kompetenceudvikling, fordi processen er målrettet udvikling af
bestemte kompetencer – kommunikationen med forældre (videns- og færdighedsindhold), men
som også inkluderer det kontekstuelle/organisatoriske aspekt – nemlig teamets kompetenceudvikling med det formål at skabe en fælles forståelse, der fremadrettet viser sig at fungere holdbart,
som en fælles referenceramme. Den kommunikative kompetence er implementeret i praksis og
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fungerer tillige i kraft af teamdeltagernes holdninger, eller mindset. Kompetenceudviklingen er
forankret i den organisatoriske enhed, teamet og kan dermed både vedligeholdes og videreudvikles.
Citatet nedenfor illustrerer endvidere, at et fælles kompetencefundament, når det er til stede,
fremadrettet fungerer som det gode afsæt for at lede skolen:
”Det er en kæmpefordel, når vi alle sammen har nogle af de samme kompetencer. Det er helt klart
vejen frem, at man får lagt et kompetencefundament i hele personalegruppen; så er det også meget lettere at lede skolen. Det har vi ikke på skolen i dag”.
Når der er tale om et fælles kompetencefundament, som er udviklet i kraft af en fælles proces,
betyder det, at der dermed også eksisterer en basis for at videreudvikle på systematisk vis. Et sådan efterlyses af nogle af de interviewede PPR psykologer:
”Kompetencerne der skulle være til stede har ikke nået et niveau, hvor det er så systematisk – du
kan godt møde det, men det er udpræget, at det ikke er så systematisk”.
Her påpeges det problematiske i, at de kompetencer – som selvfølgelig er til stede i skolerne – ikke
altid forefindes forankret på det systematiske niveau, hvor sparring med den eksterne bistand
(PPR) kan som et bidrag – et skub videre i den gode udviklingsproces, og som i så fald netop muliggøres af det tilstrækkelige kompetencegrundlag.
Det er graden af systematik og udbredelse/forankring i skolens enkelte organisatoriske enheder,
som adskiller kompetenceudvikling fra kompetenceløft.
Kompetenceudvikling ses dermed – i rapportens optik – som et strategisk funderet overbegreb,
der også indeholder kompetenceløft af enkeltpersoner og grupper i forhold til et specifikt afgrænset videns- eller færdighedsområde – men som er rammesat af målene i den overordnede strategiske kompetenceudvikling.
Ledelsens opgave

Det er ledelsens opgave at sikre grundlaget for kompetenceudviklingen i form af mål og rammer.
Det fremgår tydeligt af interviewene og set fra samtlige aktørperspektiver.
Her taler en leder om ledelsesrollen ift. at sikre udvikling omkring inklusionsopgaven:
”Det handler om at skolen og almenundervisningen udvikler sig mere bredt til at se det som deres
opgave. Og så kan det godt være, vi skal tænke i rammen og ressourcepersoner, som skal være
hurtigt og let tilgængelige eller være der hele tiden. Der skal være meget mere tværfagligt samarbejde, hvor man virkelig får professionelt udnyttet hinandens kompetencer. Det er det, som vi skal
blive ved med at arbejde i, synes jeg. Og så synes jeg, vi som ledere skal erkende, at det er en hård
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proces; altså at det er nogle grænseoverskridende læreprocesser også for de voksne at være i. Det
er et vilkår for os skoleledere. Der skal vi klarlægge rammen hele tiden” (Leder).
En inklusionsvejleder siger:
”Skoleledelsen skal sætte i værk, at det er noget vi skal diskutere på pædagogiske arrangementer,
og hvordan vi ser inklusion her på skolen, og så på en eller anden måde nå frem til en eller anden
form for konsensus i det. Der er ikke en konsensus om, hvad inklusion er og hvad det skal være”.
Og fra PPR perspektivet påpeges betydningen af en ledelsesindsats:
”Der er et mønster i, hvor det lykkes. Der er nogle skoler, der lykkes bedre. For mig er det helt tydeligt. Det handler om skoleledelsens indsigt og systematik i, hvordan vi gør tingene. En struktureret
ledelse der kan sætte planer op. Sætte planer i værk og fastholde de planer for, hvordan vi gør”
For: ”Der er ikke noget mere frustrerende end at arbejde sammen med nogen, der er ustrukturerede eller som ikke sætter mål”.

Opsamling - Kompetencer: Opgaven, aktører, struktur og ændringsagent
Opsummerende for analyseresultaterne fra temaet om kompetencer sættes disse i relation til analysemodellens variabler.
Opgave-/aktørniveau

Der hersker en ikke uvæsentlig grad af manglende afklaring og afstemning omkring inklusionsopgavens karakter, mål og tilgang. Det synes sammenfaldende med, at der på mange skoler ikke er
sket en sådan afklaring, evt. i form af en formuleret og nedskrevet inklusionsstrategi med mål og
retningslinjer. Det får tydeligvis afsmittende betydning på læreres og pædagogers forståelse af
egen rolle og eget ansvar, ligesom det også præger forventningerne om den støtte, som kan opnås
til opgaven fra de forskellige funktioner – interne og eksterne.
Den manglende afklaring omkring opgaven og dens tilgang kommer mest markant til udtryk i forhold til perspektiverne: Det enkelte barn versus klassen, hvor enkeltbarnsperspektivet ofte udtrykkes i en omsorg for ’inklusionsbarnet’. Det er et perspektiv, som har et markant udtryk i læreraktørens vurdering, mens inklusion i klasseperspektivet dominerer den eksterne tilgang fra PPR
men også fra de interne inklusionsvejledere.
De mangelfulde retningslinjer præger kompetencespørgsmålet på den måde, at lærere og pædagoger, som oplever at ’stå alene med opgaven’ dels efterspørger kompetencer i relation til diagnoser og specialpædagogiske færdigheder, og dels vurderer, at det eksterne beredskab kompetencemæssigt ikke matcher de behov, som efterspørges af – særligt – lærerne.
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Strukturer

Strukturer koblet med kompetencer får betydning i den forstand, at skolerne i forskelligt omfang
vægter en systematisk og målrettet kompetenceudvikling, som er rammesat og forankret i skolens
organisation. Det sker fx, når der gennemføres læringsprocesser i teams eller på tværs af faggrupper. Og det sker, når lærere og pædagoger lykkes med at samarbejde sådan, at de i deres arbejde
med inklusion udvikler en tværprofessionel praksis, der udgør andet og mere end de respektive
professioner enkeltvis. Selvom de succesfulde resultater af sådanne samarbejder også peger på
tidsfaktoren som et problematisk aspekt, så lykkes det i kraft af det strukturerede samarbejde at
opnå noget, som af begge parter vurderes som værdifuldt. Når strukturer og en afstemt forståelse
af inklusionsopgaven lykkes, ses det af PPR og inklusionsvejlederne som en effekt af et målrettet
og systematisk arbejde på disse skoler. Omvendt påpeges en mere usystematisk og ustruktureret
praksis som problematisk for implementering og videreudvikling af den assistance og støtte, som
PPR gerne vil give til den kontinuerlige udvikling af praksis på skolerne.
Der er ingen tvivl om, at der er et ressourcespørgsmål knyttet til en gennemgående negativ vurdering af rammevilkår for udførelse af inklusionen; tidsfaktoren påpeges igen og igen. Men af analysen ses også en kobling mellem ressourcer og strukturer, idet tilgang til opgaven og graden af
rammesætning for den har en afsmittende effekt på vurderingen af, hvor godt man lykkes med at
løfte opgaven. I denne kobling kunne det se ud som om, at strukturer vægtes meget højt i forhold
til ressourcer og tilgang til inklusionsopgaven.

