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Indledning 
Denne rapport er opdelt i to delrapporter, Projekt A og Projekt B, der kan læses uafhængigt af hinan-

den. 

Projekt A omhandler følgeforskningsprojektet ’Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvik-

ling af inkluderende praksis’, der har til formål at undersøge Ballerup Kommunes og Professionshøj-

skolen UCC’s samarbejde om inklusionsformidleruddannelsen som led i udviklingen af inkluderende 

praksis på børne- og unge området. Formålet med projekt A er at undersøge inklusionsformidlerud-

dannelsens betydning for udvikling af den inkluderende praksis i Ballerup Kommune. 

Projekt B omhandler PPR’s indsats med udvikling af ’Det Pædagogiske Notat’ som et pædagogisk ana-

lyseredskab til udvikling af inkluderende praksis. Formålet med Projekt B er at undersøge, hvordan 

Ballerup kommunes skoler arbejder med ’Det Pædagogiske Notat’ og dette arbejdes betydning for ud-

vikling af inkluderende praksis. 
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Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens be-

tydning for udvikling af inkluderende praksis  

1.0 Resumé  
Undersøgelsen sætter fokus på inklusionsuddannelsens betydning for udvikling af inkluderende prak-

sis på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune. Den peger på en lang række betingelser, mulighe-

der og barrierer, med betydning for de fremtidige udviklingsmuligheder. Projektet er relevant for Bal-

lerup Kommune, men formentlig også for andre kommuner, der kan spejle sig i projektet og måske 

inspireres. 

Uddannelsen af inklusionsformidlere har på mange måder medvirket til udviklingen af inkluderende 

praksis på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune. Inklusionsformidleruddannelsen er et cen-

tralt og omfattende tiltag i Ballerup Kommunes inklusionsstrategi, som indbefatter en række andre 

tiltag, der har til hensigt at fremme inklusion på børne- og unge området 1. Inklusionsformidleruddan-

nelsen skal ses i sammenhæng med en vifte af andre indsatser, der samlet set ser ud til at have bevæ-

get praksis i en mere inkluderende retning. Et væsentligt tegn på dette er for eksempel, at man nu i 

mange institutioner arbejder målrettet med inklusion. Tideligere var medarbejderne mere skeptiske 

og forbandt overvejende inklusion med besparelser. Mange steder ser der ud til at være skabt en mere 

positiv og nuanceret holdning til inklusionsstrategien på trods af, at udfordringerne er mange. Ledere 

og kolleger på børneområdet giver udtryk for, at det fælles fokus på inklusion i kommunen har med-

ført et mere anerkendende børnesyn og at færre børn henvises til PPR. 

Undersøgelsen viser at inklusionsformidlerne generelt er tilfredse med det teoretiske indhold i ud-

dannelsen, men giver udtryk for, at uddannelsen med fordel kunne fokusere mere på praktiske red-

skaber og det konkrete arbejde med at formidle og implementere en inklusiv pædagogik. 

I praksis oplever inklusionsformidlerne, at kunne gøre en stor forskel gennem rådgivning og sparring. 

Inklusionsformidleruddannelsen har givet dem viden om helhedsorienterede og anerkendende ideer 

og metoder til at udfordre en dominerende individ- og problemorienteret tænkning i institutionerne. 

Mange deler deres viden med forældre, kolleger og ledere og spiller en central rolle i udviklingen af 

inkluderende praksis. De møder også en del modstand fra kolleger og forældre, og nogle føler sig alene 

som repræsentanter for værdifuld, men besværlig tænkning. Den uformelle sparring, drøftelser med 

kolleger i pauser og frikvarterer synes at være af stor betydning for formidlingen til kolleger. Nærhed, 

tillid og et kendskab til børn og voksne er af afgørende betydning for inklusionsformidlingens succes. 

Nærhed er afgørende for, om inklusionsformidlerfunktionen bliver bragt i spil. På dagtilbudsområdet 

er der stor modstand mod at modtage rådgivning fra en person, som ikke er en del af den faste perso-

nalegruppe, og inklusionsformidlerne oplever derfor at blive afvist, når de forsøger at indgå aftaler om 

rådgivning, ligesom de ikke bliver kontaktet, når medarbejdere oplever inklusionsudfordringer.  

Inklusionstanken ser ud til at harmonere bedre med socialpædagogiske ideer og praksisser på dagin-

stitutions- og fritidsområdet end med eksisterende praksis og de faglige målsætninger på skoleområ-

                                                             

1
 Der kan læses mere om Ballerup Kommunes indsatsområder på http://www.ballerup.dk/get/55895.html 

 

http://www.ballerup.dk/get/55895.html
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det. Der stilles således forskellige krav til inklusionsformidlerne, i de forskellige kontekster de arbej-

der i.  

Inklusionsformidlerrollen viser sig at være krævende, og det stiller store krav til ledelse og organise-

ring i en lang række forhold, hvis uddannelsen af formidlerne skal have den tilsigtede effekt. 

2.0 Introduktion til undersøgelse A 
I delrapport A undersøges hvilken betydning inklusionsformidleruddannelsen som opkvalificering og 

led i den kommunale udviklingsstrategi har for udvikling af inkluderende praksis. Undersøgelsen er et 

led i samarbejdet mellem UCC og Ballerup Kommune, som siden 2005 har drejet sig om udvikling af 

inkluderende praksis på børne- og ungeområdet. I 2006 trådte anbringelsesreformen i kraft. Den be-

tød at kommunerne blev forpligtede til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik for at sikre 

sammenhængen mellem det generelle og det forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over-

for børn og unge i udsatte positioner. Ballerup Kommune gennemførte fra 2005 udviklingsprogram-

met ’Et godt børneliv – et fælles ansvar’, som omhandler alle dagtilbud, skoler og andre kommunale 

institutioner, som arbejder med og for børn og unge fra 0 – 18 år. Formålet med udviklingsprogram-

met "Et godt børneliv – et fælles ansvar" er at støtte sundhedsplejen, PPR, dag- og fritidsinstitutioner 

samt skoler i bestræbelserne på, at børn og unge med særlige behov (0 – 18 år) kan blive længst mu-

ligt i eget hjem, i egen daginstitution og på egen skole, og at deres generelle og specifikke behov bliver 

tilgodeset bedst muligt. 

Som en del af ’Et godt børneliv – et fælles ansvar’ har UCC og Ballerup Kommune i perioden 2006-2011 

udviklet og gennemført Inklusionsformidleruddannelsen for ca. 75 udvalgte medarbejdere i Ballerup 

Kommune. Deltagerne har primært været lærere og pædagoger, men også andre professionelle inden 

for børne- og ungeområdet, fx enkelte sundhedsplejersker og pædagogiske ledere.  

Formålet med uddannelsesforløbet er bl.a., at den studerende:  

• erhverver sig en integreret teoretisk og professionsrettet viden om og indsigt i inklusive og 

eksklusive processer i skole og fritid, som bygger på både national som international forskning. 

• erhverver sig viden og kundskaber om børn med særlige behov i såvel et individuelt, som et 

socialt og samfundsmæssigt perspektiv. 

• udvikler handlekompetencer i at kunne medvirke til at styrke inklusiv praksis på daginstituti-

ons-, skole- og fritidsområdet – herunder iværksættelse af udviklingsprojekter. 

Forløbene har taget udgangspunkt i to moduler fra diplomuddannelsen i specialpædagogik: Samfund 

og Specialpædagogik og Individ og Specialpædagogik  

Uddannelsesforløbet er opbygget på en sådan måde, at de studerende får mulighed for at omsætte 

teori til egen praksis ved at: 

• de enkelte undervisningsgange følges op af studiegruppeaktivitet, der knytter bånd mellem te-

ori og praksis 

• de studerende undervejs i forløbet initierer eller på anden måde involveres i et forsøgs- eller 

udviklingsprojekt i egen institution 
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• eksamensprojektet er et lokalt udviklingsprojekt 

 

Udover inklusionsformidleruddannelsen modtager formidlerne løbende tilbud om opkvalificerende 

efteruddannelse. 

Ca. 75 deltagere har gennemført uddannelsen. To tredjedel har været uddannet i mindst et par år og 

de benævnes i rapporten som ’erfarne’ inklusionsformidlere. Den sidste tredjedel, med benævnelsen 

’nye inklusionsformidlere’, har først afsluttet uddannelsen i foråret 2011 og kort tid efter at enkelte af 

dem har deltaget som informanter i undersøgelsen. 

Ideen med inklusionsformidleruddannelsen har været at udvalgte medarbejdere uddannes med hen-

blik på at kunne varetage centrale funktioner i udviklingen af inkluderende praksis. Disse funktioner 

er udgangspunkt i formålet for ”Et godt børneliv – et fælles ansvar” formuleret en arbejdsbeskrivelse 

for inklusionsformidlere2. De væsentligste punkter, arbejdsbeskrivelse og arbejdsopgaver refereres i 

det følgende. 

Arbejdsbeskrivelse for inklusionsformidlere 

Inklusionsformidlerne skal arbejde ud fra Ballerup Kommunes barnesyn og definition af begreberne 

anerkendelse og inklusion. I samarbejde med ledelsen er inklusionsformidleren således omdrejnings-

punkt for et tværfagligt samarbejde om den inkluderende og anerkendende praksis. 

Inklusionsformidlernes arbejdsområder er: 

 Inklusionsformidlerne skal arbejde målrettet med at udvikle en pædagogisk praksis, der frem-

mer inkluderende pædagogik og dannelsen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber. 

 Inklusionsformidlernes rolle er af forebyggende karakter med fokus på udvikling af det pæda-

gogiske arbejde inden for almenområdet. 

 Inklusionsformidleren skal medvirke til at igangsætte projekter, der sikrer en højere grad af in-

klusion. 

 Inklusionsformidleren skal i samarbejde med ledelsen tilrettelægge processer, hvor den inklu-

derende og anerkendende praksis indgår i de mål, der bliver sat for det pædagogiske arbejde i 

dagtilbud, klubber og skoler. 

Inklusionsformidlerfunktionen varetages af en medarbejder fra dagplejen, pædagoger på 0-5 års om-

rådet, BFO3-pædagoger, klubpædagoger, lærere, sundhedsplejersker samt en PPR medarbejder. Der er 

så vidt muligt uddannet en lærer, en pædagog (0–5-års området) samt en BFO-pædagog i hvert di-

strikt. Inklusionsformidleren i sundhedsplejen skal dække tre distrikter. Det samme skal de tre klub-

pædagoger. PPR og dagplejen har hver en inklusionsformidler, der kan tilkaldes/inviteres ad hoc.  

 

Inklusionsformidlernes arbejdsopgaver 

                                                             

2
 http://www.ballerup.dk/get/55894.html 

3
 BFO står for Ballerup Fritidsordning. BFO modtager børn i alderen 6-9 år. 
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Arbejdsopgaverne og deres udførelse kan variere, men konkret skal de defineres i samarbejde med de 

respektive ledere, der arbejder med børn og unge. 

Arbejdsopgaverne udføres dels i egen institution/skole/afdeling dels i distriktet i samarbejde med 

andre inklusionsformidlere og deres ledere. 

Hvis det er muligt tilknyttes inklusionsformidleren til andre ressourcepersoner, der også arbejder med 

inklusion. 

Arbejdsopgaverne er følgende:  

  gennem dialog at støtte medarbejdere i at holde fokus på den kontekst, børnene er i. 

  i almenmiljøet at arbejde med relationer mellem medarbejdere og børnene/de unge, samt 

mellem børnene indbyrdes. 

 i almenmiljøet at arbejde med reflekterende processer i det pædagogiske arbejde, med henblik 

på udvikling af en inkluderende og anerkendende praksis både hvad angår tilrettelæggelse af 

indhold og arbejdsformer. 

 deltage i netværksgrupper, bestående af inklusionsformidlere og lokale projektledere i distrik-

tet, bl.a. med det formål at være med til at skabe overblik og helhed i de pædagogiske indsat-

ser. 

 samarbejde med programledelsen om at støtte hensigter og formål med udviklingsprogram-

met. 

Kontakt 

Inklusionsformidleren kan kontaktes, når en medarbejder har brug for sparring omkring udvikling af 

det inkluderende læringsmiljø. Inklusionsformidleren tager egne initiativer. For at få skabt kontakt 

kan nedenstående ’procedure’ følges: 

1. En medarbejder ønsker kontakt til en inklusionsformidler: Egen leder kontaktes, lederen kontakter 

inklusionsformidleren, inklusionsformidler kontakter egen leder, der afsættes tid til opgaven, inklusi-

onsformidleren kontakter medarbejder, inklusionsformidler går i gang med opgaven4 

2. Inklusionsformidler tager egne initiativer: Aftales med egen leder/ledere i distriktet, der afsættes 

tid til opgaven og inklusionsformidleren går i gang med opgaven 

Ressourcetildeling 

Hver inklusionsformidler får tildelt en akkord på 80 timer pr år til arbejdet. Disse timer dækker også 

møder og transport.  

Fordelingen af timer til forskellige opgaver er som følger: 

                                                             

4
 Arbejdsbeskrivelsen kan læses i sin fulde længe på Ballerup Kommunes hjemmeside: 

http://www.ballerup.dk/get/55894.html 
 

http://www.ballerup.dk/get/55894.html
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Samarbejde, fortrinsvis med pædagogiske medarbejdere om læringsmiljøet (jvf. arbejdsopgaverne): 

50 timer 

Møder: 18 timer 

 Deltagelse i netværksgrupper med andre inklusionsformidlere i distriktet. 

 Deltagelse i netværksgrupper med alle inklusionsformidlere i 

 Ballerup Kommune og programledelsen. 

 Deltagelse i netværksgrupper med lokale projektledere. 

Samarbejde med programledelsen: 4 timer 

Samarbejde med de respektive ledelser: 8 timer 

2.1 Forskningsspørgsmål 
Dette følgeforskningsprojektet har til formål at undersøge effekter af de gennemførte uddannelsesfor-

løb. Der fokuseres på, hvilken betydning uddannelsen har på den praksis, de deltagende virker inden-

for.  

Følgeforskningsprojektet vil søge at afdække følgende spørgsmål: 

1. Hvordan oplever inklusionsformidlere, at uddannelsen ruster dem til at styrke den inkluderen-

de praksis på deres arbejdsplads?  

2. Hvordan oplever inklusionsformidlerne mødet med praksis med særlig fokus på videreudvik-

ling af den inkluderende praksis? 

3. Hvordan oplever kolleger og ledere, at inklusionsformidlerfunktionen bidrager til videreudvik-

ling af arbejdspladsen med særlig fokus på den inkluderende praksis?  

4. Hvordan oplever andre fagpersoner, at inklusionsformidlerfunktionen bidrager til videreudvik-

lingen af arbejdspladsen med særlig fokus på inkluderende praksis? Andre fagpersoner’ dækker 

over personer, som har en særlig funktion i forhold til at understøtte børn i udsatte positioner 

fagligt, socialt eller begge veje. Det kan eksempelvis være støttepædagoger, sprogpædagoger, 

naturformidler, mellemledere og folk, som er tilknyttet taskforce eller ressourcecentre fx AKT-

vejleder.  

I forhold til alle fire spørgsmål er opmærksomheden rettet mod fremmende såvel som hæmmende fak-

torer i forhold til udvikling af inkluderende praksis. 

Dette følgeforskningsprojekt udspringer af et ønske om at frembringe viden, der bidrage til videreud-

viklingen af inkluderende praksis i Ballerup Kommune. En anden intention er at den frembragte viden 

kan biddrage til en mere generel diskussion af uddannelse og kompetenceudviklingsstrategier, der kan 

inspirere og kvalificere udviklingen af inkluderende praksis i andre kommuner. 

2.2Undersøgelsesdesign og udvælgelse af informanter5 
Undersøgelsen er kvalitativ og baseret på 6 fokusgruppeinterview, ca. 35 informanter, med pædagoger 

og lærere og 12 solointerview med inklusionsformidlernes ledere. Udover interviewene inddrages en 

                                                             

5
 Metodeovervejelserne er udfoldet yderligere i Appendiks 1  
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mindre spørgeskemaundersøgelse gennemført i projektets indledende fase. I spørgeskemaundersø-

gelsen indgår 29 inklusionsformidlere, der i besvarelsen af spørgeskemaet forholder sig til i hvilken 

grad de oplever at varetage de forskellige inklusionsformidlerfunktioner (jf. Appendiks 2). De udfyldte 

spørgeskemaer har inspireret følgeforskningsprojektets design og den inddrages kvalitativt til at ud-

folde og nuancere temaer i de kvalitative interviews. Spørgeskemaundersøgelsen anvendes som et 

kvalitativt udtryk for tegn og tendenser i varetagelsen af inklusionsformidlerfunktionerne.              

Følgende kriterier for udvælgelse og design blev opsat i undersøgelsens indledende fase: 

1. Det blev valgt at undersøgelsen skal fokusere på de professionelles perspektiv og inklusionsfor-

midlernes samarbejde med ledere, kolleger og andre ressourcepersoner, hvorfor disse grupper 

inddrages i undersøgelsen. Det kunne også have været relevant at inddrage elever, forældre og 

PPR, men på grund af de økonomiske rammer for undersøgelsen blev det besluttet udelukkende at 

fokusere på de professionelles perspektiv og samarbejde.  

         

2. Der skelnes mellem nye og erfarne inklusionsformidlere, da det antages at de er forskellige steder i 

forhold til udviklingen af inklusionsformidlerfunktionen og -rollen. For at få indblik i de særlige 

udfordringer der netop knytter sig til enten at være ny eller erfaren inklusionsformidler er under-

søgelsen opdelt i to. Begge dele inddrager og fokuserer på inklusionsformidlere og deres samar-

bejde med kolleger, ledere og andre ressourcepersoner 

 

3. Alle distrikter og institutionstyper ønskedes repræsenteret i undersøgelsen. Ligeledes skulle alle 

kommunens forskellige slags distrikter inddrages Derudover inddrages professionelle fra alle in-

stitutionstyper, dvs. daginstitution, BFO, skole og klub, i undersøgelsen på baggrund af en hypotese 

om at inklusionsformidlerfunktionen fortolkes og udføres forskelligt afhængigt af institutionstype 

og profession. Denne spredning er ønskelig for at få indblik i de forskellige og udfordringer inklu-

sionsformidlerne står overfor lokalt i forskellige situationer og praksisformer. 

 

4. Udvælgelsen af inklusionsformidlere til fokusgruppeinterview er foretaget af Ballerup Kommune, 

som har, indenfor ovennævnte kriterier, valgt ud fra yderligere et kriterium om, hvem de mente 

var bedst til at italesætte deres muligheder og begrænsninger som inklusionsformidlere.  

Praktiske udfordringer i udvælgelse og gennemførelse 

En konsulent og tovholder for inklusionsformidlere i Ballerup Kommune koordinerede udvælgelsen af 

informanter og arrangerede tid og sted for interviewene. Det viste sig at være en krævende proces at 

komme i kontakt med de udvalgte informanter og finde tidspunkter for interviewene, hvor alle kunne 

deltage. Udvælgelsen blev derfor præget af en pragmatisk tilgang, hvor det der var muligt indgik sam-

men med de formulerede kriterier Således blev nogle af de først udvalgte inklusionsformidlere udskif-

tet. Derudover blev inklusionsformidlerne af praktiske grunde bedt om at hjælpe med at udvælge nog-

le kolleger som havde mulighed for og lyst til at deltage. Dette kan have haft den betydning at de kolle-

ger der blev udvalgt af inklusionsformidlere, var mere positive over for inklusionsformidlingen end 

andre, mere tilfældigt udvalgte kolleger ville være. Det kan således udgøre en vis skævvridning af, da 

der muligvis er færre kritiske stemmer pga. denne pragmatiske udformning af udvælgelsesprocessen. 

Der deltog færre informanter i undersøgelsen end først planlagt pga. sygdom og andre praktiske for-

hindringer. I figur 1 og 2 er det planlagte antal skrevet i parentes og det faktiske antal uden for paren-
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tes.  Dog er informanter fra alle institutionstyper, professioner og distrikter repræsenteret som ønsket. 

Frafaldet har muligvis betydet at institutioner og distrikter ikke er lige repræsenteret i undersøgelsen, 

da de ikke har fået lige meget taletid under interviewene. 

Fig. 1. Interviews omhandlende nye inklusionsformidleres arbejde 

Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Solointerview 

8 Nye inklusionsfor-

midlere  

8 Kolleger til nye inklu-

sionsformidlere  

4 Ressourcepersoner til 

nye inklusionsformidlere 

6 Ledere til nye in-

klusionsformidlere  

2 fra daginstitution 

2 fra BFO  

2 fra klub 

2 fra skole  

 

2 fra daginstitution 

2 fra BFO  

(2)1 fra klub 

(2)1 fra skole 

(2)1 fra daginstitution 

(2)1 fra BFO  

(2)1 fra klub 

(2)1 fra skole  

 

2 fra daginstitution 

1 fra BFO  

1 fra klub 

2 fra skole 

  

Fig. 2. Interviews omhandlende erfarne inklusionsformidleres arbejde 

Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Solointerview 

8 erfarne inklusions-

formidlere  

8 kolleger til erfarne 

inklusionsformidlere  

8 ressourcepersoner til 

erfarne inklusionsformid-

lere 

6 Ledere til nye in-

klusionsformidlere  

 2 fra daginstitution 

(2) 1 fra BFO  

(2) 1 fra klub 

 2 fra skole  

 

2 fra daginstitution  

(2)1 fra BFO  

(2)0 fra klub 

(2)3 fra skole  

(2) 1 fra daginstitution 

(2) 1 fra BFO  

(2) 1 fra klub 

(2) 0 fra skole  

 

2 fra daginstitution 

1 fra BFO  

1 fra klub 

2 fra skole 

 

3.0 Analyse  
Analysen er struktureret efter de fire forskningsspørgsmål. Hvert spørgsmål besvares i forhold til de 

fire institutionsområder, der indgår i undersøgelsen - dagtilbud, skole, BFO og Klub. Analysestrategien 

har været at gennemlæse de transskriberede interviews, at samle de mange udsagn under temaer for 

at skabe overblik over de mange stemmer i interviewene ved at give et sammenkog af de forskellige 

meninger.  
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3.1 Hvordan oplever inklusionsformidlerne, at uddannelsen ruster dem til 

at styrke den inkluderende praksis på arbejdspladsen? 
3.1.1 Dagtilbud  

Pædagogerne i dagtilbud har generelt haft en positiv oplevelse af inklusionsformidleruddannelsen. En 

erfaren inklusionsformidler lægger især vægt på, at uddannelsens tilrettelæggelse har givet ro og tid 

til at fordybelse, hvilket har givet hende overblik i forhold til inklusionsformidleropgaven: "Jeg synes, 

at det var godt, at uddannelsen var bygget op med syv uger og en pause, hvor man var tilbage på arbejde 

og fik fokus på, hvad man skulle arbejde med bagefter. Det var rigtig dejligt at være fuldtidsstuderende", 

fortæller hun. 

En anden erfaren inklusionsformidler fremhæver som en barriere i inklusionsarbejdet, at uddannelsen 

ikke har rustet hende til at formidle inklusion og skabe kontakt til de øvrige medarbejdere med dette 

fokus. Hun oplever at det teoretiske fundament er i orden; men at der mangler en dimension i forhold 

til det efterfølgende arbejde, som ikke alene er et spørgsmål om teoretisk viden om inklusion; det er 

også et spørgsmål om, hvorledes denne viden bringes i spil i praksis. Hun giver udtryk for, at der i sær-

lig grad er brug for viden om kommunikation og forandringsprocesser, redskaber og afklaring af ind-

satsen. Hun siger: "Uddannelsen har været god. Jeg har lært meget; men jeg ville gerne have mere vejled-

ning og lære, hvordan jeg sælger mig selv bedst muligt. Det har jeg haft svært ved at finde ud af.”  

Det gode inklusionsbudskab, som man inklusionsformidleren brænder for og gerne vil ud med, er ikke 

i sig selv en døråbner i forhold til andre institutioner. Både nye og erfarne inklusionsformidlere giver 

udtryk for, at de mangler et redskab til at blive lukket ind i de daginstitutioner, hvor de ikke selv er en 

del af den faste personalegruppe. Derfor giver flere udtryk for, at det vil styrke inklusionsformidler-

funktionen, hvis vejlednings- og formidlingsaspektet bliver yderligere prioriteret i uddannelsen.  

Den viden, som deltagerne har fået gennem uddannelsen, har rustet inklusionsformidlerne til at kunne 

gå ud med større autoritet og formidle inklusionstanken:  

"At være på uddannelse var interessant og spændende, og det, jeg kunne bruge uddannel-

sen til, var, at jeg kunne gå ud med en anden autoritet og tale om inklusion. At gå ud med 

en anden selvbevidsthed, fordi jeg har den nyeste viden på området.  At få et nyt sprog og 

en ny tænkning om hvordan vi italesætter børnene. Det gavner meget, at man ikke i det 

daglige understøtter den forkerte vej. At tale til og tale om ændrer meget." 

Det har betydning for inklusionsformidlernes selvopfattelse, at de føler, at de med uddannelsen har 

fået stor viden om inklusion. Desuden gives der udtryk for, at det har styrket inklusionsformidlerne i 

deres videre arbejde, at de har den nyeste viden inden for feltet og at denne viden bidrager til at skabe 

positive forandringer.  

3.1.2 Skole 

Inklusionsformidlerne blandt lærerne giver udtryk for, at uddannelsen har givet et godt udbytte og har 

haft stor betydning for, hvordan de ser på børn, der er i vanskeligheder. Den store forskel i forhold til 

tidligere er, at man ikke ser isoleret på barnet, men nu ser på barnet i sin kontekst. En erfaren inklusi-

onsformidler fortæller, at ”uddannelsen fik vendt det hele på hovedet.” Uddannelsen har derved bidra-

get til at ændre tilgangen til børnene på skolerne. Denne ændring opleves som en mærkbar og drastisk 

ændring i forhold til den tidligere tilgang, som i højere grad var individorienteret. Inklusionsformidle-
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ren giver også udtryk for, at denne nye tilgang er relevant idet ”det er vigtigt at se barnet fra et aner-

kendende perspektiv, at man ser ressourcerne.” Netop et øget fokus på ressourcer er blevet styrket gen-

nem uddannelsen og har medvirket til en ændring i tilgangen til børnene, fortæller en inklusionsfor-

midler. 

På skoleområdet fortæller inklusionsformidlerne, at kommunen har understøttet funktionen ved at 

tilbyde opfølgende kurser. Særligt fremhæves et 40-timers udviklingskursus, som ikke var en del af 

inklusionsformidleruddannelsen, men som var meget givende i forhold til at kunne udvikle, sparre og 

træne færdigheder og metoder. Udviklingskurset vægtede i særdeleshed sparring og deltagerne var i 

supervisionsgrupper. En inklusionsformidler fortæller: ”Det handler meget om sparring. Vi har været i 

supervisionsgrupper, som mødes jævnligt, hvor vi træner og udvikler de her metoder. Det giver rigtig god 

mening oven på inklusionsformidleruddannelsen. Det ville være godt at tænke ind i forhold til alle.”  

Samme inklusionsformidler fremhæver, at hun har været glad for at blive styrket i sin teoretiske viden 

om inklusion. Men også hun har savnet konkrete redskaber til at håndtere de praktiske udfordringer i 

hverdagen. Hun giver udtryk for, at ”det rent praktiske synes jeg måske manglede. Jeg skulle bruge me-

get tid på at opsøge redskaber. Derfor er jeg rigtig glad for redskabskasserne, som nu er kommet.” Der er 

her tale om en række pædagogiske redskaber der findes i Ballerup Kommunes Pædagogisk Notat som 

er fokus for delrapport B. 

Inklusionsformidleren giver udtryk for, at den teoretiske del i uddannelsen er velrepræsenteret. Men 

hun oplever, at der mangler redskaber i forhold til at føre teorien ud i praksis. Dette synspunkt deles af 

flere inklusionsformidlere på skoleområdet og det nævnes i denne forbindelse også, at det er ”et tungt 

kors at bære”, at være frontfigur og forgangsmand/-kvinde på en hel skole i forhold til den inkluderen-

de tankegang og metode.  

Både i forhold til udviklingskurset og i forhold til redskabskasserne har flere inklusionsformidlere på 

skoleområdet oplevet, at kommunen har været åben for at supplere med kurser i forhold til de ønsker 

og behov, der har været. Flere har deltaget i udviklingsarbejde på kommunalt plan og har således op-

levet, at blive hørt og have medindflydelse i processen som repræsentanter fra praktikerniveauet.  

3.1.3 BFO 

Ingen af de interviewede BFO-pædagoger har ytret sig i forhold til inklusionsformidleruddannelsen, 

men har anlagt andre fokuspunkter. 

3.1.4 Klub  

Samlet set giver inklusionsformidlerne inden for klubområdet udtryk for, at de har været glade for 

uddannelsen, som har givet dem et godt udbytte. Det er, som en medarbejder udtrykker det, ”rart at få 

et fagligt indhold på mine tanker.”  Inklusionsformidlerne oplever, at uddannelsen har klædt dem på 

teoretisk og har dannet grobund for faglig sparring samt at kunne dele viden og erfaringer med kolle-

ger. Desuden oplever inklusionsformidlerne, at den teoretiske vinkel i inklusionsformidleruddannel-

sen udbyggede tidligere tilegnet viden og bidrog til at sætte gang i en proces i praksis. En klubpædagog  

som er erfaren inklusionsformidler fortæller, at uddannelsen: " […] har givet en god ballast i forhold til 

ens kolleger og den måde vi kan hjælpe hinanden med at dele viden og erfaringer.” 

Der gives dog også udtryk for, at der har været for stort fokus på eksamen især i første modul, hvor det 

kunne have været mere interessant at arbejde med handleplaner. Flere ønsker også en mere detaljeret 
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plan for, hvad man skal stille op, når man er tilbage i praksis med hovedet fyldt med ideer og tanker. 

Hvordan kan disse formidles videre til kollegerne, og hvordan kan man iværksætte refleksion i kolle-

gagruppen? 

En klubpædagog, som er ny inklusionsformidler, fremhæver, at uddannelsesforløbet samlet set gav et 

godt udbytte, men at vedkommende savnede klubkonteksten i undervisningen. Dette begrundes med, 

at hverdagen i klubberne er præget af, at de unge kan komme og gå som de vil. Det er et grundlæggen-

de er et anderledes vilkår i forhold til eksempelvis skolen, hvor der er mødepligt. Det kan have betyd-

ning for, om de unge bliver i tilbuddet, når det er svært, eller om de vælger at gå hjem og sætte sig for-

an computeren. En erfaren inklusionsformidler giver udtryk for, at det er særligt svært at formidle 

teorien til folk, som ikke er uddannet inden for det pædagogiske felt. En gruppe som er forholdsvis 

stor på klubområdet. Vedkommende udtrykker, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis man gennem 

uddannelsen blev klædt på i forhold til den efterfølgende formidlingsopgave. Uddannelsens styrke har 

været, at give inklusionsformidlerne en god teoretisk ballast; men at det havde været godt, hvis det i 

løbet af uddannelsen var blevet mere klart, hvilke opgaver man som inklusionsformidler skal løse. 

Ligeledes efterlyses redskaber i forhold til formidling. 

3.1.5 Opsamling på forskningsspørgsmål 1 

Hvordan oplever inklusionsformidlerne, at uddannelsen ruster dem til at styrke den inkluderende praksis 

på arbejdspladsen? 

De interviewede inklusionsformidlere har generelt været glade for uddannelsen, som har givet dem en 

større viden om inklusion. De har oplevet, at uddannelsen har givet dem mod og mere autoritet i for-

hold til at stille sig op foran kollegerne og tale om inklusion. Ligeledes oplever de, at de ved at bringe 

viden fra uddannelsen i spil i praksis, som har kunnet skabe forandringer særligt i forhold til opfatte 

barnet med udgangspunkt i en ressourcetænkning og en anerkendelse af forskelligheder. Derudover 

fortæller mange at uddannelsen også har været spændende og udviklende for dem personligt.   

Inklusionsformidlere med pædagogbaggrund giver udtryk for, at formidlingsdelen bør prioriteres 

yderligere, hvilket formidlerne med lærerbaggrund ikke umiddelbart giver udtryk for. På tværs af pro-

fessioner giver inklusionsformidlerne udtryk for, at uddannelsen har manglet konkrete anvisninger og 

ideer til, hvordan inklusionsopgaven kan løses i praksis både på tværs af institutioner og indenfor 

egen institution. Der gives også udtryk for, at inklusionsformidlerfunktionens indhold med fordel kun-

ne blive bragt mere i spil i uddannelsen. 

3.2 Hvordan oplever inklusionsformidlerne mødet med praksis med særlig 

fokus på videreudvikling af den inkluderende praksis? 
I fokusgruppeinterviewene har der været en tilbøjelighed til, at informanterne har forholdt sig over-

ordnet til inklusionsindsatsen på institutionsniveau mere end de har forholdt sig til inklusionsformid-

lerfunktionen. Svarene afspejler dette og eksempelvis fylder temaer som samarbejde og ledelse en del 

i opfattelsen af indsatsen. 

3.2.1 Dagtilbud 

Introduktionen af inklusion som mål for det pædagogiske arbejde er overordnet set blevet modtaget 

positivt i dagtilbuddene. De adspurgte inklusionsformidlere giver udtryk for, at de har mulighed for at 

gøre en forskel på flere niveauer: 
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 Gennem formelle strukturerede aktiviteter; eksempelvis tilblivelse af læreplaner, deltagelse i 

møder og oplæg på møder. 

 Gennem uformelle samtaler, hvor inklusionsformidlerne oplever at kunne gøre en forskel ved 

at stille spørgsmål til en bestemt praksis og herigennem være med til at ændre praksis. 

 Ved direkte sparring med stuepersonale om en konkret problemstilling.  

En ny inklusionsformidler i et dagtilbud oplever, at hun via sin inklusionsformidlerfunktion er med til 

at præge rammesætningen og udfordre vanetænkningen omkring børnene ved at ” spørge til, hvad de 

har tænkt med det [de/vi gør.]” På denne måde tages praksis op til refleksion og inklusionsformidleren 

oplever at hun bidrager i denne proces omkring at gøre praksis mere inkluderende. Eksempelvis ople-

vede inklusionsformidleren, at hun i forbindelse med et projekt for de 2 – 3-årige bidrog til at starte 

refleksioner over, hvordan dette projekt kunne gøres mere inkluderende ved at stille spørgsmål som: 

”Hvad kan vi lave om, så alle kan være med?” I en situation, hvor pædagogerne på en stue drøftede, 

hvem af børnene som ikke kunne klare at være med til en juleaktivitet. Således blev refleksion over 

egen praksis igangsat, og det resulterede i, at det specifikke projekt blev mere inkluderende. Derved 

fik hun ændret praksis, så det ikke er børnene der skulle tilpasse sig aktiviteten, men aktiviteten, der 

skulle tilpasses børnene. Således sætter inklusionsformidleren løbende fokus på at tilpasse rammer og 

fællesskaber så alle børn har mulighed for at være med. 

Netop arbejdet med at ændre rammer og skabe inkluderende fælleskaber synes at optage de fleste 

inklusionsformidlere. Dette ses både som en tendens i interviewene og i spørgeskemaundersøgelsen, 

hvor 95 % af de erfarne inklusionsformidlere og 100 % af de nye svarer, at de arbejder med at skabe 

inkluderende fællesskaber (jf. Appendiks 2, H 2 ).  

Det er den uformelle, hurtige sparring, som kan være medvirkende til at støtte den inkluderende prak-

sis, fortæller flere inklusionsformidlere. Desuden er der behov for, at inklusionsformidleren har et 

solidt kendskab til den kontekst, der arbejdes inden for og inden for hvilken der skal gives sparring. 

Denne kontekstuelle forståelse samt inklusionsformidlerens tilgængelighed synes altså at have væ-

sentlig betydning for, at det bliver muligt at styrke det inkluderende arbejde i forskellige kontekster og 

praksisser. I den uformelle sparring bliver indsatsen konkret og vedkommende samtidig med at inter-

ventionen kan ske ved at stille spørgsmål til den gængse praksis, hvorved det lægges op til en faglig 

dialog om, hvordan man oversætter inklusionsmålsætningen til handling.   

