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Indledning 
 

Egedal Kommune og Professionshøjskolen UCC samarbejder i 2014-17 om omfattende kompetenceudvikling på 

skoleområdet. Det overordnede formål er at sikre optimale betingelser for alle børns læring og trivsel i en 

inkluderende folkeskole. Kompetenceudviklingen kommer til at foregå i en periode på 3 år, hvor alle 

medarbejdere uddannes i bølger. Den løbende udrulning af forløbet skal sikre, at det løbende kan evalueres og 

forbedres, at skolerne ikke drænes for medarbejdere i bestemte perioder, og at viden og læring forankres i den 

daglige praksis og kultur. 

Kompetenceudviklingen foregår i 3 spor. Et spor for alle (ca. 1000) medarbejdere, et spor for ca. 64 udvalgte 

medarbejdere og et ledelsesspor, jf. nedenstående plan. 

            

 Skoleår 2014-15 Skoleår 2015-17 

1. Kompetenceudviklingsforløb 
for alle medarbejdere 

 (45 timer) 

Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 Bølge 5 
 

5 hold 
Ca. 150 
pers.  

5 hold 
Ca. 150 
pers. 

5 hold 
Ca. 150 
pers. 

7 hold 
Ca. 210 pers. 

 7 hold 
Ca. 210 pers. 

2. PD-modul for ca. 64 
udvalgte medarbejdere 

PD-Hold 1 
Ca. 32 pers. 

PD-Hold 2 
Ca. 20 pers. 

PD-Hold 3 
Ca. 24 pers. 

3. Kompetenceudvikling for 
ledere på skoleområdet 

36 timers uddannelsesforløb fordelt på 
6 dage, ca. 40 ledere  

30 timers uddannelsesforløb for 30 nye 
ledere, ressourcepersoner og PPR 

 

Forløbet er nu gennemført. Der er i alt afholdt 29 kompetenceforløb a´ 30 lektioner med i alt ca. 900 

medarbejdere på skoleområdet i Egedal Kommune. Ca. 66 medarbejdere har afsluttet et PD-modul (10 ECTS-

point) i Pædagogisk psykologi, og der er afholdt 2 uddannelsesforløb a’ henholdsvis 36 0g 30 lektioner for ca. 65 

skoleledere og ressourcepersoner på skoleområdet. 

Evalueringens mål og form 
 

Som et led i projektet er der indlagt en midtvejs- og en slutevaluering. Midtvejsevaluering fra juni 2015 havde 

primært til formål at give feedback i forhold til at kvalificere kompetenceudviklingsforløbet undervejs samt at 

dokumentere projektets fremdrift, mens formålet med denne slutevaluering er:   

 

 at opsamle og dele erfaringer med kompetenceudvikling, der skal understøtte udviklingen af 

inkluderende  læringsmiljøer i folkeskolen  

 

Forskning viser, at der særligt er tre faktorer, der har stor betydning for transfer mellem uddannelse og arbejde: 

undervisningens tilrettelæggelse, deltagernes motivation og uddannelsesbehov samt anvendelseskonteksten (fx 

Wahlgren, 2009). I denne slutevaluering vil vi fokusere på anvendelseskonteksten, idet vi i evalueringen 

analyserer medarbejdernes læring og praksis udvikling. Med afsæt i analysen peges afslutningsvis på en række 

anbefalinger til udvikling af undervisningsforløbet og til den ledelsesmæssige understøttelse og organisering. 

  

Slutevalueringen samler op på kompetenceudviklingsforløbet for alle medarbejdere (tabel 1, spor 1.) samt PD-

modulet for udvalgte medarbejdere (tabel 1, spor 2) Lederforløbet (tabel 1, spor 3) er evalueret formativt på de 

enkelte undervisningsgange og reflekteret med undervisere på forløbet. 
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Indsamling af empiri 
Slutevalueringen er baseret på empiri, som er indhentet ved en spørgeskemaundersøgelse1, 

fokusgruppeinterview, undervisernes refleksioner over tegn på deltagernes læring på baggrund af 

studieprodukter og undervisernes opsamlede refleksioner fra ledelsesforløbet. Disse empiriindsamlingsmetoder 

vil kort blive beskrevet i det følgende.  

Spørgeskemaundersøgelse  

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at undersøge, hvilke tematikker og områder, der fremhæves 

blandt deltagerne som gruppe, der kan pege på, hvor kompetenceudviklingsforløbet særligt lykkes.  

Undersøgelsen er udført via det internetbaserede spørgeskema SurveyXact. Deltagerne har haft mulighed for at 

besvare skemaet via et link på kommunens intranet. I løbet af skoleåret 2016-2017 blev det prioriteret at 

afsætte tid til besvarelsen af spørgeskemaet i slutningen af hvert kompetenceforløb for at få et større antal 

besvarelser. I alt har 103 medarbejdere gennemført anden spørgeskemabesvarelse, som blev distribueret til 

159. 14 deltagere har kun svaret på nogle af spørgsmålene. Spørgsmålene kan ses i bilag 2. 