Ændringsagenten

Der efterspørges orientering om og prioritering for opgaven; hvad er vigtigt for den bedst mulige
varetagelse af opgaven? er dette formuleret og afstemt i skolen? Og hvad skal prioriteres for at
sikre den nødvendige udvikling af praksis?
Ændringsagenten bruges som betegnelse for den person, der besidder ansvar og kompetencer til
at lede forandringsprocessen. I inklusionsindsatsen i Aalborg Kommunes skolevæsen kan ændringsagenten ikke udpeges entydigt, fordi der ikke har været igangsat en egentlig organisationsudviklings-/forandringsproces omkring indsatsen. Ændringsagenten vil derfor være den skoleinterne rolleindehaver, nemlig lederen på den enkelte skole, mens ændringsagenten i relation til
særlige ansvarsplaceringer udgøres af det politisk-administrative niveau, Skoleforvaltningen. Det
ses også tydeligt i datamaterialet, at der er en efterspørgsel på ledelse fra både skoleledelsen på
den enkelte skole og fra Skoleforvaltningen i forhold til ledelsen af den overordnede inklusionsindsats. Det er særligt omkring udmeldinger af klare retningslinjer for opgaven, at der efterspørges
ledelse.
Når læringsindsats for personalegrupper på skolerne bærer frugt i form af udvikling af fælles platform, mindset og teori-praksis referenceramme, betones ledelsens rolle positivt som afgørende
for, at dette er sket.
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Tema 6: Forhold i ’kulturen’, der fremmer eller hæmmer udviklingen af inklusion
og inklusionsberedskabet på skolerne
Analyse og behandling af data i dette tema, hvor vi undersøger hvad der henholdsvis fremmer og
hæmmer for inklusionsindsatsen, har en lidt anden karakter end de foregående fem temaer.
Dette begrundes i, at kultur er et begreb, som ikke rummer en entydig signifikans som de øvrige
mere faktuelt orienterede temaer ved inklusionsindsatsen. Kultur forstås og behandles ud fra vidt
forskellige teorier, ligesom kultur også er et begreb, der indgår i daglig tale som forklaring, men
ofte uden en nærmere angivelse af, hvad der mere præcist bestemmer begrebet.
Ikke desto mindre anser vi kultur for at være en væsentlig medspiller, når det handler om at implementere en forandring. En forandring, som på mange måder udgør noget nyt, noget anderledes og noget, der opleves som indgribende i forhold til hidtil gældende praksis og sædvane for
udmøntning af faglighed og af ens profession. Professionsidentiteten er udfordret, når der er tale
om forandringer af den karakter, som omlægningen fra specialundervisning til inklusion indebærer. Det er sådanne problemstillinger, vi er optaget af i dette tema.
I det følgende præsenteres data fra henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og fra de kvalitative
fokusgruppeinterviews, men i analysen inddrages tillige en forståelsesramme med afsæt i to forskellige kulturforståelser: Den funktionalistiske og den symbolsk-fortolkende. Formålet er, at tilbyde en optik for at reflektere over såvel muligheder og vanskeligheder i den forandringsproces, som
inklusionsindsatsen også rummer.
Temaet er det sidste tema i evalueringsrapporten og anlægger dermed også et overordnet perspektiv på alle de faktorer og elementer, der har indgået i analysen og vurderingen af aktørernes
oplevelser af og vurderinger af inklusionsindsatsen i perioden 2012 – 2015.
Afsnittets / temaets struktur
Afsnittet indledes med overvejelser om kultur og organisationskultur.
Derefter følger et analyseafsnit, hvor vi behandler medarbejdernes, dvs. lærernes og pædagogernes, ledernes og PPR-psykologernes oplevelse af inklusionsopgaven og hvad der henholdsvis
fremmer og hæmmer løsning af inklusionsopgaven.
Afsnittet afsluttes med opsamling, der forsøger at konkludere på spørgsmålet om ’forhold i kulturen på skolerne’, der fremmer eller hæmmer inklusionsberedskabet på skolerne.
Kultur og organisationskultur

Kultur i betydningen organisationskultur indgår som en dimension i Leavitt-Ry modellen. Men i det
følgende baserer vi vores gennemgang af organisationskultur på den samtænkning af organisationskulturbegrebet, som professor ved CBS, Majken Schultz har leveret10

10 Majken Schultz: Kultur i organisationer – funktion eller symbol, Djøf-forlag, 2000
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To teorier om organisationskultur

Majken Schultz sammenfatter den funktionalistiske og den symbolske tilgang til begrebet om organisationskultur, hvorfor vi kort vil redegøre for de to opfattelser:
Organisationspsykolog Edgar Scheins funktionalistiske opfattelse og analyse af organisationskultur,
fortæller os, at kulturen i en organisation er som et isbjerg, det meste er under vandet og ikke synligt for hverken deltagere eller eksterne iagttagere. Organisationen hos Schein er et kollektiv, der
søger overlevelse gennem varetagelse af nødvendige funktioner. Kulturen er et mønster af fælles
værdier og basale antagelser, der varetager funktioner ved hjælp af ekstern tilpasning og intern
integration. Organisationen ”har” en kultur, den er ganske vist svært håndgribelig (isbjergets skjulte 9/10-dele), men den giver mening for de fleste med sin tilgængelige analysemodel. Scheins model kan ses som en ”tragt”, hvor de eksterne påvirkninger skal indoptages og tilpasses (heraf benævnelsen funktionalisme), dvs. internt omsættes og – over tid – nedfældes i organisationen (læs:
skolen). Dette sker gennem forandringer af artefakterne, skue-værdierne og tilslut de grundlæggende antagelser.
Artefakterne er de ’konstruerede fysiske og sociale omgivelser’. Det kan fx være ’lærerværelset’,
’min klasse’, ’(min) tid til forberedelse’ eller ’vores lille skole, der har et godt miljø’.
Skueværdier er de fælles meninger om ’virkeligheden’. De prøves af over for omverdenen og godkendes – eller forkastes – efterhånden internt, gennem social accept. Det er altså organisationens
ideologi eller idegrundlag. Dette kan både forstås som et globalt begreb om skolen som sådan, fx
som den fælles og dannelsesforankrede Folkeskole i Danmark, overfor eller i sammenligning med
andre landes skolesystemer og måder at fungere på. Det finske eller det kinesiske eksempelvis.
Eller det kan forstås som ’vores lokale skole med sin helt egen tradition og kultur og måder at fungere på’. De grundlæggende antagelser udgøres af underliggende begrebsmæssige kategorier og
antagelser, der danner den (nærmest) ubevidste klangbund for en medarbejdergruppes måde at
agere på. Her kan man – blandt mange andre ting og forhold – finde den enkelte lærers opfattelse
af sin profession og hans/ hendes opfattelse af eget ansvar for det enkelte barn. Barnets udvikling
og læring påhviler ganske vist skolen som et fællesskab, men dybest set ’er det mig som lærer i mit
klasserum, der har opgaven’ Metoderne til at få dagligdagen til at fungere baserer sig på, hvad der
virker for mig og derfor er begrebet om metodefrihed og ’min forberedelse’ helt central for min
opgavevaretagelse. Metodefrihed er en skueværdi.
En moderne organisationsforståelse