At den uformelle vejledning har stor betydning og synes at være den mest udbredte vejlednings-

/formidlingsform ses også i spørgeskemaundersøgelsen, hvor 100 % af de nye og 95 % af de erfarne 

inklusionsformidlere svarer, at de i nogen eller stor udstrækning bidrager til at formidle viden og erfa-

ringer om inklusion og inklusionsopgaven gennem uformelle daglige dialoger(jf. Appendiks 2, C 2). 

En erfaren inklusionsformidler oplever, at hun direkte er med til at støtte en proces, som gør en for-

skel for børnene. Hun retter fokus mod, at små ændringer i hverdagen kan gøre en forskel i forhold til 

om et barn kan være med i fællesskabet eller ej. Hun fremhæver også, at det ændrer synet på og opfat-

telsen af et barn, at tale positivt om barnet: ”Det, at ændre sproget, at italesætte tingene på nye måder, 

har været svært for kollegerne. Det nye sprog har givet større arbejdsglæde i arbejdsdagen. Børnene har 

glæde af at vi taler om dem og til dem på en anden måde, hvilket gavner dem på lang sigt.”  

Den pågældende inklusionsformidler oplever, at hun i samarbejde med sin leder, er med til at skabe 

positive forandringer i medarbejdergruppen ved at fokusere på barnets ressourcer. Når et barn omta-
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les positivt og synet på barn og kontekst ændres, medfører det nye handlemuligheder for pædagoger-

ne. De oplever i den sammenhæng succes med at inkludere børn hvis situation de før følte sig afmæg-

tige overfor. Disse succesoplevelser skaber desuden en god stemning på arbejdspladsen, som igen bi-

drager til en positiv stemning overfor børnene og de voksne imellem.  Det har ændret arbejdspladsen 

positivt, at relationerne i personalegruppen prioriteres som et opmærksomhedsområde, for som in-

klusionsformidleren udtrykker det: ”Hvis vi ikke er gode til at inkludere de enkelte voksne og se på de 

enkelte medarbejdere, bliver vi ikke gode til at inkludere børnene.” 

I forhold til struktur fremhæver inklusionsformidlerne, at en fast og synlig struktur er nødvendig for at 

skabe et inkluderende miljø i dagtilbuddene:  

"En afdeling var ikke specielt struktureret. De fik nogle børn, der gik på væggen og hang i 

gardinerne, og pædagogerne rev sig i håret. Så fik de nogle faste projekter. De voksne mød-

te ind og vidste præcis, hvor de skulle gå hen med hvilken gruppe børn. Det gjorde de i en 

lang periode i foråret. Men så gik der sommer i den. Og så røg projekterne. Børnene, som 

trives i det strukturerede miljø, begyndte at gå på væggene og hænge i gardinerne igen. Og 

så måtte man sige, at det kan godt være, at det er sommer, men vi må holde fast i rutinerne. 

Og de voksne fandt ud af, at de også trivedes. De vidste præcis hvad de skulle, og det sendte 

de videre i børnegruppen."  

Fokus på børnenes kontekst medfører fokus på hvordan dagligdagen struktureres, hvilket igen har 

betydning for, hvordan hverdagen planlægges i den pågældende institution. I den forbindelse fremhæ-

ver inklusionsformidleren atter, at en større trivsel blandt børnene også medfører trivsel i personale-

gruppen, ligesom det omvendte er tilfældet. Det er rart for både børn og voksne at vide, hvad de skal 

lave og hvor de skal gå hen.  

Inklusionsformidlerne i dagtilbud giver samstemmende udtryk for, at det er svært at løfte inklusions-

opgaven uden for egen institution. Der bliver ikke lukket op, når de banker på døren. Inklusionsfor-

midlerne er i tvivl om, hvorvidt man skal tvinge sig adgang til en institution, hvor personalet ikke øn-

sker at få besøg. Flere inklusionsformidlere giver udtryk for, at nogle kolleger synes at forveksle inklu-

sionsformidlerens funktion med den traditionelle støttepædagogfunktion, hvor man fjerner barnet og 

dermed problemet fra en gruppe. Dette står i kontrast til inklusionsformidlernes projekt, som handler 

om at skabe ændringer i barnets kontekst, som gør det muligt for barnet at profitere af fællesskabet. 

En ny inklusionsformidler udtrykker det således: "Jeg vil gerne være med; men det er jer, som står for-

rest og skal gøre det. Hvis det også skal hjælpe på den næste børnegruppe, skal I gøre det selv.” 

Inklusionsindsatsen opfattes i nogle faglige miljøer i pædagogverdenen som et spareprojekt. Dette 

kolliderer med idealerne om inklusion, der ikke kun handler om penge, men også f.eks. handler om 

professionel faglighed og om etik ud fra en grundlæggende humanistisk synsmåde, der handler om at 

skabe meningsfulde samfunds- og uddannelsesmæssige deltagelsesmuligheder for alle. 

3.2.2 Skole 

Flere inklusionsformidlere med lærerbaggrund fremhæver, at opbakning fra ledelsen er afgørende i 

forhold til at nå ud til kollegerne. Hos den erfarne inklusionsformidler er fokus centreret om struktur 

og organisering: Udvikling af et ressourcecenter og fokus på hvordan man taler om og til eleverne. En 

erfaren inklusionsformidler fortæller, at der skal fokus på klasseteams og på at arbejde med tænkning 

omkring børn, fællesskaber og inklusion for at komme videre med arbejdet. Derfor er der fokus på 



 

17 
 

vejledning og vejlederens rolle i ressourcecentret på vedkommendes skole. Med den nye tilgang ser 

man barnet i samspil med omgivelserne og gør sig overvejelser over, hvordan man kan ændre barnets 

muligheder ved at ændre i konteksten og ved at anvende et anerkendende perspektiv. Inklusionsfor-

midlerne oplever, at deres opgave er at gå ind og ændre en kultur, som er rodfæstet gennem mange år 

både i forhold til kolleger og forældre. En inklusionsformidler fortæller:   

"Vi har en forældregruppe, der reagerede stærkt på et enkelt barn i indskolingen. Så deltog 

jeg i et forældremøde, hvor jeg lavede et oplæg og brugte lidt fra inklusionsvideoen, som er 

lavet. Og så arbejdede vi med en fiktiv case. Der skete noget med forældregruppen, som be-

gyndte at spørge hypotetisk til, hvad nu hvis der var en i klassen her. Kunne man gøre det 

anderledes? Vi fik sat rigtig mange ting i gang. Og det betød faktisk, at det ikke var nød-

vendigt, at der kom (ekstra)lærere ind i klassen. Forældregruppen bakkede op i stedet for 

at arbejde mod. Det er en kæmpe mulighed at man kan være med til at ændre et barns hi-

storie og skåne barnet for at opleve noget så voldsomt som ekskludering eller et tilbud et 

andet sted. Det giver ar på sjælen at skulle gennem det og noget, man kunne have undgået 

ved at arbejde med konteksten i stedet for." 

Inklusionsformidleren gør en forskel ved at få sat nogle refleksioner i gang hos forældregruppen. Her-

ved bliver det muligt at præsentere inklusionstankegangen og i forældregruppen sammen blive op-

mærksomme på, hvordan man som forældre kan støtte op om den inkluderende praksis. Det opleves 

at have haft en positiv effekt på forældregruppen og dermed også på barnets fremtid og muligheder. 

Det anses for et privilegium at have muligheden for, som inklusionsformidler at ændre på et barns 

muligheder ved at have fokus på konteksten og ikke alene barnet. 

En erfaren inklusionsformidler giver udtryk for, at forældrene er vigtige medaktører i idealet om den 

inkluderende praksis (85 % af de erfarne inklusionsformidlere svarer, at de i stor eller nogen ud-

strækning drøfter inklusionsspørgsmål med forældre, jf. Appendiks 2, B 2). De skal bidrage ved at støt-

te op om initiativer som kvartalsfødselsdage og legegrupper, og de skal bidrage til egne børns forståel-

se af, at det er vigtigt for alle børn, at være en del af en gruppe. Inklusionsformidleren giver udtryk for, 

at forældrene ikke altid har mulighed for at hjælpe; men at langt de fleste forældre bakker op om et 

godt socialt miljø i en klasse.  

Inklusionsformidlerne oplever, at deres indsats gør en stor forskel for de enkelte børn, og de stiller sig 

derfor til rådighed i forhold til deltagelse i forældremøder og teammøder mv. Lærernes kompetencer 

og vilje til inklusion opfattes som afgørende, hvorimod spørgsmålet om ressourcer nedtones. Det er i 

sidste ende tilgangen til tingene som er afgørende for succes:    

"Hvis ikke at viljen hos den enkelte er der og den rette tilgang til barnet er der, så kan man 

poste nok så mange ressourcer på barnet i en klasse og der sker stadig ikke noget.  Hvor-

imod jeg har set masser af eksempler på, at man ikke har fået ekstra ressourcer; men den 

tilgang man har valgt at have til tingene, har ændret det.  Jeg har set eksempler på, at der 

er masser af ressourcer; men gejsten hos dem, som er primus motor, er der ikke helt. Og så 

kan det være ligegyldigt med alle de ressourcer." 

Faglige kompetencer, vilje og evne til at skabe et inkluderende miljø i et team sammenfattes i begrebet 

inklusionspotentiale, som italesættes som noget et klasseteam enten har eller ikke har. Den erfarne 
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inklusionsformidler anser det for spild af ressourcer at forsøge at inkludere et barn i en klasse, hvor 

lærerteamet omkring klassen ikke synes at udvise inklusionspotentiale:  

”Man taler om inklusionspotentiale. Om et klasseteam har inklusionspotentiale. Når der 

skal meldes ressourcer ud til et barn med et behov, tænker man, at så skal det barn være i 

et miljø, hvor de voksne har et højt inklusionspotentiale, for ellers kan det være spild af res-

sourcer. Det er vigtigt at have i baghovedet, når man sammensætter børnegrupper og klas-

ser, for det kan gå grueligt galt.” 

Inklusionsformidlere peger på, at man med Det Pædagogiske Notat (jf. Delrapport B)har fået et godt 

redskab, B6, som kan bruges til vejledning og sparring. B6 tager udgangspunkt i LP-modellen; men 

italesættes som et bedre redskab af inklusionsformidlerne, fordi det eksplicit medtænker lærerkompe-

tencer. Desuden fordrer modellen at lærerne gør sig tanker om elevgruppen, forældregruppen og bar-

nets forældre. Begge inklusionsformidlere er enige om, at B6 fungerer optimalt: ”Jeg synes, at det bliver 

enormt struktureret og giver enormt god mening. Og det er et redskab, vi har at holde hinanden op på, så 

vi kommer hele vejen rundt. Ja, jeg synes endnu ikke, at vi har oplevet, at den[B6] ikke har været givtig, 

hvor vi har brugt det.”  

Inklusionsformidlerne oplever, at arbejdet med inklusion lønner sig, men oplever undertiden også, at 

kollegerne ikke trækker på dem i det omfang, de kunne ønske sig. Derfor udtrykker en af dem et ønske 

om, at få sparket gang i processen ved hjælp af regler og krav oppefra til lærerne om at de skal invitere 

en inklusionsformidler med til møderne hvert halve år.  

For at inklusionen kan lykkes, skal inklusionsformidlerne skærpe deres kompetencer i forhold til spar-

ring, for derigennem at øge kollegernes kompetencer, mener inklusionsformidlerne, som fremadrettet 

har fokus på at gøre op med den gamle kultur. I stedet for at komme ind i klasselokalet og yde støtte, er 

inklusionsformidlerne enige om, at det vil være bedre, at der vejledes uden for lokalet, fordi det vil 

spare tid. De er i den forbindelse opmærksomme på, at uden de rigtige redskaber, kan en kollega "føle 

sig forladt og smidt ud på dybt vand.” 

Inklusionsformidlerne giver udtryk for, at et barns adfærd afhænger af den situation barnet befinder 

sig i; kammerater, regler, legetøj, (mangel på) pædagogisk linje mm. Barnets adfærd ses som en direk-

te reaktion på den kontekst, som han eller hun er i, og den kontekst er læreren ansvarlig for: 

”… det kan være så indarbejdede mønstre, og de er svære at bryde, og at kollegerne ikke 

ser, at de er med til at forstærke denne her adfærd. At barnet er et symptom på det, som 

sker i lokalet eller manglende pædagogik.”     

Selve konteksten opfattes som en barriere for en inkluderende tænkning. Ressourcerne følger de sva-

ge elever, hvilket er et paradoks, fordi man samtidig ønsker at styrke en kultur, som har et ressource-

syn på alle elever: "mange tænker, at vi ikke kan beskrive det, eleven kan, for så får vi ingen timer. Vi skal 

have meldt opad, hvor stort problemet egentlig er, og hvor mange ting eleven ikke kan.” Inklusionsfor-

midlerne i skoleregi oplever, at der går meget lang tid, fra man gør opmærksom på, at et barn ikke tri-

ves i en kontekst, til barnet bliver placeret et andet sted. Inklusionsformidlerne nævner en tidshori-

sont på et år.  

En udfordring i forhold til praksis er, at der er lærere, der opfatter inklusionsindsatsen som et spare-

projekt og som reagerer med modstand mod at arbejde med eleverne i en inkluderende kontekst: 
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"Hvis jeg tænker over barrierer, vil jeg sige, at nogle tænker, at det er et spareprojekt. Den kan være svær 

i disse tider, hvor der er konflikt på lærerfronten med Ballerup Kommune. Her er der nogen, som forsøger 

at ramme ved at boykotte inklusion, hvilket er lidt frygteligt.” Det, der opfattes som hensigten med at 

arbejde inkluderende, er betydningsfuldt for, om kollegerne vil arbejde med inklusionsindsatsen. Hvis 

inklusion begrundes i besparelser, er lærerne ikke interesseret i at deltage, men hvis det begrundes i 

pædagogik og menneskesyn bliver det modtaget mere positivt.  

Inklusionstankegangen har betydet store forandringer i måden at forholde sig til børn i vanskelighe-

der på. Inklusionsformidleren med AKT-baggrund oplevede at tilgangen til børn i vanskeligheder, er 

blevet radikalt ændret med den inkluderende tilgang: "Jeg er oplært af gamle AKT-lærere. Det var tradi-

tion på skolen, at man så barnet med problemer. Så kom den gamle AKT-lærer og så nogenlunde det 

samme som den frustrerede lærer selv havde givet udtryk for. Og så kom man ikke meget længere.” Her-

ved italesættes et tema om at AKT-funktionen tendentielt kommer til at modarbejde inklusionsformid-

lerfunktionen i det den understøtter en eksisterende ekskluderende kultur, hvor barnet ses som pro-

blemet eller årsag til det. Inklusionsformidlerne repræsenterer et nyt paradigme, hvor det er kontek-

sten, som er i spil og som skal forandres, når et barn er i vanskeligheder. Dette gør at inklusionsfor-

midlere i visse sammenhænge oplever sig, som en udtrykker det: ”som repræsentanter for en værdifuld, 

men besværlig tænkning.” Dette kan opleves som en ensom og udsat position, hvis ledelsen eller andre 

ikke bakker op. Flere af de nye inklusionsformidlere fortæller at de ville komme mere og hurtigere i 

spil, hvis ledelsen og evt. andre hjalp dem mere på vej. Fx nævner de at lederne og oplægsholdere ude-

fra kunne hjælpe med at legitimere deres arbejde ved at fortælle om inklusion på temadage eller læ-

rermøder.    

 

3.2.3 BFO 

En repræsentant for BFO giver udtryk for, at opmærksomhed på inklusion på alle niveauer i kommu-

nen, har betydning for inklusionsindsatsen i dagligdagen. Vedkommende forklarer, at hun dybest set 

ser sig selv som ansat to steder, fordi hendes arbejdsdag er delt mellem skole og BFO. Hun oplever at 

kunne gøre en forskel i skolen ved at henlede opmærksomheden på andre foki end de rent faglige: 

"Som BFO pædagog har jeg to arbejdspladser. Både i skole og i BFO. Pt. er der et fagligt fokus i skolen, 

hvor jeg kan bidrage med, at der også er andet der er vigtigt.” Inklusionsformidleren oplever, at få op-

bakning til opgaven af såvel ledere som kolleger, og fremhæver, at have været med til at fremme et 

godt forældresamarbejde, ved at udvikle en form for mødeinvitationer, der sætter fokus på barnets 

ressourcer. Dette skabte en positiv forandring. Samarbejdet mellem forældre og pædagoger ændrede 

sig til det bedre og det gjorde en meget stor forskel både for pædagogerne, forældrene og barnet. Der 

bliver gjort en fælles indsats på tværs af skole og BFO for at hjælpe barnet, hvilket har stor betydning 

for barnets muligheder for at være med i fællesskabet.  

Overordnet set opleves det som en fremmende faktor for inklusionen, at BFO-pædagogen både er til 

stede i barnets skole og i BFO'en. Det støtter barnets overgang fra den ene sfære til den anden.  Den 

største barriere ved inklusionsformidlerfunktionen, er en oplevelse af at mangle tid til at udføre opga-

verne, især inden for rammerne af BFO'en.  

3.2.4 Klub  

I klubregi har arbejdet med inklusion medført nye tankemønstre. Hvor man før arbejdede med rum-

melighed, defineret som accept af forskellighed, arbejdes der nu målrettet med at skabe et miljø, som 
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er inkluderende: "Vi er blevet opmærksomme på, at det er vigtigt at få alle med i spil. Ikke kun folk i 

klubben; men også hjemmefra og fra skolen, og at der bliver lavet benarbejde. Der skal være konkrete 

handlinger og ikke kun ord.” I praksis betyder et mere inkluderende miljø, at der er fokus på samarbej-

de med alle aktører rundt om barnet: Skole, fritidstilbud og forældre. Der lægges også vægt på, at bør-

nene selv har en rolle i forhold til at inkludere og at blive inkluderet. En forandring i forhold til tidlige-

re klubpraksis er, at klubben bruger mere tid på at forberede sig på at modtage børn, som har brug for 

ekstra tiltag på en god måde.  

En erfaren inklusionsformidler fortæller, at det er tidsbesparende med en god kultur. Et eksempel på 

en god kultur er åbenhed: Hvis et barn er medicineret, og virkningen af medicinen ebber ud om efter-

middagen, er det en stor hjælp, hvis barn og forældre giver lov til, at man fortæller de andre børn, 

hvordan tingene hænger sammen. Hvis børnene kan forstå, hvorfor et barn reagerer på en bestemt 

måde, skaber det forståelse og tolerance.  

Samme inklusionsformidler gør opmærksom på, at man ikke mener, at alle børn kan inkluderes i de 

fællesskaber, som udfolder sig der. Der er en oplevelse af, at det er en næsten umulig udfordring at 

finde nye og bedre løsninger, når man inden for rammerne af en institution har givet op. Processerne 

er meget lange. Der peges på, at der kan gå to til tre år fra en institution gør opmærksom på, at inklusi-

onen ikke er lykkedes i forhold til et barn, til barnet får et andet tilbud. Det opleves frustrerende for 

alle involverede parter. 

En barriere i forhold til inklusionsformidlerens møde med praksis er, at det er svært at komme videre 

ud i deres klubdistrikt. En ny inklusionsformidler fortæller, at vedkommende slet ikke oplever at nå alt 

det, vedkommende gerne vil. Det opleves også som en barriere at rollefordelingen i forhold til støtte-

pædagogen er uafklaret, men dette aspekt blev ikke nærmere uddybet.  

 3.2.5 Opsamling på forskningsspørgsmål 2 

Hvordan oplever inklusionsformidlerne mødet med praksis med særligt fokus på videreudvik-

ling af den inkluderende praksis? 

Inklusionsformidlerne giver samlet set indtryk af at brænde for inklusionsopgaven: De ønsker at skabe 

et inkluderende miljø for alle børn. Inklusionsformidlernes opgaver og position er krævende fordi de 

nogle gange kommer til at stå, ensomme og udsatte, som eksponenter for kulturforandring, ikke kun i 

forhold til det ydre miljø, men også i forhold til kollegernes arbejdsrutiner, relationer og måder at 

tænke og anskue børn i vanskeligheder på. Inklusionsformidlernes arbejdsredskab er dialog og argu-

menter for inklusion, som rettes mod ledelsen i forhold til at opnå indflydelse på organisering og plan-

lægning af arbejdet samt dialog med kollegerne, som skal overtales til at tilrettelægge nye arbejdsruti-

ner i en kontekst, hvor der samtidig forekommer besparelser. Dette medfører, at inklusionsformidler-

ne oplever sig selv, som eksponenter for en værdifuld, men besværlig tænkning på tværs af institutio-

nerne.  

I mødet med praksis giver inklusionsformidlerne udtryk for, at et ressourcesyn på børn har betydning 

for, hvordan man ser på børnene og deres muligheder. Dette har medført en øget refleksion over egen 

praksis, hvilket har resulteret i en mere inkluderende praksis. En utilsigtet gevinst, som særligt frem-

hæves på dagtilbudsområdet, har været, at fokus på børns muligheder og ressourcer fremmer et godt 

arbejdsmiljø, som både gavner de ansatte og børnene. Inklusionsformidlerne oplever, at kollegerne 

bliver gladere af at arbejde ud fra en ressourcevinkel på børn.  
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Arbejdet med inklusion har gjort det nødvendigt at fokusere på tilrettelæggelsen af arbejdet, særligt 

med henblik på faste strukturer, fordi meget frie konstruktioner medfører en uforudsigelighed i hver-

dagen, som nogle børn ikke kan håndtere, og derfor reagerer på med en udadrettet adfærd. Men også i 

denne sammenhæng er det en erfaring på tværs af institutionstyper, at medarbejderne omkring bør-

nene også trives med og profiterer af de faste strukturer, således at det ikke er hverken begrænsende 

eller hæmmende for deres pædagogiske udfoldelsesmuligheder, det synes i stedet at fremme tryghed 

og arbejdsglæde og inklusion.  

Inklusionsformidlerne på dagtilbuds- og klubområdet giver udtryk for, at det er væsentligt, at der er 

nærhed i sparringen i forhold til at udvikle den inkluderende praksis. Dette betyder, at det er nødven-

digt at sparringen kan finde sted, når behovet opstår samt at sparringen også rummer en kontekstuel 

forståelse. Det opleves at inklusionsopgaven er svær at løfte uden for egen institution i klubregi gæl-

der, at der kan være usikkerhed omkring rollefordelingen i forhold til støttepædagogen. 

På skoleområdet er inklusionsopgaven mangefacetteret, fordi man er nødt til at forholde sig til såvel 

sociale som faglige kompetencer i forhold til undervisningen. Inklusionsopgaven ses som en kultur-

ændrende opgave. I mødet med praksis giver inklusionsformidlerne udtryk for, at ledelsesopbakning 

er afgørende i forhold til inddragelse af kolleger og at det er nødvendigt at have fokus rettet mod 

struktur og organisering med særligt henblik på tænkningen omkring børn, klasseteams og inklusion. 

Derudover foreslår flere af de interviewede, at inklusionsformidlerfunktionen suppleres af andre til-

tag, der kan medvirke til kulturforandring og legitimere indsatsen for at skabe øget inklusion og der-

med af inklusionsformidlerens arbejde, fx inklusionsuddannelse af kolleger og udvikling af ressource-

centre. 

Det opfattes som fremmende faktorer for inklusionsarbejdet, at prioritere forældresamarbejdet, da et 

bevidst arbejde med en forældregruppe, kan gøre det muligt for et barn at forblive i en klasse. Foræl-

drene opfattes som en vigtig ressource i forhold til udviklingen af inkluderende praksis. 

På tværs af områderne opfatter inklusionsformidlerne det som en hæmmende faktor, at nogle kolleger 

oplever inklusion som et spareprojekt og at der kan gå lang tid fra en institution gør opmærksom på, at 

inklusionen ikke er lykkedes i forhold til et barn til, at barnet får et andet tilbud. På skoleområdet 

nævnes et år, i klubregi to-tre år. 

3.3 Hvordan oplever ledere og kolleger, at inklusionsformidlerfunktionen 

bidrager til videreudvikling af arbejdspladsen med særlig fokus på den in-

kluderende praksis? 
3.3.1 Dagtilbud 

På dagtilbudsområdet giver såvel ledere som kolleger udtryk for, at arbejdet med inklusion ligger i 

naturlig forlængelse af det socialpædagogiske grundsyn på børn. Flere ledere og medarbejdere ser 

indsatsen i direkte forlængelse af det fokus, der har været på den anerkendende pædagogik6 gennem 

flere år i det pædagogiske felt. Alligevel har inklusionsindsatsen medført nye måder at se børn og fæl-

lesskaber på.  

                                                             

6
 En anerkende grundholdning i det pædagogiske arbejde indeholder værdier som ligeværd, respekt og forståelse, 

som udmøntes i at kunne se, forstå og tilbyde forklaringer og løsninger for den enkelte (Ballerup Kommune, Nyheds-
brev nr. 6, april 2008). 



 

22 
 

Paradigmeskifte på det pædagogiske felt 

Flere ledere giver på forskellig vis udtryk for, at der i øjeblikket er ved at ske et paradigmeskifte, hvor 

man går fra et individperspektiv med fokus på et barns vanskeligheder til et perspektiv, hvor barnets 

vanskeligheder i konteksten, dvs. fælleskaber, vennegrupper, forventninger fra de voksne m.m., kom-

mer i fokus. Det har store konsekvenser for, hvordan lederne mener, at arbejdet med børn skal organi-

seres. En leder udtrykker det således:  

”Jeg er tæt på at mene, at tanker om inklusion er et paradigmeskifte i forhold til, hvad vi 

gjorde før; men sådan oplever medarbejderne det nok ikke endnu; men det kommer stille 

og roligt. For mig er inklusion ikke en metode, man kan vælge til eller fra. Inklusion er en 

tænkning, en kultur, en ændring af vores sæt af tanker i forhold til struktur og organisation 

i forhold til barnet og fællesskabet. Det er nyt, at helheden skal tilpasses barnet. Vi er ikke 

nået dertil, hvor det er implementeret; men det vil det blive i takt med, at man får mere og 

mere viden. Det er egen tænkning, egne værdier der skal rykke.” 

At flytte fokus handler grundlæggende om ikke at lede efter fejl ved børnene, men i stedet se efter res-

sourcer, muligheder og kompetencer, som en anden leder udtrykker det. Hun mener, at kernen i inklu-

sionsarbejdet er menneskesynet, det handler ikke om at finde fejl hos individet; men i stedet om at 

finde og fokusere på ressourcer i konteksten og hos barnet. Dette må dog ikke betyde, at man mister 

opmærksomheden på, at børnene også kan have brug for at få styrket individuelle kompetencer. Den-

ne leder ser det som en væsentlig opgave, at sikre en organisering, som tilgodeser barnets udviklings-

muligheder i fællesskabet. Det er dog en udfordring, fordi ressourcerne til opgaven i et eller andet om-

fang også er med til at definere, hvordan den kan løses. Som hun udtrykker det: "Det er svært at lave 

differentierede fællesskaber med en begrænset normering. Man skal ikke tro, at det er en herlighed. Men 

man skal ville den vej.” 

Den tidligere tilgang, hvor man har været fejlfindere, forklarer en leder med, at man har arbejdet ud fra 

en forestilling om, at man ved at udpege en udfordring hos et barn, hurtigt har kunnet iværksætte en 

støtte til barnet med et forebyggende sigte.   

Inklusionsformidleren understøtter refleksion i medarbejdergruppen ved at understøtte, at en pro-

blemstilling belyses fra flere perspektiver. En kollega fortæller, at inklusionsformidleren er god til at 

stille reflekterende spørgsmål, hvorved fokus flyttes fra barnet til konteksten.   

En anden kollega, hvis institution har haft en inklusionsformidler i en længere periode fortæller, at 

denne tilgang til børn i vanskeligheder helt konkret har betydet, at personalet ikke i samme grad som 

tidligere har behov for at få en støttepædagog på banen. Inklusionsformidleren er meget aktiv på per-

sonalemøderne og det sætter sit præg på dagsordenen og dermed også på tænkningen i praksis. 

Nærhed, organisering og ressourcer 

Med afsæt i en fælles forståelse af at inklusion grundlæggende handler om menneskesyn, er der stor 

enighed blandt ledere og pædagoger om betydningen af, at en inklusionsformidler er til stede og nær-

værende i hverdagen. På den baggrund opfattes strukturen hvor en inklusionsformidler skal dække et 

distrikt som uhensigtsmæssig af både ledere og pædagoger. Det begrundes med, at den personlige 

relation og muligheden for uformelle samtaler bliver vægtet højt i det pædagogiske arbejde. Nærheds-

princippet er vigtigt, fordi fælles pædagogiske refleksioner grundlæggende handler om tillid. Det ople-

ves derfor entydigt som en barriere for inklusionsarbejdet, at inklusionsformidlerne ikke har deres 
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daglige gang i alle børnehusene. En kollega, der hidtil ikke har haft en inklusionsformidler i huset, for-

tæller at man har inklusion på som et fast punkt på personalemøderne, men at inklusionsformidlerens 

kompetencer i øvrigt ikke kommer i spil i hendes institution. Problematikken er, set med hendes øjne, 

at inklusionsformidleren ikke kender børnene og derfor ikke har mulighed for at kvalificerer sin råd-

givning i forhold til de problemer som pædagogerne møder i deres praksis. Kollegaen siger videre: 

"Hun har ikke sin daglige gang hos os. Hun kender ikke børnene der.” Kollegaens holdning synes at være, 

at man er nødt til at tage udgangspunkt i de konkrete børn og voksne for at kunne give en meningsfuld 

rådgivning i forhold til inkluderende fællesskaber.  En anden pædagog, som er kollega til en erfaren 

inklusionsformidler fortæller: ”Det med om inklusionsvejlederen er i samme hus er meget vigtigt, fordi 

det handler om, hvorvidt man er tryg ved inklusionsvejlederen.”   

Også lederne oplever, at modstanden mod at få en inklusionsformidler ind fra et andet børnehus end 

sit eget er massiv, og forklaringerne er mange.  En leder fortæller, at hendes inklusionsformidler har 

mødt følgende begrundelse for ikke at blive lukket ind: ”De øvrige institutioner i distriktet har meldt ud, 

at det har de styr på. Det er svært at sætte fingeraftryk, hvis folk føler, at det har de styr på tingene.” 

Det kan, ifølge samme leder, hænge sammen med, at dagtilbud meget ofte er bygget op omkring, hvad 

den enkelte pædagog, synes, har lyst til og gerne vil. Man går ikke altid ind og kigger på børnegruppen 

og laver sin pædagogik derudfra. Lederen mener, at jo mindre struktur man finder i et dagtilbud, desto 

sværere er det at skabe et inkluderende miljø. Hun tror, at når inklusionsformidleren møder modstand 

kan det handle om, at folk ikke vil lave deres grundstrukturer om. Såvel ledere som pædagoger giver 

entydigt udtryk for, at det er bedst, hvis der er en inklusionsformidler i hvert hus; men at der fortsat 

skal afsættes tid til at man kan arbejde sammen i netværk på tværs af institutionerne. Der ses en ten-

dens til at pædagogerne ser sig selv som repræsentanter for egen institution og i mindre grad som en 

del af et større institutionsfællesskab i Ballerup Kommune. Udviklingen vokser frem i dialogen og re-

fleksionen på de enkelte institutioner. Denne kulturs styrke er, at institutionerne hurtigt har mulighed 

for at skabe store forandringer, hvis forandringen støttes af en inklusionsformidler i institutionen. 

Omvendt kan det virke hæmmende for en fælleskommunal indsats, som den ser ud nu, hvor inklusi-

onsformidlerfunktionen er tænkt ind i en klyngestruktur og ikke i de enkelte børnehuse. 

Foruden modstanden mod at blive iagttaget af en person udefra, peger lederne på, at den nuværende 

organisering af inklusionsindsatsen er hæmmende i forhold til at brede indsatsen ud til alle børnehu-

sene. Flere ledere skelner mellem formel og uformel læring i personalegruppen:” Uformelt er, når man 

møder hinanden på gangen. Det er ufarligt! Jeg er ikke i gang med at tro, at du er ved at lave en behand-

lingsplan.” Formel læring rammesættes på møder eller kurser. Erfaringen er, at formel læring eller 

planlagte aktiviteter kun rykker, når de bliver fulgt op af samtaler og fælles refleksion i hverdagen.      

Den strukturelle udfordring for inklusionsformidleren og hendes nærmeste leder på dagtilbudsområ-

det er, at formidleren skal dække flere børnehuse og en meget stor gruppe medarbejdere. Som en le-

der udtrykker det: ”100 kolleger er mange, når man kun bliver frikøbt to timer om ugen!” Hun under-

bygger det med, at et kursus alene ikke betyder forandring i medarbejdergruppen. Hvis en indsats skal 

rykke, skal der mere og andet til, end at sende et personale på kursus: "Hvis man skal have noget ud af 

det, skal der etableres et netværk, hvor der kan erfaringsudveksles og sparres.” Dertil kommer, at det 

grundlæggende er svært at få organiseret hverdagen på en måde, som gør det muligt for den enkelte 

inklusionsformidler at forlade sin institution for at være en del af andre huse. En anden leder fortæller, 

at arbejdet med at brede arbejdet ud til andre børnehuse også har sin rod i, at det næsten er umuligt at 
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organisere på en fornuftig måde: "Man kan ikke bare gå og det er svært at finde en vikar i to timer. Det 

er også svært at finde tidspunkter, hvor tiden passer i de andre huse.” Sådanne praktiske barrierer er 

med til at forhindre, at inklusionsformidleren løser sine opgaver som de er beskrevet i arbejdsbeskri-

velsen(jf. afsnit 1).   

Dertil kommer en problematik, som drejer sig om, at ressourcerne til inklusionsformidlerfunktionen 

følger personen og ikke funktionen. For eksempel bliver der ikke tilført ressourcer til funktionen, når 

en inklusionsformidler går på barsel. Derfor kan lederen ikke uden videre sende en anden til net-

værksmøder. Hvis en inklusionsformidler søger nyt job, skal man begynde forfra, hvorfor en leder gi-

ver udtryk for, at det er "en meget sårbar og skrøbelig struktur, at det er så personbåren.”  

Der kan peges på et behov for overvejelser over, hvordan lederne kan understøttes i at løse de prakti-

ske og organisatoriske udfordringer, der følger med, når man har en inklusionsformidler i huset. Vi-

karproblematikken er betydningsfuld i den enkelte institution, ligesom det også kan være en udfor-

dring at skabe rum på andre institutioner for, at inklusionsformidlerfunktionen kan folde sig ud. Den 

nuværende struktur er meget skrøbelig og kan være vanskelig at håndtere på lederniveau, i forhold til 

den del af udfordringen, som handler om at få bredt indsatsen ud over flere børnehuse. Til gengæld er 

hovedparten af kolleger og ledere meget tilfredse med funktionen, når den folder sig ud i eget regi.  

Personligt mod til formidling og vejledningskompetence 

Som det allerede fremgår af nærværende rapport, er inklusionsformidlerfunktionen ikke kun båret af 

faglige kompetencer den enkelte formidlers personlige kompetencer er også helt centrale. Flere af 

lederne giver udtryk for, at det er nødvendigt at have en flerdimensioneret tilgang til inklusionsarbej-

det, som selvfølgelig handler om viden, men også om evnen til at formidle.  Der skal kunne sættes ind 

på flere fronter, og lederne giver samstemmende udtryk for, at en udvikling af inklusionsformidler-

funktionen hænger tæt sammen med inklusionsformidlerenes evne og mod til at turde sige fra og til at 

ruske op i lederen og fortælle: ”… Hvis jeg vil gøre sådan med grupperne, gør jeg det umuligt for pæda-

gogerne at differentiere”, som en leder til en erfaren inklusionsformidler udtrykker det.  