 

Fokusgruppeinterview 

Formålet med fokusgruppeinterviewene er at undersøge mere uddybende forklaringer på faktorer, der fremmer 

og hæmmer deltagernes læring og praksisudvikling under kompetenceudviklingsforløbet. Der er i alt foretaget 

tre fokusgruppeinterviews med i alt 10 informanter. De første to blev foretaget i forbindelse med 

midtvejsevalueringen og her deltog fire, som havde været på kompetenceforløbet og fire personer, der havde 

været på både kompetenceforløbet og PD modulet. Et sidste fokusgruppeinterview blev foretaget i forbindelse 

med slutevalueringen her deltog to, som havde været på PD modulet og på lederforløbet. ’Spørgeguiden (bilag 

3) til fokusgruppeinterviewene blev udarbejdet med afsæt i spørgeskemaundersøgelsen samt i dialog med 

underviserne. Spørgeguiden er bygget op omkring 3 hovedtemaer: 

 

1. Indholdstematikker  

2. Arbejdsmetoder  

3. Kompetenceudviklingsforløbets betydning for deltagernes praksis 

 

Underviseres refleksioner over læring og studieprodukter 

Undervisergruppen har evalueret deltagernes studieprodukter internt med henblik på at udvikle undervisningen. 

I denne proces har de udvalgt en række citater fra studerende medarbejdere, der viser tegn på læring i forhold 

til de mål, der er opsat for kompetenceudviklingsforløbet.     

Refleksioner fra lederdagene  

Underviserne på lederforløbet har noteret refleksioner og temaer, som er blevet italesat på lederdagene. 

Notaerne vil blive inddraget i analysen af empirien.  

                                                             
1  Den samme spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af to omgange; første gang i 2014-2015 i forbindelse med 
midtvejsevalueringen og anden gang i 2016-2017 i forbindelse med slutevalueringen. Resultaterne fra de to 
spørgeskemaundersøgelser er enslydende, hvorfor vi i denne slutevaluering kun refererer til den nyeste. 
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Mål med medarbejdernes kompetenceudvikling 
 

Som det fremgår af indledningen er det overordnede formål med kompetenceforløbet at sikre optimale 

betingelser for alle børns læring, trivsel og inklusion gennem fælles kompetenceudvikling. Her skal det tilføjes, at 

forløbet bygger videre på arbejdet med pædagogisk analyse (LP) og professionel relationskompetence (ICDP2), 

som udgør et fælles tværprofessionelt værdi-, videns- og metodegrundlag på skoleområdet i Egedal Kommune. 

 

Kompetenceudviklingsforløbet har følgende læringsmål: 

 

At medarbejderne:  

 får forskningsbaseret viden om god undervisning, læring, trivsel og inkluderende læringsmiljøer og kan 

anvende denne viden i samarbejde om udvikling af egen og andres praksis 

 kan anvende vejledningsteori og -metoder til at rammesætte og lede LP-analyser og professionelle 

læringsfokuserede samtaler med kolleger, forældre og børn 

 kan anvende viden om professionel relationskompetence (ICDP) i udviklingen af egen praksis og kan 

samarbejde med kolleger om systematisk observation og feedback i forhold til 8 samspilstemaer 

 kan arbejde systematisk med dokumentation og evaluering i pædagogisk udviklingsarbejde 

 

Programmet for kompetenceforløbet var følgende (jf. bilag 4):   

Før opstart: Deltagerne modtager et velkomstbrev med undervisningsplan og link til litteratur. I velkomstbrevet 

opfordres deltagerne til at nedskrive en case omhandlende en inklusionsproblemstilling, som de ønsker at 

arbejde med på uddannelsen.  

 

Under uddannelsen arbejder deltagerne med at analysere deres case og andre problemstillinger samt øvelser 

med udgangspunkt i de fem temaer i kompetenceudviklingsforløbet:  

 

Dag 1: Inklusion, deltagelse, afvigelse og normalitet 

Dag 2: Systemisk teori og LP-analyse 

Dag 3: Arbejdshukommelse 

Dag 4: Anerkendelse og relationsarbejde 

Dag 5: Narrativ pædagogik – fortællinger og sprog der in- og ekskluderer 

 

Mellem undervisningsgangene er deltagerne på besøg i hinandens praksis, hvor de systematisk arbejder med 

observation, pædagogisk analyse og kollegial vejledning. 

 

Forløbet afsluttes med en eksamen i form af to studieprodukter -  en skriftlig logbog og en mundtlig 

præsentation af pædagogiske analyser og egen læring. 