Modellen og tankegangen bag Scheins forståelse af organisationskultur er således en model om én
kultur og om denne kulturs ideale stræben mod konsensus. Denne tankegang kalder Majken
Schultz for moderne, forstået på den måde, at den er velegnet til at indoptage forandringer i rimelige velskrevne rammer, der kan give tid til omstilling og ’fordøjelse’. Det moderne ligger også i, at
det er tankegange, krav til forandringer og omstillinger, der ligger inden for en overskuelig og til
dels kendt horisont, således som vi kender det fra industrisamfundets relativt klare beskrivelser af
opgaver for en organisation (læs: skole). Dertil kommer så tilsvarende klare beskrivelser og for-

62

Evaluering af Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012 – 2015

ventninger til ansvarsfordelinger, til roller, og til funktioner i og omkring skolen. Pædagoger skal
tage sig af pædagogarbejde i barnets ’frie tid’, lærere skal undervise i skemalagte strukturer og
specialundervisere og psykologer skal håndtere børn, der ikke kan være en del af almenundervisningen.
Siden er mange og mangeartede særfunktioner stødt til; et omfattende ’mellemlag’ af vejledere
og støttefunktioner er kommet til, men stadigvæk opretholdes forestillingen om de ideale grundantagelser om undervisning i klasser.
Ifølge Majken Schultz ser den symbolske organisations- og kulturanalyse lidt anderledes på det. Til
forskel fra Scheins opfattelse af organisationskultur som noget en organisation HAR, så fortæller
den symbolske kulturforståelse, at kultur er noget organisationer ER, altså som den består af. Virkeligheden er aktivt skabt af mennesker, den er subjektiv og flerdimensionel. Majken Schultz beskriver således, at kulturen er:
”Et netværk med lokal mening/ mønster og betydning imellem organisationsmedlemmer, som kan
danne forskellige mønstre i form af verdensbilleder og etos. Disse mønstre udvikles og vedligeholdes særligt gennem myter, organisatoriske sagaer og ritualer. Organisationskultur er organisationsmedlemmernes socialt skabte og meningsfulde virkelighed(er), der sammenfatter organisationens levemåde”.
Her tales om ’myter’, ’sagaer’ og ritualer, altså fortællinger, som bliver til over tid og som rummer
fælles oplevelser af centrale forhold i kulturen. Videre siges det uddybende, at kultur er et udtryk
for en social konstruktion af mening, virkelighed og sandhed i organisationen og at symboler skal
forstås som artefakter, der tillægges en særlig mening, dvs. udtrykker den situation, hvor et artefakt får en særlig betydning (mening) for organisationens medlemmer eller omgivelser.
I denne forståelse af organisationskultur er der altså en særlig opmærksomhed på myter og sagaer, ritualer, symboler, metaforer, særlige begivenheder, billeder – som beskrivelsesmetode – og
som hjælp til fremstilling af modbilleder. Således forstås kultur i organisationer som narrativer,
men modsat Scheins begreber om organisationskultur så tales der ikke om én kultur, men om en
flertydighed af sociale konstruktioner, der både kan skabe usikkerhed, uenighed og samtidig ikke
lader sig styre.
Den symbolske kulturanalyse er et mønster af fortolkning(er), der binder organisationen sammen.
Den symbolske organisationskultur skal ses som en forståelsesramme, et sæt af mønstre, der er
inkonsistente, bestandigt i forandring og som opleves fragmenteret. En sådan organisationskultur
kan nok forandres men som kultur kan den ikke styres et bestemt sted hen eller fra et bestemt
sted.
En senmoderne organisationsforståelse

Majken Schultz kalder denne form for organisationskultur for senmoderne, fordi organisationens
evne til forandring dels finder sted i en uklar og senmoderne verden, som er præget af nye og ofte
modstridende krav. Og dels fordi forandringerne finder sted i et langt mindre konsensus-præget
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klima og fordi organisationens evne til forandring og indoptagelse af udefrakommende påvirkninger har en mere flertydig og omskiftelig karakter.
På trods af forskellene mellem den funktionelle og den symbolske tilgang, så mener Majken
Schultz, at de har et fælles udgangspunkt i en system-tankegang, idet symbolismen også opfatter
kultur som socialt sammenvævet mønster.
Dette illustrerer Majken Schultz således:

I en organisation, fx i en skole, der skal fungere i den senmoderne verden, er det løbende fortolkningsarbejde, altså den daglige fælles refleksion, helt central. De eksterne påvirkninger som Schein
taler om, skal løbende fortolkes og blive til symboler, der kan udkrystalliseres til artefakter, der
bliver til værdier osv. osv.
Hvis ikke fortolkningsarbejdet finder sted, så er organisationen hjælpeløs over for de eksterne udfordringer. Her kan de tendenser til at gribe tilbage til tidligere tiders løsningsmodeller (de moderne) måske forstås eller i hvert fald giver det mening, hvorfor de forsøges genoptaget: Man har ikke
bedre muligheder og griber derfor efter det kendte.
Opfattelse af inklusion og inklusionsopgaven
I betragtning af, at inklusionsindsatsen nu har varet siden 2011/ 12, så er udfordringerne stadigvæk store.
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Tallene i tabellen er fra 2014, og de er faktisk kun blevet reduceret ganske lidt i forhold til besvarelser på samme spørgsmål i 2012. Resultatet ovenfor er et af de generelle spørgsmål vedrørende
alle medarbejdernes oplevelse af arbejdet med inklusion. Hvis resultaterne spaltes op på medarbejdergrupper, så gælder det for lærerne alene, at tallene er lidt højere ved i høj grad og i nogen
grad; for dem er udfordringen altså lidt større end angivet ovenfor.
Tallene afspejler at inklusion som ny opgave på skolerne endnu ikke opfattes som værende ’løst’
eller at opgaven har fundet et acceptabelt leje. Der er stadig problemer, og det diskuteres stadig,
hvorledes opgaven gribes an.
Lærere og pædagoger siger om inklusion:
”Jeg er på kompetencecentret og vi har brugt meget tid på at snakke om faglig inklusion og social
inklusion som to ben. Og hvornår er det det ene eller det andet? Og det er sådan et gråzoneområde. Og hvad er hvad. Inklusion er et kæmpe begreb, og jeg synes nogen gange at det bliver sådan
lidt begreber, fordi hverdagen er her bare her og nu (…) ”
”Inklusion er mange-benet siger vi hos os. Det behøver ikke betyde, at man er inkluderet i klassen
men at man er accepteret og inkluderet på skolen – så er man inkluderet. Fordi det er et stort
skridt for nogle børn at skulle rummes. Det er ikke kun for de andre børn i klassen, men også tit for
de udfordrede børn” (fra Interviews med lærer/ pædagoger).
På nogle skoler har der, tilsyneladende med gode resultater, været arbejdet med at etablere køreplaner, aftaler osv. når der sluses børn ind i almenundervisningen. Men der er samtidig en tendens
til, at der stadig tales om børnene og ikke om konteksten, selvom lærerne og pædagogerne er fortrolige med sådanne måder anskue opgaven på:
”Der er langsomt blevet lagt en fast køreplan for hvordan vi gør, når vi sluser børn ud fra i- til almen klasse, så det er blevet strukturlagt. Men på den anden side vil jeg også sige, at ændringen
også kan ende i, at vi snakker om inklusionsbørn. Altså hvor mange inklusionsbørn har du i din
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klasse? det eksisterer stadigvæk. Det har ændret sig fra at hedde problembørn til inklusionsbørn,
men det er stadigvæk sat mærkater på” (fra interview med lærere og pædagoger).
Lederne erkender, at det er svært, men siger også, at skolerne er kommet langt:
”Vi snakker om børn i vanskeligheder og ikke med vanskeligheder. Og nu siger vi, at børn gør det
godt hvis de kan, og sådan siger vi også om de voksne. Men nogle gange er det vanskeligt (…) det
er en fælles anerkendt tilgang hos alle på skolen, at alle skal og kan inkluderes”.
PPR-psykologerne ser med større uro på problemer med inklusion på skolerne. Psykologerne oplever, at der dels ikke er det store overskud på skolerne til at inkludere og dels, at kulturen på skolerne – der i øvrigt er meget forskellig fra skole til skole – ofte ikke magter inklusionsopgaven:
”Jeg oplever, at der ikke rigtig er overskud til at tage ekstra opgaver lige nu, og inklusion ses som
en ekstra opgave. Det er ubetinget en ekstra opgave. Der er heller ikke kompetencer til det”.
”Reformen har heller ikke gjort godt for lærerenes opfattelse af, hvad de har af tid. Og i forhold til
børn, som har særlige behov i skolerne, der opfatter jeg tit, at opgaven går ud på at bevise, at de
ikke kan den, frem for at bevise at de kan den. Og det synes jeg, er ret kedeligt”.
”Der er en kultur, hvor man har motiv til at få børn ud på specialskoler. Der er i hvert fald nogle
lærere som føler sig tilsidesat for deres egen vurdering. Altså garvede lærere der siger, jamen det
her barn, det kan jeg godt se, det kan ikke nytte noget det her arbejde i siger vi skal gøre. Det er jo
også en tidligere kultur” (fra interviews med PPR-psykologer).
Skolerne er optaget af – de føler sig ramte – den nye skolereform, af overenskomst OK13 og mange nye opgaver samtidig. Psykologerne oplever, at skolerne er domineret af tidligere tiders måde
at arbejde på og endnu ikke har formået, at omstille kulturen til nye måder at løfte fx inklusionsopgaven på.
Men der er store variationer. En del skoler har faktisk styr på inklusionsopgaven, og det skyldes
kulturen, her forstået som at ’de har defineret nogle begreber’, altså har et reflekteret forhold til
inklusionsopgaven:
”Jeg synes det er meget sjovt, for nu oplever jeg, jeg har jo fire meget, meget forskellige skoler, og
den der forståelse af at være inkluderet eller ekskluderet er vidt forskelligt på de skoler, og det
handler meget om kulturen. Også om der er defineret nogle begreber for, hvad er vores kultur,
hvad er det vi står for” (fra interviews med PPR-psykologer).
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Hvad fremmer?