At disse kompetencer er afgørende for funktionens succes, har ikke stået alle lige klart fra begyndel-

sen. En leder fortæller, at da hun i sin tid skulle pege på en person, som skulle sendes på uddannelse, 

vidste hun ikke præcist, hvad det var funktionen kom til at dække. Derfor var afgørelsen om hvem der 

skulle have uddannelsen bygget på mindre skarpe kriterier, end den ville have været, hvis lederen 

havde vist, hvad det kræver i forhold til kompetencer, såsom kommunikationsevner og kundskaber i 

forhold til at kunne koordinere, skabe forståelse og tryghed samt være troværdig i funktionen. Det har 

vist sig som nødvendige kompetencer for at folk tør sætte sig selv i spil.   

Ledernes fokus er i høj grad rettet mod den del af inklusionsformidlerfunktionen, som sætter viden i 

spil. En leder mener, at der egentlig er viden nok i pædagoggruppen, men at udfordringen består i at 

anvende den viden på den mest hensigtsmæssige måde.  Set med disse øjne, er det en barriere i for-

hold til inklusionsarbejdet, at uddannelsen har været fokuseret omkring viden om børn i vanskelighe-

der og mindre fokuseret på at øge vejledningskompetencerne hos inklusionsformidleren: " Man kan 

ikke åbne et fagblad eller en bog uden at læse om inklusion. Så det handler mere om vejledning, og det 

synes jeg faktisk at hun mangler at få med sig.” 

Vejledningsdelen er en væsentlig del af inklusionsformidlerfunktionen, og den har ikke været priorite-

ret nok i uddannelsen mener flere ledere.  Herudover giver et par ledere udtryk for, at de gerne vil 
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inddrages i uddannelsen. Fx ved at løse en opgave sammen med inklusionsformidleren eller ved at 

være med en dag eller to på selve kurset.  

Inklusionsformidlernes samarbejde med ledelsen og kolleger 

I mange institutioner er det op til den enkelte inklusionsformidler, at definere sin rolle og sit opgave-

felt, ca. 74 % af inklusionsformidlere svarer i spørgeskemaundersøgelsen at de i stor eller nogen ud-

strækning selv bestemmer hvilke arbejdsopgaver de vil løse inden for de 80 timer (Jf. Appendiks 2, J 

2). Det ser bl.a. ud til at have betydning for, at funktionen folder sig forskelligt ud fra institution til in-

stitution. Samtidig svarer ca. 93 % af inklusionsformidlerne, at de i stor eller nogen udstrækning ople-

ver at deres ledelse bakker dem op som inklusionsformidlere. Dette giver anledning til at rejse 

spørgsmålet om, hvordan denne opbakning kommer til udtryk i praksis. Som det kommer til udtryk 

her og i afsnit, 3.3.2 Skole, ser det ud til at ledelsernes forskellige syn på ledelse og kompetenceudvik-

ling har stor betydning for, hvordan ledelsesopbakningen udfolder sig i praksis.     

Flertallet af de ledere vi har talt med ser inklusionsformidlerfunktionen i sammenhæng med de ind-

satser, som man tidligere har prioriteret. En leder fortæller, at hun ikke ved, hvordan arbejdet med en 

inklusionsformidler fremadrettet vil udfolde sig. Det kommer an på, hvad den inklusionsformidler, 

som lige nu er på uddannelse, tænker. Hun skal selv være med til at forme funktionen, og hendes input 

vil indgå i ledelsens overvejelser, ligesom hun vil få mulighed for at præge møder og formel og uformel 

snak i kollegagrupperne. 

Af muligheder fremhæver flere af institutionslederne, at inklusionsarbejdet kan indgå som en naturlig 

forlængelse af det arbejde som allerede foregår i institutionerne. Har man tidligere fokuseret på aner-

kendelse, introduceres inklusionstanken med det fokus. Det betyder at personalet ikke oplever, at de 

skal i gang med noget nyt; men snarere oplever indsatsen i forlængelse af et arbejde, som de allerede 

er i gang med. Et sted hvor man arbejder med udsatte familier beskriver lederen at ønsket i den insti-

tution er, "at inklusionsformidleren kan implementere denne nye viden til os, så vi får en fælles forståel-

sesramme og afsæt til at arbejde med disse familier, så vi kommer hele vejen rundt". 

Flere ledere lægger vægt på, at inklusionsformidlerne selv skal være med til at definere deres opgave. 

Samtidig giver de udtryk for en forventning om, at inklusionsformidlerfunktionen tilpasses institutio-

nens historie, pædagogiske præferencer og arbejdsform. Dette kan være en medvirkende faktor til, at 

det er svært for ledelse og medarbejdere sammen med inklusionsformidlerene at få inklusionsformid-

lingen til at fungere på tværs af institutionerne. Det kan være med til at gøre opgaven svær for inklusi-

onsformidleren, som på den ene side har store frihedsgrader i forhold til selv at definere sit opgavefelt 

og på den anden side forventes at fortolke opgaven ind i en allerede eksisterende tænkning. Det ople-

ves af mange inklusionsformidlere som en krævende opgave. Som det er fremhævet ovenfor, efter-

spørger inklusionsformidlerne netop ledelsens hjælp til denne opgave. En tydeligere opgavebeskrivel-

se og tydeligere ledelse vil formentlig kunne fremme udviklingen ifølge flere af de interviewede. Dette 

udfoldes af en leder der synes at være kommet langt i processen: 

”Ved et personalemøde forleden bemærkede jeg, at de ikke længere diskuterer om inklusion. Nu taler de 

om, hvordan de kan skabe fællesskaber eller problematiserer, at fri leg kan udgøre en ramme, hvor bør-

nene ekskluderer hinanden", fortæller en leder, der også har bemærket, at de seneste ansøgninger til 

PPR har været båret af et inkluderende menneskesyn med fokus på ressourcer og muligheder.  
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Denne leder fremhæver, at inklusion opfattes som en selvfølgelighed i personalegruppen og at inklusi-

onsformidlerfunktionen understøtter dette arbejde, fordi det er vigtigt, at andre end lederen, italesæt-

ter inklusion. Der tales ikke længere om inklusion som et spareprojekt i institutionen; men sådan blev 

det oplevet i starten af dele af personalegruppen. Nu opfattes inklusion som en holdning til arbejdet 

med børn, som fremmes ved at inklusionsformidleren bevæger sig rundt i institutionen og er en del af 

personalegruppen.  Lederen ser sig selv som en nøgleperson i arbejdet med inklusion. Hun mener ikke, 

at inklusionsformidleren har mange chancer, hvis ikke der er opbakning fra ledelsen. Samtidig er hun 

bevidst om, at inklusionsformidleren kan nå ud i personalegruppen på andre måder end hun selv som 

leder ville kunne. Der er derfor brug for dem begge.  

I forhold til at udvikle en inkluderende praksis, peger en anden leder på, at der er brug for at arbejde 

med de grundantagelser, som styrer organiseringen af arbejdet med børnene.  Hun peger på, at hvis 

man arbejder ud fra den værdi, at alle børn skal være med på samme tid, kan det vise sig at være det, 

som ekskluderer det enkelte barn. Det betyder i praksis, at en udvikling på institutionsniveau også 

handler om at tage stilling til, om man i stedet for en samling med 24 børn, måske skulle have tre med 

kun otte børn i hver. I denne sammenhæng ser hun en mulighed i at arbejde med narrativ dokumenta-

tion, som kan understøtte, at man ser på sig selv udefra, og hun ser en mulighed for at inddrage inklu-

sionsformidleren i dette arbejde.  

En anden leder fremhæver, at inklusionsindsatsen kan styrkes ved at man fokuserer på at formidle ny 

forskning om inklusion, inspiration til forskellige spændende arbejdsformer mm til medarbejderne. 

Hun forslår at man kunne benytte nye formidlingsformer, fx et nyhedsbrev eller en blog på nettet. 

Desuden understreger hun, at en vellykket inklusionsindsats forudsætter, at man som leder bliver 

delagtiggjort i de planer, forvaltningen har for udviklingen på området. Denne leder giver udtryk for et 

ønske om, at kommunen inddrager ledergruppen i de relevante drøftelser i en tidlig fase. Hun vil også 

gerne inddrages i, hvad netværksmøderne indeholder, fordi det vil gøre det muligt for hende som le-

der, at understøtte inklusionsarbejdet. Lederen giver udtryk for et ønske om, at kende forventninger 

og ønsker for fremtiden inden for eksempelvis en femårig ramme. Samme leder stiller spørgsmålstegn 

ved, om inklusionsformidlerfunktionen er den rigtige løsning i forhold til at skabe et inkluderende 

pædagogisk miljø på dagtilbudsområdet. Hun mener, at ledelseskompetencen er afgørende i forhold til 

at afklare, hvad er der brug for nu, og at inklusionsformidlerfunktionen ikke er aktuel længere:  

”Overordnet giver en inklusionsformidler meget lidt. Det var godt som isbryder, men det er 

passé nu. Man kan ikke have en løsning, som gælder for alle, fordi kontekst og relationer 

ændrer sig. I forhold til at tænke at inklusion skal gøre en forskel i den enkelte kontekst er 

formidlerfunktionen færdig. I forhold til fastholdelse og ny viden er der så meget, som fly-

der ind hele tiden.” 

Denne leder mener, at ressourcerne faktisk ville være bedre anvendt, hvis man sørgede for at der blev 

god tid til at drøfte praksisfortællinger i personalegruppen. ”For på den måde kan personalet skabe 

viden om egen måde at arbejde på og strukturere på, hvad er der brug for, at vi sætter fokus på fremad-

rettet og anerkendelse af de steder, hvor vi lykkedes meget godt.” Altså en grundforståelse af, at arbejdet 

med inklusion fremmes bedst ved at skabe refleksive rum med udgangspunkt i praksisfortællinger, 

fordi man derved kan tage udgangspunkt i egen kontekst og egne forståelser.  

En kollega til en erfaren inklusionsformidler fortæller, at personalegruppen har fået øjnene op for for-

skelligheder både hos voksne og børn, og en del af den aktuelle udvikling af praksis handler om at få 
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fælles fodslag i det pædagogiske arbejde ved at udarbejde handleplaner, som alle kan tilslutte sig og 

følge. Der er stor enighed hos såvel ledere som pædagoger om, at et anerkendende, trygt miljø i vok-

sengruppen er en afgørende forudsætning for at kunne arbejde anerkendende og inkluderende i for-

hold til børnene.  Der skal være plads til forskellighed også blandt de voksne. En leder udtrykker det 

således: ”Hvis det er et menneskesyn, så gælder det vel også dig og mig. Hvordan bliver man en del af et 

fællesskab her, hvis der hele tiden bliver kigget skævt på en?” Samme leder ser den fri leg som et områ-

de, hvor man med fordel kan sætte ind, for: ”Det er i legene at børnene ekskluderer hinanden", hvorfor 

der i hendes institution fokuseres meget på, hvordan man pædagogisk kan understøtte anerkendende 

børnefællesskaber på legepladsen og i andre situationer, hvor børn traditionelt har leget frit og uden 

nævneværdig indblanding fra voksne.  

Også de interviewede pædagoger giver udtryk for, at ledelsesopbakning er væsentlig for udviklingen af 

den inkluderende praksis. Især i forhold til skabe fælles fodslag i forhold til forældreindsatsen er le-

delsesopbakningen alfa omega.  

3.3.2 Skolen 

Både ledere og kolleger oplever at inklusionsformidlerne har bidraget til videreudviklingen af inklusiv 

praksis på skolerne. For lederne til de nye inklusionsformidlere er det hele stadig meget nyt, da inklu-

sionsformidlerne stadig var under uddannelse på interviewtidspunktet. Såvel nye som erfarne inklusi-

onsformidlere har holdt oplæg på pædagogisk rådsmøder og derved biddraget til en forståelsen for 

kommunens inklusionsstrategi. Oplæggene har sat fokus på inkluderende, anerkendende, ressource-

orienterede og systemiske beskrivelser af børn, forældre og voksne der i mange tilfælde bryder med 

typiske forståelser og italesætter af børn med vanskeligheder på skolen. En leder til en ny inklusions-

formidler fortæller for eksempel, at inklusionsformidleren har bidraget til udviklingen af et mere an-

erkendende sprog på skolen i forhold til børn i vanskeligheder. 

En anden leder til en ny inklusionsformidler fremhæver, at vedkommende har holdt et godt oplæg og 

lavet gode øvelser om inklusion på et lærerrådsmøde, hvilket bidrog til en konstruktiv debat om, 

hvordan lærere forstår og henvender sig til de børn, der udfordrer dem: ”De havde blandt andet skrevet 

noget positivt til hver enkelt (lærer) og lagt det ned i en lukket kuvert. Det er selvfølgelig for at skabe en 

transfer i forhold til, hvordan vi kigger på børnene.” En leder til en erfaren inklusionsformidler oplever, 

at inklusionsformidleren har været med til at sætte fokus på undervisningsmiljøet og at sætte det på 

dagsordenen på bl.a. pædagogisk råd-møderne. Ledelsen og inklusionsformidleren samarbejder om at 

skabe opmærksomhed på inklusion: ”Inklusionsformidleren har været medvirkende til at vi går ind og 

kigger på læringsmiljøet.” Samme ledere fortæller videre, at inklusion opfattes som et mere positivt 

begreb på skolen.  

De to skoleledere, som blev interviewet om deres oplevelser med erfarne inklusionsformidlere, siger 

begge, at inklusionsformidlerne har været med til at udvikle skolens inklusionsstrategi, og at de ind-

drager inklusionsformidlerne i skolens pædagogiske udvikling. Ledernes tætte samarbejde med de 

erfarne inklusionsformidlere betyder, at de er meget oplyste om inklusionspædagogik og ideerne bag 

inklusionsstrategien. Lederne bruger de erfarne inklusionsformidlere til sparring i forhold til inklusi-

onsspørgsmål og tænker dem strategisk ind i den pædagogiske udvikling og organisering. De erfarne 

inklusionsformidlere er begge placeret centralt i ressourcecenteret og i andre pædagogiske udvalg. En 

leder til en erfaren inklusionsformidler fortæller:  
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”Vi bruger inklusionsformidlerne rigtig meget. Sammen med dem koordinerer ressource-

centeret et team, som overordnet arbejder med at give sparring om, hvad går opgaven ud 

på; desuden koordinerer de om flere skal være med og inddrager vejledere med forskellige 

kompetencer. Det er fint med en vejleder, men ikke alene – de skal også have et team at væ-

re i.” 

Lederen finder det væsentligt at inklusionsformidleren deltager i et ressourceteam og som en del af en 

samlet pædagogisk udviklingsindsats på skolen, for at sikre sammenhæng og kvalitet i inklusionsind-

satsen og sikre inklusionsformidlerens fortsatte kompetenceudvikling.  

Både kolleger til nye og erfarne inklusionsformidlere har oplevet at inklusionsformidleren har støttet 

et klasseteam med at analysere og handle i forhold til konkrete udfordringer med en elev eller en klas-

se. De nye inklusionsformidlere har overvejende, men ikke kun, støttet arbejdet i de team, som de selv 

er en del af. En kollega til en ny inklusionsformidler fortæller, at vedkommende deltager i klassekonfe-

rencer og har bidraget til, at teamet har fået øje på nye handlemuligheder gennem vejledning og ved 

brug af strukturerede refleksionsøvelser og modeller, fx sociogrammet7. Det har medført, at teamet ser 

eleverne i et nyt lys, og at man får øje på konstellationer, man ikke tidligere har opdaget. Samtidig 

værdsætter kollegaen, at man hurtigt kan få hjælp til forældresamarbejde. Denne kollega bemærker 

også, at arbejdet med reflekterende team er med til at kvalificere vejledningen og undervisningen. 

Inklusionsformidleren støtter lærernes samarbejde gennem vejledning og ved aktivt at deltage i plan-

lægningen og udførelsen af inklusionsindsatserne, fortæller en kollega til en erfaren inklusionsformid-

ler:        

”Mine positive oplevelser er særlig sidste år med en sammenlagt 1. klasse ud af to børneha-

veklasser. 1. klasse endte med at have 27 elever. Blandt andet en dreng med ADHD og en 

pige der havde det svært socialt i Børnehaveklassen. Til inklusionsopgaven skulle to dansk-

lærere og en matematiklærer samarbejde, hvilket i sig selv gav udfordringer. Inklusions-

formidleren havde en del timer og kendte pigen fra børnehaveklassen. Der blev aftalt forløb 

i klassens tid og legegrupper i frikvarteret. Inklusionsformidleren brugte vi også til en triv-

selsplan for klassen.”  

Inklusionsformidleren har bidraget til udviklingen af et godt samarbejde lærerne imellem og gjort 

opgaven overkommelig ved at skabe struktur omkring opgaverne, hvilket gav lærerne optimisme og 

handlemuligheder. 

En kollega til en erfaren inklusionsformidler siger at inklusionsformidleren har haft betydning for ud-

vikling af forældresamarbejdet gennem konkrete input til at udforme en trivselsplan for en klasse. Det 

er så meningen at denne trivselsplan bliver udviklet over tid. Forældrenes betydning for inklusionsar-

bejdet på en skole er stor, og derfor bruges inklusionsformidleren til at trække dem ind i arbejdet, for-

tæller en kollega til en erfaren inklusionsformidler. Forældrene skal bringes til at se på børnene i en 

sammenhæng, og det skal inklusionsformidleren hjælpe med. I arbejdet med inklusion bliver foræl-

drene betragtet som en ressource, der kan styrke inklusionen blandt andet gennem en målrettet ind-

                                                             

7
 Et sociogram er en relationsmodel, der grafisk fremstiller sociale mønstrer.  
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sats for at skabe en kultur, hvor alle børn inviteres med i legegrupper og således oplever at være en del 

af klassens sociale fællesskab.  

Ledelsens betydning for at inklusionsformidlerne kommer i spil 

Kolleger og ledere er enige om, at inklusionsformidleren let kommer i klemme mellem medarbejdere 

og ledelse. En central ide bag inklusionsformidlerfunktionen og -uddannelsen er at inklusionsformid-

leren skal være inspiratorer for udvikling af eksisterende praksisser, som kan være ekskluderende og 

utilstrækkelig. Inklusionsformidlerens rolle er ikke at kritisere den enkelte lærers praksis, men at ud-

fordre og støtte udviklingen af denne praksis i en mere inkluderende retning. Dette bliver dog oplevet 

som en upassende kritik af nogle lærere. Der blev i et interview sagt, at inklusionsformidleren formelt 

set ikke er i en position, hvor de har ret til at kræve en udvikling. Som en kollega til erfaren inklusions-

formidler udtrykker det: ”Det er vigtigt, at inklusionsformidlerne gør sig klart, hvem de er, om de er en 

del af ledelsen eller hvad?” Hun giver udtryk for at det er problematisk hvis inklusionsformidlerfunkti-

on bliver en forlængelse af ledelsesfunktionen: ”Ledelsen kan misbruge en inklusionsformidler. Der kan 

være en fristelse til det for en svag ledelse.”  Hun konkretiserer ikke, hvad hun mener med misbrug, men 

en tolkning kan være, at det handler om, at en ledelse tildeler inklusionsformidleren en post, hvor han 

eller hun bliver sat til at formidle upopulære beslutninger i resten af lærerkollegiet. 

En leder til en erfaren inklusionsformidler er meget opmærksom på at inklusionsformidleren ikke må 

komme i klemme mellem ledelse og kolleger i sit arbejde. Samme leder fortæller, at ledergruppen ar-

bejder strategisk med inklusionsformidlerens kompetenceudvikling. Lederen opfatter kompetence 

som noget, der ikke kun handler om at vide og at kunne. Til kompetence hører i høj grad også at have 

mulighed for at handle i overensstemmelse med denne viden og kunnen. Lederen ser sig selv som den 

der skal bane vejen for at inklusionsformidlerens kompetencer kommer i spil: ”Som vejleder har man 

en position mellem ledelse og ansatte. Vi ledere er virkelig ude at gå med inklusionsopgaven som daglige 

implementatorer.” Inklusionsformidlerens kompetence er i lederens optik ikke kun noget, der udvikles 

gennem uddannelsen. Det er også det, der sker i praksis sideløbende med uddannelsen, og det er me-

get væsentligt for om der sker en egentlig kompetenceudvikling. Fordi den nye viden udfordrer den 

etablerede kultur, relationer og magtforhold, og den siver den ikke bare ned i praksis. Derfor må ledel-

sen bane vejen inklusionsformidleren og tænke denne ind i skolens samlede organisering og udvikling. 

Det ser ud til, at funktionen er ekstra krævende for de nye inklusionsformidlere og deres ledere, der 

endnu ikke er så afklarede i forhold til, hvordan inklusionsformidlerne skal arbejde med udviklingen af 

en inkluderende praksis. Her ser det ud til at det er ret tilfældigt om inklusionsformidleren har mulig-

hed for at løse de opgaver, det politiske niveau har tiltænkt dem. De skoler der endnu ikke har stor 

erfaring med inklusionsformidlerfunktionen, kan sandsynligvis have gavn af at få del i erfaringerne 

som de skoler, der har længere tids erfaring med inklusionsformidlerfunktionen. Det gælder særligt i 

forhold til, hvordan de nye inklusionsformidlere agerer i forhold til vejledning af kolleger. Når man ser 

på nogle af tallene i spørgeskemaundersøgelsen tyder det på at de nye inklusionsformidlere, i mod-

sætning til de erfarne, stort set ikke arbejder med voksnes indbyrdes relationer og relationerne mellem 

voksne og børn (jf. Appendiks 2, A 2). 

Flere ledere siger at det er af stor betydning, at inklusionsformidleren i forvejen har en positiv identi-

tet og anses som en kompetent underviser i lærergruppen. En leder til en erfaren inklusionsformidler 

giver udtryk for, at det er helt afgørende for at inklusionsformidlerfunktionen bliver en succes, at sko-

len får valgt de rette personer til opgaven, fordi det er en krævende opgave at være inklusionsformid-
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ler i en udviklingsposition mellem ledelse og medarbejder. Derfor bliver det væsentligt at lederne ud-

vælger inklusionsformidlerne strategisk, hvilket ikke synes at have været tilfældet alle steder, hvor 

udvælgelsen har foregået meget tilfældigt.  

 

Kollegial vejledning kræver et brud med den enkeltpraktiserende lærerkultur  

Både ledere og kolleger fortæller, at den samarbejdskultur der lægges op til med inklusionsformidler-

funktionen er et brud med den traditionelle enkeltpraktiserende lærerkultur, som har været og stadig 

er dominerende på skolerne. Traditionelt har den enkelte lærer kunnet tilrettelægge sin undervisning, 

som han ønskede ud fra idéen om metodefrihed. Hvis inklusionsformidleren skal komme mere i spil i 

forhold til vejledning af kolleger, kræver det, at lærerne skal vænne sig til en ny kultur, hvor de i højere 

grad skal reflektere og planlægge undervisningen i samarbejde med hinanden.  

Nogle lærere bruger ikke inklusionsformidleren. Fordi det er frivilligt om den enkelte lærer vil inddra-

ge inklusionsformidleren i sit arbejde, er der en del, som ikke benytter sig af muligheden. Det begrun-

des i manglende tiltro og tillid til vejledningsprocessen og samarbejdet. Der er her tale om en åbenlys 

barriere for inklusionsarbejdet. Omvendt oplever en kollega til en ny inklusionsformidler, at inklusi-

onsformidleren kan bidrage med nye vinkler til, hvordan man kan se på et barn i vanskeligheder: ” X er 

rigtig god til at få os til at tænke anderledes i forhold til, hvad vi er vant til.” Kollegaen oplever, at vejled-

ningens succes både har noget med inklusionsformidlerens personlige egenskaber at gøre, og med de 

kompetencer, han har videreudviklet gennem sin uddannelse.  En kollega til en erfaren inklusionsfor-

midler fortæller, at inklusionsformidleren er med til at udfordre lærernes synspunkter og forsvare 

barnets perspektiv, og en anden kollega oplever at inklusionsformidleren gør en forskel i forhold til 

udviklingen af en inkluderende praksis ved at gå foran som et godt eksempel, ved at "fastholde et aner-

kendende børnesyn og være barnets advokater.”  Inklusionsformidleren har med andre ord betydning 

for den diskurs, der bliver styrende for, den måde som teamet taler om eleverne på. Kolleger og ledere 

siger at det forudsætter, at inklusionsformidleren opleves som en person, man trygt kan gå til, når 

noget er svært. Der skal skabes tillid før en kollega tager kontakt til formidleren for at drøfte eventuel-

le vanskeligheder. I særdeleshed når denne vanskelighed knytter an til, hvordan man organiserer læ-

ringsrummet. Lærerne har traditionelt påtaget sig hele undervisningsopgaven og haft døren til klasse-

værelset lukket. I et inkluderende paradigme må døren åbnes, så andre voksne kan træde ind i rum-

met med henblik på observation, refleksion eller støtte. Det kan være meget grænseoverskridende for 

den enkelte lærer. En leder til en erfaren inklusionsformidler fortæller,” at fra at tale om et barn med 

problemer flyttes blikket til en klasse, dvs. man kigger også på læreren og anlægger nu et helhedssyn, og 

her kan det blive rigtig farligt og følsomt.” 

Mellem kravene om styrket faglighed og inklusion  

En kollega og en leder til en ny inklusionsformidler fortæller, at inklusion stadig opleves som et spare-

projekt af en del lærere på skolen og at inklusionsformidlerfunktionen derfor oplevelse som et led i en 

forringelse. Lærerne oplever at være klemt mellem flere krav fra såvel kommunen som samfundet i 

almindelighed. Der er en oplevelse af at social inklusion og øgede forventninger om faglighed, blandt 

andet i form af ønsket om bedre testresultater, presser læren fra hver sin side. Det går både ud over 

elever, lærere og inklusionsformidler. Kollegaen fortæller, at inklusionstanken stresser mange lærere, 

fordi de ikke kan nå deres undervisning, da det der opleves som det sociale aspekt fylder alt for meget: 

"Og jeg ser desværre mange lærere, der går ned på det. De føler ikke, de kan få hjælp, eller at de kan nå de 
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her børn.” Kollegaen uddyber ved at fortælle, at opgaven føles umulig, fordi der stilles krav til lærerne 

fra mange sider:  

"Fordi vi har det her ydre pres fra Undervisningsministeriet og mål om at børn skal læse 

bedre, og de skal være noget så gode, så vi har hele det faglige aspekt på skolerne også, som 

vi skal opnå. Det er bare svært at forene, når man har nogle børn, som på nogen områder 

er uunderviselige. Så der bliver i den grad talt om besparelser på skolerne. At det er en for-

ringelse.” 

Nogle lærere oplever med andre ord at stå i et dilemma mellem kravene om at skabe bedre testresul-

tater og kravene om inklusion. Under interviewet blev det udtrykt: ”Hvis vi skal inkludere, jamen så skal 

man ikke forvente af os, at vi også samtidig kan hæve vores faglige niveau. Det harmonerer ikke". Denne 

kollega oplever, at: "faglighed bliver på bekostning af trivsel.”  

Udvikling af ressourcecenteret 

Både kolleger og ledere nævner samarbejdet og koordineringen af skolens ressourcecenteropgaver 

som et væsentligt indsatsområde fremover. Interviewpersoner fra skolerne giver indtryk af at være 

forskellige steder i udviklingen af deres ressourcecenter. Ressourcecentrene skal koordinere og forde-

le ressourcepersonernes arbejdskraft så den underbygger inklusionsindsatsen. Nogle ressourceteam 

er dannet og har aftalt regelmæssige interne koordineringsmøder og møder med lærerne. Andre skal 

først til at tage fat på udviklingen af deres ressourcecenter. Sammenhængskraften skal understøttes af 

et godt samarbejde mellem inklusionsformidlere og de øvrige ressourcepersoner. Det er nødvendigt 

med en sådan indsats for at øge kvaliteten i vejledningen og arbejdet med reflekterende teams. 

3.3.3 BFO  

Grundsynet på inklusion i BFO’erne beskrives som en anerkendende tilgang, hvilket betyder, at man 

oplever, at inklusionsformidlerfunktionen understøtter et tankesæt i forhold til inklusion, som har 

været en del af fritidspædagogikken i en lang årrække. ”Menneskesynet eller børnesynet er det vigtigste 

sammen med kompetencer til en anerkendende tilgang”, fortæller en kollega til en erfaren inklusions-

formidler.   

En leder fortæller, at udfordringen i forhold til at få en inklusionsformidler i spil har drejet sig om, 

hvordan man på den ene side skulle organisere inklusionsformidlerens tid, hvordan man på den anden 

side konkret skulle organisere arbejdet. I starten var det svært at finde balancen mellem, hvordan ti-

den skulle prioriteres og hvorledes arbejdet skulle organiseres. Inklusionsformidleren skulle først 

skabe sig et netværk med andre inklusionsformidlere og samtidige opbygge en platform i forhold til 

samarbejdsrelationer inden for rammerne af BFO'en. 

Samarbejde med skole 

Samarbejdet mellem skole og BFO fylder meget i en af de interviewede lederes tilgang til inklusion-

sindsatsen. Siden 2004 har samarbejdet mellem skoler og fritidstilbud været en del af Ballerups Kom-

munes politik på børne- og ungeområdet. Lederen for en erfaren inklusionsformidler fortæller, at 

samarbejdet mellem BFO og skole fungerer godt, blandt andet fordi man har taget initiativ til at lave en 

fælles rådgivning, hvor både inklusionsformidleren fra skole og BFO er repræsenteret sammen med 

skolelederen. Der samarbejdes på tværs af lærer- og pædagogfaglige tilgange, så problemstillinger kan 

blive belyst ud fra flere synsvinkler. En anden leder fortæller, at man er ved at etablere et ressource-

center på skolen, som BFO’ens inklusionsformidler også skal være med i sammen med lederen, som 
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kommer med som ledelsesrepræsentant for BFO. Støtten vil således blive koordineret mellem BFO og 

skolen så indsatsen kan forgå begge steder. Således vil der komme helhed i inklusionsindsatsen rettet 

mod børnene. 

En leder fortæller, at inklusionsformidleren har taget initiativ til at deltage en gang imellem, når skole-

pædagogerne mødes. Et godt eksempel, blandt flere, på et godt initiativ inklusionsformidleren har 

taget er, at der blev lavet en film målrettet forældre, som har til hensigt at understøtte det inkluderen-

de perspektiv i børnenes fritidsliv. Inklusionsformidleren deltager også i forældremøder, hvor hun 

understøtter arbejdet med inklusion uden for skoletiden, blandt andet ved at opfordre forældrene tila 

tænke på, at "at få de skæve børn med til fødselsdagene og være forberedt på, hvordan de skal takles". 

Lederen peger endvidere på samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Det er hans 

opfattelse, at lærere og pædagoger generelt er glade for at arbejde sammen og værdsætter hinandens 

kompetencer.  En anden leder har en mere kritisk opfattelse af mødet mellem det lærerfaglige og det 

pædagogfaglige. Inklusionsformidleren i BFO er sammen med inklusionsformidleren fra skolen ved at 

udarbejde et fælles grundlag for inklusionsarbejdet i BFO og skolen. Her har udfordringen i høj grad 

handlet om også at få den pædagogiske faglighed gjort synlig, for ”det har også været meget styret af 

lærertankegangen. Vores inklusionspædagog på BFO’en har været sådan lidt hægtet på som et appen-

diks.” Oplevelsen har været, at samarbejdet har været styret af skoleverdenen; men ikke desto mindre 

er det lederens opfattelse, at samarbejdet er blevet styrket mellem BFO og skole.  

Inklusionsformidlerfunktionens indhold 

Inklusionsformidlerfunktionen er ikke så væsentlig for den overordnede organisering af samarbejdet 

mellem skole og BFO fortæller en leder. Inklusionsformidlerens rolle bliver derfor snarere at skabe en 

fælles forståelse af inklusionsbegrebet blandt kollegerne i institutionen og dertil tilbyde konkrete ar-

bejdsredskaber. Han uddyber med, at en stadig større gruppe fagpersoner har fokus på en anerken-

dende pædagogik og dermed også børnenes udviklingspotentiale, hvilket har en positiv betydning for 

børnenes muligheder. Arbejdet med inklusion synes i denne institution at blive underordnet andre 

pædagogiske værdier. 

Enkelte steder opleves inklusionsformidlernes kompetence og funktion ikke som forskellig fra de øv-

rige pædagogers. Den anerkendende og inkluderende tilgang bør udføres af alle ansatte. Inklusions-

formidleren har, disse steder, derfor ikke særlige opgaver udover en støttefunktion i forhold til børn 

med særlige behov. Inklusionsformidlerens reelle funktion synes således ikke at harmonere med Bal-

lerup Kommunes arbejdsbeskrivelse for inklusionsformidlere. 

I en anden BFO har man haft en inklusionsformidler, som ikke trivedes i funktionen, da vedkommende 

fungerede bedre med praktisk fremfor teoretisk arbejde. Den inklusionsformidler som nu er undervejs, 

har allerede taget initiativer til at etablere måder at arbejde med inklusion i institutionen i form af 

fælles samtaler om, hvad inklusion egentlig er og hvilke arbejdsmetoder man kan gribe til. Dertil 

kommer, at der også er blevet indkøbt bøger om inklusion, så kollegaerne har mulighed for at sætte sig 

mere ind i inklusiv pædagogik. 

En kollega til en inklusionsformidler fortæller, at det er vigtigt, at inklusionsformidleren er fleksibel, 

og at det er let at få et møde. På den BFO har man taget den konsekvens af dette ønske om fleksibilitet 

og tilgængelighed, at inklusionsformidleren arbejder uden et fast tidsskema, så der altid er mulighed 

for at der kan aftales et møde. Kollegerne ville egentlig gerne benytte inklusionsformidleren mere, 

men oplever, at teamene ikke altid har tid til rådgivning. Selv om inklusionsformidleren er fleksibel og 
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har mulighed for at træde til hurtigt, oplever kollegaerne det som en barriere, at de selv har så travlt, 

at de ikke har tid til at bruge hende. Men når hun bliver brugt, opleves det især som en stor styrke i 

forhold til de udadreagerende store drenge.  Her kan et blik på drengenes ressourcer og kontekstens 

betydning for deres reaktionsmønstre være med til at løsne vanskelige situationer op. En leder ople-

ver, at der nu henvises væsentligt færre børn end før til PPR.  

3.3.4 Klub 

Begge ledere giver udtryk for at inklusion ligger i naturlig forlængelse af det grundsyn på pædagogik, 

som man på klubområdet og har arbejdet ud fra i mange år. En leder for en ny inklusionsformidler 

mener, at inklusionsindsatsen har et dobbelt sigte. For det første inklusionsarbejdet med udgangs-

punkt i tankerne om ”Et godt børneliv – et fælles ansvar”, dvs. samarbejdet med skolerne. For det an-

det økonomien: ” fordi jo bedre institutionerne bliver til at inkludere, jo færre penge kommer kommunen 

til at betale for specialtilbud i nabokommuner.” Samtidig lægger en leder vægt på, at inklusionsarbej-

dets succes i høj grad handler om, at afstemme forventninger mellem politikere, forvaltning og prakti-

kere. Spørgsmålet er, hvem der har lov at definere, hvornår inklusion ikke er en mulighed for et barn: 

”Altså, jeg vil sige, det kræver et godt ledelsesmæssigt samarbejde i forvaltningen og på institutionen og 

med politikerne for at få defineret realistisk, hvor det er, man kan lægge overlæggeren.” Lederen henvi-

ser til, at placering af et barn i et specielt tilbud ud fra en økonomisk betragtning kan være urimelig 

dyrt, men at en hjemtagelse ud fra en pædagogisk betragtning kan være mindst lige så dyr i forhold til 

den mængde arbejde det koster at have barnet i klubben. Det svarer til en omkostning på det menne-

skelige plan. Derfor er vigtigt, at man arbejder på at finde nogle fælles faglige rammer for, hvor græn-

sen skal trækkes i forhold til anbringelse i specialtilbud.  

Samarbejde med skole 

Lederen til en ny inklusionsformidler giver udtryk for at have et godt samarbejde med de omkringlig-

gende skoler. Særligt en af skolerne går samarbejdet flydende med, men han oplever en barriere i for-

hold til lærernes arbejdstidsregler. Det forhindrer et samarbejde, hvor en lærer eksempelvis følger et 

barn hen i klubben, hvis det er et behov. Denne leder mener, at hans egen rolle er, at skabe muligheder 

for, at inklusionen kan lade sig gøre, på trods af de økonomiske rammer. Han oplever, at der fra poli-

tikkere og embedsværk ikke er tilstrækkelig forståelse for, at børn, som har haft vanskeligheder i skole 

og på BFO, og som der tidligere har været iværksat støtteforanstaltninger for, stadig ofte kan have be-

hov for støtte, når de skal til at gå i klub.  