                                                             
International Child Development Program, et program der systematisk understøtter professionelles arbejde med at kvalificere deres samspil med 

børnene.    
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Analyse 
I følgende analyse undersøges kvantitative og kvalitative tegn på læring og praksisudvikling. Analyseprocessen er 

som i midtvejsevalueringen, at se på tværs af empirien, dvs. på tværs af spørgeskemaundersøgelsen, de 

kvalitative interviews, undervisernes refleksioner over tegn på deltagernes læring samt de opsamlede 

refleksioner fra lederdagene. Med afsæt i analysen peges afslutningsvis på en række anbefalinger i forhold til at 

kvalificere implementere viden og læring fra kompetenceudviklingsforløb. 

Analysen er struktureret under følgende overskrifter: 

A. Tegn på læring og praksisudvikling 

B. Betingelser for styrket kompetence- og praksisudvikling 

C. Forhold vedr. ledelse og arbejdskontekst        

 

A. Tegn på læring og praksisudvikling  
Udbyttet af kompetenceforløbet reflekteres i kategorierne ’tegn på læring’ og ’praksisudvikling’ med henblik på 

at identificere, hvordan viden om inkluderende læringsmiljøer og udvikling af pædagogisk praksis kommer til 

udtryk.  

Ser vi på det kvantitative datamateriale fra begge spørgeskemaundersøgelser, så fremgår det, af 

respondenternes samlede vurdering af egen læring i spørgeskemaundersøgelsens lukkede besvarelser, at ca. 

75% af dem vurderer deres læringsudbytte som middel eller derover. Dvs. ca. 75 % angiver værdier 5-10 på en 

skala fra 1-10, hvor 1 = i meget lille grad og 10 = høj grad. Ca. 25% angiver værdier mellem 1-4, ca. 50% angiver 

værdier mellem 5-6 og ca. 25% angiver værdier mellem 7-10 i vurderingen af eget læringsudbytte (bilag 5). 

Samlet giver det et gennemsnitlig vurdering af egen læring omkring værdien 7. Dette kan ses som et kvantitativt 

tegn på deltagernes læring i forløbet som helhed, som vurderes at ligge over middel.  

I det følgende gives en række kvalitative bud på, hvilke tegn på læring, der kommer til udtryk i deltagernes 

eksamensopgaver og i fokusgruppeinterviewene. Der er udvalgt en række citater ud fra kriteriet: at være gode 

eksempler på opfyldelse af kompetenceudviklingsforløbets mål. De skal bidrage til at tydeliggøre og 

konkretisere, hvad det er, der kan komme ud af kompetenceudviklingsforløbet til inspiration for ledere og 

medarbejdere. 

Først fremhæves tegn på læring i forhold til målene for kompetenceudviklingsforløbet som helhed, hvor der 

tages udgangspunkt i deltagernes tematisk tværgående arbejde med ”observation” og ”casearbejde”. Siden 

fremhæves tegn på læring i forhold til målene for hele forløbet og de 5 indholdstemaer. 

 

Kompetenceudviklingsforløbet som helhed 

Observation 
Tegnene på læring og udvikling af praksis vedrører arbejdet med observation som dataindsamlingsmetode, som 

det, ’at se noget andet end det, man plejer’ og ’at observere sammenhænge og klassekulturer’. Derfor spørger vi 

i spørgeskemaundersøgelsen: I hvilken grad vurderer du, at du har øget din kompetencer til at observere, 

reflektere og handle sammen med kollegaer? Og hertil svarer godt 80 % middel eller i høj grad på spørgsmålet. 

Fordeling af besvarelserne ses af tabel 1 nedenfor: 
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Tabel 1     (n=106) 

Note: Respondenterne har angivet svar på skalaen 1-10. I tabellen er respondenternes svar mellem 1-3 på 

skalaen kategoriseret som ”Lav grad”, svar 4-7 er kategoriseret som ”Middel grad” og svar 8-10 er kategoriseret 

som ”Høj grad”. 

 

I det kvalitative datamateriale udfoldes på forskellig vis det særlige ved observation. I de nedenstående citater 

beskriver deltagerne på denne måde:  

 ”Hvor vigtig tiden til at observere hinanden og få andre øjne på ens praksis er” 

”Man går glip af meget, når man ikke kun har fokus på et barn (altså når man underviser)” 

”med min nuværende erfaring vil jeg fremadrettet bruge systemisk tænkning og LP-analyses som 

metode og videndele mine observationer og refleksioner med kollegaer og ledelse”  

Observatørpositionen giver den professionelle blik for ’blinde pletter’ i forhold til enkelte elever og åbner 

potentielt mulighed for at tænke praksis på nye måder. Andre beskriver hvordan de anvender observation i 

deres praksis på følgende måder:  

”Når Mark laver uro, bliver jeg opmærksom på, at han mangler en opgave, når han ikke er der, 

bemærker jeg det ikke…” 

 ”Vi ser nu tydeligt, at en af de andre piger, som ellers virker stille, er med til at skabe konflikter 

for de fire piger ”.  