Hvad der virker kan være vanskeligt at afgøre. I analysen ser vi ikke på virkninger på elev-, klasseeller skoleniveau, men vi kan fra spørgeskemaundersøgelse og interviews uddrage tiltag, forhold,
metoder (arbejdsmetoder), der virker for medarbejderne. Lærerne og pædagogerne siger følgende:’
”Godt råd til større skoler: samarbejd, pædagoger og lærere imellem! Se hinandens styrker og
kompetencer og udnyt det aktivt. At de (lærerne og pædagogerne red.) har tid til at sætte sig ned
og teamsamarbejde og drage nytte af hinandens erfaringer. Det er enormt vigtigt, at ledelsen prioriterer dette. Og fælles forberedelse også. Det har vi skemalagt.
Så vi har et rigtig godt samarbejde med børnehave pædagoger, med dus pædagoger og lærere (…)
vi har alle sammen de samme retningslinjer i forhold til de forventninger, vi har til børnene. Den
måde vi danner [børnegrupper?] på osv. osv. Det har jo gavnet det samarbejde mellem skolepædagoger og lærere enormt meget, at vi har været med til at formulere de forventninger vi har i
klasseværelset, ude på gangene og ude på legepladsen. Vi har en fælles tilgang fra pals. Bh er pals,
dus er pals, skolen er pals” (En lærer fra en mindre skole).
Medarbejderne peger altså på, at det der virker, er samarbejde. Det ser ud til at følgende står centralt, nemlig: fælles forberedelse, tid til at formulere fælles forventninger og indsatser samt lære
at udnytte hinandens ressourcer. Men skal det fungere så skal ledelsen bakke op og acceptere, at
sådanne fælles aktiviteter kan skemalægges. Ellers giver det store problemer for lærere og pædagoger at mødes. Det er nogle ledere godt klare over, de siger om sådanne fælles processer (interview med ledere):
”Det handler om, at skolen og almen undervisningen udvikler sig mere bredt til at se det som deres
opgave og så kan det godt være vi skal tænke i rammen og ressourcepersoner, som skal være hurtigt let tilgængelige eller være der hele tiden. Der skal være meget mere tværfagligt samarbejde,
hvor man virkelig får professionelt udnyttet hinandens professionelle kompetencer. Det er det jeg
kan se, at når det lykkes, så er det bare godt. Og når det ikke lykkes så er det rigtig svært, men det
er stadigvæk det, der virker. Det er det man bliver ved med at skulle arbejde i, synes jeg. Og så synes jeg, at vi som ledere skal erkende, at det er en hård proces. Altså, det er nogle grænseoverskridende læreprocesser også for de voksne at være i, fordi man bliver brugt hårdt i hele tiden. Det er
et vilkår for os skoleledere. Der skal vi klarlægge rammen hele tiden”.
En anden leder taler om at forsøge at fastholde at være i processen, og at lærerne, pædagogerne,
skolen og lederne skal lære nyt. Som medarbejdere, der står overfor nye opgaver og må opgive
dele af den tillærte professionsudøvelses metoder og rutiner og metoder. Det er en frustrerende
og hård metode, men når det virker, er det godt.
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”Det er rigtig tit at vi har stået i, at der kommer professionelle voksne som siger, de kan bare ikke,
og det hænger bare ikke sammen, og når vi så lige pludselig gør noget andet som voksne, så virker
det lige pludselig. Og være i den frustrationsperiode indtil det går op for de professionelle, at det
godt kan lykkes, hvis vi gør noget andet. Det kræver noget tro og noget is i maven og professionel
styrke, at turde og blive ved, når at det måske kan se rigtig svært ud”.
PPR-psykologerne hæfter sig også ved samarbejdet som forudsætning for gode resultater, men
desuden ved læreres/ pædagogers indstilling og modtagelighed med hensyn til vejledning udefra:
” (…) der, hvor jeg oplever at det fungerer godt, er når der dem her ressourceperson, der kan bære
det ind i klasserummet og kan støtte lærerne ift. det, som der er behov for. For ellers oplever jeg, at
det kommer meget an på den enkelte lærers kompetencer og hvad de indeholder ift. om de kan
tage imod det at skulle tilrettelægge deres undervisning på en anden måde, og tage imod råd og
vejledning til det enkelte barn og kan se hvordan det kan bruges i hele undervisningen. For det er
egentlig der, hvor jeg oplever, at det giver allermest værdi. Det er når der fx kommer et barn der
har behov for en bestemt pædagogisk tilrettelæggelse og hvor læreren så formår at få det bredt ud
så hele klassen, og hele undervisningssituationen får glæde af at der er nogle behov hos nogle børn
i klassen” (fra interview med PPR-psykologer).
Nogle lærere ’har de i sig’, men i de fleste tilfælde skal det bæres ind i klasserummet af en ressourceperson, der støtter læreren i det der er behov for.
Desuden er PPR-psykologerne optaget af (og mener at have erfaring for at det virker) skoleledelsens rolle og funktion i forhold til inklusion, der lykkes:
”Jeg synes ikke det er tilfældigt. Der er et mønster i hvor det lykkes. Der er nogle skoler der lykkes
bedre. For mig er det helt tydeligt. Det handler om skoleledelsens indsigt og ambitionsniveau og
deres tydelighed ift. at tage teten og sige ’vi skal have den her systematik i hvordan vi gør tingene’.
En struktureret ledelse der kan sætte planer op, sætte planer i værk og fastholde de planer for
hvordan vi gør”.
Her fremhæves systematik, indsigt, ambitionsniveau og evnen og modet til at tage téten og iværksætter og fastholder.
Hvad hæmmer?
Medarbejderne, dvs. lærerne og pædagogerne giver således udtryk for ikke har været klædt ordentligt på til at kunne løfte opgaven, at opgaven med inklusion er kommet pludseligt:
”De synes det er svært ude ved os. De synes det er utroligt udfordrende at skulle rumme det spænd
i klassen med diagnosebørn osv.”.
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”Vi fik pludselig en stor gruppe akt elever ind som pludselig skulle rummes på skolen, og det tror
jeg at mange synes var en udfordring (…) Jeg tror der er mange undervisere der er blevet blæst
baglæns ift. børn der er blevet sluset ud, og [lærere, der] slet ikke er forberedt på opgaven” (fra
interview med lærere og pædagoger).
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er, som vi har set, en meget vigtig faktor for at inklusionsarbejdet kan fungere:
”Hos os handler det meget om dus’ens (pædagogernes red.) ledelse. Det fungerer ikke optimalt, og
derfor fungerer det heller ikke optimalt mellem lærerne. Og vi har faktisk nogle dygtige pædagoger, som egentlig gerne vil en masse ting, men som måske bare ikke får lov til at udfolde sig. (…) vi
har ikke sådan været gode nok til at sige, hvad kan vi egentlig forvente af hinanden og når nu du
kommer ind og har de her inklusionstimer, som pædagog, hvad kan du egentlig hjælpe med inde i
mine timer, hvad gør i egentlig, hvordan kan vi bruge hinanden? I stedet for at sige nå, nå skal du
nu bare stå der og være. Det kan jeg da høre at det foregår der (fra interview med lærere og pædagoger).
”Der er ikke overensstemmelse mellem at eleverne skal lære mere, og man samtidig også skal have
flere børn, der kræver inklusion i klassen. Det er lidt svært at få de to verdener til at hænge sammen på den måde. Det er svært” (fra lærer og pædagog interview).
Lederne peger på, at nogle lærere ’trækker den for langt’ – at de altså for sent anerkender, at her
er problemer, de ikke selv kan løse. Det forværrer problemerne med børnene (og stresser lærerne):
”Det er vigtigt at lærerne erkender, at her er en problematik, som vi skal gøre noget ved, mens det
er til at have med at gøre. Min erfaring er nemlig, at de faktisk er trukket for langt. De tror at det
går nok, eller det skal jeg nok klare. Men så når vi derhen, hvor eleven faktisk er ekskluderet” (fra
lederinterview).
Fra inklusionsvejledere hedder det, at der er problemer med kulturen i forhold til problemstillinger
vedrørende inklusion. Visse lærere fungerer tilsyneladende på måder, der direkte besværliggør et
fælles arbejde med inklusion:
”Der er mange ting der bliver svære, der er en meget lukket kultur omkring den enkelte lærer og
klasselærer: ’Jeg er mor for den her klasse, jeg har dem fra vugge til død, og det er mig der passer
det her og døren er lukket’. Det er det, jeg møder. Og det er en svær kultur både at være leder for,
men også for at være vejleder i”.
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”Jeg kan godt se, at LP og inklusion går rigtig godt i hånd… men: mine kolleger synes faktisk det er
tidsspild, og de har rigtig svært ved at være i aktørperspektivet, og se på sig selv i forhold til det
her. Det er ikke sjovt at se, at man selv er en opretholdende faktor. Så det bruger vi ikke og det
kunne være rigtig fint hvis vi gjorde” (fra interview med inklusionsvejledere).
PPR-psykologerne oplever, at deres råd ikke bliver fulgt eller at de råd og den vejledning, de giver,
ikke bliver forstået eller ikke kan modtages af lærerne:
” (…) virkeligheden som jeg møder, er, at de her børn bliver ’privatiseret’ som enten mit eller klasselærerens problem. Den der kollektive forståelse af, at nu har vi et barn på den her skole, hvordan
kan vi rumme det? Det er nok den, jeg synes, at det kan være svært at få øje på. Jeg har en konkret
sag, som jeg er ude på nu, hvor jeg faktisk får en dårlig smag i munden. For jeg synes egentlig jeg
pålægger hende noget, som jeg godt kan se, at hun ikke kan. Hun kan ikke nå rundt om det her, og
hun kæmper en hård kamp og hun har sagt, at hun gerne vil have det her barn i sin klasse men hun
står med et pseudo-projekt, som ikke kan lykkes for hende”.
PPR-psykologer oplever sådanne misforståelse og mistolkninger som ’rituelle danse’, dvs. ufrugtbare øvelser, der ikke løser problemet:
”Det handler om [mangel på] en struktureret ramme. Nogen gange har jeg en fornemmelse af, at
vi udfører nogle rituelle danse, hvor vi nu gør alt det vi skal, og alligevel så er der sgu ingen, der har