Funktionens indhold 

De interviewede ledere for klubområdet benytter sig begge i stor udstrækning af at inddrage støtte-

pædagogen med særlig funktion i inklusionsarbejdet. Denne funktion lader til at have en særlig status i 

de klubber, som er repræsenteret i denne undersøgelse. En leder til en erfaren inklusionsformidler 

fortæller: "Støttepædagogen er den, som har overblikket også i høj grad i forhold til det tværfaglige sam-

arbejde. Og det er nogenlunde den samme funktion, som inklusionsvejlederen udfylder.” Som hos andre 

interviewede er det også denne leders opfattelse, at personligheden er mindst lige så vigtig som ud-

dannelsen. Han oplever, at opgaverne bliver løst på nogenlunde samme måde, uanset om det er inklu-

sionsformidleren eller støttepædagogen, som tager hånd om opgaven. Det præger organiseringen i alle 

klubbens afdelinger: "I alle afdelingerne har vi en støttepædagog, som har funktionen dels at støtte børn 

med særlige behov, dels at være vejleder for personalet for at sikre, at de er inkluderende.” 
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Med en intensiv indsats i indkøringsfasen oplever en leder til en erfaren inklusionsformidler, at mange 

børn hen ad vejen ikke har behov for ekstra støtte, selv om de har en diagnose. Ifølge lederen handler 

det om at personalet er veluddannet og arbejder fokuseret med problemstillingerne, når de opstår. Det 

forudsætter, fortæller lederen, at der både er en medarbejder, som kan fungere som fagligt fyrtårn, og 

at ledelsen er sig sit ansvar bevidst. Organisering og samarbejde på tværs af institutionerne har også 

stor betydning for inklusionsarbejdet. Eksempelvis bruges der meget energi på at sikre børnene en 

god overgang mellem BFO og klub," Så allerede i oktober starter et afklaringsarbejde for de børn, som 

skal begynde i klub i maj. De starter med at screene børnegruppen, som skal flyttes, for at se, om der er 

nogle børn, der har særlige behov.” Inklusionsformidleren er til stede ved den første screening, som har 

til formål at støtte indsatsen i forhold til den børnegruppe, som man skal til at modtage. 

Lederen til en ny inklusionsformidler har sammen med støttepædagogen udviklet et koncept for ar-

bejdet med børn med særlige vanskeligheder. Det betyder, at inklusionsformidleren træder ind i et 

arbejdsfelt, hvor inklusion allerede er på dagsorden, og hvor arbejdet deles med andre faggrupper. I 

samarbejdet mellem leder, støttepædagog og inklusionsformidler bliver det vigtigt, at skabes plads til 

inklusionsformidleren. Uden at det siges direkte af lederne, synes inklusionsformidlerfunktionen ikke 

at være et stort behov, fordi indholdet af funktionen allerede dækkes af støttepædagogfaggruppen.  

Inklusionsformidlerfunktionen er ikke blevet udnyttet i den klub, som har en ny inklusionsformidler, 

fordi denne har haft til opgave at tage sig af en række praktiske opgaver med oprettelse af en afdeling, 

overflytninger mv. Ikke desto mindre oplever lederen, at funktionen er styrket gennem uddannelsen, 

fordi: "det er jo altid værktøjskassens indhold, der er afgørende for, hvordan man får udført arbejdet.” 

Lederen til en erfaren inklusionsformidler har skabt en struktur, hvor inklusionsformidleren er fast i 

en afdeling. Han mener ikke, at det vil have en effekt, hvis inklusionsformidleren kun er der sporadisk. 

Inklusionsformidleren kan så til gengæld være med til at sparre med lederen omkring opgaveforde-

ling:" Jeg har svært ved at se, hvordan X skulle kunne fungere som vejleder i de to andre afdelinger. Han 

har rigeligt i sin egen afdeling. Hvis han kun kan komme i de andre sporadisk, er der ikke rigtig behov for 

det.” 

I klubben med en erfaren inklusionsformidler, arbejder man med at screene børnene i forbindelse 

med overgangen fra BFO til klub. Når støttepædagogen screener børn i forhold til placering i klubben 

er målet, at barnet skal kunne profitere af at være til stede i klubben og at medarbejderne skal kunne 

løfte opgaven. I klublederens optik betyder ordet screening at skabe et overblik over børnegruppe. 

Opgaven bliver løst i samarbejde mellem leder, pædagogisk leder og støttepædagog. Støttepædagogen 

har ansvaret for screeningen. Inklusionsformidleren deltager i det første møde, men inddrages i øvrigt 

ikke i processen, fordi han opfattes som det udførende led. Ingen af klublederne har kendskab til Det 

Pædagogiske Notat. De arbejder ud fra deres egen organisering. Et sted har man således to team, begge 

styret af lederen og støttepædagogen. Det ene til børn med diagnoser og det andet til børn, som ikke 

har en diagnose, men som medarbejderne er særligt opmærksomme på. Det er lederes opfattelse, at 

man er nødt til at arbejde systematisk i forhold til disse børnegrupper, ved for eksempel at udnævne 

en primærpædagog til barnet. Særpædagogen sørger for medicin og en tæt forældrekontakt, så hver-

dagen kommer til at hænge sammen. Her ser det ikke ud til, at inklusionsformidleren nødvendigvis er 

med omkring arbejdet med denne gruppe, hvilket måske skyldes at inklusionsformidleren opfattes 

som et udførende led, der primært inddrager sin viden om inklusion i det daglige arbejde med børnene. 
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3.3.5 Opsamling på forskningsspørgsmål 3 

Hvordan oplever ledere og kolleger, at inklusionsformidlerfunktionen bidrager til videreudvikling af ar-

bejdspladsen med særlig fokus på den inkluderende praksis? 

For denne opsamling gælder, som i de tidligere, at vi først har prioriteret at finde fælles reference-

punkter på tværs af professionerne. Efterfølgende har vi trukket de særlige temaer frem, som synes at 

gælde på de enkelte områder. 

Fokus på inklusion italesættes som et paradigmeskifte af ledere og medarbejdere på børne- og unge-

området i Ballerup Kommune. Lederne giver udtryk for, at målet ikke er nået, men at man er godt på 

vej. Grundlæggende er der sket en ændring i synet på forebyggelse. Hvor forebyggelse tidligere var et 

spørgsmål om at finde fejl hos barnet, som kunne begrunde en ressourcetilførsel eller at et barn helt 

blev fjernet fra institutionen eller skolen, har man nu fokus på at afsøge et barns ressourcer og tage 

udgangspunkt i disse i det pædagogiske arbejde.   

På såvel skole- som institutionsområdet gives der udtryk for, at kernen i inklusionsarbejdet er menne-

skesynet. Der skal være fokus på inkluderende fællesskaber uden at man taber opmærksomheden på 

de individuelle udfordringer hos det enkelte barn. For skolens vedkommende er det nødvendigt at 

faglighed også indtænkes i inklusionsindsatsen.  Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er re-

fleksionen over hvilke initiativer der skal iværksættes for at skabe inkluderende fællesskaber for bør-

nene. Både pædagoger, lærere og ledere fortæller, at inklusionsformidleren fremmer arbejdet med 

inklusion ved at stille spørgsmål, som kan skabe refleksion over hvordan tingene kan også kunne gø-

res. Desuden bliver det nævnt at inklusionsmedarbejderne har været i stand til at skabe opmærksom-

hed om inklusion ved personalemøder. 

Inklusionsformidleren skal have en stor viden om inklusion og stor personlig gennemslagskraft; men 

det er mindst lige så vigtigt, at hun er i stand til at formidle og sætte gang i refleksionsprocesser hos 

sine kolleger. Den personlige gennemslagskraft handler om mod til at sætte sin dagsorden igennem 

både overfor kolleger og ledere. De interviewede som på forskellig vis arbejder med inklusionsformid-

lere lægger stor vægt på at vejlederrollen bliver udfyldt i forhold til implementering af den inklusions-

fremmende indsats. Udfordringen italesættes forskelligt i de forskellige institutionstyper. I skolen er 

vejlederopgaven svær, fordi det tidligere har været en del af lærerkulturen at arbejde som enkeltprak-

tiserende lærer, og man finder stadig modstand mod at åbne klasserummet for andre lærer. På dagtil-

budsområdet er man vant til at arbejde flere voksne sammen; men her efterlyser ledere og kolleger at 

inklusionsformidleren får redskaber til at arbejde med formidling og refleksion i grupper. På fritids-

ordningerne er der ligesom på dagtilbudsområdet gode erfaringer med inklusionsformidlerne og af 

stort set samme årsager. I de to institutionstyper ser det ud til at integration i vid udstrækning binder 

andre vigtige pædagogiske princip, især dem om anerkendende pædagogik og en ressourcetilgang til 

børnene, sammen. På klubområdet spores en tendens til at inklusionsformidlerens rolle reduceres til 

kun at bestå i at være udøver. Dette kunne skyldes at inklusion mest ses som et led i det igangværende 

samarbejde med skolerne, ”Et godt børneliv – et fælles ansvar”. Hvor inklusion i BFO og dagtilbud vir-

ker som en fælles paraply for andre pædagogiske værdier, kunne man, hvis man skal sætte det skarpt 

op, sige at inklusion er underordnet andre pædagogiske hensyn blandt visse klubber i undersøgelsen. 

Inklusionsformidlerens reelle rolle synes under alle omstændigheder ikke at være blevet som funkti-

onsbeskrivelsen lægger op til. 
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Fokus på struktur i hverdagen synes afgørende for at fremme det inkluderende arbejde. Struktur og 

forudsigelighed opfattes på tværs af institutionstyper som et væsentligt redskab til at understøtte bør-

nenes trivsel og læring. Lederne opfatter sig selv som centrale i inklusionsarbejdet og medarbejderne 

peger på konkrete situationer hvor det er vigtigt med ledelsesmæssig opbakning, fx i forbindelse med 

forældresamarbejde og i hverdagen, hvor det er vigtigt at lederen er synlig med opbakning af inklusi-

onsindsatsen og ved at inddrage inklusionsformidleren i relevante beslutninger. Desuden er det en 

udfordring, at inklusionsformidleren kommer i klemme mellem ledelse og medarbejdere. Endelig er 

det vigtigt af forældresamarbejdet kommer i fokus i arbejdet, uden det risikerer man, at inklusionen 

kun fremmes i institutionerne.  

Alle steder har inklusionsindsatsen i et eller andet omfang i personalegruppen været opfattet som et 

spareprojekt. Dette synes ikke at være tilfældet i dag længere i dagtilbud, på klub og i BFO, men det er 

tilsyneladende stadig en mere udbredt opfattelse på skoleområdet. Inklusionsarbejdet opleves særligt 

udfordrende i skolen, fordi lærerne føler sig presset af faglige mål og omverdenens forventninger og 

forestillinger om undervisning og øget faglighed. 

Indholdet af inklusionsformidlerfunktionen synes i høj grad at have været op til den enkelte medar-

bejder. Lederne er meget åbne over for deres initiativer, men har ikke fastlagt nogen formel ramme for 

deres arbejde. Det betyder, at funktionen ikke fylder det samme eller har samme indhold på de for-

skellige skoler og institutioner. Et sted inddrages inklusionsformidleren stort set ikke, et andet sted 

sidder hun undertiden med i ledermøderne. I klub og BFO synes inklusionsformidlerfunktionen at 

være knyttet tæt til praksis. Derimod giver ledere og medarbejdere i skole og dagtilbud indtryk af at 

inklusionsformidleren også bliver inddraget på et mere overordnet niveau.  

I klub og i dagtilbud er der enighed om, at det er en nødvendig forudsætning at inklusionsformidleren 

er en del af huset, for at indsatsen i institutionen bliver effektiv. Nærhed, tillid og tryghed er afgørende 

faktorer for, om pædagogerne har lyst til at opsøge inklusionsformidleren i forbindelse med deres 

overvejelser og refleksioner.  På den baggrund er det en barriere for inklusionsarbejdet, at der ikke er 

tilknyttet en inklusionsformidler til hvert børnehus.  

3.4 Hvordan oplever andre fagpersoner, at inklusionsformidlerfunktionen 

bidrager til videreudviklingen af arbejdspladsen med særlig fokus på in-

kluderende praksis? 
3.4.1 Dagtilbud 

Fra børnehusene møder man umiddelbart en positiv opfattelse af inklusionsformidlerne. En fagper-

son, som er kollega til en ny inklusionsformidler fortæller, at de er begyndt at se på børn ud fra flere 

vinkler, fordi inklusionsformidlerener god til at stille reflekterende spørgsmål.  Det betyder, at man ser 

på børnenes situationer ud fra langt flere perspektiver og eksempelvis ser deltagelse i et bredere per-

spektiv. En fagperson fra et andet børnehus oplever, at inklusionsbegrebet kun bliver bragt på bane, 

når der er noget som ikke fungerer. Hun mener det er forkert. Hun ser inklusion som en faglig selvfor-

ståelse, som man arbejder med hele tiden, og ikke som en metode. Hun betegner i forlængelse heraf 

inklusion som en grundfølelse. Hun mener at inklusion kun kan vokse frem fra den enkelte persons 

værdier, derfor tror hun ikke at en inklusionsformidler ville kunne fremme inklusion særlig meget. 

Endvidere fremhæver hun, at man i praksis altid vil se noget forskelligt omkring et barn, og at det er 

væsentlig at være opmærksom på de fortællinger, man skaber omkring det enkelte barn. Hun pointe-
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rer i forlængelse heraf, at det er vigtigt at forholde sig til, hvem der besidder magten til at definere 

forskellige forhold og bestemme hvilke fortællinger der skal fortælles om de enkelte børn. I den for-

bindelse nævner hun, at man bør arbejde med en fælles faglig selvforståelse.  

En anden ressourceperson giver udtryk for, at det er vigtigt, at man kender den inklusionsformidler, 

man skal bruge, så man trygt kan give sine oplevelser videre. Hun fortæller om en episode, hvor hen-

des institution fravalgte, at benytte distriktets inklusionsformidler. Man havde bedt vedkommende om 

at hjælpe med en problematik gennem observation af et barn. Inklusionsformidleren ville gerne være 

behjælpelig omkring den oplevede problematik, men ville ikke observere det enkelte barn. Derimod 

ville hun gerne observere barnets samspil med hele børnegruppen. På den baggrund besluttede pæda-

gogerne i institutionen sig i stedet for at benytte sig af deres egen medarbejder, der på daværende 

tidspunkt var i gang med inklusionsformidleruddannelsen. Vedkommende observerede barnet og på-

pegede, at barnet ændrede adfærd og skilte sig ud, når han ikke fik voksenkontakt. Det førte til, at pæ-

dagogerne omkring barnet blev opmærksomme på at fokusere særligt på barnet i de udsatte timer, 

hvor der ikke var så meget personale. Herudover blev personalegruppen, med inklusionsformidlerens 

hjælp, opmærksom på inkluderende og ekskluderende tiltag i hverdagen. Denne strategi havde god 

effekt og medvirkede til en løsning af problematikken. Den anden inklusionsformidler har tilsynela-

dende, som hende fra distriktet sagde hun ville, observeret barnet i interaktioner i dagligdagen. Men 

der var stor forskel på hvordan de to inklusionsformidlere mødte personalet. De oplevede, at det hav-

de stor betydning for dem, at der blev taget udgangspunkt i deres opfattelse af problemet og at de 

kendte den person, som iagttog deres samvær med barnet: “Vi syntes, at det var rart, at den, der lavede 

iagttagelser var en, som kendte os. Hvis det er en grundfølelse, værdier, er det meget følsomt. Og så skal 

man kunne dele det i tryghed, så andre ikke kan udpege ens følelser som mindreværdige” På den bag-

grund er erfaringen entydig i ovennævnte institution; man har ikke glæde af en inklusionsformidler 

som er tilknyttet distriktet. Den lære man drog var, at kun hvis inklusionsformidleren er en del af insti-

tutionen, kan man bruge den som ressource:  

“Jeg kunne godt tænke, at der skal være en der har uddannelsen i alle afdelinger. Man skal 

have en masse voksenpædagogik. Hvis vi snakker om visioner, er det noget med at arbejde 

med, hvordan den enkelte voksne arbejder med en god faglig selvforståelse mere end at se 

på børn i en gruppe. Jeg synes ikke, at vi har kunnet bruge hende i distriktet som vi ikke 

kender. Det har ikke givet mening.” 

Den samme oplevelse har en anden af de interviewede fra en anden institution: ”Men hun har ikke sin 

daglige gang der som hos os. Hun kender ikke børnene der. Der er det vanskeligere med bud på, hvordan 

de skal gribe tingene an.” Hun mener, at en måde at løse denne udfordring på, er ved at fokusere på 

anvendelse af inklusionsformidleren i coaching-sammenhænge og desuden planlægge nogle tidspunk-

ter, hvor inklusionsformidleren kommer og laver observationer i hverdagen, med henblik på at der 

kan tænkes på nye måder i hverdagen: ”Man går måske og tror, at man gør noget, og så kan det være, at 

det kan laves på en helt anden måde. Eller man kan få nogle helt andre inputs på, hvordan kunne gøre 

tingene anderledes – og bedre måske.” 

Inklusionstænkningen har betydet, at man har ændret praksis i forhold til børn med dansk som andet-

sprog. Hvor man før arbejdede med dem i små isolerede grupper for at træne deres sproglige færdig-

heder, har man i samarbejde med inklusionsformidleren ændret praksis. Nu foregår det sprogstimule-

rende arbejde sammen med andre børn på stuen. Det betyder også, at man ser på børnene og deres 
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adfærd ud fra et nyt perspektiv. Noget, som man tidligere med andre faglige briller, ville se som et 

problem, bliver nu overvejet på ny ud fra nye og andre faglige vinkler: 

 ”For eksempel har vi en gruppe tosprogede piger, som gerne vil lege selv. De føler sig ikke 

ekskluderet, fordi de har det godt, og de kan godt lege med andre, men de har så mange 

fælles referencer, så det er klart de leger sammen: De har samme alder, samme interesser, 

og selvfølgelig leger de sammen. Havde det været danske piger, så havde de også leget 

sammen. Det er sådan nogen ting, der dukker op, hvor man tænker: Jamen skal man splitte 

dem op for, at de skal lege med de andre? Men de er jo ikke ekskluderet. Det er de jo ikke! 

Men man skal passe på med de øjne, der ser en gang imellem; at man synes, de ser eksklu-

deret ud, fordi de leger selv." 

Herudover har det haft betydning at have en person at sparre med i forhold til, hvordan man eksem-

pelvis kan inkludere et barn med ADHD. I stedet for at forlange, at drengen skal sidde stille og lytte i 

oplæsningssituationer, accepterer man nu, at han drejer rundt på stolen, fordi han lytter med alligevel 

og drengens interesser kan sagtens blive grobund for en fælles leg: ” Og hvis man var på skovtur, og der 

var emner, der optog ham, så kunne man drage de andre med ind. For eksempel ude i skoven. Der legede 

vi, det var en dinosaurkirkegård, og fik de andre børn med.” Det lykkedes at inddrage drengen i et bør-

nefællesskab ved at tage udgangspunkt i hans interesser og gøre dem til udgangspunktet for fælles leg. 

Samtaler med inklusionsformidleren er med til at understøtte den pædagogiske grundindstilling i dag-

tilbuddet hvor man gør sit yderste for at skabe et inkluderende miljø: ”Jamen nu kommer der en, der 

opfører sig lidt anderledes, hvordan tager vi imod det her barn, så han føler sig hjemme?” Mange res-

sourcepersoner i institutionerne er bekymrede for at der skæres ned på området. Der siges at tanken 

om inklusion er vigtig og rigtig og at det derfor ville være perfekt, hvis inklusionsindsatsen ikke bruges 

for at spare. De oplever at det er blevet enormt svært at få ekstern støtte i forhold til børn i vanske-

ligheder, hvilket underbygger mistanken om at inklusionspolitikken er et nedskæringsprojekt. Res-

sourcepersonen til en ny inklusionsformidler udtrykker det således. "Vi har ikke set skyggen af en støt-

tepædagog siden, at det her blev indført, og vi har altid haft støttepædagoger i vores hus. Og det kan man 

jo så tænke over!” 

Det anses for fornuftigt, at der skal gøres en indsats inden for institutionens rammer, men som en fru-

stration, at det næsten er umuligt at få hjælp til et barn, når alt andet er prøvet. En ressourceperson til 

en ny inklusionsformidler fortæller:  

”Altså, vi har jo ikke den viden, som støttepædagoger har. Men der går altså længere og 

længere tid før, vi kan få en støttepædagog, fordi vi skal kunne rumme de her børn. Altså, vi 

skal have lavet handleplaner, skrevet dit og dut og dat, skrevet op og ned, hvad har vi prø-

vet; hvorfor virkede det ikke, og hvorfor virkede det og bla. bla… " 

Ressourcepersonen opfatter det som ok at man skal prøve, fordi erfaringen er, at man faktisk kan rig-

tig meget selv, men hun oplever, at indsatsen i forhold til de børn, som har det største behov sker på 

bekostning af nogle andre, og hendes opfattelse er, at de sender børn med større og større problemer 

videre til skolerne.  

For pædagogerne er det en stor bekymring, at det intensive arbejde med enkelte børn sker på bekost-

ning af den store børnegruppe. Især den gruppe, som kaldes gråzonebørn, hvilket vil sige børn, som 
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giver anledning til bekymring, og dermed befinder sig i risikozonen for at udvikle problemadfærd. 

Ressourcepersonen, som har fået tilknyttet en ny inklusionsformidler til børnehuset udtrykker det 

således:  

”… hvis du har et barn, eller to børn, som virkelig fylder meget i en gruppe, og hvor du godt 

kunne have brug for, at der havde været en støtteperson indover. For eksempel, fordi så har 

du nogle gråzonebørn, som du så ville kunne tage dig mere af. Og det er altså dem, der 

smutter i det her. De velfungerende unger, de klarer sig jo altid. Men det kunne bare være 

hyggeligt, hvis man kunne få løftet denne her mellemgruppebørn, som nogle gange hænger 

lidt på kanten ikke. Og dér føler jeg, at jeg mangler tid. Og tiden den er faktisk rigtig vigtig.” 

Der er ingen tvivl om, at manglende tid til planlægning opleves som en stor barriere for inklusions-

fremmende tiltag. Det kraver tid at planlægge de tiltag, som foreslås for at de kan føres ud i praksis. De 

interviewede ressourcepersoner udtrykkes et ønske om tid til planlægning for at kunne iværksætte de 

tiltag, som er nødvendige for, at inklusionsindsatsen kan lykkes: "Jeg synes, en ting, som pædagoger i 

hvert fald mangler, er tid til andet arbejde. Vi mangler tid til forberedelse." At skabe inkluderende ram-

me kræver tid, fordi man er nødt til at gøre sig overvejelser over, hvordan man kan tilrettelægge akti-

viteter, så alle børnene kan være med. Det er en udfordring, som kan være svær at løse i en travl hver-

dag.  

3.4.2 Skolen  

Informanterne fra skoleområdet er enige om, at det fremmer inklusionsarbejdet, når der etableres et 

godt fagligt arbejde på tværs af funktioner. Særligt er det vigtigt at AKT og inklusionsformidler træk-

ker på samme hammel.  Der ligger et stort arbejde i at få alle lærere med og gjort dem trygge ved de 

nye arbejdsmetoder. Det arbejde fordrer samarbejde, men stemningen i de repræsenterede informan-

ters lærerkollegier er ikke udpræget positiv: " Det skal nok ende positivt, men lige nu er der nogle som 

siger, at det er noget skidt.” 

I forhold til hæmmende faktorer fremhæver en af de andre fagpersoner i undersøgelsen, at det hæm-

mer arbejdet med inklusion, at lærerne ikke har mulighed for at sige, hvad de tænker, fordi der kan 

opstå politisk korrekthed og idealisme i inklusionsdebatten, som kan hæmme den pædagogiske dis-

kussion. Efter hans opfattelse har man ikke taget højde for, at ikke alle elever kan inkluderes. Han me-

ner videre, at der er en positiv aura omkring AKT-læreren, som man kan fortælle, hvad man tænker, 

hvorimod svaret er givet, hvis man går til en inklusionsformidler: ”Ord er vigtige, AKT er støttelærere, 

som man kan tale lige ud af posen til. Med inklusionsformidlerne er resultatet ligesom givet. Det kan også 

ses af reaktionerne på intranettet efter oplæg og paneldebat, hvor ingen rigtig siger noget”. Det fremhæ-

ves som en mulighed at AKT og inklusionsformidler arbejdede sammen.  

Indstillingen hos den enkelte lærer kan både fremme og hæmme inklusionsformidlerfunktionen på de 

enkelte skoler. En ressourceperson fortæller: Vi er i skolen mere enkeltpraktiserende. Ved tolærerord-

ninger kan negative problemer også blive større. Det er særlig vanskeligt for ældre lærere – for nogle, 

meget, meget svært. Der synes at være en holdning blandt ressourcepersonerne om, at nogle ældre 

lærere med mange års erfaring har svære ved at skifte fokus fra individ til kontekst i deres arbejde. 

Kontroltab angives som hovedårsag til, at nogle lærere har modstand mod at skulle indgå i nye samar-

bejdsrelationer. For nogle lærere er det nyt at arbejde ud fra at det måske ikke er eleven, som er ho-

vedårsag til udfordringerne i klassen; men måden eleven behandles på af både elever og lærer. Aner-
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kendelse af den enkelte lærer angives som et vigtigt redskab i forhold til at skabe et miljø, hvor der er 

plads til alle typer af medarbejdere.  

På skoleområdet betoner en af deltagerne i undersøgelsen, at ledelsen har ansvar for processen og at 

det er en fordel med en klar ansvarsfordeling. En af informanterne giver udtryk for, at det er vigtigt at 

få italesat, hvor inklusionsformidlerens ansvar stopper og hvor ledelsens begynder. Samme informant 

mener, at lederne også burde tilbydes et kursus i inklusion.  Lederen anses med andre ord, for at være 

den afgørende faktor for om inklusionsarbejdet bliver en succes i skoleregi, ligesom det er ledelsens 

opgave, at inklusionsformidleren får en rolle, hvor ansvarsfordelingen er klar.  

3.4.3 BFO 

På BFO-området giver en ressourceperson udtryk for, at inklusion er en grundfølelse, som ingen fra 

kommunen kan give medarbejderne. I hendes optik er det en naturlig måde at arbejde på, og hun har 

derfor ikke vanskeligheder med at inddrage denne tænkning i hverdagen.  Ressourcepersonen frem-

hæver, at relationen mellem lærere og pædagoger har forandret sig i takt med at idéerne i Det Gode 

Børneliv er blevet implementeret i hverdagen. Dette kommer konkret til udtryk gennem et øget sam-

arbejde mellem de to professioner. Endvidere fremhæver hun, at dette samarbejde især medvirker til 

at lette forældresamarbejdet. Dette skyldes, at pædagogen har lettere adgang til forældrene, fordi man 

møder dem i garderoben hver dag, hvilket giver en mere uforpligtende relation, der gør det muligt at 

tage tingene i opløbet. Det er ressourcepersonens oplevelse, at det kan virke voldsomt på forældrene, 

hvis en lærer ringer hjem og vil drøfte en problematik. Derudover gives der udtryk for, at der mangler 

hjælp, når man må erkende at et barn ikke kan inkluderes.  

3.4.4 Klub 

Blandt de interviewede ressourcepersoner, er der enighed om, at det er almindelig praksis på klubom-

rådet at tænke i børn og fællesskaber. En klubpædagog fortæller, at man som grundprincip altid forsø-

ger at tilrettelægge aktiviteter på en måde, som gør det muligt for alle at være med. Ordet inklusion 

bruges ikke så tit, men tilrettelæggelsen tager grundlæggende afsæt i et princip om at skabe anerken-

dende fællesskaber, hvor alle føler, at de har venner. I forbindelse med inklusion af bestemte grupper 

af børn, fx ’de stille drenge’, har samme pædagog haft stor glæde af at tale med en inklusionsformidler: 

”Vi snakker om, hvad der skal til for at inkludere dem og få dem med ind i klubben. Der har jeg jo brugt 

hende meget.” Samtidig oplever han dog, at han ikke er blevet introduceret til inklusionstankegangen 

af sin inklusionsformidler, og mener, at dette ellers kunne have hjulpet ham meget, i det han finder det 

vanskeligt at skelne mellem den almindelige tilgang til børn i klubben og det, som han anser for at væ-

re inkluderende: ” Jeg føler lidt at inklusion er et meget diffust og teoretisk begreb, man har et billede af, 

hvordan det fungerer i teorien. Men der er brug for en konkret forklaring på, hvad inklusion er.” Inklusi-

onsbegrebet opfattes her som et diffust og teoretisk begreb, hvilket står i stor kontrast til inklusions-

opfattelsen i den klub, der repræsenteres af en ressourceperson til en erfaren inklusionsformidler. 

Hun italesætter inklusion som en grundfølelse, noget der ligger i naturlig forlængelse af måden, man i 

hendes klub tænker pædagogisk arbejde på.  

Fagpersonen, som repræsenterer en ny inklusionsformidler retter opmærksomheden mod, at de så-

kaldte gråzonebørn lider afsavn under det stadig større fokus på børn i vanskeligheder: ” Der kommer 

flere børn, men der kommer ikke flere hænder. Ja, det er sådan lidt vanskeligt med at have inklusion i en 

tid med besparelser ikke? Det er lidt den følelse man får.” 
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En fagperson som er kollega til en erfaren inklusionsformidler uddyber besparelsestemaet, ved at be-

tone, at samarbejde og koordinering er forudsætninger for, at inklusionstanken kan fungere i hverda-

gen: ”For det er jo ikke en enmandsopgave, det er jo noget, som hele gruppen skal indover – og der skal 

der bare være tid til at koordinere det, det der kommunikation”  

I klubregi rejses spørgsmålet om, manglende handlemuligheder i forhold til børn, som ikke profiterer 

af et tilbud ligeledes. Det nævnes, at det er et stort problem, at der ikke er nogen, der tager ansvar for, 

hvad der videre skal ske, hvis et tilbud ikke fungerer optimalt. Ressourcepersonen til en ny inklusions-

formidler rejser spørgsmålet om, hvilke muligheder børn med sociale vanskeligheder har i fritiden, 

hvor der ikke er pædagoger og lærere til at orkestrere, at de indgår i sociale fællesskaber med andre 

børn. Vedkommende giver udtryk for, at opbevaring af børnene er utilstrækkeligt, hvis inklusionsind-

satsen ikke strækker sig ud over den aktivitet man har med børnene.: ”Man har prøvet at få ham med i 

aktiviteter og så videre, men man kan mærke, at uden for klubben er det jo ikke sådan, at det er ham de 

andre vil omgås med, så det er jo… Det er måske det vanskeligste: At ikke bare inkludere på klubben, men 

også føre det videre.”  

Ressourcepersonen som arbejder med en erfaren inklusionsformidler, gør opmærksom på, at det er 

problematisk at skulle samarbejde på tværs af institutionerne, fordi vidensniveauet i forhold til inklu-

sion er meget forskelligt. “ Jeg oplever, at der skal bruges meget energi på at få andre op på et for os na-

turligt fagligt punkt. Så får man løftet området; men der kommer ikke noget nyt ind for vores vejledere. Vi 

skal hele tiden løfte andre og bliver ikke dygtige.” 

Ud fra en denne synsvinkel er det også en problematik, at der mangler ressourcer til at inklusionsfor-

midleren deltager i møder og netværk. En ressourceperson til en erfaren inklusionsformidler fremhæ-

ver, at arbejdet med inklusion i klubben kan styrke skolen; men det forudsætter et mere kvalificeret 

samarbejde mellem skole og klub. Dette begrundes med, at en konflikt i skolen også følger med over i 

klubben. Ressourcepersonen påpeger, at læreren ofte ikke har tid til at løse disse konflikter i skolen, da 

det i så fald ville tage tid fra undervisningen. Hun udtrykker forståelse for dette vilkår, men påpeger 

samtidig, at det i praksis betyder, at konflikten stadig lurer, når børnene ankommer i fritidsordningen. 

Her så hun gerne, at læreren havde det som en såkaldt skal-opgave at informere om konflikten, da man 

i så fald kunne forsøge at løse konflikten med det samme, når børnene kommer i klubben. Man ville i 

så fald kunne hjælpe barnet med det samme, i stedet for at konflikten først løses sidst på dagen.  

“Et helt barn har et helt liv i en hel hverdag. Børns liv er meget opdelt, det skal smelte 

sammen, ellers får man frustrerede børn i stedet for at børnene ved, at der er voksne hele 

vejen rundt. Hvis folk ikke snakker sammen, agerer man forskelligt. Jeg ville gerne se mere 

til skolen. Hvis der ikke åbnes for løntimer kan det ikke lade sig gøre.” 

Et tværfagligt samarbejde forudsætter, at alle parter afsætter tid til at tale sammen. En frustration for 

klubfolket er, at lærernes arbejdstidsaftaler er skruet sådan sammen, at det ikke er muligt at indgå 

aftaler med en lærer om et periodisk samarbejde, for eksempel for at tale sammen om eventuelle kon-

flikter i en børnegruppe i forbindelse med overleveringen mellem skole og klub. “Jeg tror, det er relate-

ret til, hvad der er timer til. Lærersiden bliver også skåret – og de skal også dække det hele. De gør tinge-

ne ud fra de rammer, de har.” 

Selv om der udtrykkes forståelse for denne problematik, er det en kilde til frustration, fordi ressource-

personerne fra klubområdet har en oplevelse af, at de kunne være med til at opbygge en mere positiv 
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fortælling om barnet.. En ressourceperson til en erfaren inklusionsformidler har en oplevelse af, at der 

er et negativt fokus på barnet i skolen, hvor man i klubregi og i det hele taget i pædagogfaget er gode 

til at arbejde med et positivt fokus. "Negative historier er en måde at arbejde på fra skolens side, hører vi 

til netværksmøder. Men der har pædagogverdenen også været. Det virker bedst, når man fokuserer på, 

hvor det fungerer godt.” 

3.4.5 Opsamling på forskningsspørgsmål 4 

Hvordan oplever andre fagpersoner, at inklusionsformidlerfunktionen bidrager til videreudviklingen af 

arbejdspladsen med særlig fokus på inkluderende praksis? 

Opfattelsen af inklusionsformidlerfunktionen er tæt sammenkoblet med opfattelsen af den person, 

som varetager denne funktion. Grundlæggende opfattes personen som langt mere afgørende for vide-

reudvikling af en inkluderende praksis end funktionen i sig selv, og det hænger formentlig sammen 

med, at medarbejderne generelt oplever, at det er sårbart at skulle omstille sig fra en individorienteret 

praksis hen imod en systemisk tænkning, hvor det er konteksten som er i fokus. Uanset institutionsty-

pe fremhæves det, at sparring med en inklusionsformidler er positivt i forhold til at se på børn i van-

skeligheder gennem den nye inkluderende optik.  

Inklusionsindsatsen i forhold til børn i vanskeligheder har betydet, at man på tværs af institutionsty-

per angiver at have mindre overskud til at håndtere det forebyggende arbejde. Det italesættes fra 

mange sider, at de såkaldte gråzonebørn ikke får den fornødne støtte, fordi der ikke er tid til opgaven. 

Flere ressourcepersoner giver derved udtryk for, at det forebyggende arbejde ikke fungerer optimalt, 

og at børn, som med en begrænset indsats kunne komme i god trivsel, er i risiko for at udvikle egentli-

ge vanskeligheder, fordi der ikke handles på de tegn på manglende trivsel man ser.  

På dagtilbudsområdet og i klubregi fungerer inklusionsformidlerfunktionen mere optimalt i de børne-

huse, som har en inklusionsformidler ansat. Omvendt opleves det som en hæmmende faktor ikke at få 

en inklusionsformidler tilknyttet, som har sin daglige gang i huset. Det opleves for sårbart af de invol-

verede pædagoger at udlevere sig selv til en fremmed, hvilket nævnes fra flere sider. 