”de refleksioner jeg har haft på baggrund af de didaktiske samtaler har hjulpet med at ændre de 

kontekstuelle faktorer, der gjorde K til en forstyrrende elev.” 

Citaterne peger på deltagernes blik for pædagogiske problemstillinger i sammenhænge og som kontekstuelle, 

hvilket potentielt åbner for inkluderende tiltag i fællesskaber og udvikling af praksis. Endvidere ses tegn på 

læring i forhold til udvikling af egen praksis i professionelle læringsfællesskaber med henblik på inklusion. Det 

udtrykkes på forskellige vis således: 
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”Med observation af andres pædagogiske praksis, får jeg øje på forhold ved min egen praksis på 

en ny måde”.  

”Jeg vil plædere for observation og supervision som en del af teamsamarbejdet. Det lægger op til 

udvikling og sparring, og det vil gavne alle aktører i klasserummet”. 

”LP-modellen er et godt værktøj, der den tvinger os til at se problemstillinger fra flere 

perspektiver” 

Ovenstående læringspointer peger på observation som led i udvikling af professionelle læringsfællesskaber og 

fremhæves i alle tre fokusgrupper. En deltager fremhæver fx:  

 

”Observationer gør en skarp på, hvad det er, der skal observeres på. Der kommer fokus”.  

 

”En god relation, tydelig klasseledelse med et grundigt fagligt fundament kan rumme de fleste 

børn. Observationer, didaktiske og narrative samtaler og enighed i teamet er vigtige parametre 

for inklusion” 

 

Det professionelle læringsfællesskab ved feedback-delen i observationsarbejdet fremhæves ligeledes i 

fokusgrupper. Der peges på sårbarheden i relationen observatør-observeret, men samtidig understreges 

muligheden for læring og udvikling af egen praksis gennem fælles refleksioner over praksis. 

 

Samlet set vedrører inspirationen og læringen fra deltagernes systematiske arbejde med observation og kollegial 

sparring og læring i professionelle fællesskaber. Dette giver mulighed for refleksion over og udvikling af 

pædagogisk praksis, og observationsarbejdet skærper blikket for klassekultur og sammenhænge, som åbner 

muligheder for inkluderende tiltag, der potentielt fremmer elevernes læring og trivsel.    

 

Case 
I uddannelsen arbejder deltagerne med deres egne cases. Følgende udsagn om arbejdet med cases kan ligeledes 

ses som tegn på læring i forhold til kompetenceudviklingsforløbets mål:  

”At have Christian som case gør, at jeg ændrer synet på ham. Jeg ser noget nyt, det giver 

andre handlemuligheder. Hans adfærd ændrede sig næsten med det samme” 

”Jeg betragter nu Samuel som et barn, der har brug for støtte og hjælp. Tidligere opfattede 

jeg Samuel, som et barn, der bevidst var grænsesøgende og selv vidste, at hans adfærd var 

larmende og forstyrrende i undervisningen” 

Begge eksempler peger på casearbejdet som åbnende for inkluderende forståelser af sammenhænge og 

potentiel mulighed for forandring af praksis. Læringspointerne understøttes af en fokusgruppe, der påpeger, at 

casearbejdet har skabt fokus: 

”Nogle gange bliver man lidt fanget i nogle relationer, man har ift. eleverne… I stedet for at 

angribe tingene lidt anderledes… Det er jo sådan nogle hverdagsting, som man egentlig 

burde have fokus på hele tiden, men jeg glemmer det.” 

Nedenstående læringspointer peger på udviklingsperspektiver i forhold til inklusionsopgaverne på skolerne:  

”Inklusionsuddannelsen er en god begyndelse – en rejse og ikke en destination” 
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 eller: 

”Jeg har fået fokus på, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Denne timeout bringer bevidsthed ind i 

forhold til min praksis. Jeg har fået ny viden, ny inspiration og konkrete værktøjer, jeg kan 

bruge fremadrettet. Casearbejdet har givet tid og mulighed for at fordybe sig og få 

fordybelsen suppleret med observation og kollegial sparring. Hvis vi fik mere af det i 

hverdagen, ville mange børn nyde godt af det. Det er tilfredsstillende at vide, vi gør vores 

arbejde godt og grundigt. Vi har fået sat fokus på alt det vi gerne vil” 

Samlet set vedrører inspirationen og læringen fra deltagernes systematiske arbejde med cases potentielt øget 

handleberedskab i form af flere forståelser af pædagogiske problemstillinger. Her peges på mulighed for 

refleksion over og udvikling af pædagogisk praksis samt skærpet blik for sammenhænge, som åbner muligheder 

for inkluderende tiltag, der potentielt fremmer på elevernes læring og trivsel.    
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Kompetenceudviklingsforløbets 5 temaer 
 

I følgende ser vi på tegn på læring i forhold til kompetenceforløbets fem temaer, som de fem 

undervisningsgange var bygget op omkring.  