100 % hjertet med. Selvom der er positivitet og velvilje hele vejen igennem, men der er allivel en
nervøsitet som gør, at jeg bliver nervøs for, uhhh kommer han nu tilbage, og hvordan mon det her
skal gå? ”.
Det med det ustrukturerede går igen flere gange:
”Der er ikke noget mere frustrerende end at samarbejde med nogen der er ustrukturerede eller
som ikke sætter mål”.
En anden side af skævheder i samarbejdet mellem lærere/ pædagoger og PPR-psykologerne
kommer til udtryk som forskellige forventninger og forestillinger om, hvad psykologerne skal. Dette kommer fx til udtryk i nedenstående udtalelse (fra interview PPR-psykologer). Det virker ofte
som om de to grupper taler forbi hinanden og har forskellige forestillinger om, hvad den anden
part kan – og skal – gøre i forhold til inklusion:
”Nogle lærere siger, at de har brug for at PPR kommer ind i klasselokalet fordi de kan skrive nok så
mange indberetninger, og at de skal gennemgøre abc, men nogen siger, at de rigtig gerne vil have
jer ind i klasseværelset. Nogen gange når jeg snakker med dem om hvad jeg skal ind og se på, siger de, jeg skal observere Emil (fiktivt eksempel). Men det er relationen mellem dig og Emil jeg er
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interesseret i, og hvordan er det du underviser du Emil og klassen, og det er det jeg gerne vil give
dig en tilbagemelding på”.
Opsamlende om kulturen på skolerne
Kulturen på skolerne - med hensyn til inklusion, men formentlig også med hensyn til andre forhold, der er kommet til i de senere år – er under forandring. Som en lærer udtrykker det i interview:
”Generelt tænker jeg, at vi var gennem et udviklingsforløb i 2012-13. hvor vi fælles fik undervisning
af eksterne undervisere og workshops (…) Og under det forløb og måske også efterfølgende, der
tænker jeg faktisk, at der er sket et skifte i vores syn på inklusion. Der er sket et skifte fra, at der er
et barn med problemer her til der er noget vi skal have styr på her – sammen”.
Det går fremad, men der er store hurdler, der skal overvindes, som vi også har forsøgt at vise det
ovenfor. Det er som om kulturforandringerne hænger fast i forestillinger fra en tid, hvor Scheins
idealtypiske konsensusmodel, for ekstern tilpasning og intern integration med funktionalistiske
begreber, kunne analyse og forklare hvad der er på spil. Det virker som om medarbejdernes fælles
værdier og basale antagelser om inklusionsarbejde og om undervisning i visse tilfælde direkte besværliggør mulighederne for at løfte opgaven.
I optikken fra den senmoderne kulturanalyse og kulturforståelse, beskrives opgaven anderledes. I
det senmoderne kræves bevidst selvrefleksivt arbejde på organisatorisk niveau. Det kan nærmest
beskrives som et løbende og fælles fortolkningsarbejde, hvor ansvarsfordelinger, roller og funktionsbeskrivelser bestandigt må genforhandles. De nye opgaver, som Folkeskolen uafladeligt stilles
overfor og ikke kun skal forholde sig til, men faktisk relativt hurtigt og resultatorienteret skal løse,
synes ikke mulige at løse med faste roller og funktioner og i skemalagte aktiviteter. Meget tyder
på, at de mange vejledningsfunktioner og vejledningspersoner, der omkranser børnenes læring og
udvikling i folkeskolen heller ikke rækker til. Måske rækker de ikke til, fordi det er sådan, at selve
kerneydelsen på skolerne stadigvæk forstås ind i primært moderne forståelsesrammer, med vægten lagt på opgaveløsning inden for et klasseværelse med en lærer og en klasse. Særligt PPRpsykologerne påpeger forskellene eller i visse tilfælde ligefrem sammenstødet mellem de råd og
den vejledning, der kan gives til skolerne og lærerne, og heroverfor lærernes og pædagogernes
forventninger om noget helt andet, fx eksemplificeret ved ønsket om ’flere hænder i undervisningen’. Fælles løsninger synes meget besværlige, og en produktiv brug af hinandens kompetencer er
endnu ikke udfoldet. Nogle steder end ikke på tale – endnu.
På nogle skoler er der sket fremskridt i retning af en systematisk og fælles løsningskultur, der er
initieret, bliver fastholdt og forstærkes ved en indsigtsfuld og målrettet ledelsesindsats.
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Opsummering med afsæt i Leavitt-Ry modellen
I det følgende afsnit vil vi foretage et samlet blik på analysens resultater i form af de seks temaer,
idet vi anlægger analysemodellens optik på forandringsprocesser med de fire grundvariable, Opgaven, Aktører, Teknologi og Struktur med variablen, Ændringsagenten, samt øvrige dimensioner i
den udbyggede Leavitt-Ry model, nemlig Omverden, Historien og Organisationskulturen.
Opgaven og Aktører
Der ses, i både de kvantitative og de kvalitative data, en tydelig markering af at opgaven inklusion
opleves som vanskelig. Det fremgår især tydeligt af udsagn fra de aktører, som må siges at være
de primære aktører i udførelsen af opgaven, nemlig lærere og pædagoger. Opgaven opleves som
noget, der er kommet oveni den sædvanlige opgave og som er vanskelig – til tider nærmest
uoverkommelig at løse. Denne oplevelse bekræftes i store træk af de aktører, hvis opgave det er,
at støtte lærere og pædagoger i udførelsen af inklusionsopgaven, inklusionsvejledere og PPR psykologerne.
Men når det kommer til at forklare hvorfor opgaven er så vanskelig, så skilles vejene tydeligvis,
idet de aktører, som udgør inklusionsberedskabet for lærerne, ser årsagerne i form af en uhensigtsmæssig tilgang - lærernes bestræbelser på at løse inklusionen i et overvejende enkeltbarns
perspektiv og ikke i et klasseperspektiv; mens pædagoger – og særligt lærere – fra deres side ser
beredskabets tilgang til opgaven snarere som et tilbud om hjælp uden nærmere forståelse for
problemets akutte karakter. Hjælpen opleves i mange tilfælde at bestå i en fast proceduremæssig
løsningsstrategi, der ikke giver lærerne den hjælp de efterspørger her og nu.
Kernen i de divergerende opfattelser af opgaven kommer dels af den kendsgerning, at der tilsyneladende ikke, på skolen, er sket en fælles forhandling af opgaven, af retningslinjer for forståelse af
hvad det særlige og det anderledes består i. Og dels af at der ikke har været en åben kommunikation om skolens håndtering af inklusionsindsatsen. Eller sagt på en anden måde, så er det dette
fravær af italesættelse af opgaven, som står tilbage for de fleste aktører som en væsentlig forklaringsfaktor, når inklusionen opleves at være svær, og til tider ligefrem smertefuldt vanskelig.
Ændringsagenten
Set i forandringsperspektivet for den organisatoriske udfordring, som inklusionsindsatsen er, så
efterlyses der det som analysemodellens ændringsagent skal stå for, nemlig at gå foran og at skabe retning og klarhed over de ændringer, der ligger i opgaven og som aktørerne vil blive udfordret
på.
Denne tydelighed efterspørges i meget høj grad, hvad enten efterspørgslen rettes mod ledelsen på
den enkelte skole, eller den rettes mod ønsket om en kommunikeret tydelighed fra forvaltningsniveauet.
Fra skolernes primære inklusionsaktører betyder denne manglende tydelighed omkring strategi og
retningslinjer, at man som lærer og pædagog føler sig overladt til sig selv, også i håndteringen af
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opgaven, med den konsekvens, at der sker en privatisering af problemet. Forstået på den måde, at
’når der ikke er hjælp at hente, så må man jo selv løse problemet’.
Den samme tendens til privatisering udtrykkes også af inklusionsvejledere og PPR om lærere, som
i al for høj grad tager det på sig løse problemerne, men fra disse bliver privatiseringen snarere udtryk for en manglende vilje – eller kompetencer til at tilgå opgaven med den – for disse aktører at
se - nødvendige systematik. Årsagen hertil ses tillige i de mangelfulde retningslinjer og fælles afklaringer af, hvad inklusionsindsatsen betyder og hvordan den skal håndteres.
Men meget lykkes på skolerne og her er det lige så vigtigt at fremhæve, at aktørerne – lærere,
pædagoger, ledelse, inklusionsvejledere og PPR psykologer betoner tydelighed, retning og afklaring om inklusionsindsatsen som forklaringen på, at noget lykkes godt. For der er meget, der tyder
på, at det også går den rigtige vej med at håndtere inklusionsarbejdet i mere systematisk udviklende rammer og strukturer.
Strukturer
Når inklusionsarbejde lykkes, fremhæves betydningen af strukturer. Strukturer i form af teamsamarbejde, tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog, og strukturer for de fælles læreprocesser, som har været og bliver iværksat på den enkelte skole. Strukturer, koblet med afstemning af opgaveforståelsen, åbenhed omkring aktørernes forskellige perspektiver på opgaven,
kompetencer og efterspørgsel på kompetencer – det bidrager i meget høj grad til, at der etableres
et fælles grundlag for den kompetente opgaveløsning, som også muliggør den kontinuerlige vidensopbygning, videndeling og kompetenceudvikling i skolens organisation.
Teknologier
Når opgaven, aktører, ændringsagenten og strukturer betragtes i en sådan gensidig afhængighed
og overensstemmelse betyder det også, at teknologierne - de konkrete instrumenter og metoder,
som lærere og pædagoger efterspørger – og som inklusionsvejledere og PPR psykologer på deres
side undertiden karakteriserer som ønske om brandslukning og her-og-nu redninger - tværtimod
tilføres en anden betydning, fordi de så funderes på den kompetente og systematiske inklusionsindsats. Teknologier er redskaber, som ikke kan anvendes uden den fornødne forståelse for opgavens kompleksitet og som ikke i sig selv giver det ønskede resultat, hvis ikke strukturer og orientering for inklusionen eksisterer som en accepteret og delt viden. Med en sådan basis etableres
der en systematik for inklusionen, som muliggør egentlige kompetenceløft og – i strategisk forstand – systematisk kompetenceudvikling af opgaveløsningen.
Kultur