På skolerne er det en fremmende faktor for inklusionsarbejdet at der er et tæt samarbejde mellem 

AKT og inklusionsformidler. Ressourcepersoner fra BFO og klub ønsker et tættere samarbejde med 

skolerne; men oplever, at lærernes arbejdstidsaftale er en væsentlig barriere for et frugtbart samar-

bejde.   

Som hæmmende faktorer fremhæver repræsentanter for skolerne, at nogle lærere opfatter inklusion-

sindsatsen som et spareprojekt. Der gives også udtryk for at inklusionsformidlingen kan være for idea-

listisk, hvilket nogle lærere oplever som hæmmende for dialogen omkring de problemer de oplever i 

praksis. Det fremhæves også, at gamle lærere har sværere ved at acceptere forandringer end nye lære-

re og at der blandt lærerne er en tilbøjelighed til at være enkeltpraktiserende og afvisende over for et 

tættere samarbejde med kolleger.   

4.0 Konklusion og anbefalinger  
4.1.1 Hvordan oplever inklusionsformidlere, at uddannelsen ruster dem til at styrke den inklu-

derende praksis på deres arbejdsplads? 

Inklusionsformidlerne har generelt været tilfredse med uddannelsen, som har givet en god teoretisk 

ballast, der har bidraget til at formidleren har kunnet skabe positive forandringer i praksis. Særligt 
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fremhæves det, at inklusionsformidlerne umiddelbart efteruddannelsen hurtigt har haft mulighed for 

at understøtte et ressourcesyn på børnene i praksis. 

Rammerne omkring uddannelsen er blevet værdsat af inklusionsformidlerne, der giver udtryk for, at 

det har været dejligt at kunne fordybe sig i ny teori, ligesom det også har givet mening for dem, at der 

har været en periode mellem de to praksisperioder, hvor de har været tilbage på arbejdspladsen og 

har kunnet komme i gang med at udvikle deres praksis med udgangspunkt i teorien. 

Et flertal af inklusionsformidlerne udtrykker på tværs af institutionstyper, at de har behov for mere 

konkret viden i forhold til formidling og vejledning. Kolleger og ledere har ligeledes givet udtryk for, at 

der er behov for at styrke formidlingsdelen, fordi det er en udfordring at stille sig op foran en forsam-

ling og lave oplæg eller at iværksætte refleksioner både i større og mindre grupper. Denne dimension 

er ikke dækket af uddannelsen.  

Der ses også at inklusionsformidlerne har brug for forskellige kompetencer alt efter hvilken instituti-

onstype, de er tilknyttet. Hvor skoleområdet har en særlig problemstilling omkring undervisningsdif-

ferentiering, handler udfordringerne på klubområdet om at fastholde børnene i et tilbud, som det 

grundlæggende er frivilligt at deltage i. For flere af dagtilbuddenes vedkommende er der en udvikling i 

gang, hvor en narrativ dokumentation skal kobles sammen med den generelle inklusionsindsats. På 

BFO kredser indsatsen om at skabe en god sammenhæng mellem skole og fritid.  Der er behov for at 

uddannelsen i et eller andet omfang målrettes mod netop de udfordringer, som inklusionsformidleren 

må forventes at møde i sit virke. 

På tværs af skole, dagtilbud og BFO udtrykker inklusionsformidlerne behov for at få flere konkrete 

værktøjer til løsning af inklusionsudfordringen. På skoleområdet synes dette behov dog i højere grad 

at være dækket af den redskabskasse, Det Pædagogiske Notat, som kommunen efterfølgende har stillet 

til rådighed. 

4.1.2 Hvordan oplever inklusionsformidlerne mødet med praksis med særlig fokus på videre-

udvikling af den inkluderende praksis? 

Opfattelsen af inklusionsformidlerfunktionen bærer præg af, at funktionen og personen smelter sam-

men i kolleger og lederes bevidsthed. Kravene til en inklusionsformidler er store. Det er vigtigt, at le-

derne er meget bevidste om dette, når de rekrutterer nye inklusionsformidlere. 

Listen af forventninger der er til inklusionsformidlerne er ganske lang: de forventes at de fungerer 

som et forbillede i praksis; at de har en stor teoretisk viden; at de evner at sparre med kolleger og le-

dere, at de kan holde oplæg for såvel kolleger som forældre; at de kan håndtere modsætningsfyldte 

interesser i forhold til såvel kolleger og ledere. At leve op til alt det fordrer en stærk faglighed, en be-

tydelig personlig robusthed og ledelsesmæssig og organisatorisk opbakning. 

Derudover er det væsentligt at se inklusionsformidlerens kompetencer og funktion som noget, der må 

udvikles i den konkrete praksis. Inklusionsformidlerne nye viden synes ikke at ’sive ned’ i organisatio-

nen af sig selv, da den udfordrer og destabiliserer eksisterende logikker, relationer og praksisser i og 

uden for institutionen. Deres rolle kan være indskrevet i arbejdsbeskrivelser, men det betyder ikke at 

funktionen opfattes som legitim blandt kollegerne. Inklusionsformidlere og ledere ser derfor som nød-

vendigt at supplere inklusionsmedarbejderens arbejde med andre tiltag, der kan støtte udviklingen af 

en inkluderende pædagogik og legitimere inklusionsformidlerfunktionen, fx ekspertoplæg og work-
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shops i institutionerne. Deltagelse i ressourcenetværk i og på tværs af institutionerne synes også at 

have stor betydning for inklusionsformidlernes fortsatte kompetenceudvikling og fastholdelse i funk-

tionen. En faglig bevidst- og stolthed synes at være under opbygning blandt ressourcemedarbejderne.  

Udfordringerne i inklusionsformidlerfunktionen synes at variere i forhold til institutionstypen og den 

overordnede organisering. For klub- og dagtilbud gælder, at inklusionsformidleren skal dække flere 

børnehuse/klubber på distriktsniveau. Denne organisering har vist sig uhensigtsmæssig af flere for-

skellige årsager. Der er en praktisk dimension, som handler om logistik. Det er ikke sikkert, at inklusi-

onsformidleren kan forlade egen institution på de tidspunkter, hvor vejledning vil passe ind i et andet 

børnehus. Det er ikke praktisk muligt at få vikardækning på kun nogle få timer, dvs. at inklusionsfor-

midleren skal enten være væk mindst en halv dag eller også skal inklusionsformidlerens eget børne-

hus klare sig uden hende. På et andet plan ser det ud til , at nærhed, tillid og et grundlæggende kend-

skab til børn og kolleger er en forudsætning for, at de medarbejdere inklusionsformidleren kommer 

ud til er åbne for at modtage rådgivning. Ledelserne forstår og fortolker inklusionsformidlerfunktio-

nen ind i den kultur, som børnehuset i forvejen har. Såvel ledere som inklusionsformidlere fremhæver, 

at uformel sparring, her defineret som ikke planlagte samtaler i løbet af dagen mellem inklusionsfor-

midler og kolleger, er blandt de mest effektive redskaber til at skabe tillid omkring udviklingen af en 

mere inkluderende hverdagspraksis. Det forudsætter tilstedeværelse, og derfor er det nødvendigt at 

Ballerup Kommune overvejer den fremadrettede organisering af inklusionsformidlere i klub og i dag-

tilbud.  

De steder, hvor ledelsen er mest aktiv, synes modstanden i medarbejdergruppen at være mindst. Le-

delsesopbakningen til indsatsen er en grundlæggende forudsætning for, hvordan indsatsen organise-

res, og udvikles og om den lykkes. Inklusionsformidleren ser ud til at gøre den største forskel i de insti-

tutioner, hvor kompetenceudvikling tænkes som et samspil mellem uddannelse og praksisudvikling.  

Også af den grund er ledelsens synlige opbakning en væsentlig forudsætning for inklusionsformidle-

rens virke, hvilket fremhæves af såvel lederne selv som af inklusionsformidlere, kolleger og andre fag-

personer. Ledelsen kan understøtte processen ved eksempelvis at sætte struktur på dagsordenen på 

møderne og ved at tydeliggøre forventninger til medarbejderne. Det er også meget væsentligt for in-

klusionsformidlerens muligheder for succes, at der er en præcis afklaring af forventninger til opgave-

løsningen på skoler og institutioner. Mange ledere lægger vægt på, at inklusionsformidleren selv skal 

være med til at definere sin opgave. Det giver på den ene side store frihedsgrader, men på den anden 

side kan det medvirke til, at inklusionsformidleren, hvis ikke ledelsen går aktivt ind og understøtter og 

legitimerer processen, bliver i tvivl om, hvad der forventes af ham eller hende, hvilket kan bidrage til, 

at meget tilfældige arbejdsvilkår opstår. 

På tværs af institutionstyper og skoler er der fokus på inddragelse af forældrene, der ses som vigtige 

aktører i inklusionsprocessen. Der er stor forskel på hvordan og hvor meget forældrene inddrages og 

om inklusionsformidleren inddrages i dette arbejde. Inklusionsformidlerne selv oplever at kunne gøre 

en stor forskel, når de  bliver inddraget i arbejdet, for eksempel ved at deltage i forældremøder, eller 

ved at være med til at udarbejde trivselsplaner for grupper eller klasser. I de tilfælde, hvor kolleger 

taler om inklusionsformidlerens bidrag til forældresamarbejdet, er det på baggrund af en stor tilfreds-

hed. Der synes derfor at være et potentiale for at skabe positive resultater på tværs af institutioner 

gennem øget inddragelse af inklusionsformidlerne, både i form af sparring med kolleger og direkte 

formidling til forældrene. Flere inklusionsformidlere fortæller, at samarbejdet med forældre til børn i 
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vanskeligheder bliver positivt og konstruktivt, når der anlægges et ressourcesyn på barnet, og herved 

oplever inklusionsformidlerne at de gør en betydningsfuld forskel. 

4.1.3 Hvordan oplever kolleger, ledere og andre fagpersoner at inklusionsformidlerfunktionen 

bidrager til videreudvikling af arbejdspladsen med særlig fokus på den inkluderende praksis?  

 

Ledere og kolleger giver udtryk for, at inklusionsformidlernes indsats har medvirket til, at færre børn 

indstilles til PPR. En oplevelse på tværs af institutioner og skoler er også, at fokus på et barns ressour-

cer medfører et langt mere konstruktivt forældresamarbejde ligesom det øger arbejdsglæden. En væ-

sentlig problemstilling som fremhæves af kolleger og ressourcepersoner i skoler og på institutioner 

giver udtryk for, at inklusionsindsatsen har betydet, at der er mindre fokus på at støtte de såkaldte 

gråzonebørn, altså børn, som for eksempel viser små tegn på mistrivsel. Disse tegn bliver ikke altid 

fulgt op af en voksen, fordi der ikke er tid og overskud til det i hverdagen, hvor der bruges meget ener-

gi på de børn, som har brug for meget støtte for at fungere godt i hverdagen.  

Flere ledere på dagtilbudsområdet har udtrykt et ønske om at blive inddraget i uddannelsen, enten 

ved at blive inviteret til at deltage i undervisningen på udvalgte dage, eller ved at der bliver stillet en 

opgave mellem de to undervisningsperioder, som lederen i samarbejde med den kommende inklusi-

onsformidler skulle løse. Lederne mener, at det ville kunne synliggøre deres opbakning til inklusions-

formidleren, ligesom det ville kunne understøtte opbygningen af en fælles viden- og erfaringsplatform.  

På skoleområdet gælder, at kolleger til inklusionsformidlerne italesætter et modsætningsforhold mel-

lem faglig og social inklusion. I en vis forstand er social inklusion også altid faglig og omvendt. Derfor 

er det ikke indlysende at det er et egentlig modsætningsforhold. Det er nok bedre at tale om, hvad in-

klusionsbestræbelserne primært retter sig imod, enten primært rettet mod social inklusion eller mod  

en primært faglig inklusion. Inklusionsformidlerne er dygtige til at understøtte social inklusion, hvilket 

betyder, at flere elever i vanskeligheder kan forblive i deres klassemiljøer; men i nogle tilfælde giver 

kollegerne udtryk for, at dette sker på bekostning af elevernes faglige udvikling. Generelt udtrykker 

kolleger og ledere stor tilfredshed med inklusionsformidlernes indsats, i de tilfælde, hvor inklusions-

formidleren sætter sig sammen med et klasseteam og reflekterer over en problemstilling. På skoleom-

rådet, giver lærere, der har modtaget rådgivning og sparring for, at det gør en stor forskel. Dog er det 

ikke alle kolleger, som gør brug af denne mulighed. Nogle kolleger udtrykker mistillid til inklusions-

formidlerens perspektiv, fordi de oplever, at resultatet er givet på forhånd og at de ikke kan sige, hvad 

de tænker. I stedet er de nødt til at udfolde deres problemfelter i en systemisk ramme, som de ikke har 

taget til sig og anerkender som gyldig. Dette er en væsentlig barriere for udvikling af inklusion i skole-

regi. Inklusionsformidlerne er derved tvunget til at skulle agere i et felt, hvor den gamle tilgang, ek-

semplificeret ved den enkeltpraktiserende lærer, der har en individorienteret tilgang til børn i vanske-

ligheder, støder sammen med inklusionstankegangen. Det kan være svært og sårbart for en lærer at se, 

hvordan problemadfærd opretholdes i undervisningskonteksten, som lærerene selv har stor indflydel-

se på. Dette kombineret med at en del lærere opfatter inklusionsindsatsen som et kommunalt bespa-

relsesprojekt betyder, at inklusionsformidlerne på skoleområdet skal håndtere meget modstand i for-

hold til komplekse problemstillinger. Særligt unge lærere giver udtryk for, at de har behov for mere 

sparring og støtte, fordi inklusionsopgaven er vanskelig og kompleks. Uden støtte kan lærerne opleve 

sig magtesløse og utilstrækkelige, hvilket flere italesætter som nedbrydende.  
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I BFO, klub og på dagtilbudsområdet opfattes besparelser også som en barriere for inklusionsarbejdet. 

Det har ikke blandt informanterne her fyldt lige så meget som på skoleområdet. Flere aktører på det 

pædagogiske område giver udtryk for, at man er enige om, at inklusionstanken er god og rigtig. Det 

betones, at man gør sig umage for også at agere inkluderende i forhold til de ansatte, således at miljøet 

er hensigtsmæssigt i forhold til at skabe meningsfulde fællesskaber for både børn og ansatte.  

I og på tværs af institutionerne ser der ud til at være behov for yderligere afklaring af roller og organi-

sering af samarbejde. På dagtilbuds-, BFO- og klubområdet ses en tendens til at støttepædagog- og 

inklusionsformidlerfunktionen flyder sammen i praksis. På skoleområdet synes der at være to mod-

satratede udviklingsmuligheder for forholdet mellem AKT- og inklusionsformidlerfunktionen. Enten 

kan de flyde sammen eller også kan de komme til at trække praksis i forskellige retninger. Dette peger 

på et behov for en rolleafklaring og koordinering af funktionerne for at sikre, at ressourcerne bruges 

hensigtsmæssigt og med henblik på at opnå de samme mål.               

4.2 Anbefalinger  
På baggrund af denne undersøgelse kommer arbejdsgruppen med følgende anbefalinger: 

- Uddannelsen skal have endnu mere fokus på at koble teori med praksis. Der skal inddrages flere 

pædagogiske metoder og praksiseksempler i undervisningen. Kompetenceudviklingen skal lø-

bende følges op i praksis.  

- Temaerne organisation, kommunikation og vejledning skal have mere plads i uddannelsen både 

teoretisk og praktisk. Praktisk ved at inklusionsformidlerne undervejs får ansvaret for at lave op-

læg og fælles refleksion med henblik på at gøre sig erfaringer med formidling og vejledning i såvel 

større som mindre grupper.  

- Det anbefales, at der i kommunen sættes mere fokus på ledelsens muligheder for at fremme med-

arbejdernes kompetenceudvikling. Ledelsen skal forholde sig aktivt og strategisk i til inklusions-

formidlernes kompetenceudvikling, som finder sted i et samspil mellem uddannelse og praksis-

udvikling. Følgende ledelsesfaktorer synes at fremme at inklusionsformidleren kommer i spil i 

forhold til udvikling af inklusiv praksis. Det er afgørende at ledelsen: udvælger inklusionsformid-

leren strategisk, selv gør brug af inklusionsformidlernes viden og kompetencer, ser kompetence-

udvikling som et samspil mellem uddannelse og praksis, anerkender at det kan være en udsat 

post at arbejde med kulturforandring og ser ledelsesopbakning som afgørende for hvordan inklu-

sionsformidlerne kommer i spil, inddrager inklusionsformidlerne i centrale pædagogiske udvalg, 

legaliserer og legitimere ressourcepersonernes funktion i organisationen og sikrer, at alle res-

sourcepersoner samarbejder med samme vision og deler viden og erfaringer med hinanden i og 

på tværs af institutionerne.  

- Inklusionsformidlerfunktionen bør være repræsenteret i alle børnehuse, hvis den skal komme i 

spil. Som minimum bør der være en inklusionsformidler pr. klynge; men ideelt set bør der være 

en formidler i hvert hus, fordi nærhed, tillid og et tæt kendskab til børn og kolleger, er en afgøren-

de forudsætning for, at inklusionsformidlerfunktionen kan komme i spil i hverdagen.  

- Når alle muligheder er udtømte, og aktørerne omkring et barn er enige om, at det vil være hen-

sigtsmæssigt at få ekstern støtte, bør ventetiden nedbringes. Ifølge praktikere på området kan der 
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gå mellem 1 og 3 år før, der kommer hjælp. Ventetiden i kommunen synes at afhænge af, hvilket 

distrikt man tilhører. 
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Delrapport B: Det Pædagogiske Notats betyd-

ning for lærere (og pædagogers) tænkning og 

kompetencer 

1.0 Resumé 
Undersøgelsens formål er at afdække, hvordan Ballerup Kommunes brug af Det Pædagogiske Notat 

resulterer i en mere inkluderende håndtering af de udfordringer lærere og pædagoger møder i skolen i 

dag. Det undersøges, hvad det har betydet for lærere og pædagoger tænkning og praksis, at de har 

anvendt Det Pædagogiske Notat med de tilhørende redskaber. Det foretrukne redskab er det der hed-

der B6. Det er inspireret af Thomas Nordahls arbejde med LP-modellen, som sætter udviklingen af 

læringsmiljøer og pædagogisk analyse i centrum af det pædagogiske arbejde. Det Pædagogiske Notat 

og B6 kan bruges til at beskrive vanskeligheder, ressourcer og handlemuligheder i forhold til et givet 

problem. Det har været under udvikling de seneste år i et samarbejde mellem PPR, lærere og skolepæ-

dagoger som et redskab i forhold til udviklingen af inkluderende pædagogiske miljøer. Notatet og B6 

bygger på et helhedssyn på barnet og dets kontekst. Redskaberne bruges i sammenhæng med Balle-

rupmodellen og samarbejdsmodellen i ”Handlemuligheder mellem PPR og skole”, et notat som er ud-

viklet i et samarbejde mellem PPR, Børn & Unge forvaltningen og ledere på skoler/institutioner i Bal-

lerup Kommune. 

Af undersøgelsen fremgår det, at implementeringen af Det Pædagogiske Notat er i sin opstartsfase og 

at det endnu kun bruges efter hensigten på enkelte skoler. Det Pædagogiske Notat opleves af praktik-

kerne som en disciplinering med både positive og negative konsekvenser for udviklingen af inklude-

rende praksis.  

Blandt de positive vorderinger er, at det opfattes som nødvendigt med et fælles udgangspunkt for fag-

lige drøftelser om forebyggelse og inklusion. Når læreres arbejde med Det Pædagogiske Notat følges 

op af vejledning og undervisning i teorien og forskningen bag notatet, oplever en del at det er et nyttigt 

og konstruktivt værktøj, som blandt andet giver en brugbar samtalestruktur, der er med til at skabe 

fokus og fastholde processen i det rette spor. I kombination med vejledning har det resulteret i inklu-

sion af børn, som lærere tidligere oplevede, at de ikke kunne gøre noget for. Nogle praktikere, særligt 

teams i indskolingen og især ledere, anser redskabet som et meget positivt dokumentationsredskab og 

mener at det indeholder potentialer for det fremtidige arbejde med organisationen. For praktikerne 

har det en særlig positiv værdi, når redskaberne indgår i samarbejdet med et engageret PPR om at 

udvikle en mere inkluderende undervisning, som peger ud over skolens vante kultur. Nogle teams 

benytter notatet som redskab til at fremme refleksion. Der er et ønske om at videndele i forhold til 

erfaringer med at brugen af notatet. Der er nogle steder allerede opstået et samarbejde med inklusi-

onsformidlere og andre ressourcelærere om notatet. Undersøgelsen har også fundet eksempler på stor 

ledelsesopbakning til brugen af notatet. Det der ud til at notatet og redskabernes lokale udformning 

flere steder afføder medejerskab til redskaberne. 
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Til de negative konsekvenser hører, at notatet kan opleves som unødvendig disciplinering og at de 

øgede krav om dokumentation besværliggør det pædagogiske arbejde. Redskabet ses af nogle som 

vanskeligt, svært tilgængeligt og måske noget overdimensioneret.  

Det Pædagogiske Notat alene synes ikke af sig selv at skabe en forandring i læreres måder at tænke og 

samarbejde på. Det skal følges op af vejledning, undervisning og skoleudvikling. Når det pålægges 

uden undervisning og vejledning, ses en tendens til at notatet anvendes og tolkes i en traditionel pro-

blem- og individorienteret tænkning. Det kan derfor let opfattes som et besværligt og unyttigt redskab. 

Redskabet opleves af nogle, især i udskolingen, som meget tidskrævende i forhold til hvad der kommer 

ud af det. En del finder det desuden vanskeligt at forstå og bruge. Der er generelt stor respekt for selve 

forsøget på at udvikle redskaber, men selve modellen og de indbyggede samarbejdsformer stiller nog-

le af brugerne over for en række udfordringer: Pædagogikken kan opleves som dikterende – den stilles 

ikke til debat og mødes derfor med modstand. Dette kan udgøre en barriere for samarbejdet omkring 

B6 og Det Pædagogiske Notat.  

Ud fra disse barrierer og potentialer vil undersøgelsen fremsætte en række anbefalinger for det videre 

arbejde med Det Pædagogiske Notat. 

2.0 Introduktion til undersøgelsen  
Indledningsvis præsenteres indholdet af Det Pædagogiske Notat, formålet med undersøgelsen og un-

dersøgelsens design.  

2.1 Det Pædagogiske Notat 
I Ballerup Kommune har PPR, lærere og skolepædagoger i de seneste år udviklet et multifacetteret 

elektronisk hjælpemiddel for lærere og skole-/BFO-pædagoger, Det Pædagogiske Notat8. Sigtet med 

Det Pædagogiske Notat er at fremme en inkluderende tænkning og praksis, og skabe blik for hvordan 

den bredere sammenhæng børnene indgår i, herunder lærerens/pædagogens egne tanker og handlin-

ger, har betydning for et barns deltagelsesmuligheder i skolen. Det Pædagogiske Notat bygger på et 

helhedssyn på barnet og konteksten – herunder barnets relationer til såvel børn som voksne. Notatet 

skal ses som det bærende element i det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov. 

Notatet er en del af grundlaget for det tværfaglige samarbejde med inklusion af børn og unge. Tanken 

er, at notatet skal være omdrejningspunkt for mellem institution, skole og PPR og udviklingen af en 

inkluderende praksis.  Det Pædagogiske Notat er tænkt som en skabelon for pædagogi-

ske udviklingsplaner. Senere har man i forlængelse af Det Pædagogiske Notat udarbejdet yderlige et 

værktøj, Nyt Pædagogiske Notat, som rettet mod at beskrive hvor der skal være særlig opmærksom-

hed og hvilken indsats man ønsker at sætte i værk. I tilknytning til Det Pædagogiske Notat blev der 

fremstillet en redskabskasse med forskellige værktøj til det pædagogiske arbejde. Den er organiseret i 

tre skuffer. 

A-skuffen indeholder en samling af redskaber, hvor de overordnede teorier og begreber præsenteres 

som Det Pædagogiske Notat bygger på. 

                                                             

8 Se den fulde beskrivelse på http://www.ballerup.dk/borger/boern-unge/det-paedagogiske-notat 
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B-skuffen indeholder en samling af redskaber til hjælp og støtte i at beskrive og udvikle konkrete pæ-

dagogiske handleplaner i form af målbeskrivelser og metoder til evaluering af en konkret pædagogisk 

indsats. Et særligt vigtigt redskab i B-skuffen er redskab B6 - Pædagogisk analyse, der er udviklet med 

inspiration fra LP-modellen9 og Dansk Clearinghouse' rapport ”Lærerkompetencer og elevers læring i 

førskole og skole” (Nordenbo m.fl., 2008)10. I den systemiske analysemodel B6 opereres med tre for-

skellige dimensioner af lærerrollen, nemlig tre kompetencer. En didaktisk kompetence, en ledelses-

kompetence og en relationskompetence. De er hver især, og ikke mindst tilsammen, afgørende for, at 

undervisning og læring lykkes. Et team kan ved hjælp af B6 lave en systematisk og systemisk analyse 

af en problemstilling, ressourcer og handlemuligheder. Til B6 er knyttet et case materiale, som eksem-

plificerer brugen af det.  

C-skuffen indeholder redskaber til brug i supervision og sammenhæng, hvor lærere og pædagoger 

reflekterer over egen praksis. 

Det Pædagogiske Notat er således et udviklingsredskab, som bidrager til lærernes/skolepædagogernes 

faglige refleksioner omkring vanskeligheder i og udvikling af undervisningsmiljø samt kompetencer 

hos børn i udsatte positioner. Arbejdet med notatet munder ud i udarbejdelsen af en handleplan, som 

anviser interventioner i forhold til de situationer barnet indgår i, og kan eventuelt indeholde forslag 

om særlige foranstaltninger. Som udgangspunkt danner Det Pædagogiske Notat grundlaget for enhver 

påbegyndelse af en sag, som en analyse af det barn som er i vanskeligheder. 

2.2 Formål med undersøgelsen 
Undersøgelsen af arbejdet med Det Pædagogiske Notat i skolen og betydningen heraf, skal bidrage til 

forståelsen og udviklingen af læreres og skolepædagogers måder at tænke og handle på, når et barn er 

i vanskeligheder.  Derfor vil det blive undersøgt hvordan materialets praktiske anvendelighed, materi-

alets præsentation og brugen af materialet kan tænkes at påvirke læreres og pædagogers tænkning og 

handling i en inkluderende retning. 

 

Forskningsspørgsmålene i B-delen 

1. Hvilke overvejelser og hvilke forskellige måder at tænke på hos lærere bringes i anvendelse 

når et barn påkalder sig en særlig opmærksomhed og udfordrer lærerens undervisningskom-

petence? Hvordan kan arbejdet med Det Pædagogiske Notat og B6 m.m. bidrage til at udvikle, 

nuancere og fokusere lærerens tænkning og inddrage kontekst, relationer og ressourcer i be-

skrivelse af barnet? 

                                                             

9
 LP-modellen, af Læringsmiljø og Pædagogisk analyse, er en pædagogisk og systemisk analysemodel, der baserer sig på forskning i 

læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. (www.LP-modellen.dk) 
  
10 Link til rapport: 

http://www.dpu.dk/Everest/Publications/udgivelser%5Cclearinghouse/20080508105700/CurrentVersion/Systematisk%2

0review%202%20l%C3%A6rerkompetencer.pdf?RequestRepaired=true) 

 

 

http://www.lp-modellen.dk/
http://www.dpu.dk/Everest/Publications/udgivelser%5Cclearinghouse/20080508105700/CurrentVersion/Systematisk%20review%202%20l%C3%A6rerkompetencer.pdf?RequestRepaired=true
http://www.dpu.dk/Everest/Publications/udgivelser%5Cclearinghouse/20080508105700/CurrentVersion/Systematisk%20review%202%20l%C3%A6rerkompetencer.pdf?RequestRepaired=true
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2. Hvilke forståelsesrammer og tankeformer omkring beskrivelse af børn med særlige behov og 

aktivering af støtte og professionel hjælp bringes i anvendelse i sådanne situationer? Hvordan 

kan sådanne forståelsesrammer henholdsvis virke fremmende og hæmmende i udviklingen af 

handleplaner for arbejdet med barnet? Hvordan kan introduktionen af og arbejdet med Det 

Pædagogiske Notat og B6 m.m. bidrage til udvikling af forståelsesrammer, tankeformer og be-

skrivelser der understøtter inklusion? 

3. Hvordan er sammenhængen mellem præsentation, formidling og sparring i forhold til Det Pæ-

dagogiske Notat, B6 m.m. – og den måde materialet bruges af lærerne, herunder dets virkning 

på tænkemåder og beskrivelser af børn i vanskeligheder? 

4. Hvilke tankemåder at beskrive børn på og kompetencer er der behov for at styrke hos de pro-

fessionelle, såvel lærere som andre professionelle omkring dem, med særligt henblik på at 

fremme inkluderende praksis? 

 

Det har været væsentligt at foretage afgrænsning og konkretisering af spørgsmålene. I Appendiks 3 

Metodeovervejelser er der redegjort for denne konkretisering. 

2.3 Undersøgelsens design 
En konsulent fra PPR i Ballerup Kommune har indsamlet og registreret 150 udfyldte pædagogiske 

notater fra 7 af kommunens 9 folkeskoler. Notaterne blev registreret så det blev muligt at udvælge 6-8 

cases til videre undersøgelse ud fra kriterier baseret på Ballerup Kommunes og UCC’s formål med un-

dersøgelsen. I appendiks 3 finder man en uddybende behandling af metodeovervejelser og udvælgel-

seskriterier og -procedure.  

Væsentlige kriterier for udvælgelsen har været: 

 At mange af kommunens skoler indgår i undersøgelsen 

 At bekymringstypen omhandler bekymring i forhold børns adfærd og trivsel 

 At der indgår cases, hvor der er tildelt særlig inklusionsstøtte 

 At børn på forskellige klassetrin er repræsenteret i undersøgelsen 

 At der indgår cases om både drenge og piger 

 At inklusionsarbejdet er udfoldet i notatet.  

Det er væsentligt at knytte en ekstra bemærkning til det sidste kriterium. I den grundige gen-

nemlæsning af de først udvalgte 20 notater hæftede vi os ved at de systemiske, narrative og 

ressourceorienterede beskrivelsesformer, som der lægges op til med notatets redskabsskuffer, 

er svære at spore i de udfyldte notater. Dels omhandler alle notater individrelaterede pro-

blemstillinger. Det ses allerede ved at alle sager kategoriseres som enten dreng eller pige. No-

taterne er gennemgående karakteriseret ved en individualiserende sprogbrug. Ved undersø-

gelsens start havde vi en forventning og et ønske om at udvælge 6-10 cases som udmærkede 

sig ved at være særligt godt udfoldede og viste tydelige tegn på erfaring med og forståelse for 

Det Pædagogiske Notats teori og redskaber. Det har dog ikke været muligt at finde sådanne ty-

delige, gode eksempler og de udvalgte notater er således valgt ud fra de andre kriterier i kom-

bination med at notatet er kvantitativt godt udfoldet.              

I undersøgelsen indgår således:  
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 8 cases omhandlende 7 drenge og 1 pige 

 7 forskellige skoler 

 Cases der alle indeholder adfærds- og trivselsproblematikker  

 4 cases hvor der tildelt særlig inklusionsstøtte 

 Cases hvor elever og lærere fra indskoling, mellemtrinnet og udskoling er repræsenteret 

 23 lærere: heraf 9 ressourcelærere og 14 klasseteamlærere 

 4 skoleledere 
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Interviewoversigt11 

 

 

 

                                                             

11 De endeligt afholdte interviews havde lidt færre deltagere da nogle lærere/pædagoger meldte afbud med kort varsel. 

 

Interviews Case Skole Kl. Køn SI B6 Interviewpersoner  

1 37 I 9. D X X 2 lærere 

150 I 1. D X X 2 lærere  

2ressourcelærere 

2 

 

48 F 3. D   2 lærere  

2 ressourcelærere 

3 

 

59 D 4. D   1 lærer 

1 ressourcelærere 

74 A 1. D  X 2 lærere 

1 ressourcelærere 

4 90 G 4. D X X 2 lærere 

2 ressourcelærere 

130 

 

E 8. P   1 ressourcelærer 

5 149 

 

B 3. D X X 2 lærere 

1 ressourcelærere 

6 37/150 I     Skoleleder 

7 48 F     Skoleleder 

8 59 D     Skoleleder 

9 Ingen case C     Skoleleder  
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Der er foretaget 2 teaminterviews, hvor de pågældende klasseteam og evt. den ressourceperson fra 

skolen, som har været involveret i casen, deltager. 

Derudover er der lavet 3 gruppeinterview, hvor 2 team og inddragede ressourcepersoner deltager i 

det samme interview. Dette er valgt med henblik på at skabe andre rammer for refleksion end når 

teamene interviewes enkeltvis 

Herudover blev der foretaget 4 individuelle lederinterview, der forgik på lederens institution/skole. 

Disse ledere er de samme, som indgår i inklusionsformidlerinterviewene i denne rapports del A. I et 

vist omfang er relevante udsagn fra interviewene i A-delen medtaget som empiri.  

3.0 Analyse 
I analysen fremskrives temaer som lærere, ressourcelærere og ledere italesætter i interviewene og i de 

udvalgte cases. Informanternes udsagn analyseres og sammenstilles med beskrivelsen af Det Pædago-

giske Notat fra Ballerup Kommunes hjemmeside.  

Efterfølgende svares på forskningsspørgsmålene i konklusionen.  

3.1 Det Pædagogiske Notat er i en opstartsfase og B6 er det foretrukne 

redskab  
Brugen af Det Pædagogiske Notat er tydeligvis i en opstartsfase. Af de indsendte notater kan det ses at 

nogle skoler godt i gang med at implementere notatet som led i udviklingen af inkluderende praksis, 

mens andre kun er ved i gang med opstarten. I appendiks 1 kan, i mere detaljeret form, ses i hvor stort 

omfang Det Pædagogiske Notat/B6 anvendes. Generelt giver interviewmaterialet et indtryk af, at det er 

forskelligt, hvorledes notatet bliver brugt på de forskellige skoler, men der ses også forskelle i, hvor-

dan notatet anvendes på den enkelte skole. Teams, der har anvendt den nylige opdatering af notatet, 

Det Nye Pædagogiske Notat, der indeholder redskabet B6, udtaler sig næsten udelukkende om dette 

redskab i interviewene idet det primært er dette redskab de foretrækker at bruge. Som en lærer udta-

ler, er det B6-modellen, der gør en forskel, fordi den er med til at vende tingene på hovedet og udfor-

dre de dominerende og traditionelle problem- og individfokuserede tænkemåder blandt lærerne:  

Lærer: ”Det er derfor jeg tænker, at Det Pædagogiske Notat ikke kan stå alene. Det har vi jo 

arbejdet med, før kan man sige. Men der er B6 modellen det, der vender det hele på hove-

det, så det ikke bliver så negativt, og man kan se udover det der; så det er det enkle pro-

blem, man fokuserer på. For selvfølgelig er der alle mulige faktorer, men vi tager fat i noget 

her og så kunne vi ændre problemet senere ikke? Men ligeså snart vi fik styr på det her ene 

problem så bredte det sig som ringe i vandene tingene blev langsomt ændret. Han er jo 

glad. Det er jo fantastisk, han føler sig som en del af klassen nu, og bare det, han føler sig 

som en del af klassen gør, at han kan læse ti minutter.”  