Dag 1: Inklusion, deltagelse, afvigelse og normalitet 
Det er målet, at deltagerne:  

 Har viden om begreberne deltagelse og inklusion og kan anvende begreberne i forbindelse med 

pædagogiske arbejde og medtænker dette udgangspunkt i sit syn på læring  

 At kunne identificere forståelser og forforståelser af afvigelse og normalitet i eget fagsprog og deres 

betydning for praksis   

 Har viden om og kan identificere inklusions- og eksklusionsmekanismer fra skolens praksis 

Tegn på læring: 

”Inklusion handler om fællesskaber. At blive set og have værdi. Det er i fællesskabet vi 

inkluderer. Her skal vi udvikle” 

”Et inkluderende fokus må være på elevens forudsætninger og hele læringsmiljøet. I et 

inkluderende læringsmiljø ses eleven som aktør i sit eget liv” 

”Ved at handle i fællesskabet skaber vi nye muligheder for den enkeltes mulighed for 

deltagelse” 

”Alle forløb skal sammensættes, så alle kan deltage i det fælles projekt på hver deres niveau 

og med deres kompetencer” 

”Det er til hver en tid lærerens opgave at få inddraget den enkelte elevs mulighed for at 

deltage: fysisk, socialt og akademisk” 

”Jeg har lært at flytte fokus fra individet til relationen mellem individet og fællesskabet. 

Fællesskaber skal forandre sig for at imødekomme individers forskelligheder. Der sættes 

noget i værk i fællesskabet for at etablere nye muligheder for barnets deltagelse” 

Citaterne ovenfor peger ind i målene for uddannelsen og målene for temaet ved at have fokus på opgaver med 

inklusion gennem deltagelse og læring i værdibaserede fællesskaber. I eksemplerne peges der på ansvar for 

sociale og læringsmæssige samspil, ligesom der ses forståelse for og opmærksomhed på inklusion i forhold til 

forskellige dimensioner: fysisk, social, psykisk og faglig inklusion.  

 

Dag 2: Systemisk teori og LP-analyse 

Det er målet, at deltagerne  

 tilegner sig viden om og kan anvende systemisk tænkning i refleksion over egen praksis 

 kan rammesætte og lede LP- analyse 

 

Tegn på læring 

”Jeg er blevet mere opmærksom på det, der virker, og retter opmærksomheden flere steder 

hen i forhold til min praksis” 
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”Jeg har fokus på sammenhænge frem for årsag-virkning. Opmærksomheden er i højere grad 

flyttet fra den enkelte elev til mønstre af relationer. En cirkulær forståelse, hvor problemet 

kan anskues fra flere vinkler.” 

”Det er som regel aldrig problemet, der er problemet, men måden man tænker om 

problemet på, der er problemet” 

”Jeg er blevet opmærksom på mit daglige samspil i pædagogisk praksis – og hvordan jeg 

kommunikerer. 

”Jeg ser nu Morten som et barn. Der er jo meget, han ikke har lært, om det at gå i skole” 

”Det er vigtigt, hele personalet har samme mål” 

Ovenstående citater peger ind i målene for uddannelsen og målene for temaet ved fokus på og professionelt 

ansvar for tænkning, kommunikation og samspil som dimensioner af pædagogiske problemstillinger. 

Eksemplerne vidner om deltagernes opmærksomhed på problemforståelser, samspil, aktørperspektiver samt 

hele personalets fælles mål som betydende for inkluderende læringsmiljøer i skolen.  

 

Dag 3: Arbejdshukommelse 

Det er målet, at deltagerne  

 tilegner sig viden om arbejdshukommelsens funktion i forbindelse med læring, samt viden om 

arbejdshukommelse som didaktisk model for inkluderende forløb. 

 kan identificere tegn på godt fungerende arbejdshukommelse og udfordret arbejdshukommelse i 

forbindelse med læring. 

 kan tilrettelægge undervisnings og læringsforløb,  der medtænker arbejdshukommelsens funktion. 

Tegn på læring 

”Særligt temaet om arbejdshukommelse satte nogle nye tanker i gang og fik mig til at forstå 

mine elevers handlinger ud fra et andet perspektiv. ” 

”Forløbet vedr. arbejdshukommelse har givet mig en større forståelse for de vanskeligheder 

børn kan komme i. At vi møder barnet med en accept og forståelse for, at barnet kan have 

svært ved at rumme de informationer, der kommer i forskellige sammenhænge” 

”Jeg er blevet opmærksom på elevernes ‘forforståelse’ og behov for ‘gentagelse’” 

”Eleverne bliver bedt om at gentage opgaven, de ved nu sjældent ikke, hvad de skal i gang 

med nu.” 