Kultur optræder som en hyppigt nævnt forklaringsfaktor i fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelse, når noget lykkes såvel som når noget ikke lykkes.
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Som omtalt i tema 6 om Kultur som forståelses- og forklaringsfaktor for, hvad der hæmmer og
fremmer inklusionsarbejdet, så er kulturbegrebet vanskeligt at håndtere som en enkeltstående
faktor.
Dimensioner i Leavitt-Ry modellen
I Leavitt-Ry modellen indgår Organisationskultur som en af de vigtige dimensioner for forandringsprocesser sammen med Historien og Omverden.
Omverden

Alt, hvad der sker inde for rammerne af den konstaterede forandringsproces, påvirkes af, hvad der
sker i omverden. Omverden er ikke en variabel, der kan arbejdes med ligesom de variabler, der er
behandlet ovenfor. Omverden er alle de realiteter såvel som holdninger og strømninger, som eksisterer og ytres uafhængigt af forandringsprocessen. Omverden er bl.a. til stede i form af andre
organisationer, interessenter og politiske systemer. I inklusionsindsatsens forandringsproces optræder fx andre organisationer og interessenter i form af Socialforvaltningen, som aktørerne også
må forholde sig til, når inklusionsopgaven kalder på helt andre ressourcer, end de der er tiltænkt i
den daglige håndtering.
Inklusionsindsatsen er i sig selv en dagsorden, som har sit afsæt i Omverden, i en politisk dagsorden, der er primær i forhold til skolens hidtil definerede kerneopgave.
Omverden kan ’kollidere’ med aktørers forståelse af opgaven. Det kan illustreres med inddragelse
af dimensionerne:
Organisationskultur og Historien

I Leavitt-Ry modellen har organisationskulturen til formål, dels at integrere organisationens gruppe af aktører, dels at sørge for tilpasning til eksterne omgivelser, krav og udfordringer. I lighed
med de behandlede kulturtilgange i tema 6, indgår værdier, normer og grundlæggende antagelser
også i Leavitt-Ry modellens forståelse af organisationskultur. Det er tydeligt at se, at inklusionsopgavens primære aktører oplever, at netop værdier, normer og grundlæggende antagelser om lærer- og pædagogopgaven udfordres i og med inklusionsindsatsen. Børn, som åbenlyst ikke trives i
normalklassen, eller som har så store udfordringer, at aktørerne er ved at gå ned af stress i bestræbelserne for at holde sammen på både barnet og klassen, er eksempler på udfordringer, som
bringer nogle lærere på kanten af, hvad de finder, er ret og rimeligt i forhold til deres værdier og
grundlæggende antagelser. Koblet med dimensionen Historien – som samlebegrebet for organisationens akkumulerede, retrospektive erfaringer og erindringer – kan det forklares, hvorfor ganske
mange lærere og pædagoger udtrykker tab og tristhed herover, stillet over for situationer, der
opleves som ubærlige. Erindringer og værdier, knyttet til professionens grundlæggende antagelser
og normer, rummer stærke følelsesmæssige aspekter, som får stor betydning for forandringsprocessen. Åbenhed og dialog om dette betones som meget vigtige af samtlige aktører og særligt af
lærere og pædagoger, som er lykkedes godt med at samarbejde om inklusionen.
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Sammenfattende for ovenstående, opsamlende blik på undersøgelsen af inklusionsindsatsen 2012
– 2015 kan der peges på den helt afgørende betydning af det, der kan benævnes strategisk tydelighed og operationel orientering. Begge begreber knytter sig til samtlige modellens variable og
dimensioner, idet ændringsagenten – ikke uden grund placeret i analysemodellens centrum – spiller en helt afgørende rolle: både i form af forvaltningsniveauet og i form af skolens ledelse.
I den gennemførte analyse betones igen og igen betydningen af ændringsagentens bidrag til fokus,
orientering og tydelighed i forståelse af opgaven og i kommunikation herom. Sådanne bidrag vurderes i mange udsagn som årsagen til, at meget lykkes og er i god udvikling. Men mange udsagn
efterlyser også sådanne bidrag og forklarer tilsvarende vanskeligheder og frustrationer med fraværet af det, der skal samle alle om opgaven.
Igennem analysens 6 temaer er der bl.a. identificeret sådanne modsætninger mellem intentioner
og resultater – såkaldte ’sprækker’. Ved hjælp af analysemodellens variable og dimensioner kan
der også i det fremadrettede arbejde med organisationens udvikling af inklusionsarbejdet ske en
tydeliggørelse af både karakteren og kontekstafhængigheden af de styrker og udfordringer, muligheder og begrænsninger, som aktørerne oplever i forandringsprocessen.
Igennem en tydeliggørelse og erkendelse af karakteren af styrker og udfordringer, muligheder og
begrænsninger og deres afhængighed af konteksten, ligger tilsvarende de gode muligheder for at
udskille en generativ viden om inklusionsindsatsen og herudfra, at systematisere det fremadrettede inklusionsarbejde på skolerne.
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Bilag
Bilag 1 : Leavitt-Ry – modellen:
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Bilag 2 Datagrundlag