De fleste af informanterne har ikke selv været inde og bruge eller orientere sig i de øvrige redskaber i 

skufferne, men en del af dem er blevet introduceret til dem af konsulenter fra PPR. Der ser ud til at 

være sket en udvikling siden de indsamlede og udvalgte cases blev udfyldt og indsendt til PPR. Nogle 

lærere deltager i interviewene med udgangspunkt i en case beskrevet i et gammelt notat, hvor B6 ikke 

er benyttet. Men flere af dem er i mellemtiden blevet præsenteret for og er gået i gang med at arbejde 

med B6 og det nye notat. De fleste informanter refererer derfor til B6, når de udtaler sig om Det Pæda-
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gogiske Notat. En ressourcelærer, der ellers er der i forbindelse med en beskrivelse i et gammelt notat, 

fortæller følgende om potentialerne ved det nye notat:              

Ressourcelærer: ”… for det første, fordi denne redskabsskuffe er blevet indtænkt, og det er 

blevet mere muligt at bruge det som en slags historik-arbejdsredskab, hvor vi så bruger 

redskabsskuffen, altså de her B5 og B6; dem bruger vi som værktøjer i handleplanerne. Den 

første version, som nu denne elev er med på, det var jo på en helt anden måde, hvor det 

starter med, at man skal beskrive problemerne og så bagefter styrke siderne… der er kom-

met mere ressourcetænkning ind i det nu, sådan, som det er udformet. Det starter med res-

sourcerne; hvor er kompetencerne, hvor er potentialerne, så det hjælper os bedre til at sæt-

te os ned og få lavet denne her handleplan. Det var meget mere omstændeligt, med den 

gamle version.” 

Arbejdet med den pædagogiske indsats har ændret sig i takt med at notatet er blevet udviklet. Hvor 

det tidligere, af nogen, blev beskrevet som omstændeligt, ser det ud til, at lærerne nu ser opgaven med 

Det Pædagogiske Notat som tydeligere og lettere at gå til. 

B6 er lærernes foretrukne redskab i Det Pædagogiske Notat, hvilket kan ses som et tegn på, at PPR’s 

særlige indsats for at udbrede brugen af netop dette redskab har båret frugt. 

Det Pædagogiske Notats udvikling og modtagelse skal også ses på baggrund af en generelt positiv op-

fattelse af behovet for at dokumentere praksis i forhold til elever i vanskeligheder og elever i alminde-

lighed i forbindelse med elevplanerne. Den positive holdning til dokumentation gælder i forhold til 

teamets arbejde i forhold til ressourcelærere, PPR, forældre og elever. B6 opleves klart som en hjælp 

for teamet, særligt i indskolingen. Og igen er det især i forhold til dets fokus på ressourceperspektivet, 

som lærere og pædagoger oplever som en hjælp i samarbejdet om at fremme inklusion. En ressource-

lærer italesætter det således:  

”Jeg har også prøvet, at der ikke var noget at gøre. At læreren fastholder, at det barn, det 

skal væk. Men jeg har også oplevet lærere, som har den der frustrationstankegang. Og hvor 

i B6eren, så bliver de tvunget til at tænke ressourcer. Altså, de får lov til først…det starter 

med problemerne – ikke? Hvad er de opretholdende faktorer, og det får de lov til at læsse 

af, men så bliver de altså tvunget til at tænke ressourcer og det er jo det, der er afsættet for 

udvikling. Og det har jeg også været med til, at lærere har indset eller at lærere har flyttet 

sig i forhold til den tænkemåde. Det har jo noget at gøre med den tænkemåde, vi bruger, 

når vi laver ressourceundervisning”. 

I interviewene peges der på mange muligheder i arbejdet med Det Pædagogiske Notat: 

”Fordelen er også, at man hele tiden kan fylde på – også med hensyn til potentialer; hvis 

man arbejder med et fokus i eksempelvis 3 uger – er det stadig ikke et færdigt dokument. 

Det er et led i en arbejdsproces; det er ikke en ny sag hver gang. Nedskrivningen hjælper 

også til at se på afprøvningen og ad den vej på, hvad der virker.” 

”Det er et redskab til at kunne se en udvikling, f.eks. med en elev, som skriger – hvor det 

handler meget om relationen, mere end potentialer. Det har også været spændende at se 

udviklingen i dokumentet fra at barnet er ’på spidsen’ til at være OK over 3-4 år.” 
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”Uanset ressourcer er det godt at dokumentere. Nogle gange har papiret bidraget til at se 

nye muligheder. Hvad har vi gjort/forsøgt indtil nu? Det kan hjælpe at få det på skrift.” 

Flere lærere peger på at Det Pædagogiske Notat kan forbedre kommunikationen og teamsamarbejdet, 

da notatet tilbyder en struktur og et fælles sprog, så det bliver lettere at kordinere handlinger og ar-

bejde mod fælles mål: 

Lærer: …at det gavner for det første kommunikationen mellem lærerne og pædagogerne, 

og man får samme sprog omkring barnet, når man får tænkt tingene i dybden sammen, det 

synes jeg i hvert fald har gavnet os i vores lærerteam, at finde den samme indgangsvinkel 

til barnet; hvad er det, der gavner og hvad er det, der ikke har gavnet, så vi ikke arbejder i 

forskellige retninger nødvendigvis, men finder et fælles fodslag, og selvfølgelig inden for 

den enkeltes personlighed, hvordan det fungerer bedst i klassen. Men jeg synes, det har væ-

ret meget godt at få det snakket igennem. Især også at finde barnets ressourcer. Der tror 

jeg, vi alle sammen har set barnets ressourcer måske lidt forskellige steder, og så få samlet 

dem ned på et stykke papir. Det synes jeg har været gavnligt.” 

Lærere peger på at den pædagogiske debat i teamet er opkvalificeret og en af de væsentligste ting i 

denne opkvalificering er udviklingen af et fælles sprog og styrkelsen af teamarbejdet. Teamarbejdet 

ses ikke længere som noget, der pålægges lærerne, men som en nødvendighed. Det gør det lettere nu 

end det ville have været tidligere at samarbejde med udgangspunkt i Det Pædagogiske Notat: 

Lærer:”… Jamen det har ændret sig på den måde, at hos os er det helt tydeligt, hvordan 

teamsamarbejde er gået hen og blevet noget, som man ikke får trukket ned over hovedet, 

men noget, som er nødvendigt for at man overhovedet kan udføre sit arbejde.” 

Andre nævner at skriftligheden i udarbejdelsen af notatet er med til at fastholde og strukturere indsat-

sen og samarbejdet.  

”Skriftligheden som vi udarbejder i Det Pædagogiske Notat giver flere vinkler. Selvom vi er 

et tidspresset team, finder vi tiden. Det fungerer godt at have det sort på hvidt”. 

Nogle italesætter dog skriftligheden som en barriere. Dels er der etiske aspekter vedrørende skriftlig-

heden når der fx samarbejdes med forældre. Dette stiller krav til formuleringerne og derudover næv-

ner flere tekstmængden i notatet som en udfordring. Nettet er velegnet til at samle mange oplysninger, 

men flere peger på at mængden af oplysninger kan blive en barriere efterhånden som notatet vokser. 

Der var en lærer der beskrev det ironisk, men meget sigende. 

”Tænk, hvis man oprettede et pædagogisk notat i 0. klasse og der kommer en lærer, der skal 

have dem i 9. og siger: Jeg kigger lige i Det Pædagogiske Notat (latter) og tænker: Hold da 

op, det bliver ikke i dag, jeg kommer hjem! Altså der skal jo være et eller andet, når det her 

skal viderebygges; det må deles op eller sorteres, måske sidder nogle mennesker og finde ud 

af hvordan.” 

Denne bekymring om notaternes vækst, uoverskuelighed og tidskrav kunne give anledning til overve-

jelser over, hvorledes man også kan slette oplysninger, der ikke længere er up-to-date. 
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Endelig peger nogle lærere på at implementeringen af det nye notat og de øgede krav om at gøre en 

grundig analyse- og interventionsindsats på skolen inden man ansøger PPR om hjælp og ekstra res-

sourcer har haft en disciplinerende effekt på lærerne. De større krav om, på kvalificeret vis at doku-

mentere det pædagogiske arbejde, betyder at lærerne gør sig mere umage inden de sender en ansøg-

ning af sted, hvilket de fleste godt kan se det positive i. For eksempel fortæller en lærer: 

”Interviewer: Det der stod i frustrationsfortællingen det var egentlig, send flere penge, var 

det sådan? 

xx: Ja, sådan kort fortalt. Send nogle penge eller nogle hænder 

Interviewer: Ja? 

xx: Og den går jo ikke rigtig mere, man er jo nødt til. Altså, man bliver jo stillet til ansvar 

når man sætter sig ned og skriver det her, måske mere end før i tiden, tænker jeg.” 

3.2 Det Pædagogiske Notat er et godt redskab, men undervisningen, vejled-

ingen og støtten er det afgørende 
Flere lærere peger på, at Det Pædagogiske Notat og B6 er et godt redskab, men at det må ses som et 

lille, men vigtigt tiltag i den samlede inklusionsindsat. Det er den samlede kommunale indsats og dens 

betydning for kulturen på skolerne, som opfattes som helt afgørende for redskabets funktion. Der pe-

ges på, at denne samlede indsats efterhånden har medført en radikalt ændret teamkultur i kommunen. 

Notatets betydning kan altså ikke forstås uafhængigt af alle de øvrige tiltag, der bliver iværksat i udvik-

lingen af den inkluderende praksis. En ressourcelærer peger på, at Det Pædagogiske Notat bare er en 

model på et stykke papir, der ikke har nogen inkluderende virkning, hvis den ikke følges op af under-

visning, vejledning og støtte: 

Ressourcelærer: ”Det er jo bare et papir, havde jeg nær sagt. I teorien kunne du jo bare køre 

deres … uden overhovedet at være spor inkluderende. Det kunne du jo godt. Og det er jo 

nødvendigt at tænke inkluderende, hvis du skal kunne bruge det til noget, og derfor er det 

vigtigt, at det bliver udviklet hele tiden og det er blevet estimeret mere og mere til at det 

lægger sig i slipstrømmen på den tankegang eller omvendt; også godt kan være med til at 

fremme den her tankegang. Men i sig selv synes jeg ikke, man kan sige, at Det Pædagogiske 

Notat, det var det, der gjorde at Ballerup Kommune fik vendt skibet til at være mere inklu-

derende … 

Vi har pædagogiske notater i team, hvor det OVERHOVEDET ikke slår igennem, hvor du ik-

ke får øje på den inkluderende praksis. At de så har ungerne siddende, fordi de ikke får lov 

til at udskille dem, det er noget andet. Men du kan sagtens køre Det Pædagogiske Notat, 

uden at det overhovedet rykker noget. Det kræver at der er nogen med ind og støtte op om 

det, der hører med.”   

B6 opfattes særligt positivt, når det er introduceret på en anerkendende måde i forhold til teamets 

udviklingsorienterede og eksperimenterende arbejde. Et team fortæller, hvordan arbejdet med en elev 

i betydelige adfærdsmæssige og faglige vanskeligheder i indskolingen fik teamet, som var relativt ny-

startet, til i særlig grad at eksperimentere med forskellige undervisningsformer og aktiviteter, som 

mentes at tilgodese eleven. Under denne eksperimenteren oplevede de nogen modstand fra ledelse og 

kolleger, også dem i afdelingen, fordi de greb problematikken forholdsvist utraditionelt an. I den situa-
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tion oplevede de introduktionen af B6, Det Pædagogiske Notat og især vejledningen fra PPR, som me-

get givende og som en anerkendelse af deres indsats: 

Lærer i indskolingen: ”Jeg vil sige det helt store, og der, hvor det virkelig rykkede, det var da 

PPR kom på, og hvor vi sådan for første gang virkelig blev hørt. Altså, når vi sidder med no-

gen, de er utroligt anerkendende af natur og de kunne levende sætte sig ind i de problema-

tikker, vi havde stået med. Altså den forståelse havde vi ikke mødt fra ledelsen eller fra no-

gen andre det var hele tiden: Men det er jo også, fordi I gør sådan og sådan, eller: Måske I 

skulle gøre sådan og sådan ... Det er jo et rigtig rigtig godt redskab, vi har brugt, men jeg 

tænker også, at det redskab havde ikke været det samme, hvis ikke vi havde haft XX og YY 

(fra PPR). Hvis vi havde siddet med Z, som er knapt så anerkendende så tror jeg bare slet 

ikke, det havde gjort det samme. Og det synes jeg bare er vigtigt at få med at det er et red-

skab, men det kommer an på, hvem der sidder med det”. 

Den usikkerhed deres eksperimenteren kunne synes at give anledning til i den traditionelle metode, 

blev i et vist omfang ryddet af vejen, fordi introduktionen og dialogen med afsæt i B6 viste, at deres 

tilgang faktisk var velbegrundet. De oplevede så at sige at have dokumentation for deres eksperimen-

terende inkluderende praksis. Igen er oplevelsen altså ikke, at det er selve B6 som redskab, der er af-

gørende. Det er snarere den kontekst, det indgår i, særlig i forbindelse med samspillet med ressource-

lærere og i dette tilfælde, i særlig grad PPR, som virker understøttende for teamets samarbejde om 

inklusion. 

Et andet eksempel på væsentligheden i at notatet følges op af undervisning og vejledning giver en læ-

rer der fortæller, at de indtil PPR introducerede B6, udfyldte papirerne på en problem- og individori-

enteret måde:  

Lærer: ”Vi havde masser af papirer, og da vi så også får at vide, nu skal i også lige lave det 

her papir (det pæd. notat) så blev det sådan bagvendt, kan man sige. Vi sad og copy paste-

de fra noget, vi havde skrevet. Og derfor er ordlyden også … ja, den blev for negativ i star-

ten, den er meget sådan: Så gør han det og det. Og det var først, da vi fik PPR ind over, at vi 

med B6 modellen kommer hele vejen rundt og ser på opretholdende faktorer, så begyndte 

det sådan at … ja, nogle at de ting, som man jo havde tænkt osv. Men bare det, at der bliver 

sat ord på, så går der nogle ting op for en”. 

Det kan således se ud til, at Det Pædagogiske Notat tendentielt fortolkes og udfyldes ud fra en traditio-

nel problem- og individorienteret forståelse, hvis det ikke følges op af vejledning og undervisning i 

teorien og brugen af det.  

Skolerne er som tidligere nævnt forskellige steder i implementeringsprocessen. Nogle steder er lige 

blevet præsenteret for brugen af det nye notat og andre steder har ressourcepersoner AKT-vejledere 

og inklusionsformidlere overtaget opgaven med at undervise i og facilitere medarbejdernes brug af 

notatet. Flere lærere/pædagoger efterlyser mere undervisning i brugen af notatet og ikke mindst de 

grundlæggende tanker bag det, selv om de er blevet introduceret til det af PPR. Notatet er omfattende 

og B6 virker på nogen lidt abstrakt, hvis de ikke helt forstår den bagvedliggende tankegang. Som en 

lærer udtrykker det: 
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”Interviewer: … men hvordan blev I egentlig uddannet? Hvordan og hvem lærte jer at bruge 

det?  

A: Det var xx, der kom ud fra PPR og introducerede os… 

B: Jeg har været på to kurser. 

A: Ja, det var vi også; sådan et inklusionskursus. Og efterfølgende tog vi så kontakt til XX, 

fordi vi synes det var lidt uoverskueligt at få startet op, og hun tilbød så, at hun kunne 

komme ud og hjælpe os i gang. 

B: Ja, så hun har været tovholder på det.  

Interviewer: Da I så blev sat ind i det. Var det sådan at I blev præsenteret for et stykke 

værktøj i skulle arbejde med eller var I også inde og skulle tage stilling til sådan ligesom at 

forstå den teori, der ligger til grund for værktøjet. 

A: Jamen vi skulle jo sættes ind i det hele. På vores skole tror jeg, vi var lidt bagud, fordi vi 

var til det inklusionsmøde, og folk de snakkede om at de havde lavet pædagogiske notater, 

og vi sad sådan lidt: ”Okay, hvad er det egentlig taget for noget”, og vi så de der runde rin-

ge, og vi tænkte: ”Hvorfor er det egentlig at det ikke er nået ud til os endnu?” Så vi følte, vi 

var sådan lidt bagud.” 

Der ses altså en tendens til at notatet ”bare bliver et nyt registreringsark”, hvis der ikke er tilstrækkelig 

undervisning i de pædagogiske principper bag det. Uden en forståelse af tankegangen flytter fokus i 

skrivearbejdet fra at se på undervisning, til bare at få udfyldt notatet hurtigst muligt. Dermed får det 

ikke den ønskede virkning på lærernes/pædagogernes tænkning og praksis. Dette kan give anledning 

til at overveje, hvordan man i PPR og på skolerne kan sikre en løbende uddannelse af medarbejderne 

så denne tænkning og praksis kan udbredes og fastholdes. 

Uddannelse i brugen af notatet og den anerkendende vejleding er givende. Men også den ekstra støtte i 

klassen, når behovet er der, synes at være helt afgørende for om inklusionen lykkes. I flere team næv-

nes at den særlige inklusionsstøtte, der er tildelt klassen og ikke den enkelte elev, er helt afgørende for 

om det lykkes med inklusionen i klassen. Som en lærer siger:  

”…vi har lænet os ret meget op ad din (ressourcepersonen) ekspertise og din viden omkring 

det, hvor det godt kan være hun har været ude den ene gang, men hvis ikke man havde en 

ressourceperson i klassen, havde det været på jævnt mere bar bund, altså det er dig der har 

fået lov at bære en stor del af at det er lykkedes at få så god en proces ud af det, fordi du 

har haft den viden som du har haft.” 

3.3 Vejledning, roller og ejerskab 
Lærerne oplever generelt, at det er meget vigtigt for arbejdet med Det Pædagogiske Notat, at det sker 

på en måde, så de forstår det og har en følelse af, at inklusionsformidlerne og andre vejledere ”er med”. 

Det vil sige at de forholder sig engageret og konstruktivt til de problemer lærerne er optagede af. Der 

er behov for, at der hele tiden følges op på samarbejdet med de tilknyttede vejledere om notatet. Et 

team har været glad for samarbejdet med en AKT-lærer, der bidrog til at fastholde fokus gennem pro-

cessen: 
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Lærer: ”Vores AKT-lærer, guidede os igennem materialet. Det betød meget for vores positi-

ve indstilling til notatet og B6. Det er godt med et fokuspunkt, også for forældrene med at 

kunne hjælpe til omkring barnet. Vi lader andet ligge og tager ikke alt på en gang”.  

Det kan konstateres, at det er forskelligt, hvem der skriver observationer og planer ind i Det Pædago-

giske Notat. På nogle skoler er det teamlærerne, der udfylder og er ansvarlige for notatet. På andre 

skoler er det ressourcepersonen. Denne forskel kan give anledning til, at man diskuterer, om det er 

lærerne eller ressourcepersonen, der forventes at være tovholder på notatet og udfyldningen af dette. 

En lærer foreslår, at ressourcepersonen i starten er støttende i forhold til arbejdet med Det Pædagogi-

ske Notat, men at det på længere sigt handler om at give ansvaret til lærerne for, at de skal føle ejer-

skab til det:  

Ressourceperson: ”Og det er også derfor, jeg mener, at man ikke skal lade ressourcelærerne 

udføre de pædagogiske notater. Det er et fælles arbejde, vi kan tage dem i hånden og hjæl-

pe dem med at lave det, men det er i den grad teamet, der skal have ejerskab til Det Pæda-

gogiske Notat.” 

Hvis notatet alene bliver ressourcepersonernes projekt og ansvar, bidrager det ikke i væsentlig grad til 

kvalificeringen af lærernes arbejde. Det er, som flere ressourcepersoner peger på, en væsentlig pointe, 

at lærerne skal tage notatet og ikke mindst tankerne bag - til sig i det daglige arbejde, ikke kun når de 

mødes med ressourcepersonen. Nedenstående stykke fra et gruppeinterview tydeliggør de to tenden-

ser i denne proces: 

Lærer A: Jamen vi har så gjort det på den måde, at ansvaret er blevet skubbet lidt væk fra 

os, så det faktisk er vores støttepersoner, det er så vores ressourceperson, som går ind og li-

gesom laver det arbejde for os. 

Interviewer: Så ressourcepersonen laver notatet, er det det, du siger? 

Lærer B: Ja, sammen med J, og så hører de selvfølgelig hvad vi også har, så vi ligesom også 

er ind over, men det er dem der hiver fat i det her og skriver på det, fordi de ved vi har så 

meget andet og for at vi ikke skal sidde og tænke: ”åh, nej alt det, der..” 

Interviewer: Er det også sådan, det foregår på x-skolen? 

Ressourcelærer: Det prøver vi i hvert fald efter bedste evne at undgå, fordi vi synes, at det 

ikke har nogen mening, hvis det er ressourcelærerne… altså, det er lidt den der med, hvem 

der tager ejerskab for det. Det sker selvfølgelig ofte, at lærerne kommer i den situation, som 

du siger og opgiver: ”Hvad skal vi gøre?”, og så siger vi: ”Jamen vi har brug for en redegø-

relse for, hvad I har gjort, hvilke mål, har I haft sat, hvilke handleplaner har I afprøvet, og 

hvordan ser det ud” Og det kunne Det Pædagogiske Notat have udfyldt. Hvis de så siger: 

”Jamen det har vi ikke det kan vi ikke finde ud af”, så sætter vi os ned sammen med dem.”  

På en skole er det primært ressourcepersonens ansvar at udfylde notatet. På en anden skole er res-

sourcepersonen meget opmærksom på, at ansvaret for notatet skal blive lærernes, hvis de skal føle 

ejerskab for det. Det kan se ud til, at ressourcepersonerne med fordel kunne være mere klare i forhold 

til ansvars- og rollefordelingen i vejledningssituationer omkring arbejdet med notatet. 
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Problemer i forhold til de professionelles indbyrdes relationer, fx relationerne mellem ressourceper-

son, lærer og ledelse, er ikke så tydelige i interviewene i denne del af rapporten. Det skyldes muligvis 

at ressourcepersoner og lærere sad i samme rum. Men i nærværende rapports første del så man, at 

inklusionsformidlerfunktionen kan være krævende, fordi vejlederne i praksis ofte opfattes som en der 

presser på  for et kommunalt udviklingsprojekt, der handler om at skubbe en eksisterende kultur og 

praksis i inkluderende retning. De kommer derfor til at blive set som repræsentanter for en kommunal 

vedtaget styringsteknologi, som der kan være betydelig modstand mod blandt medarbejderne. Der-

med kommer inklusionsformidlerne i en udsat position i forhold til deres kolleger. På skoleområdet 

har kommunen gennemført et 40-timers kompetenceudviklingsprojekt. Det har, gennem blandt andet 

teoretiske oplæg i kombination med coachede øvelsesforløb, haft til formål at kvalificere ressource-

personers vejledning af kolleger. I forhold til de erfaringer med inklusionsvejleder som er nævnt oven-

for giver dette god mening.  

Nogle informanter peger på, at der på skolerne er opstået forvirring om de mange nye roller og udvik-

lingsinitiativer. Det kan være svært at navigere i forhold til de nye strukturer, indsatsområder og rol-

ler, der udvikles som led i kommunens inklusionsstrategi. I forhold til mange forskellige indsatser er 

der nogle der savner overblik, sammenhæng og kommunikation og koordination. Konsekvensen ser 

ud til at være, at nogle ikke kan se meningen i de mange opgaver, der virker tilfældige og gør det svært 

at tage ejerskab over tiltagene. En lærer udtrykker det således:    

Lærer: Jeg synes det er sådan lidt tilfældigt. Der mangler…men det er så på et helt andet 

plan…der mangler simpelthen noget bedre kommunikation mellem de forskellige instanser; 

altså forvaltning, konsulentplan, PPR, de enkelte skoler, skoleledelserne, hvor det tit stritter 

i mange retninger. Et eksempel er, at vi kan risikere at en konsulent henvender sig nu skal 

de have en eller anden oversigt over, hvor mange børn, der modtager ressourceundervis-

ning, og hvor mange, der er indstillet til psykolog osv. Og det skal så bruges til et eller andet 

statistisk, så får vi en henvendelse fra en anden konsulent, hvor vi i øvrigt også skal fortæl-

le, hvor langt vi er kommet med ressourcecentret, så kommer der en anden konsulent, som 

er i gang med noget andet, og man kan bare høre, at de ikke har … de ved ikke, hvad hin-

anden laver. De har hver deres projekter, de skal køre igennem. Men på det plan, hvor vi 

sidder, så virker det som om, at de ikke ved, hvad hinanden har gang i. Det virker meget 

forvirrende på os, hvem der egentlig laver hvad på det næste niveau der.”  

Det udsagn kan tolkes som en efterlysning af at diverse initiativtagere og deltagere lægger mere vægt 

på kommunikation og koordinering i de videre udviklingsbestræbelser. Ellers risikerer man at medar-

bejdernes hverken oplever processen som meningsfuld eller at de er medejere af den. 

I forlængelse af temaet om ejerskab og oplevelse af sammenhæng tillægger nogle lærere og pædago-

ger, det stor betydning, at B6 er udviklet nedefra af en medarbejder på en af kommunens skoler. Deres 

oplevelse er at der i starten var nogen modstand mod at skulle overtage et redskab oppefra. Men at det 

siden er blevet et bredt accepteret grundlag for en faglig pædagogisk tænkning som gælder for hele 

kommunen. I udviklingen og udbredelsen af B6 opleves der på denne måde en gradvis udvikling af 

ejerskab i forhold til redskabet blandt nogle pædagoger og lærere. En ressourcelærer fortæller såle-

des, at udviklingen og implementeringen af notatet har medvirket til at øge sammenhængskraften på 

tværs af skoler og institutioner, fordi der i takt med notatets udbredelse opstår et fælles sprog, proce-
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durer og referencerammer. Dette er med til at kvalificere det tværinstitutionelle samarbejde om børn, 

der skifter skole internt i kommunen:    

Ressourcelærer: ”Det startede faktisk nedefra. Og det tror jeg er en af grundene til, at det 

alligevel er båret igennem, det startede på en af skolerne, hvor nogle satte sig ned udarbej-

dede det og lavede det i praksis. Så på et eller andet tidspunkt så begyndte det at forplante 

sig til andre skoler, hvor nogle fandt idéen. Så det kommer sådan nedefra. Og det kan jeg 

egentlig godt lide. Og så på et tidspunkt blev det gjort til Måden, så er det nogle der stritter 

imod, der var en enkelt skole, hvor de sagde: Nej, vi gør det på vores egen måde. Jeg tror og-

så at de har rettet ind nu. Og det ser jeg også som en kæmpe fordel, fordi nu har jeg siddet 

og snakket om, at vi spreder os. Men det virker jo samlende, at vi har en fælles reference-

ramme uanset … for eksempel, når vi flytter børn. Det gør vi rigtig meget; I Ballerup bliver 

de jo flyttet fra skole til skole, så har vi en fælles reference, vi kan sende et pædagogisk no-

tat med eller når vi snakker kollega til kollega i forskellige netværk, som der jo også er i 

kommunen, ja så ved vi, hvad vi snakker om og har samme reference. Og der er vi nået rig-

tig langt, synes jeg. Når jeg for eksempel sidder til AKT-netværksmøde, så kan jeg jo høre, 

hvordan stadigvæk, hvor forskelligt praksis er på de forskellige skoler, og strukturerne er 

forskellige og mødestrukturen, og det behøver jo heller ikke at være ens, men…” 

  

3.4 Det Pædagogisk Notat – en mulighed for fordybelse og en ekstra ar-

bejdsbyrde 
Det følgende udsagn, fra en lærer i indskolingen, beskriver på den ene side de fordybelsesmuligheder, 

der ligger i at arbejde med notatet, altså en meningsfuld opkvalificering af den professionelle tilgang til 

arbejdet med eleven eller elevgruppen og forældre. På den anden side peger det på at det også er kræ-

vende i forhold til aftaler med ledelse og skolepsykolog m.fl.:   

”Jeg synes, det har været spændende at arbejde med notatet i 1. klasse. Det giver mulighed 

for en fordybelse – men det kan også være hæmmende, hvis man er mange i teamet, selvom 

det er rart med teamforpligtelsen og at have fokus på aftaler med ledelsen og psykologen. 

Det er et aktivt dokument, og muligheden for at tjekke op ligger der hele tiden. Men, man 

må også bokse med det, pejle sig ind på det og bruge fornuften ved ’svage’ forældre, som 

nok ikke forstår det, eller som ikke får meget ud af det. Det giver mere mening, når man ser 

tilbage hele vejen rundt på, hvem der kan hjælpe til i et forløb. Det bliver synliggjort, at der 

sker noget…” 

En anden lærer udtrykker også bekymring i forhold til arbejdsbyrden der ligger i arbejdet med Det 

Pædagogiske Notat, som hun ellers sagtens kan se værdien af: 

”Lærer: Jeg synes også hele denne ide med Det Pædagogiske Notat som et dynamisk notat, 

hvor alt bliver skrevet ind, når man i en sagsmappe har mange papirer, at man løbende 

kan skrive, god idé. Men som lærer har man mange opgaver, og man har en klasse, hvor 

man har mange. Vi har i hvert fald seks, hvor vi godt kunne få gang i et pædagogisk notat, 

og hvor får man lige de timer fra, ja dem får man fra sin klasselærerfunktion. Men der føl-

ger ligesom ikke noget ekstra tid med til at lave det her. Det er et problem, hvis det blive en 
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skal-opgave, hvis man skal lave B6, og hvis man skal lave et pædagogisk notat hver gang 

man har et barn med udfordringer, så burde der følge nogle timer med.” 

Det kan være meget tidskrævende med mange aftaler med forskellige parter og mange forventninger 

til lærernes samarbejdsrelationer. Det kan være et vigtigt signal at lærere og pædagoger oplever at 

mængden af opgaver udvider sig. Der var flere, der talte om tiden til de mange opgaver som en barrie-

re: 

”Vi oplever som lærere nogle gange, at vi skal gøre noget ekstra for de samme ressourcer. 

Lidt ligesom børnene.” 

”Og jeg synes det er rigtig ærgerligt at jeg skal vælge mellem om jeg skal forberede min 

matematiktime eller om jeg vil lave et pædagogisk notat. Altså, det er lidt, jeg ved godt det 

er meget skåret ud i pap, men det er lidt det dilemma man kan ende i.” 

Man kunne overveje, om det kunne være befordrende at hjælpe lærerne med at prioritere eller ’luge 

ud’ i mængden af opgaver, når der indføres nye krav. Når lærerne ikke prioriterer arbejdet med nota-

tet, kan det også simpelthen være et udtryk for, at de endnu ikke har oplevet værdien af det. Det kunne 

derfor undersøges, hvorledes værktøjerne kan udvikles og præsenteres, så lærerene kan se, at det er 

en afgørende støtte til deres undervisning og ikke blot en ny opgave.  

Nogle lærere ser en risiko for, at det ekstra notatarbejde lærerne forventes at lave, når et barn bekym-

rer, kan opleves så krævende, at nogen ikke vil søge støtte selv om de har brug for det: ”Det vil være 

trist, hvis der er kolleger på skolen, som ikke vil søge støtte på grund af dokumentet”. 

Nogle steder anvendes Det Pædagogiske Notat kun som dokument for at søge om støtte. En lærer fra 

udskolingen siger det således: 

”Det er et mindretal på skolen, som bruger Det Pædagogiske Notat. Jeg har brugt det som 

et dokument for at få støtte”. 

Og nogle lærere ser notatet som noget ekstraarbejde de er blevet pålagt i forhold til at få tildelt støtte: 

”Det, der er sket her på X-skolen er at Det Pædagogiske Notat blev en nødvendighed for at 

få den særlige inklusionsstøtte. Dvs. lærerteamet blev tvunget til at producere et pædago-

gisk notat for overhovedet at komme i betragtning til at få særlig inklusionsstøtte inde i 

klassen. Det skete her i efteråret, og det ændrede jo så praksis, fordi…ja, så kan man kalde 

det en pose, der blev trukket ned over hovedet, men i hvert fald så blev det en nødvendighed 

at få udfyldt det og sætte sig ind i Det Pædagogiske Notat.” 

Hvis Det Pædagogiske Notat ses som systemets værktøj, hvis primære formål er at reducere antallet af 

indstillinger, kan den videre udvikling vanskeliggøres. Det kan forskyde opfattelsen af Det Pædagogi-

ske Notat, så det ikke ses som et pædagogisk udviklingsværktøj, men et udvidet indstillingsværktøj for 

at få støtte. Dermed risikerer man at Det Pædagogiske Notats forbyggende og inkluderende funktion i 

højere grad sættes i baggrunden, så notatet hovedsageligt bruges til at dokumentere problemer med 

henblik på at få tildelt ressourcer.  
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3.5 Inklusionsforståelser og tegn på lærerkompetencer   
Dette tema omhandler deltagernes italesættelse af inklusionsbegrebet set i relation til den systemiske 

tilgang til inklusion, som Det Pædagogiske Notat lægger op til, hvor fokus er på relationer i klasse-

rummet samt andre sociale sammenhænge, som eleven bliver påvirket af, og som eleven påvirker. Med 

udformningen af og brugen af B6 er denne systemiske tilgang central. Under dette tema søges efter 

udsagn i interviewene, hvor deltagerne italesætter de situationer, der har givet anledning til bekym-

ring. 

I et fokusgruppeinterview blev der sat direkte fokus på spændingen mellem den dominerende individ- 

og problemorienterede diskurs, hvor man fokuserer på barnet som problem og den nye helhedsorien-

terede (eller systemiske) og anerkendende diskurs. Eksemplet kan bruges til at illustrer den diskursi-

ve bevægelse, fra individ til læringsmiljø, der er på vej på skolerne. Det er en langsom proces, fordi det 

kræver at den dominerende logik og forståelse, der ligger i det hverdagssprog, som opretholder nor-

mer og magtstrukturer i den eksisterende kultur, skal udfordres og erstattes af nye sprogspil, begreber 

og logikker. Ellers bliver det svært at opbygge en mere inkluderende, system- og ressourceorienteret 

kultur kan udvikles. Denne iagttagelse giver anledning til at se udviklingen af inkluderende praksis 

som omfattende skolekulturforandring. Denne forandring kan ikke løses med analysemodeller alene, 

det kræver massive og vedvarende indsatser, hvis det skal rokke ved den eksisterende skolekultur, 

som opretholdes af mere eller mindre opretholdte samfundsstrukturer og skoletraditioner og forståel-

ser. En ressourcelærer italesætter udfordringen således:  

Ressourcelærer: ”Det er også naivt at forestille sig, at den inkluderende tankepraksis vil 

ændre sig så hurtigt, synes jeg, kommunalt set. Hvis vi snakker Ballerup Kommune, for det 

er mange personligheder, der skal tænkes ind på en anden måde, synes jeg.” 

I interviewet skabes en fortælling om et barn, der i særlig grad har påkaldt sig opmærksomhed. Inter-

vieweren spørger: 

”Vil I ikke lave en fortælling om, hvordan I har mødt ham (eleven) i starten?”  

Dette spørgsmål resulterer i en længere individfokuseret fortælling om barnet. Det fremgår at barnet 

ses som problembæreren, og at det er barnet, der skaber problemerne i klasserummet. Men læreren 

beskriver samtidig også den frie undervisningsform og at hans egen usikkerhed som ny lærer, som 

fastholdende faktorer til problemet:  

”Og så kom de her børn fra en børnehaveklasse, hvor der havde været meget, meget stram 

disciplin og stram styring. Og så står jeg der lige pludselig; og nu skal det være sjovt, og vi 

skal lære en masse ting. De fik en masse frihed selvfølgelig; jeg skulle først lige finde mine 

egen ben at stå på; hvad var jeg for en type lærer, og alle mulige ting, der gjorde at en mas-

se fik lov til at poppe op.  Og J var en af dem, der havde rigtigt svært ved at tøjle denne her 

frihed. Han er jo en dreng, der skal have en helt fast struktur og vide, hvad præcist, der skal 

ske.”  

Lærerne fortæller at deres begrænsede forståelse af og handlemuligheder i forhold til problemet gjor-

de dem frustrerede i starten. De har nu fået en bredere forståelse af problemet og har fundet strategier 

og støtte til at inkludere barnet i klassen.  
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”Det var måske en af grundene til, at det gik så galt, som det gik … vi forstod simpelthen ik-

ke, hvorfor J reagerede på denne her måde. Men det blev vi så klogere på senere, kan man 

sige. Men det vidste vi ikke, og vi anede ikke, hvad vi skulle gøre, og det var så der de fore-

slog det igen, ja men der var faderen meget imod diagnosticering af børn, og han var selv-

følgelig bange for, at hans søn skulle blive brændemærket og få en eller anden diagnose 

påklistret, så det blev ikke til noget. Det gjorde det så senere. Det er så først i 3. klasse, at 

far gik med på det, og J har gået hos en psykolog.  