I fokusgruppeinterviewet gav medarbejderne følgende konkrete eksempler på, hvordan deres nye viden om 

arbejdshukommelse bliver anvendt i praksis: 

 

1. Genindførelse af dagsorden for hver lektion – Det skaber koncentration og ro.  

2. Opmærksomhed på nødvendigheden ved gentagelse – Arbejdshukommelse som argument 

herfor.  

3. Opsamling siden sidst indleder timen – Så vidt muligt startes på et fælles grundlag for den nye 

time.  
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4. At arbejde med faglig inklusion – Arbejdet med arbejdshukommelse giver et bud på hvordan.    

 

Ovenstående citater peger ind i målene for uddannelsen og målene for temaet ved fokus på, at den teoretiske 

viden omsættes til praksis – her bl.a. i forhold til struktur og gentagelse i undervisningen.  

I spørgeskemaundersøgelsen undersøgte vi også arbejdshukommelse som tematik ved at spørge deltagerne; I 

hvilken grad vurderer du, at du har tilegnet dig viden om, hvordan du kan støtte op om børns 

arbejdshukommelse i læringsmiljøet. Nedenstående ses at lidt mere end 70 % i middel eller høj grad. Fordelingen 

af svarene ser således ud:  

 

 

Tabel 2     (n=106) 

Note: Respondenterne har angivet svar på skalaen 1-10. I tabellen er respondenternes svar mellem 1-3 på 

skalaen kategoriseret som ”Lav grad”, svar 4-7 er kategoriseret som ”Middel grad” og svar 8-10 er kategoriseret 

som ”Høj grad”. 

 

Dag 4: Anerkendelse og relationsarbejde 

Det er målet, at deltagerne  

 tilegner sig en teoretisk forståelse for relationens betydning for børns udvikling og læring. 

 kan medtænke det relationelle perspektiv i forhold til egen praksis. 

 

Tegn på læring 

”dette kursus har gjort mig bevidst om, hvor vigtigt et grundlag relationsarbejdet er for at 

kunne arbejde med børnene. Hvor meget det kan betyde for det enkelte barn, om der er 

etableret gode relationer til lærere og pædagoger. Jeg er også blevet opmærksom på, hvor 
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svært det er, at navigere i det mange forskellige systemer og hvor mange børn, der har brug 

for guidning for at være en del af klassen” 

”Den anerkendende tilgang har givet mig et bedre samarbejde med eleverne, det har 

forbedret undervisningssituationen væsentligt: det har givet mig et fornyet syn på eleverne 

og deres kompetencer” 

”Vi har talt om den anerkendende tilgang til Anna, vi kan se, vi ikke altid har været det over 

for hende” 

”Jeg har opdaget, at det er noget, jeg ikke har haft megen opmærksomhed på i min 

pædagogiske praksis” 

Ovenstående citater peger ind i målene for kompetenceudviklingsforløbet og målene for temaet ved fokus på 

tidligere og nye erfaringer med relationen mellem medarbejder og elev samt anerkendelse i mødet mellem 

medarbejder og elev som betydende for den inkluderende pædagogiske praksis.  

I spørgeskemaundersøgelsen spurgte vi deltagerne; I hvilken grad vurderer du, at du har tilegnet dig viden om, 

betydningen af anerkendelse og gode relationer i arbejdet med børn og forældre? Nedenstående ses fordelingen 

af svarene hvoraf det fremgår, at 72% svarer i middel eller i høj grad. 

 
Tabel 3.     (n=106) 

Note: Respondenterne har angivet svar på skalaen 1-10. I tabellen er respondenternes svar mellem 1-3 på 

skalaen kategoriseret som ”Lav grad”, svar 4-7 er kategoriseret som ”Middel grad” og svar 8-10 er kategoriseret 

som ”Høj grad”. 

Dag 5: Narrativ pædagogik – fortællinger og sprog der in- og ekskluderer 

Det er målet, at deltagerne: 
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 har kendskab til hhv. det individuelle og det kontekstuelle narrative perspektiv, der ligger i narrativ teori 

 har indblik i de narrative inklusions- og eksklusionsmekanismer, der ligger i socialiseringsprocesser, der ofte 

forløber ubevidst i skolens kontekster  

 kan anvende narrative begreber til at reflektere og handle inkluderende i egen praksis 

 

Tegn på læring 

”Det har givet anledning til at reflektere over de fortællinger, vi laver om børnene, og 

hvordan de kan være med til at danne deres eget selvbillede samt skabe muligheder og 

begrænsninger for inklusion” 

”Oplægget omkring den narrative fortælling fik mig til at reflektere over praksis og huske 

mig på, at der altid er en dominerende historie - og en alternativ historie”  

”Jeg stopper nu uhensigtsmæssig adfærd på nye måder (ikke autoritær), hvor jeg tager højde 

for elevens perspektiv - de bevæggrunde eleven kunne have -  det baner vejen for den gode 

relation” 

”Jeg synes ikke ’inklusionsbørn’ er en god måde at tale om børn på – det er med til at 

stigmatisere dem. Det flytter fokus fra fællesskabet og stopper problemet ind i dem” 

Ovenstående citater peger ind i målene for uddannelsen og målene for temaet ved, at der i eksemplerne er 

fokus på narrativer som led i inklusion- og eksklusionsmekanismer samt blik for måder at kategorisere og tale 

om børn på som betydende for det inkluderende arbejde i den pædagogiske praksis.  