Aalborg Kommunes Skoleafdeling har i opdraget til evaluator fremhævet, at:
”Evalueringen er en afdækning af de involverede aktørers erfaringer, oplevelser og vurdering af
inklusionsindsatsen i Aalborg Kommunes skolevæsen 2012-2015.”
Med henblik på at afdække ovennævnte, trækker evalueringen på kvalitative såvel som kvantitative evalueringsværktøjer. Helt konkret har vi i forbindelse med evalueringen afholdt 12 fokusgruppeinterviews; seks i 2012 og seks i 2015. Derudover har vi gennemført tre spørgeskemaundersøgelser; et i 2012 og to i 2015. Endeligt har vi foretaget en triangulering af data, samt sammenholde
resultaterne fra 2012 med resultaterne fra 2015 med henblik på udvikling af/ændring i:
◦
◦
◦
◦

◦
◦

Skolernes inklusionsberedskab
Skolernes mulighed for råd og vejledning fra Skoleafdelingen
Forældresamarbejdet i forhold til inklusion og inklusionsindsatsen
Lærerne, pædagogernes og ledelsens oplevelse af:
◦ Elevernes trivsel og læring
◦ Forældreopbakning, forældreinddragelse og forældreinitiativer.
Kompetencer på skolerne
Kulturen på skolerne. Elementer i ’skolekulturen’, der fremmer eller hæmmer udvikling af
inklusionsberedskabet på skolerne.

Disse temaer har i 2012 såvel som i 2015 været styrende for indsamlingen af data. Af nedenstående tabel ses den samlede oversigt over de dataindsamlingsaktiviteter, som er blevet afholdt i forbindelse med evalueringen.
Tabel 1: Overblik over datamateriale, som ligger til grund for evalueringen.
2012
2015
Fokusgruppe interviews I 2012 er der afholdt 6 semistruktuI 2015 er der afholdt 6 semirerede fokusgruppeinterviews med
strukturerede fokusgruppeinterfølgende grupper:
views med følgende grupper:
◦ Lærere og pædagoger (2 in◦ Lærere og pædagoger (2
terviews)
interviews)
◦ Ledere
◦ Ledere
◦ PPR
◦ PPR
◦ Specialundervisere
◦ Inklusionsvejledere
◦ Forældrevalgte bestyrelses◦ Forældrevalgte bestyrelmedlemmer
sesmedlemmer
Spørgeskemaundersøgelser (surveys)

I 2012 er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medar-

I 2015 er der gennemført to
spørgeskemaundersøgelser. En
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bejdere ved skolerne samt forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. De
forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer fik særlige spørgsmål, rettet
til denne gruppe

I alt 3.312 personer har modtaget en
invitation til at deltage i undersøgelsen. Af dem har 1.735 gennemført
undersøgelsen, svarende til godt
52 %.

blandt medarbejdere ved skolerne samt en blandt forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.
I alt 2746 personer har modtaget
en invitation til at deltage i undersøgelsen blandt medarbejderne. Af dem har 1236 gennemført undersøgelsen, svarende til 44 %.
Alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer er blevet opfordret til at svare spørgeskema
specielt rettet mod denne gruppe. Man har skullet gøre dette
ved selv-oprettelse via en webadresse, hvilket formentlig har
begrænset deltagelsen. 150 bestyrelsesmedlemmer har personer har gennemført undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelserne (surveys):

I 2012 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere ved skolerne, ved
specialskoler samt PPR-personale samt de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. I 2015 blev disse grupper opdelt, og vi har således gennemført to spørgeskemaundersøgelser; en blandt medarbejdere ved skolerne, der nu alene består af lærere og pædagoger samt en blandt forældrevalgte
bestyrelsesmedlemmer.
Enkelte spørgsmål er i 2015 blevet ændret og et antal er blevet tilføjet. Dette er sket pga. ønsket
om et fokus, opdateret til 2015. Disse ændringer medfører imidlertid, at der ikke på alle spørgsmål
i spørgeskemaundersøgelserne kan foretages en direkte sammenligning mellem 2012 og 2015 på
alle elementer i spørgeskemaundersøgelserne.
I 2015-undersøgelsen viste sig den udfordring, at vi ikke kunne distribuere undersøgelsen til alle
skoler. To skoler ’faldt’ derfor nærmest ud af undersøgelse. De har således ikke haft mulighed for
at deltage i undersøgelsen. Udfordringen var af en teknisk karakter, som desværre ikke var mulig
at overkomme.
Fokusgruppeinterviewene:

I 2012 blev der i alt afholdt seks semistrukturerede fokusgruppeinterviews. To interviews med
lærere og pædagoger, et med ledere, et med specialundervisere, et med PPR samt et interview
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med forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. I 2015 er der ligeledes afholdt seks fokusgruppeinterviews. Som i 2012 er der afholdt to interviews med lærere og pædagoger, et med ledere, et med
PPR samt et interview med forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Forskelligt fra 2012 er, at der i
2015 er afholdt et interview med inklusionsvejledere i stedet for specialunderviserne.
Vi har valgt at afholde fokusgruppeinterviews frem for interviews med enkeltpersoner, for at belyse ovennævnte temaer gennem drøftelser og refleksioner mellem de forskellige interviewpersoner og derved opnå en mere dynamisk proces. Fokus i interviewene var at undersøge ovennævnte
temaer ud fra tre perspektiver; hhv. aktør-, struktur- og ressourceperspektivet.
Af nedenstående tabeller ses en oversigt over hvilke interviews, der er blevet afholdt, samt en
oversigt over de interviewpersoner, som har deltaget.
Tabel 2: oversigt over fokusgruppeinterviews 2012
Nr.
Fokusgruppe
Deltagere
1
Lærere og pædagoger
8
2
Lærere og pædagoger
8
3
4
5
6

Ledere
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
PPR
Specialundervisere

6 ledere
6 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer
6 psykologer
6 specialundervisere

Tabel 3: oversigt over fokusgruppeinterviews 2015
Nr.
Fokusgruppe
Deltagere
1
Lærere og pædagoger
2 pædagoger
3 lærere
2
Lærere og pædagoger
4 pædagoger
3 lærere
3
4
5

Ledere
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
PPR

6

Inklusionsvejledere

6
4 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer
5 psykologer
1 talepædagog
1 ergoterapeut
1 socialrådgiver
8 inklusionsvejledere
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