… ham motorikkonsulenten havde så haft ham, inden børnehaveklassen, og det var derfor 

han kom; først for at følge og se J inde i klassen for at foreslå nogle ting; nogle svampe som 

J kunne sidde og dimse med, for han er jo en dreng, der får en masse indtryk, og han kan ik-

ke sortere i dem og han kunne måske blive lidt roligere af at sidde og dimse med noget, el-

ler sidde på en pude” 

Lærerne fortæller at sparring med PPR-konsulenter har fået dem til at reflektere over, hvordan kon-

tekstfaktorer kan være fastholdende i forhold til de problemer de oplever. Sparringen har også med-

virket til at skabe mere anerkendende relationer mellem lærerne og barnet. Derudover har samtaler 

med psykolog og motorikkonsulent givet lærerne nogle handlemuligheder i forhold til at takle uro i 

undervisningen. Resultatet efter kontakten til motorikkonsulenten er, at J kommer til at sidde med 

svampe og ”dimse”.  

I undersøgelsen af lærernes udsagn ses en dobbelthed i inklusionsforståelsen, som gør det hensigts-

mæssigt at forsøget at foretage en skelnen mellem social og faglig inklusion. Denne skelnen er ikke helt 

ligetil, men forekommer nødvendig og giver mening i denne sammenhæng. I en vis forstand er social 

inklusion også altid faglig og omvendt. Der er derfor snarere tale om, hvad inklusionsbestræbelserne 

primært retter sig imod. Man kunne tale om primært social inklusion overfor en primært faglig inklu-

sion. Skolens dannelsesperspektiv ud fra folkeskolens formål sætter både fokus på fagene som grund-

lag for dannelsen, og samtidig er der også i dannelsesperspektivet fokus på elevens alsidige udvikling. I 

inklusionsperspektiv må der arbejdes på begge dele. Elever må i forhold til den alsidige udvikling opnå 

færdigheder og viden, rettet mod at kunne indgå sociale relationer i samfundet. Dette kunne i den 

sammenhæng ses som en del af den sociale inklusion. Formålet er også at opnå viden og færdigheder i 

forhold til kulturteknikker, som bl.a. er repræsenteret af skolens fag. Disse er beskrevet gennem bin-

dende trinmål. Den inkluderende indsats må med baggrund i folkeskolens formål også have denne 

faglige dimension, den faglige inklusion. 

Fokus på opgaven omkring eleven J er rettet mod social inklusion. I forhold til den faglige inklusion er 

der tegn på, at lærerne håndterer den ud fra, at J deltager når han har lyst: 

”Så det var en lang periode; det var kampe hele tiden, når vi ... jeg var der i matematik for-

trinsvis, og han havde meget, meget lidt undervisning. Han havde ikke lyst til det. Han hav-

de ikke lyst til matematik på den måde, som det var og det kan jeg egentlig godt forstå, og 

derfor, når han endelig var i gang, jamen lige så snart, han ikke havde lyst til det mere. Og 

det var meget kort tid, jamen så gjorde han et eller andet, der gjorde at han ”slap” … så 

kunne han ikke være der. Han gik måske selv.” 

Denne fortælling er samtidig en fortælling om en nyuddannet lærer, der i starten oplevede magtesløs-

hed i forhold til udfordringerne i lærerjobbet. Forklaringen på den manglende succes tilskrives først 

barnet. Det er eleven, der ikke har lyst, hvilket er et individorienteret fokus. Men tilføjelsen: ” Han hav-
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de ikke lyst til matematik på den måde, som det var og det kan jeg egentlig godt forstå …” kan læses som 

et tegn på en systemisk og anerkendende tilgang. Ytringen ”på den måde, som det var ” antyder, at læ-

reren har fået blik for, at undervisningsformen enten kan være en opretholdende faktor for elevens 

deltagelsesmuligheder eller fører til manglende engagement i det faglige indhold i undervisningssam-

menhængen. Citatet ”… og det kan jeg egentlig godt forstå” antyder, at læreren nu prøver at forstå situ-

ationen fra elevens perspektiv, hvilket kan tolkes som et tegn på anerkendelse.  

Den nyuddannede lærer har stadig meget fokus på mangler hos individet og uden for skolekonteksten, 

hvilket kan tolkes som et udtryk for en lineær problemorienteret tankegang. Det bliver fx nævnt, at 

forældrene er skilt, og gennem lærerens udsagn fornemmes en problemorienteret synsmåde - udover 

at eleven er underlig og svær at magte, er forældrenes skilsmisse m.m. også en del af årsagen til dren-

gens problemer. 

Senere i interviewet fortæller læreren at Det Pædagogiske Notat, og især B6 har ændret fokus i måden 

at se på eleven: 

”Interviewer: Har I brugt de forskellige skuffer? 

Lærer 1: Mest B6, faktisk. Og det har fungeret rigtig godt på mange af eleverne. Især i star-

ten. B6 modellen gav os også nogle mere konstruktive måder at holde teammøder på, når 

vi var så overloadede af ting, vi ikke syntes vi havde styr på. De fleste møder gik med: Hvad 

skal vi gøre, frustration og: Nej, han er også... Så fik vi lige pludselig ændret fokus: Okay, 

hvordan kan vi handle, det var egentlig rigtig rart. 

… Det er derfor jeg tænker, at Det Pædagogiske Notat ikke kan stå alene. Det har vi jo ar-

bejdet med, før kan man sige. Det har jeg i hvert fald, da Karina lancerede det. Så er det 

blevet revideret og revideret, og det er også fint, og mine kolleger og jeg talte om: Jamen, vi 

bliver ved med at blive fastholdt i det negative. Og vi kan jo ikke se ud over det negative; 

der er jo noget ved det her barn, som ikke vil ændres. Men der er B6 modellen det, der ven-

der det hele på hovedet, så det ikke bliver så negativt, og man kan se udover det der; så det 

er det enkle problem, man fokuserer på. For selvfølgelig er der alle mulige faktorer, men vi 

tager fat i noget her og så kunne vi ændre problemet senere ikke? men ligeså snart vi fik 

styr på det her ene problem så bredte det sig som ringe i vandene tingene blev langsomt 

ændret. Han er jo glad. Det er jo fantastisk, han føler sig som en del af klassen nu, og bare 

det, han føler sig som en del af klassen gør, at han kan læse ti minutter. Det går stadig 

langsomt, men han gør det.”  

Det har været en lang proces, men lærerene angiver, at netop værktøjerne i kombination med aner-

kendende vejledning har været medvirkende til den nye forståelse af de faktorer, der har indflydelse 

på eleven og elevens dagligdag i klassen. I interviewet fremgår det i øvrigt, at fokus forskydes fra, at 

eleven vælger det faglige fra, til at eleven vælger aktiviteter til. 

Der bliver i interviewet ikke sagt meget om de faglige udfordringer eleven sættes i, det vil sige det, der 

omhandler lærernes fagdidaktiske kompetence. Det kan tolkes som et udryk for, at lærerne mest har 

fokus på, at sikre elevens sociale inklusion, fremfor den faglige inklusion. Det handler primært om læ-

rernes regelledelses- og relationskompetence. Inklusion ses dermed overvejende som et spørgsmål om 

håndtering af adfærd og sociale udfordringer uafhængigt af de faglige aktiviteter. 
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I de andre interview ses denne tendens også. Af mange læreres udsagn kan det tolkes, at der særligt er 

sket en udvikling af lærerens klasseledelseskompetence. En lærer udtaler fx: 

Interviewer: ”Altså gør du som du plejer, og så er støttepædagogen… 

xx: Vi har jo lavet nogle små aftaler med, hvis jeg lige gør det, så hjælper det med, at han 

måske kan huske at få sine ting med hjem og hvis vi har en bog i klassen, så behøver jeg ik-

ke sige: ”Du skal lige tage bogen med i klassen eller i tasken”, så skal jeg gøre det. Det har vi 

en aftale om i teamet og med forældrene og så er det meget sådan med lige at lure af, 

hvordan er han, når han kommer ind, er han sur… og så har vi prøvet et par gange at sætte 

noget tid af i undervisningen, når vi har nogle ting, så det ligesom er visuelt i undervisnin-

gen;” 

… 

”Interviewer: Oplever du noget med, om dine undervisningskompetencer er blevet styrket 

gennem Det Pædagogiske Notat? 

xx: jeg ved ikke, om de er blevet styrket, men man er måske begyndt at tænke på en lidt an-

den måde i sådan nogle situationer, men jeg kunne godt bruge mere. 

Interviewer: Når du siger, at du er begyndt at tænke på en anden måde, var det så det, du 

refererede til før eller? 

xx: Ja, for eksempel det med tid, og at der måske er flere skift, men man kan jo ikke gøre det 

hver gang, måske et par gange om måneden, fordi man skal nå noget igennem. 

Interviewer: Altså mere fokus på klasseledelse og struktur. 

xx: Ja. I nogle situationer, men man kunne godt bruge mere, fordi man stadig føler, at man 

mangler en masse ting man ville gerne have noget mere efteruddannelse, så man ved, 

hvordan man egentlig kan blive bedre til det, fordi jeg ved da godt, at han sidder der.”  

Klasseledelse er en af de lærerkompetencer, man gerne vil styrke gennem implementeringen af Det 

pædagogiske Notat. Det virker som om læreren efterlyser inspiration til, hvordan det faglige indhold i 

undervisningen kan tilrettelægges, så det udfordrer den enkelte elev optimalt. Det vil sige et ønske om 

at styrke den fagdidaktiske kompetence og lærerens muligheder for at undervisningsdifferentiere i det 

enkelte fag. Hvordan kan det sikres, at der både tænkes fagligt og socialt i arbejdet med børn i vanske-

ligheder, og hvordan kan ressourcepersoner med forskellige fagligheder samarbejde om udviklingen 

af inkluderende praksis, hvor det faglige og sociale tænkes sammen?     

I et andet interview peger informanten på at sammenhængen mellem de sociale og faglige udfordrin-

ger er central: 

”Jeg er begyndt at sige, at jeg synes at flere og flere af de AKT problematikker vi ser; med 

børn, der hænger i gardinerne. De skyldes faktisk manglende undervisningsdifferentiering. 

Altså, det kunne afhjælpes ved at der blev differentieret noget mere. Eller ubehjælpsom 

klasserumsledelse og så den sidste pind den faglige didaktiske tilgang, og nej, relationen 

også for det faglige didaktiske, det er jo differentieringen også. Men altså relationsarbejdet, 

der ikke er i orden.” 
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Dette udsagn ser på barnets adfærd i relation til undervisningsform. Der ses en refleksion omkring, at 

man evt. vil kunne arbejde med at reducere barriererne for inklusion ved i større grad at differentiere 

undervisningen, så form og indhold understøtter elevens deltagelsesmuligheder. 

Lærerne fortæller, at de har gennemgået en udvikling og at inklusionsindsatsen har flyttet fokus: 

”Jamen, det er da helt klart, at fokus har flyttet sig fra eleven til undervisningen, altså det er 

det der med, at det er de voksne, der skal klædes på til at kunne klare barnet.” 

En anden af de interviewede nævner lærerforeningens undersøgelser om klasselærers forhold til in-

klusion: 

”… den første undersøgelse viste helt klart, at mange stod helt alene med opgaven og af-

mægtig over for den kæmpe opgave det var for læreren at skulle inkludere de her børn. 

Men denne her gang er der mange flere, der giver udtryk for, at de ikke synes, der er nogle 

børn, der ikke skulle være der. Og at de er glade for deres team. Det er helt tydeligt, at det 

slår igennem nu; man kan ikke være lærer i Ballerup Kommune … ordentligt, uden at man 

er en del af et team, et forpligtende teamsamarbejde.” 

Hvis inklusion kun ses som et udtryk for, at alle skal være i skolen, er det udtryk for et fokus på en 

formel inklusion. Det vigtige bliver så placeringen, og man risikerer, at lærerne ikke forholder sig til, 

hvorledes opgaven skal løses. Udsagnet, om at lærerne ikke synes der er børn i deres klasser som ikke 

burde være der, kan være en indikator, der peger på vigtigheden af at sætte fokus på, hvorledes inklu-

sionsopgaven kan løses, socialt såvel som fagligt. Uden dette fokus kan resultatet blive, at læreren på et 

tidspunkt må opgive eller, at man efterfølgende må konstatere, at eleven havde sin skolegang i en al-

mindelig klasse, men uden hverken social eller faglig inklusion. 

I et andet interview fortæller en lærer, hvorledes en indsats for at inkluderer en elev socialt kan skabe 

grobund for en faglig inklusion, som man nu står overfor. 

”Ja, og min bekymring går også helt klart på det faglige. I B6 modellen, der var det jo om 

hans adfærd; at han blev voldelig, at han sagde grimme ting ja, ikke kunne være der i en 

normal undervisning. Det var det der var hovedproblematikken, nu er vi jo ovre det, og det 

er jo positivt. ” 

Et resultat af at fokus flyttes fra mest at se på barnets problemer er at der er en ny form for italesættel-

se af børn med særlige behov: 

Lærer: ”man er gået lidt væk, eller vi er i hvert fald på vores skole, gået væk fra de her fru-

strationsfortællinger omkring barnet.”  

Det Pædagogiske Notat, og i særlig grad B6, fortælles også her at have resulteret i, at man ikke længere 

kan bruge ”frustrationsfortællingerne” som udgangspunkt for at hente hjælp. Der synes at være en 

udbredt forståelse af, at man må foretage yderligere analyser inden, der sker noget. Rammen for ana-

lysen blev tydeligt italesat ud fra et systemisk perspektiv i det ene fokusgruppeinterview. 

”Og hvilke gode relationer barnet har til voksne og til andre børn i klassen eller værdirela-

tioner, hvilken kvalitet de har …” 
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”Og hvilke barrierer, der er for inklusion, altså, hvad er det der er til hinder for, at det her 

barn kan inkluderes og hvordan kan vi så overvindes …” 

”Her er mere kig på ressourcerne og de positive sider ved barnet som man bruger i forhold 

til de vanskeligheder barnet har.” 

Ovenstående tre citater er også tegn på, at der er lærere som har taget diskursen i Ballerups inklusi-

onsstrategi og Det Pædagogiske Notat til sig.  Udtryk som ’relationer’, ’barrierer for inklusion’ og ’res-

sourcer’ er nøglebegreber i inklusionsdiskursen i Ballerup.  Med dem anlægges et kontekstrettet per-

spektiv i beskrivelserne, og lærernes brug af dem giver grund til at tro, at de også vil arbejde efter de 

pædagogiske principper som ligger i Det Pædagogiske Notat og B6. 

Generelt udtrykte informanterne da også stor forståelse for kommunens inklusionsstrategi. Deres til-

gang var overvejende, at inklusion handler om udvikling af skolens læringsmiljøer med henblik på at 

sikre alle børns læring og deltagelse. Bekymringen for den politiske dagsorden – besparelse – er dog 

også tydelig. Men opfattelsen af at inklusion som udelukkende en spareøvelse, var ikke repræsenteret i 

interviewene. Det nuancerede i lærernes inklusionsforståelse ses for eksempel i at det understreges at 

de børn med sociale problemer kun lærer at omgås andre ved at omgås andre:  

Lærer: ” selvom vi gerne vil se det her som en besparelse, så er det bedst for dem at være i 

en normal klasse der lærer de jo, hvordan de gør og hvordan de sociale interaktioner fore-

går. Det lærer de jo ikke i en klasse med 6 børn, hvor alle sammen er lidt mærkelige, eller 

ligesom dem.” 

3.6 De der ikke er kommet i gang, ser ud til at være de mest skeptiske 
De, der endnu ikke rigtig er kommet i gang med at anvende Det Pædagogiske Notat og ikke kender alt 

materialet eller redskaberne omkring det, synes at være de mest skeptiske og de savner vejledning i 

brugen af såvel notat som redskaber. De har oplevelsen af at redskaberne er hæmmende i forhold til 

strukturen i det. Lærerne er positive i forhold til dokumentation af aftaler og at teamet og andre om-

kring eleven er forpligtet til at deltage. Deres bekymring går på, at notatet er et udtryk for en bestemt 

pædagogik og disciplinering, som det ikke er legitimt at modsætte sig, noget der er blevet italesat som 

et problem med ytringsfrihed. Denne pædagogik og de indlejrede modeller opfattes som potentielt 

hæmmende for den pædagogiske debat og udvikling. Desuden opleves notatet som alt for tidskræven-

de i forhold til den hjælp, udfyldelsen af notatet kan give lærerne. Men deres bekymring kunne også 

handle om, at de ikke føler sig rustet til at bruge notatet og de pædagogiske principper bag det, fordi 

de endnu ikke er blevet uddannet i det: 

De følgende udtalelser fra lærere i udskolingen kan give en fornemmelse for hvorledes såvel negative 

som positive erfaringer og forventninger mødes: 

”Men, det kan virke hæmmende med en fast struktur. Vi mangler en vejledning, der er et 

overvældende materiale i A skuffen, hvor jeg har været inde og kigge. Måske er der noget – 

men puh, det orker jeg ikke at bruge så meget tid på. Det er godt med fokus på potentialer, 

det kan give et nyt syn og det er godt med noget sort på hvidt om barnet.” 

”Dokumentet bliver ikke væk; det er godt at have et aftaledokument, som kan bruges frem-

adrettet med informationer og at man er tvunget til at deltage. Men, det er vigtigt også at 
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se på rammerne. Mine erfaringer har ikke været så ovenud positive, jeg har en følelse af at 

det ikke var blevet læst og at der er en begrænsning i det med hensyn til ytringsfrihed. Der 

ligger en pædagogik bag notatet, som vi mangler at blive uddannet i. Hvordan skal vi kigge 

efter potentialer? Det er en tidskrævende proces, hvis der er mange og hvis en del har be-

hov for ekstra læsning eller matematik, så skal man udfylde dokumentet. Det er første gang 

jeg hører om B6.”  

”Mine erfaringer har ikke været så ovenud positive, jeg har en følelse af at det ikke var ble-

vet læst og at der er en begrænsning i det med hensyn til ytringsfrihed. Der ligger en pæda-

gogik bag notatet, som vi mangler at blive uddannet i.”  

”Enig, men der er ikke i Det Pædagogiske Notat plads til det reelle billede. Man kunne ønske 

at arbejde mindre ’søgt’. Der er også brug for den negative historie, men den er der ligesom 

ikke plads til i notatet.” 

Det er værd at bemærke at man finder en tvetydighed i lærernes bekymringer. På den ene side er der 

en kritik af notatet og på den anden side en kritik af ikke at være blevet undervist nok til at være kom-

petent nok til at bruge værktøjerne optimalt. Iagttagelsen af, at den største bekymring synes at komme 

fra de lærere som har mindst erfaring med at bruge notatet) sammenholdt med at de udtrykker be-

kymringer, som peger i forskellig retning, kan være relevant for videreudviklingen af den inkluderen-

de praksis. Disse momenter peger på, at hverken forandringsprocessen eller modstanden mod denne 

har mange nuancer. Derfor er der god grund til at forholde sig til kritikken og at anerkende den i vide-

reudviklingen og brugen af notatet. 

3.7 Lærere i udskolingen ønsker at arbejdet med notatet i højere grad til-

passes deres praksis   
Der er væsentlige forskelle på, hvordan Det Pædagogiske Notat og B6 opleves hos henholdsvis indsko-

lingen og udskolingen. Ofte er indskolingen godt i gang og oplever redskaberne som et godt refleksi-

onsværktøj i teamets udvikling af en mere inkluderende pædagogik. Det kunne skyldes at notatet og 

B6 har været umiddelbart meningsfulde i forhold til de problematikker, disse teams arbejder med. Det 

synes i mindre grad at være tilfældet for de problemer, man arbejder med i udskolingen, hvor notatet 

og B6 umiddelbart opleves som mindre meningsfyldte. Blandt lærerne i udskolingen er oplevelsen, at 

notatet med fordel kunne udbygges, så det i større udstrækning matcher deres praksis. De giver ud-

tryk for, at de er i en anden situation og mødes af andre faglige krav og udfordringer end man gør i 

indskolingen. For eksempel ønsker nogle at tilføje notatet nogle opmærksomhedsfelter, ”bokse”, i for-

hold til eksamen og til klassefælleskabet, inklusion i puberteten samt andre ikke-boglige tilbud: 

Lærer i udskolingen: ”Måske mangler vi i Det Pædagogiske Notat i udskolingen bokse med 

noget langsigtet angående eksamen – om hvordan der kan inkluderes og så også en boks 

med andre tilbud”  

”Vi mangler viden og erfaring med, hvordan man inkluderer i overbygningen. Vi har savnet 

det fra ca. 7. klasse. Hvordan har man det i puberteten, når man er sådan et barn – det 

kunne også hjælpe de andre.” 

Lærerne savner plads til i Det Pædagogiske Notat til at give, det de italesætter som det ”reelle billede i 

forhold til eleven”. De foreslår en udformning, som virker mindre ”søgt” for lærerne, og som ikke er så 
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struktureret (som man også så i et par citater fra forrige afsnit). Lærerne i udskolingen føler sig mere 

presset af hvor meget tid, der er til rådighed, faglige mål og eksamenskrav end de gør i indskolingen, 

hvilket for eksempel kan ses af følgende udsagn fra lærere i udskolingen:  

 

”Prøv det og det bliver der sagt, men man er måske spændt for meget op til at gøre det.” 

”Det er også spørgsmål om, hvor mange børn vi kan nå. Vi kan ikke nå det hele. I 6. klasse fx 

Vi må vælge, vi kan ikke nå det hele.” 

Lærernes ændringsforslag til notatet fremkommer på baggrund af, at der er nogle særlige forhold om-

kring deres praksis, opgaver og samarbejdskultur, som kan have betydning for, hvordan arbejdet med 

det pædagogiske notat tilrettelægges mest meningsfuldt. Disse forskelle kommer ikke tydeligt frem i 

denne undersøgelse, men det kunne være relevant for PPR at få belyst yderligere.  

3.8 Ledelses perspektiver på arbejdet med Det Pædagogiske Notat   
Der er store variationer i de tanker, skoleledelserne gør sig omkring Det Pædagogiske Notat. De er dog 

meget enige om, at udviklingen igennem de sidste tre år har været forholdsvis positiv. Efter en længe-

re periode med introduktion af B6 og Det Pædagogiske Notat, som i begyndelsen mødte en vis modvil-

je, er der klare tegn på, at der nu er mere velvilje. Desuden arbejdes der mindre med henvisninger til 

PPR på netværksmøderne, idet PPR nu er inde over på andre måder. 

Skoleleder: 

”Vi har meget få henvisninger. Vi har altså meget færre henvisninger til tilbud, der har ka-

rakter af ekskluderende tilbud. Men, derfor kan det godt være, at vi har PPR inde over.”  

I denne proces har Det Pædagogiske Notat spillet en rolle. I begyndelsen oplevede lederne, at lærerne 

var forbeholdne overfor opgaven, og at de opfattede det som en hård opgave at udfylde notatet. Det 

blev også oplevet som problematisk, at det kom fra centralt hold og i nogle tilfælde skulle erstatte lo-

kale udformninger af Det Pædagogiske Notat, som var indberetninger om børn i særlige vanskelighe-

der, som allerede lagde mere vægt på at beskrive konteksten end tidligere. Lederne oplevede også, at 

det i denne proces var meget betydningsfuldt for modtagelsen af Det Pædagogiske Notat, at det fra 

PPR blev introduceret på en meget kompetent og engageret måde af en medarbejder, som selv havde 

været med til at udvikle notatet. Accepten af notatet tilskrives også, at det indgår i inklusionshandle-

planen i Ballerup Kommune. Selve it-løsningen, som også er blevet understøttet lokalt af it vejledere, 

har efter ledernes opfattelse været med til at skabe betingelser for, at notatet er blevet mere tilgænge-

ligt, og efterhånden har fået karakter af procespapir for lærere og pædagoger på skolerne, som denne 

skoleleder udtrykker det: 

”Der startede vi med vores eget pædagogiske notat og da det lokale var under opbygning, 

havde vi stadig vores eget, fordi vi syntes i højere grad om vores eget pædagogiske notat. 

På det tidspunkt havde man i vores notat noget med gruppen inde over. Hvad der ligesom 

manglede i det centrale. Men nu har vi også det i det centrale, så selvfølgelig skal vi jo også 

kobles på det. Og den har vi i øvrigt haft en meget, meget, meget dygtig medarbejder i PPR, 

som også er en del af det, til at introducere. Hun har været ude og holde oplæg om Det Pæ-

dagogiske Notat på vores skole. Og har i samarbejde med vores it-mand anvist, hvordan 

man får det lagt ind i samlemapper og så videre, så det kører. Men jeg vil da sige, især for et 
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år eller to siden, syntes man det var voldsomt at man skulle udfærdige et pædagogisk notat 

bare for at lave en henvisning. Men den er jo ved at lande nu, fordi som der står i inklusi-

onshandleplanen her; det er allerede ved den første bekymring, så opretter man det, og så 

er det faktisk slet ikke så svært, så har man sit procespapir.” 

I processen har inklusionsformidleren og andre ressourcelærere spillet en vigtig rolle i samarbejde 

med PPR. Ikke mindst har kurserne og B6 redskabet, efter ledernes opfattelse, spillet en afgørende 

rolle for implementeringen af Det Pædagogiske Notat og tænkningen om inklusion. På nogle skoler 

havde man i forvejen et kendskab til LP modellen og en positiv holdning til de redskaber og den mere 

systemiske tænkning, den repræsenterer. I denne situation har værktøjskassen med B6, efter yderlige-

re kurser, virket som et nyttigt redskab for inklusionsformidlerne, lærere og pædagoger, som efter-

hånden alle har et godt kendskab til materialet. På nogle skoler oplever lederne, at det efterhånden 

indgår som en naurlig del af netværksmøderne. Der er nogle ledere som samlet set har oplevet et ge-

valdigt ryk i udviklingen mod inklusion på skolerne:  

”Jamen vi gjorde så det, at vores inklusionsformidler kom på et heldagskursus sammen med 

de to andre fra læringsmiljøcenteret. Og havde et heldagskursus sammen med PPR. Blandt 

andet omkring værkstøjskassen og sådan noget. Vi har hele tiden været fortaler for LP mo-

dellen.  Men nu har vi så også værktøjskassen.. Og de har de så været på yderligere kursus i, 

sådan så de alle sammen sådan set er, man kan sige de er superbrugere, eller superuddan-

nede…Og det har pædagogisk råd fået at vide, så man kan altså indhente hjælp hos dem 

når det er til enhver tid. Så, så der er inklusionsformidleren selvfølgelig central i den rolle 

så hun kan vejlede, hvis folk er i tvivl om det. Men efterhånden som folk de begynder at lære 

det at kende og begynder at lære B6 at kende og så videre så kan man jo godt selv nu.” 

”Og det vil jeg sige, det er givtigt, det er med til at åbne tilgangen til forældrene og folk kan 

se det positive i når det er man også arbejder med de problemstillinger, der så kan være 

med det barn, for eksempel ud fra LP-modellen.  Jo det synes jeg og det er jo medvirkende 

til, og går jo hånd i hånd med de der netværksmøder.” 

Fra dårligt at vide hvad inklusion betød for tre år siden, altså ik’, til hvor vi er nu. Så synes 

jeg i virkeligheden at det er gået stærkt.” 

Andre skoleledere har endnu ikke taget stilling til selve materialet, selvom oplevelsen også her er, at 

der er et stort behov for redskaber, som kan være med til at flytte fokus til konteksten. 

Generelt oplever lederne, at Det Pædagogiske Notat er et godt redskab til at holde styr på dokumenta-

tionen omkring eleverne og i forhold til samarbejdet i teamet. En af skolelederne peger på, at det også 

kan styrke den pædagogiske udvikling og evaluering i retning af mere inkluderende praksis: 

”Her kommer så værktøjerne ind. Når man skal udvikle dette er Det Pædagogiske Notat et 

godt redskab/sted at holde styr på alt det, vi ved. Vi arbejder også med at få brobygningen 

med og arbejde meget tidligere med det, selvom det er lidt svært. Værktøjskassen eller Det 

Pædagogiske Notat bruger modellen ind i teamsamarbejdet og det faglige arbejde, så man 

får udviklet og evalueret. Vi har brug for det, når vi skal ændre refleksion og målsetup.”  

Lederne opfatter Det Pædagogiske Notat som et redskab til decentrering, i den forstand at lærere og 

pædagoger betragter sig selv og egen praksis, som noget der kan have behov for justering og udvikling. 
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Notatet med mere bliver et til at se på egen praksis udefra og dermed, så at sige fremtvinge en faglig 

refleksion, hvor man kan se sig selv udefra: 

”Det er ikke nemt, når man skal se på alle de ting selv. Vi har også folk, der siger: vig fra 

mig; fjern det her barn. Det er ikke nemt. Men, vi har brug for redskaber til at tvinge til fag-

lig refleksion og til at kunne sætte sig selv udenfor. Det er legalt med en supervisor at tæn-

ke: ’Jeg er også et værktøj. Jeg skal også ’stemmes’ en gang imellem.” 

Der har dog ikke alle steder været fokus på udviklingen af denne faglige refleksion i arbejdet med Det 

Pædagogiske Notat. Redskabet opfattes som væsentligt, men betydningen af det for udformningen og 

videreudviklingen af hele organisationen er endnu ikke på dagsordenen. 

”Konkret har Det Pædagogiske Notat ikke været et issue, men vi bruger det i forhold til 

konkrete børn, som dokumentationsgrundlag. Vi bruger det på netværksmøder, men har 

som langsigtet mål at arbejde mere systematisk med det. Vores fremtidside er, at alle børn 

har et pædagogisk notat, så det kan blive et redskab for hele organisationen.” 

Lederne oplever endnu ikke, at redskaberne omkring Det Pædagogiske Notat bruges i særlig vid ud-

strækning, det har sin baggrund i indtryk fra teamsamtalerne. Men nogle ledere er overbevist om red-

skabernes fremtidige potentialer: 

”Vi skal understøtte, at lærerne får brugt værktøjerne, som SMTTE eksempelvis. Hvis man 

undersøgte teamsamtalerne, ville det fremgå, at vi ikke er gode nok. Der er der udviklings-

potentialer til at sørge for at redskaberne reelt bruges med henblik på et nyt udsyn og nye 

handlinger.”  

Redskabernes tilstedeværelse på nettet er langt fra nok til at kunne ændre praksis. Det er vigtigt at 

lederne understøtter inklusionsformidlernes muligheder for at vejlede omkring arbejdet med Det Pæ-

dagogiske Notat, hvis det skal få betydning for udviklingen af praksis. Notatet kan så at sige ikke stå 

alene: 

”Men jeg kan ikke bare sige til lærerne, at nu er B6 på nettet. Inklusionsformidlerne med 

deres vejlederkompetencer er vigtige. Det er vigtigt at understøtte at inklusionsformidlerne 

er klædt på til opgaven. Det er bl.a. en meget vigtig ledelsesopgave. Det er vigtigt at sikre 

en høj faglighed i inklusionsopgaven til at udvikle læringsmiljøet.” 

Nogle skoleledere oplever i højere grad vanskeligheder med at udbrede brugen af Det Pædagogiske 

Notat og B6 blandt lærerne. Selvom der er stor tilfredshed med PPR’s introduktion til notatet og B6, 

har oplevelsen indtil nu været, at mange lærere og pædagoger, på trods af kendskab til LP-modellen og 

inklusionstænkningen, har vanskeligt ved at bruge notatet og B6. Det har medført, at det på disse sko-

ler ofte er inklusionsformidleren og andre ressourcelærere, som i praksis udfylder notatet og B6 sam-

men med lærere og pædagoger. I andre tilfælde er der derimod nogle, som har specialiseret sig i ud-

fyldelsen. Ud fra ledelsens perspektiv er dette et skridt på vejen til, at notatet og B6 bliver en mere 

integreret del af lærernes og pædagogernes nye måde at se deres udfordringer på. Man er på vej til at 

de selv kan se værdien af notatet og værktøjskasserne, så man ikke blot overlader det til ressourcecen-

teret at afhjælpe vanskelighederne. De følgende citater illustrerer, hvorledes skolelederne ser den go-

de praksis omkring brugen af Det Pædagogiske Notat og B6 i et samarbejde mellem de forskellige ak-

tører:  
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”Fordi de må ned og have fingrene i møget og hjælpe med at få det redt ud. Vi har også 

PPR, som er flinke til at tilbyde dygtige folk. Jeg har lige skrevet til PPR. Der har de en frem-

ragende medarbejder. Hun kom omkring en problemstilling omkring en 2. klasse, og altså 

umiddelbart er det for at hjælpe læreren - lærerens overvejelser osv. Men altså, vi har jo så 

valgt at diskutere vores procedure, fordi af en eller grund så synes folk, at det er meget bu-

reaukratisk med det her pædagogiske notat, som man skal gå i gang med... Og det prøver vi 

at angribe positivt på den måde, at vi hører, at folk egentlig gerne vil have en dialog først, 

og det kan godt være, de skal have noget hjælp til helt konkret at komme i gang foran com-

puteren... nu er du i gang... fordi dem som sidder i ressourcecenteret, de ved jo godt, hvor-

dan man gør... Fordi det værste, der kan ske, det er jo at folk så lader være med at henvende 

sig med deres problemer, fordi - nu syntes de at det er for svært. Derfor skal de lokkes ind i 

fælden, og så skal de så sættes ned foran computeren.” 

”Og jeg kunne godt tænkte mig, at man kommer ned og har mere at byde på, altså så de 

[lærerne] sådan ligesom siger: ”Gud, men her bliver jeg præsenteret for... bliver jeg præsen-

teret for nogle redskaber, som jeg ikke kendte til på forhånd, men som den AKT- inklusions-

formidleren kendte til, og det var faktisk noget, der fik mig til at se tingene i et nyt perspek-

tiv, og vi arbejder ligesom sammen om at rede tingene ud, som det nu er i B6, hvor man li-

gesom stiller det op og sætter ord på”… Så ville det være fint, at der er sådanne nogle ek-

sperter, som sagde, her er noget andet end en sludder for en sladder, det er faktisk noget, 

der er systematisk, og er noget der indeholder nogle overraskelser for mig som lærer.” 
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4. Konklusion og anbefalinger 
4.1 Samlet konklusion på de 4 forskningsspørgsmål 

 Brugen af Det Pædagogiske Notat ser ud til at foregå meget forskelligt fra skole til skole. Nogle 

steder er man lige gået i gang, mens andre har været i gang længe. 

 Der er mange tegn på, at en udvikling er i gang i forhold til en mere inkluderende, systematisk, 

systemisk og anerkendende tilgang til børn i vanskeligheder. Det Pædagogiske Notat medvir-

ker til denne udvikling, men må ses som et biddrag blandt andre i en omfattende udvikling af 

inkluderende praksis på børne- og ungeområdet.    

 Undervisning, vejledning og støtte er afgørende for om notatet anvendes efter hensigten. 

 B6 ser ud til at være det hyppigst anvendte redskab. 

 Notatet bidrager nogle steder til at skabe bedre blik for ressourcer, fastholdende faktorer i 

konteksten og nye handlemuligheder i forhold til børn i vanskeligheder.  

 Det Pædagogiske Notat kan forbedre kommunikationen og teamsamarbejdet, da notatet tilby-

der struktur og et fælles sprog. 

 Udviklingen og implementeringen af notatet har medvirket til at øge sammenhængskraften på 

tværs af skoler og institutioner. 

 Skriftligheden er med til at fastholde fokus i processen. 

 Der udtrykkes usikkerhed om, hvordan man i længden håndterer den voksende mængde af in-

formation der kan komme i en sag, på en måde så Det Pædagogiske Notat bliver håndterlig? 

 Notatet opleves i nogle tilfælde og særligt i udskolingen som tidskrævende, en byrde og en 

tung pligt. 