I spørgeskemaundersøgelsen spurgte vi deltagerne; I hvilken grad har du tilegnet dig viden om, hvordan sprog og 

narrativer kan have betydning for in- og eksklusionsprocesser? Nedenstående ses fordelingen hvoraf det 

fremgår, at 74% svarer i middel eller i høj grad. 
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Tabel 4     (n=106) 

Note: Respondenterne har angivet svar på skalaen 1-10. I tabellen er respondenternes svar mellem 1-3 på 

skalaen kategoriseret som ”Lav grad”, svar 4-7 er kategoriseret som ”Middel grad” og svar 8-10 er kategoriseret 

som ”Høj grad”. 

 

Opsamling 
Opsamlende ser vi, at empirien peger på, at det som fremmer deltagernes læringsudbytte især er systematisk 

observationsarbejde, kollegial sparring og arbejde med konkrete cases i professionelle læringsfællesskaber. 

Denne konklusion underbygges af fokusgruppeinterviewene, hvor det netop fremhæves, hvor vigtigt det er, at 

der sat nok tid af til at kunne observere hinanden eller arbejdet struktureret og systematisk med 

refleksionsprocesser, hvilket fx udtrykkes således: 

”Tid til refleksion i teams og til ’oplæring’ i, hvordan det er, at vi reflekterer i dette team, så 

refleksionerne bliver fagligt begrundet og ikke bliver ’synsninger’” 

”Det er vigtigt, at der er én metode som styrer refleksionen og som rammesætter den – og at der 

én person, som er rutineret i at arbejde med den valgte metode og dermed kan understøtte 

refleksionsprocessen. ” 

Vi ser i citaterne en opmærksomhed på struktur og gentagelse som betydende for planlægning, gennemførelse 

og udvikling af inkluderende pædagogisk praksis. I fokusgruppeinterviewene nævnes endvidere brugen af andre 

metoder som fx logbog eller praksisfortællinger, som velegnet til at skabe struktur for systematik til at skabe 

refleksioner over praksis. 

”Indføre en logbog a la den vi arbejdede med i undervisningen, de refleksioner som jeg gør i den, 

det kan jeg tage op på teammøderne sammen med mine kollegaer”  

”Praksisfortællinger som en metode til at arbejde med refleksion, så refleksionerne tager afsæt i 

en afgrænset og beskrevet situation” 
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B. Betingelser for styrket kompetence- og praksisudvikling 
I dette afsnit fremanalyseres en række betingelser, der henholdsvis fremmer og hæmmer deltagernes læring og 

praksisudvikling i forbindelse med kompetenceudviklingsforløbet og som kan synliggøre og nuancere forhold for 

fremadrettet praksisudvikling.  

 

Undervisningens indhold 
Som nævnt bygger kompetenceudviklingsforløbet videre på arbejdet med pædagogisk analyse (LP) og 

professionel relationskompetence ICDP, som udgør et fælles værdi-, videns- og metodegrundlag på 

skoleområdet i Egedal Kommune. I nedenstående analyse vil der blive peget på en række fremmende og 

hæmmende faktorer som betingelser for kompetenceudviklingsforløbet.  

 

Fremmende faktorer 
I forbindelse med omlægningen af lærernes arbejdstid og implementering af den nye skolereform har der været 

en ekstra stor udskiftning af personalet på kommunens skoler. Dvs. at mange af de nyansatte ikke kender til LP, 

som mange af skolerne har arbejdet på at implementere i de sidste år. Flere medarbejdere og ledere peger på, 

at det er værdifuldt at nye medarbejdere gennem forløbet også tilegner sig kompetencer inden disse områder, 

da det muliggør og fastholder samarbejdet med udgangspunkt LP og professionel relationskompetence. 