 Der er en oplevelse af at notatet bliver tydeligere og lettere at gå til, når man har prøvet det og 

fået vejledning i det. 

 De, der ikke er kommet i gang, ser ud til at være de mest skeptiske. 

 Der udtrykkes en bekymring for, at notatet og pædagogikken ikke står til debat og at struktu-

ren kan være hæmmende for den pædagogiske debat. 

 Brugen af notatet synes ikke at være tilstrækkeligt tilpasset forholdene i udskolingen.  

 Der efterlyses sammenhæng, koordinering og kommunikation i forhold til de mange indsatser i 

Ballerup Kommune.   

 Det Pædagogiske Notat bliver i nogle tilfælde primært anvendt til at dokumentere problemer 

for at få tildelt ressourcer. I disse tilfælde analyseres læringsmiljøet ikke. 

 Der er fokus på klasseledelse og anerkendelse som et væsentligt element i udvikling af inklu-

derende miljøer.  

 Det kan se ud som den sociale inklusion går forud for den faglige inklusion.  

 Manglende didaktisk kompetence, især i forhold til undervisningsdifferentiering, virker hæm-

mende på den inkluderende indsats 

 Det ses som en udfordring for lærere og ressourcepersonerne at sikre, at det faglige og sociale 

sammentænkes i arbejdet med Det Pædagogiske Notat, indsatsen for børn i vanskeligheder og 

den forebyggende indsats.  

 Det Pædagogiske Notat understøtter en udvikling, der bevæger sig væk fra frustrationsfortæl-

lingerne og i stedet sætter fokus på konteksten, klasserumsledelse og anerkendelse.  

 Inklusion opleves fortrinsvis som udvikling af skoles læringsmiljøer, men bekymringen for be-

sparelser er til stede.  
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 Der kan konstateres en usikkerhed om rolle og ansvarsfordeling i forbindelse med vejlednin-

gen og der må fokuseres på, at lærerne tager ejerskab for notat og proces. 

 Blandt skolelederne er der stor opbakning til brugen af notatet, da det kvalificere teamsamar-

bejdet og læringsmiljøerne 

 Skolelederne oplever nu, at lærerne er positive overfor initiativet med Det Pædagogiske Notat. 

 IT-tilgangen har gjort materialet tilgængeligt og nemmere at bruge, men nogle oplever stadig 

tekniske vanskeligheder 

 Skoleledere og ressourcepersoner mener, at materialet endnu ikke bruges tilstrækkelig meget 

og ser det som en ledelsesopgave at sætte gang i en proces der kan øge brugen af det. 

4.2 Anbefalinger  
På baggrund af denne undersøgelse kommer arbejdsgruppen med følgende anbefalinger. 

Det anbefales: 

 at ledelse og medarbejdere aktivt og løbende fastholder og udvikler denne tænkning og praksis, 

og ser det i sammenhæng med skolens øvrige indsatser for udvikling af de pædagogiske læ-

ringsmiljøer. Det Pædagogiske Notat repræsenterer en ny form for tænkning og praksis, hvilket 

kræver tid og opmærksomhed, hvis det skal implementeres med succes.  

 at der gennem undervisning og vejledning sættes fokus på didaktikken, herunder de grundlæg-

gende pædagogiske idéer, i materialet for at sikre lærernes forståelse af teorierne og forsknin-

gen bag redskaberne; herunder at teorien og redskaberne både kan bruges i det forebyggende, 

foregribende og indgribende arbejde. 

 at der arbejdes med at bygge bro mellem det sociale og faglige i vejledningen og brugen af nota-

tet.  

 fortsat at udvikle vejledningen fra ressourcepersoner og PPR-konsulenter i forlængelse af de 

positive erfaringer med engagement og anerkendelse. 

 at tydeliggøre procedurer og rollefordelingen i samarbejdet om Det Pædagogiske Notat, herun-

der ressourcepersonernes rolle og interne organisering på den enkelte skole, men også i for-

hold til skolernes samarbejde med PPR.  

 fortsat at udveksle erfaringer med brugen af redskaberne på tværs af skoler  

 at facilitere udskolingslærernes brug af Det Pædagogiske Notat med blik for de særlige forhold i 

deres praksis. 

 at arbejde videre med en forenkling af redskaberne og teknikken omkring dem. 
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Appendiks 1 Design for projekt A 
Interviewpersoner 

6 gruppe interview: ca. 30 personer: 10 daginstitutionspædagoger, 10 klubpædagoger og 10 lærere  

12 solointerview: 12 ledere - til de 12 ressourcepersoner der indgår i undersøgelsen   

Projekt A: Interviewplan  

Nye inklusionsformidlere:  Interviewere 

2.3 14.30-16.00: 6 Inklusionsformidlere Rasmus, Louise 

8.3 14.30-16.00: 6 Ressourcepersoner John, Rasmus 

23.3 14.30-16.00: 6 Kolleger Rasmus, Heidi 

Interview med de 6 ledere aftales individuelt Helge, John, Trine, Rasmus 

Gamle inklusionsformidlere:  

15.3 14.30-16.00: 6 Inklusionsformidlere John, Trine 

16.3 14.30-16.00: 6 Ressourcepersoner Trine, Helle 

17.3 14.30-16.00: 6 Kolleger John 

Interview med de 6 ledere aftales individuelt Helge, John, Trine, Rasmus 

 

Alle seks fokusgruppeinterview foregår på Pædagogisk Udviklings Center, Ejbyvej 47, 2740 Skovlunde 

fra kl. 14.30 – 16.00. Centret lukker kl. 16! 

Der er bestilt kaffe, te, kage og frugt. 

Det vil være fint, hvis I lige stikker hovedet ind til Lise B. Hansen/sekretær eller til andre af det admi-

nistrative personale, når I kommer. 

De individuelle lederinterview kommer til at foregå på lederens institution/skole, det aftaler vi selv 

med dem. 

 

Interviewguide A 

Informeret samtykke: 

Intervieweren sikrer sig indledningsvis deltagernes samtykke til at interviewene må blive anvendt 

med følgende formål og på følgende måde: 

Undersøgelsens formål: 

Følgeforskningen vil søge at afdække på følgende spørgsmål: 

 Hvordan oplever inklusionsformidlere, at uddannelsen ruster dem til at styrke den inklude-

rende praksis på deres arbejdsplads?  
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 Hvordan oplever inklusionsformidlerne mødet med praksis med særlig fokus på videreudvik-

ling af den inkluderende praksis? 

 Hvordan oplever kolleger og ledere, at inklusionsformidlerfunktionen bidrager til videreudvik-

ling af arbejdspladsen med særlig fokus på den inkluderende praksis?  

 Hvordan oplever andre fagpersoner, at inklusionsformidlerfunktionen bidrager til videreud-

viklingen af arbejdspladsen med særlig fokus på inkluderende praksis? 

I forhold til alle fire spørgsmål er opmærksomheden rettet mod fremmende såvel som hæmmende fak-

torer i forhold til udvikling af inkluderende praksis. 

Formålet med interviewet er at skabe nuanceret og praksisnær viden om inklusionsformidlerfunktio-

nen og ideer til videreudvikling af inklusiv praksis.  

Vi vil optage interviewene på diktafon/video med henblik på en viderebearbejdning der alene foreta-

ges af medarbejdere i UCC. Navne på personer og skoler vil blive anonymiseret.    

 

Fokusgruppeinterview: Inklusionsformidlere, kolleger og ressourcepersoner 

Varighed: 1,5 time 

Første del Erfaringer - deltagernes fortællinger om muligheder og barrierer.  

Kort præsentationsrunde 

Hvilke konkrete muligheder og barrierer har I oplevet i forbindelse med inklusionsfor-

midlerfunktionen? 

 Deltagerne får fem minutter til hver især at tegne noget der illustrerer deres erfa-

ringer, både muligheder og barrierer, vedr. funktionen som inklusionsformidler. 

Efterfølgende præsenterer deltagerne på skift tegningen/fortællingerne for re-

sten af gruppen. 

 Både interviewer og resten af gruppen kan stille uddybende spørgsmål – men ik-

ke diskutere. 

 Når alle har fremlagt må der kommenteres, reflekteres og diskuteres. 

 Fokuspunkter: inklusionsformidlere, ledere, kolleger, kommune, organisering, 

ressourcer, andet. 

Anden del Handlemuligheder 

Hvilke muligheder er der for at udvikle inklusionsformidlerfunktionen på kort og lang 

sigt? 

 Fokuspunkter: inklusionsformidlere, ledere, kolleger, kommune, organisering, 

ressourcer, andet 

 Deltagerne præsenterer deres svar for resten af gruppen. 

 Når alle har fremlagt må der kommenteres, reflekteres og diskuteres. 

Tredje Kompetencer 
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del Hvilke kompetencer har I erfaring for er væsentlige i inklusionsformidlerarbejdet? 

Hvilke væsentlige kompetencer har inklusionsformidleruddannelsen medvirket til at 

udvikle? 

Hvilke kompetencer kunne det være væsentligt at fokusere mere på i inklusionsformid-

leruddannelsen? 

Kan disse væsentlige kompetencer udvikles og formidles på andre måder (end inklusi-

onsformidleruddannelsen)?  

Ved at strukturere samtalen således, at der til at begynde med kun var en der talte, mens de andre 

lyttede og kun måtte stille spørgsmål, forsøgte vi at give tid og rum for den enkelte, fokuspersonen, til 

at fremlægge og udfolde sine synspunkter og erfaringer fra praksis. Da deltagerne kommer fra forskel-

lige kontekster/institutioner, er det væsentligt at give plads til at alle kommer til orde, da det må være 

kontekst-, person- og relationsafhængigt, hvad der opleves som muligheder og barrierer. 

Solointerview 

Varighed ca. 45 min. 
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Appendiks 2: Spørgeskemaundersøgelse 
I følgeforskningsforløbet indledende fase blev aftalt, designet og gennemført en spørgeskemaundersø-

gelse, der har til hensigt at afdække inklusionsformidlernes arbejde. Som nævnt indledningsvis i rap-

porten har en arbejdsgruppe bestående af konsulenter og ledere i Ballerup Kommune udarbejdet en 

arbejdsbeskrivelse for inklusionsformidlerne. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få af-

dækket i hvilken grad inklusionsformidlerne varetager de funktioner som det er besluttet, at de skal 

varetage. Spørgeskemaet er udsendt til og besvaret af inklusionsformidlerne. Det er altså alene deres 

oplevelser som undersøgelsen kan udsige noget om. Andres, fx kollegers, lederes, forældres og børns, 

oplevelser indgår ikke i undersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelsen er primært brugt som inspiration 

for tilrettelæggelsen af den kvalitative undersøgelse og i analysen til at udfolde temaer fra interviewe-

ne. Derudover tjener følgende analyse af inklusionsformidlernes svar på spørgeskemaundersøgelsen 

til at underbygge temaer i den kvalitative del.  

Spørgeskemaundersøgelsen, der består af 47 spørgsmål, anvendes her som en art kvalitativ undersø-

gelse, der kan give nogle billeder og fortolkningstilbud på og spørgsmål til de muligheder og udfor-

dringer Ballerup Kommune og UCC står midt i, i bestræbelserne på udvikling af inklusionsformidler-

funktionen. Undersøgelsen er ikke tænkt en kvantitativ undersøgelse. Det diskuteres derfor heller ikke 

her om de forskellige fund er signifikante, men der peges på, at der generelt er stor usikkerhed for-

bundet med de procentopgørelser og -sammenligninger, der fremskrives i analysen.  

29 inklusionsformidlere har besvaret spørgeskemaet. 9 af dem er kategoriseret som nye inklusions-

formidlere og 20 som gamle inklusionsformidlere. 

Svarene på spørgeskemaet er indtastet i Excel og kategoriseret som vist som A-J i dette bilag. Nogle 

inklusionsformidlere har sat to krydser ud fra samme svar og disse besvarelser er sammen med ikke 

besvarede spørgsmål blevet kategoriseret som og optalt som ’ved ikke’, det drejer sig om ca. 3 % af 

svarene fra både de nye og de erfarne inklusionsformidlere.   

Det er væsentligt at være opmærksom på, at et kryds sat af en ny inklusionsformidler udgør 1/9 sva-

rende til 11% af de nye inklusionsformidleres samlede antal svar på et spørgsmål og 1/29 svarende til 

3% af alle inklusionsformidleres samlede antal svar på et spørgsmål. Tilsvarende udgør et kryds sat af 

en gammel inklusionsformidler 1/20 svarende til 5% af de gamle inklusionsformidleres samlede antal 

svar på et spørgsmål og 1/29 svarende til 3% af alle inklusionsformidleres samlede antal svar på et 

spørgsmål. Den procentvise sammenligning skal altså læses med disse forbehold in mente. Vi foretager 

procentvis sammenligning med det formål at nogle af disse sammenligninger kan underbygge vigtig-

heden af temaer i den kvalitative del og tjene som inspiration og diskussion blandt interesserede, der 

har fået lyst til at undersøge tendenser indenfor inklusionsformidlerrollen nærmere.          

Analysen af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen er overordnet struktureret efter spørgeskemaets 

design og spørgsmålsrækkefølge. Først laves en optælling og analyse af svarene ud fra hvert af de 

overordnede spørgsmål. Dette gøres ved at optælle alle svar på de underordnede spørgsmål der falder 

under henholdsvis de positive og negative kategorier. For at gøre svarene mere overskuelige har vi 

reduceret de fire svarkategorier, i stor udstrækning, i nogen udstrækning, i mindre udstrækning og slet 

ikke til to kategorier:  
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Svarene I stor udstrækning og I nogen udstrækning er talt sammen og opgjort i procent under en kate-

gori: I stor eller i nogen udstrækning  

Svarene I mindre udstrækning og Slet ikke er talt sammen og opgjort i procent under en kategori: I 

mindre udstrækning eller slet ikke 

Dette første søjlediagram (1)under hvert af de 10 overordnede spørgsmål giver et overblik over den 

samlede fordeling af svar på det overordnede spørgsmål fra henholdsvis nye inklusionsformidlere, 

gamle inklusionsformidlere og den samlede fordeling, ”Samlet”, fra både nye og gamle inklusionsfor-

midlere. 

Det andet søjlediagram (2) under de fleste af de 10 overordnede spørgsmål viser fordelingen blandt de 

der har svaret I stor eller i nogen udstrækning i forhold til varetagelse af inklusionsformidlerfunktio-

nerne. Søjlediagrammet viser den procentvise fordeling af svarene på de underordnede spørgsmål. Det 

andet søjlediagram giver hermed et overblik over, i hvilken udstrækning henholdsvis de nye inklusi-

onsformidlere og de gamle inklusionsformidlere varetager de forskellige funktioner. 
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Den samlede svarfordeling 

Figur 1 viser den samlede fordeling af svar i hele undersøgelsen fordelt på Nye, Gamle/Erfarne og 

Samlet.  

63 % af de samlede svar fordeler sig på kategorierne I nogen eller stor udstrækning, hvilket kan tolkes 

som at inklusionsformidlerne samlet set varetager ca. 60 % af de funktioner de formelt set er ansat til.  

De nye inklusionsformidlere svarer på 57 % af spørgsmålene at de I stor eller nogen grad varetager 

funktionen mod af de gamle inklusionsformidleres 68 %. Dette kan læses som en tendens til, der også 

er tydelig i den kvalitative del, at de gamle inklusionsformidlere generelt varetager flere, ca. 10 %, 

funktioner end de nye inklusionsformidlere.  

 

Fig. 1     
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A: I hvilken udstrækning arbejder du med/deltager du i følgende konkrete opgaver med om, for og med 

børn med inklusion som det primære sigte?  
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B: I hvilken udstrækning medvirker du som kulturskaber mhp. en mere positiv holdning til inklusion? 
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C: I hvilken udstrækning bidrager du med at formidle viden og erfaringer om inklusion og inklusionsop-

gaven? 
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D: I hvor stor udstrækning deltager du i institutionens/skolens udvikling af inklusion?  
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E: I hvor stor udstrækning deltager du i det tværfaglige samarbejde på din institution/skole? 
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F: I hvor stor udstrækning deltager du i Ballerup Kommunes centrale møder? 

 

G: I hvor stor udstrækning deltager du i distriktsmøder?  
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H: I hvor stor udstrækning har du følgende hovedfokus i inklusionsarbejdet? 
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I: I hvor stor udstrækning fungerer du som inklusionsformidler for hele din institution/skole eller 

på egen afdeling?  
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J: I hvor stor udstrækning foregår dit samarbejde med ledelsen som beskrevet i de følgende spørgsmål?  
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Appendiks 3: Metodeovervejelser projekt B 
Konkretisering af forskningsspørgsmålene 

Forskningsspørgsmålene i B-delen blev formuleret i følgende fire punkter: 

1. Hvilke overvejelser og hvilke forskellige måder at tænke på hos lærere bringes i anvendelse 

når et barn påkalder sig en særlig opmærksomhed og udfordrer lærerens undervisningskom-

petence? Hvordan kan arbejdet med Det Pædagogiske Notat og B6 m.m. bidrage til at udvikle, 

nuancere og fokusere lærerens tænkning og inddrage kontekst, relationer og ressourcer i be-

skrivelse af barnet? 

2. Hvilke forståelsesrammer og tankeformer omkring beskrivelse af børn med særlige behov og 

aktivering af støtte og professionel hjælp bringes i anvendelse i sådanne situationer? Hvordan 

kan sådanne forståelsesrammer henholdsvis virke som barriere og muligheder i udvikling af 

handleplaner for arbejdet med barnet? Hvordan kan introduktionen af og arbejdet med Det 

Pædagogiske Notat og B6 m.m. bidrage til udvikling af forståelsesrammer, tankeformer og be-

skrivelser der understøtter inklusion? 

3. Hvordan er sammenhængen mellem præsentation, formidling og sparring i forhold til Det Pæ-

dagogiske Notat, B6 m.m. – og den måde materialet bruges af lærerne, herunder dets virkning 

på tænkemåder og beskrivelser af børn i vanskeligheder? 

4. Hvilke tankemåder at beskrive børn på og kompetencer er der behov for at styrke hos de pro-

fessionelle, såvel lærere som andre professionelle omkring dem, med særligt henblik på at 

fremme inkluderende praksis? 

Disse spørgsmål er forholdsvis omfattende, derfor har det  været nødvendigt at foretage en afgræns-

ning og konkretisering af spørgsmålene.   

Det er væsentligt at tydeliggøre rækkevidden af hvad den kvalitative analyse kan bruges til at sige på 

de forskellige områder, herunder kan man pege på, at de trods alt begrænsede muligheder for produk-

tion og undersøgelse af data. Forskningsspørgsmålene er forholdsvis brede, men udpeger en retning 

for undersøgelsen. I forhold til spørgsmål 1. er der således kun tale om at søge eksempler på måder at 

tænke på, når lærerne og pædagogerne udfordres og eksempler på, hvordan Det Pædagogiske Notat og 

B6 m.m. kan tænkes at have bidraget til at udvikle, nuancere og fokusere lærerens tænkning og ind-

dragelse kontekst, relationer og ressourcer i beskrivelse af barnet.  

Der må også tages forbehold for rækkevidden af de svar der gives, når der i spørgsmål 2 spørges til, 

om forståelsesrammer virker som barrierer og muligheder i udviklingen af handleplaner, som i sidste 

ende skal understøtte inklusion. Der er her tale om en tilnærmelse ud fra velbegrundede formod-

ninger eller indikatorer til en mere inkluderende praksis. Et væsentligt forbehold i forhold til meto-

den er, at der ikke har været mulighed for observationer i praksis. Allerede i udvalget af materialet har 

der været et fokus på adfærd frem for faglige problematikker, et forhold, som i en vis udstrækning 

genfindes i Det Pædagogiske Notat. Det bør også nævnes, at spørgsmålene i nogen grad overlapper 

hinanden og derfor kun vanskeligt lader sig adskille indbyrdes. Det skal dog ikke afholde os fra ud fra 

undersøgelsen at komme med nogle velbegrundede tydeliggørelser af spørgsmålenes omfang.  
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Registrering og kriterier for udvælgelse af cases og interviewdeltagere 
I arbejdsgruppen blev det besluttet, at den kvantitative registrering af udfyldte notater skulle foreta-

ges med udgangspunkt i følgende kriterier og begrundelser: 

a) Skole: Det ønskes at så mange af Ballerups Kommunes skoler som muligt indgår i un-

dersøgelsen. Dette kriterium er begrundet dels ud fra ønsket om at kunne iagttage 

generelle tendenser i arbejdet med Det Pædagogiske Notat og børn der bekymrer, og 

dels ud fra ønsket om at medinddrage og give stemme til så mange skoler, ledere, læ-

rere og pædagoger som muligt.   

 

Skolerne har indsendt følgende antal udfyldte notater: 

 

 
 

b) Periode: Det er relevant at den enkelte case dateres af hensyn til senere udvælgelse. 

Vi ønsker at udvælge cases, der stadig arbejdes med eller stadig er i frisk erindring 

hos de medarbejdere der inddrages i undersøgelsen.    

c) Bekymringstype: Der arbejdes med tre kategorier: a) Adfærd, kontakt og trivsel b) 

Faglig c) Andet 

Kriterierne er valgt med henblik på at kunne sige noget generelt om, hvad det er der 

bekymrer lærere der arbejder med Det Pædagogiske Notat.  

Der fokuseres i denne undersøgelse og i Det Pædagogiske Notats teori- og redskabs-

skuffer på læreres arbejde og bekymringer der omhandler elevers adfærd, kontakt og 

trivsel, bekymringstype. Valget af bekymringstyper er foretaget med henblik på at 

udvælge notater, der netop omhandler adfærds-, kontakt- og trivselsbekymringer. De 

udvalgte notater udtrykker i nogle tilfælde tilstedeværelsen af mere end en bekym-

ringstype. 

Fordeling i forhold til bekymring: 
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d) Særlig inklusionsstøtte: Det blev registreret, om der er tildelt ’Særlig inklusionsstøt-

te’12med henblik på at der udvælges bekymringssager af mere eller mindre omfatten-

de karakter.  At der er tildelt særlig inklusionsstøtte antyder et omfattende pædago-

gisk arbejde på flere kommunale platforme (jf. strukturmodellen Handlemuligheder, 

www.ballerup.dk). Ballerup Kommune anser ordningen ’Særlig inklusionsstøtte’ som 

et vigtigt redskab til fortsat aktivt at arbejde med udvikling af inkluderende indsatser 

i almenmiljøet. Undersøgelse af sager tildelt Særlig inklusionsstøtte kan derfor give et 

indblik i hvordan der arbejdes med denne ordning.                

e) Nyt eller gammelt notat:  

PPR har fornylig udarbejdet et Nyt pædagogisk notat som erstatter det gamle ’Pæda-

gogisk notat’. ’Det nye pædagogiske notat’ har både en ny form og nye indholdsele-

menter, og er til forskel fra det gamle notat, der mest var tænkt som et tilbud, tænkt 

som et obligatorisk redskab i det pædagogiske arbejde i bekymringssager og i samar-

bejdet på de forskellige platforme (jf. samarbejdsmodellen Handlemuligheder13.)   

f) Om analyseredskabet B6 er anvendt: Analyseredskabet B6 er et nyt og centralt 

element i Det nye pædagogiske notat og i denne undersøgelse. Derfor registreres no-

tater hvor B6 er anvendt med henblik på efterfølgende udvælgelse.    

g) Klassetrin registreres med henblik på iagttagelse af evt. sammenhænge mellem klas-

setrin og de øvrige kategorier. Det er et udvælgelseskriterium at så mange forskellige 

klassetrin som muligt er repræsenteret i den kvalitative del, da vi ønsker at undersø-

genuancer og variation i arbejdet med Det Pædagogiske Notat.      

 

                                                             

12
 I Ballerup Kommune er der siden 2007 arbejdet med udvikling af en budgetmodel, ’Særlig inklusionsstøtte’, der kan modvirke 

tendensen til at en stadig større andel af folkeskolens ressourcer anvendes udenfor folkeskolen til eksterne specialundervisningstil-
bud, og ikke indenfor den almindelige folkeskole til gavn for alle børn. Budgetmodellens hovedelementer udgøres af en central og 
en decentral pulje. Der er tale om forbundne kar i den forstand, at de ressourcer der ikke bindes i eksterne specialundervisningstil-
bud stilles til rådighed i almenmiljøet (http://www.ballerup.dk/data/841620/29199/Dok_nr_2010-219566_-_En_god_historie_-
_fra_ressourcestyring_til_saerlig_inklusionsstoette.pdf) 
 
13

 http://www.ballerup.dk/get/49941.html 

 

http://www.ballerup.dk/data/841620/29199/Dok_nr_2010-219566_-_En_god_historie_-_fra_ressourcestyring_til_saerlig_inklusionsstoette.pdf
http://www.ballerup.dk/data/841620/29199/Dok_nr_2010-219566_-_En_god_historie_-_fra_ressourcestyring_til_saerlig_inklusionsstoette.pdf
http://www.ballerup.dk/get/49941.html
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h) Køn registreres med henblik på iagttagelse af evt. sammenhænge mellem køn og de 

øvrige kategorier. Det er et udvælgelseskriterium at begge køn er repræsenteret i den 

kvalitative del, da  problemstillingerne for de to køn ikke nødvendigvis er de samme. 

 
 

i) Hvem der er inddraget i samarbejdet med og om barnet: Her registreres notater-

ne i fem kategorier, a)lærerteam, b) forældre, c) ressourcecenteret, d) PPR, og 

e)andre. Registreringen sker med henblik på at iagttage i hvilken grad andre end læ-

rerne inddrages i samarbejdet med og om barnet. 

j) I hvilken grad arbejdet er udfoldet i Det Pædagogiske Notat. Konsulent KJ vurde-

rede hvert enkelt registreret notat på en skala fra 1-5, hvor 5 er meget udfoldet og 1 

er meget lidt udfoldet. Da Det nye pædagogiske notat som obligatorisk arbejdsred-
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skab er et relativt nyt initiativ (skoleåret 2010/2011) i Ballerup Kommune er der 

sandsynligvis stor forskel på hvor stor erfaring den enkelte skole og det enkelte lære-

team har. De notater hvor arbejdet er mest udfoldet og bedst skriftligt dokumenteret 

blev udvalgt. Ideen bag dette valg er, at der formodes at være en sammenhæng mel-

lem erfaring og udfoldelsesgrad, så dem der har skrevet meget i notatet også er dem 

der har størst erfaring med at anvende det som refleksionsredskab. Det blev fundet 

ønskeligt at tale med de lærere, ledere m.fl. der havde størst erfaring med Det Pæda-

gogiske Notat, da det blev antaget at de havde bedre forudsætninger for at udtale sig 

om dets muligheder og barrierer.               

Kommentarer til registrerings- og udvælgelsesprocessen  

Alle skoler, med undtagelse af to, har løbende sendt udfyldte pædagogiske notater til PPR. KJ har regi-

streret og kategoriseret notaterne i et registreringsskema. Nogle pædagogiske notater er af følgende 

grunde ikke blevet registreret: 

 En skole har valgt ikke at sende udfyldte pædagogiske notater med den begrundelse, at de be-

tragtede notaterne som fortrolige og til intern brug. 

 Andre notater er ikke blevet registrerede fordi de manglede relevante oplysninger i forhold til 

de opstillede kriterier, fx elevdata, datering, bekymringstype og refleksion. 

KJ anonymiserede 20 notater der opfylder mange af ovenstående kriterier. UCC-arbejdsgruppen fore-

tog en grundig læsning af enkelte særligt fyldige notater og udvalgte af 8 cases. Væsentlige kriterier for 

udvælgelsen har været: 

 At mange af kommunens skoler indgår i undersøgelsen 

 At bekymringstypen omhandler bekymring i forhold børns adfærd og trivsel 

 At der indgår cases, hvor der er tildelt særlig inklusionsstøtte 

 At børn på forskellige klassetrin er repræsenteret i undersøgelsen 

 At der indgår cases om både drenge og piger 

 At inklusionsarbejdet er udfoldet i notatet.  

Det er værd at knytte en bemærkning til dette kriterium. I den grundige gennemlæsning af de 

udvalgte 20 notater hæftede vi os ved at de systemiske, narrative og ressourceorienterede be-

skrivelsesformer, som der inspireres til med notatets redskabsskuffer, er svære at spore i de 

udfyldte notater. I forhold til den vægt notatet lægger på det systemiske er det værd at be-

mærke at alle notater er rettet mod individrelaterede problemstillinger og de er karakteriseret 

ved en individualiserende sprogbrug. En positiv effekt af dette var at sagerne lod sig opdele ef-

ter køn. Ved undersøgelsens start havde vi en forventning og et ønske om at udvælge 6-10 ca-

ses som udmærkede sig ved at være særligt godt udfoldede og viste tydelige tegn på erfaring 

med og forståelse for Det Pædagogiske Notats teori og redskaber. Men vi har altså ikke kunne 

finde sådanne tydelige gode eksempler og de udvalgte notater er altså valgt ud fra de andre 

kriterier i kombination med at notatet er kvantitativt godt udfoldet.              
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Ud fra disse kriterier udvalgte arbejdsgruppen en interviewplan. I forhold til to af interviewgrupperne 

viste det sig at det ikke var muligt at finde et tidspunkt som passede alle involverede. Det betød at der i 

den endelige interviewplan kun var en case med en pige som omdrejningspunkt. 

Udvalgte cases: karakteristika, deltagere og interviews 

I punktform kan de udvalgte cases beskrives som følger:  

 de 8 cases omhandler 7 drenge og 1 pige 

 7 forskellige skoler er repræsenteret 

 alle cases indeholder adfærds- og trivselsproblematikker  

 der er 4 cases hvor der tildelt særlig inklusionsstøtte 

Interviews Case Skole Kl. Køn SI B6 Interviewpersoner  Interviewer 

1 37 I 9. D X X 2 lærere JW 

150 I 1. D X X 2 lærere  

2ressourcelærere 

2 

 

48 F 3. D   2 lærere  

2 ressourcelærere 

TKK 

 

3 

 

59 D 4. D   1 lærer 

1 ressourcelærere 

HS 

74 A 1. D  X 2 lærere 

1 ressourcelærere 

4 90 G 4. D X X 2 lærere 

2 ressourcelærere 

HS 

 

130 

 

E 8. P   1 ressourcelærer 

5 149 

 

B 3. D X X 2 lærere 

1 ressourcelærere 

RAB 

 

6 37/150 I     Skoleleder JW 

7 48 F     Skoleleder HS 

8 59 D     Skoleleder RAB 

9  C     Skoleleder  HS 



 

98 
 

 blandt casene er elever og lærere fra indskoling, mellemtrinene og udskoling repræsenteret 

 i gruppeinterviewene deltog i alt 23 lærere: heraf 9 ressourcelærere og 14 klasseteamlærere 

 i solointerview deltog 4 skoleledere 

For at få belyst casene foretages en række interview. Der foretages for det første to teaminterviews om 

hver af de otte cases, hvor det pågældende klasseteam og evt. den ressourceperson fra skolen, som har 

været involveret i casen, deltager. 

Derudover foretages tre gruppeinterview, hvor to team og inddragede ressourcepersoner deltager i 

det samme interview. Dette med henblik på at skabe andre rammer for refleksion end når teamene 

interviewes enkeltvis. Ideen med denne form er at komme ud over interviewets evt. ’forsvarende’, 

’bekræftende’ eller en evt. meget konkrete og detaljeorienteret tilgang til casen, som kunne tænkes at 

skygge for de mere generelle overvejelser. Disse tre gruppeinterview skulle kunne bidrage til en anden 

og måske mere reflekterende form for data. 

Endelig blev der foretaget fire individuelle interview med fire forskellige ledere, der foregik på lede-

rens institution. Disse ledere deltog også i interview om inklusionsformidlere.  

Interviewguide, projekt B: Undersøgelse af udvalgte cases 

De otte udvalgte notater blev gennemlæst som forberedelse til interviewene, og forskningsspørgsmå-

lene blev operationaliseret, så de blev til følgende fokuspunkter i interviewguiden: 

1) Deltagernes refleksioner og handlinger i bekymringsprocessen. Opmærksomheden retter 

sig særlig mod de måder lærere og pædagoger tænker og beskriver vanskeligheder på, dvs. 

hvordan og hvilke begreber de bruger om de børn der udfordrer deres praksis. Opmærksom-

heden retter sig også mod hvorledes hæmmende og fremmende faktorer i konteksten indgår i 

udarbejdelsen af handleplaner og kan medvirke til ændringer. (Forskningsspørgsmål 1) 

2) Det Pædagogiske Notats betydning for arbejdet i inklusiv praksis. Opmærksomheden ret-

tes mod de muligheder og barrierer lærere, pædagoger, ressourcepersoner og ledere oplever i 

arbejdet med Det Pædagogiske Notat. Der fokuseres på erfaringer såvel som udviklingsmulig-

heder i forhold til Det Pædagogiske Notats indhold, form, anvendelighed som samarbejdsred-

skab samt måden det bliver introduceret og implementeret på. (Forskningsspørgsmål 1, 2 og 

3) 

3) Kompetencer, samarbejde og organisering i inklusiv praksis. Opmærksomheden rettes 

mod kompetencer(didaktiske kompetencer og relations-, regelledelseskompetencer), samar-

bejds- og organiseringsformer (team, skole, PPR, ledelse) som deltagerne oplever som væren-

de væsentlige for udviklingen af inklusiv praksis. (Forskningsspørgsmål 4)  

Fokusgruppeinterview med lærere og ressourcepersoner var planlagt til at vare 90 minutter. I forbin-

delse med alle interview sikrede intervieweren sig indledningsvis deltagernes informerede samtykke 

til at interviewene må blive anvendt med følgende formål og på følgende måde: 

Formålet med interviewet er at skabe nuanceret og praksisnær viden om arbejdet med Det Pædagogi-

ske Notat og ideer til videreudvikling af inklusiv praksis. Opmærksomheden var rettet mod fremmende 

såvel som hæmmende faktorer i forhold til arbejdet med Det Pædagogiske Notat i inklusiv praksis. 
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Vi optog interviewene på diktafon med henblik på en viderebearbejdning, der alene foretages af med-

arbejdere i UCC. Navne på personer og skoler er anonymiseret.   

Den endelige interviewguide, som blev medbragt til interviewene. 

Interviewguide 

Hensigten med fokusgruppeinterviewet er få udfoldet de stillede forskningsspørgsmål med andre da-

tatyper, end dem, som er repræsenteret i case beskrivelserne. Der lægges vægt på at der i samspillet 

mellem deltagerne skabes en dynamik, som lader nye og ikke på forhånd begrundede spørgsmål og 

svar dukke op, meget gerne på den måde, som nu synes at give mening for deltagerne i en tryg atmo-

sfære. Struktureringen er derfor minimal med intervieweren i rollen som moderator (bistået af en 

medhjælper som noterer), som indleder med enkle overordnede åbningsspørgsmål, der markerer un-

dersøgelsens fokuspunkter: 

 

1. Erfaringer - Deltagernes refleksioner og handlinger i bekymringsprocessen.  

Fortæl om jeres oplevelser af processen - hvad har I og andre tænkt og gjort? Hvordan arbejdes vi-

dere, hvilke handlemuligheder er der?  

2. Det Pædagogiske Notats betydning 

Hvilke muligheder og begrænsninger opleves i arbejdet med Det Pædagogiske Notat: Introduktion 

og vejledning, indhold, form, anvendelighed som samarbejdsredskab, udviklingsmuligheder og 

implementeringsforslag.  

3. Kompetencer, samarbejde og organisering i inklusiv praksis 

Hvilke krav stiller inklusionsarbejdet til lærernes kompetencer (relations-, regelledelses- og didakti-

ske kompetence), samarbejde (team, skole, PPR, ledelse), organisering, skolekultur og ressourcer? 

Den forudgående læsning af beskrivelserne kan desuden give intervieweren anledning til at rette fo-

kus mod særlige punkter vedr. den enkelte case, som han undervejs overvejer at introducere (særligt 

om forældrene, ressourcepersoner etc.). Der lægges vægt på variationen af repræsenterede synspunk-

ter, meningstilkendegivelser, eksempler og oplevelser blandt deltagerne. 