Forløbet synes altså at understøtte, det fælles viden- og kompetencegrundlag, som fundament for arbejdet på 

skolerne. En anden medarbejder skriver i en kommentar i spørgeskemaundersøgelsen:  

 

”Indholdet var meget relevant, men meget af det var kendt for mig og indarbejdet i forvejen” 

 

”Alt det vi har arbejdet med i forløbet har været relevant. Alle teorier og metoder har givet anledning 

til refleksioner over ens arbejde med inklusion og klasseledelse” 

 

”Jeg synes specielt det om narrativer, lytning og samtale er virkelig relevant i forhold til at udvikle den 

pædagogiske praksis i dagligdagen. Dette kan hjælpe den enkelte til at finde handlemuligheder eller 

løsningsforslag. ” 

 

”Oplægget om anerkendelse og om narrativer har gjort størst indtryk på mig. Det giver anledning til at 

reflektere over de fortællinger, vi laver om børnene, og hvordan de [børnene] kan være med til at 

danne deres eget selvbillede samt skabe muligheder og begrænsninger for inklusion. Derudover var 

dagen om arbejdshukommelse spændende og fik mig til at reflektere over hvor mange, der egentlig er 

sprogligt aktive og tage det med i min undervisning, sådan at alle bliver sproglig aktive” 

 

Disse udsagn peger også ind på målet om at understøtte det, der allerede er kendt viden og bringe det i spil i 

praksis. Det har været et mål med forløbet, at medarbejderne har tid til at arbejde med både kendt og ny viden 

og kan omsætte den til forståelse og handling i forhold til konkrete praksisproblemstillinger. Meget forskning 

peger på, at det har stor afgørende betydning for uddannelsens effekt, at der gives tid til denne 

omsættelsesproces under uddannelse (Wahlgren, 2009)3. Et par deltagere fra fokusgruppeinterviewene 

pointerede, at repetition af andre tematikker som fx det systemteoretiske og ICDP er med til at styrke det fælles 

sprog på skolerne såvel som en påmindelse om, hvordan det er bedst at kommunikere med eleverne, fordi man 

godt kan glemme det i en travl hverdag.  Andre deltagere fra fokusgruppeinterviewene fremhæver værdien i, at 

                                                             
3 Wahlgren, B. (2009). Transfer mellem uddannelse og arbejde. NCK   
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de nu kan forvente, at der på deres skole er et fælles fagligt udgangspunkt at tale udfra og sammen med deres 

kolleger. 

Temaet om arbejdshukommelse fremhæver over 80 % af medarbejderne i spørgeskemaundersøgelsen, som 

noget de har tilegnet sig viden om, og som de synes har været særligt relevant at arbejde med. En beskriver det 

således: 

”Hvad der var nyt for mig, var især undervisningen om hjernen, arbejdshukommelse og opmærksomhed. Det 

er MEGET brugbart for mig i min daglig praksis i relation til elever, der er i udfordringer” 

På tværs af empirien peges der på, at de øvrige tematikker også ses som relevante og bygger videre på viden, 

som deltagerne har i forvejen, mens undervisningen om arbejdshukommelsen er noget nyt, og som mange let 

kan omsætte til deres praksis. Dette peger på modsatrettede ønsker om at mange inspireres af og ønsker ny 

viden og nye metoder samtidig med at kendt viden og kendte metoder ønskes understøttet og fastholdt.  

 

Hæmmende faktorer og dilemmaer: 

Flere medarbejdere peger på, at det er nødvendigt, at vedligeholde værdier, viden og metoder i LP-arbejdet, for 

at det ikke bliver glemt. En medarbejder skriver fx i sin logbog: ”Jeg ved jo en masse om det her - jeg skal bare 

huske det”. Dette underbygges endvidere i fokusgruppeinterviewene, hvor følgende citater er fra: 

 

”Det er opsigtsvækkende, at man troede, at man arbejdede med LP modellen, men når vi hørte om 

hinandens praksisser, så anvender vi ikke altid LP-modellen – dette på trods af alle medarbejdere i 

kommunen har fået en inklusionsuddannelse og at LP-modellen er fælles videngrundlag i kommunen. ” 

 

”Der er mange, som ikke kender til principperne bag LP-modellen, så den bliver nogle gange anvendt forkert 

og den bliver fx nu anvendt i en ’light-udgave’, hvilket betyder at observationerne er blevet taget ud af den.” 

 

Citaterne peget på at, skolerne og de enkelte medarbejdere har meget forskellige erfaringer og kompetencer i 

forhold til arbejdet med inklusion, LP, professionel relationskompetence og narrativ pædagogik.  

I et fokusgruppeinterview fremhæves tid som en hæmmende faktor, det gælder fx tid til refleksion, tid til at 

anerkende og blive anerkendt og tid til teamsamarbejde. 

 

”Tid til refleksion er det vigtigste, hvordan refleksionen foregår er måske ikke så vigtigt. Men 

praksisfortælling et rigtig godt redskab. ”  

 

”Der mangler tid til, at vi lærere og pædagoger får at vide, at vi faktisk gør det godt nok. Uden denne 

anerkendelse kommer man til at antage, at inklusion ’bare’ skal kunne fungere. Der kan godt være en tone 

af, ”at nu må vi tage os sammen, nu må vi også få det til at fungere”. ” 

 

”Teamene er overladt til sig selv, vi har brug for mere tid til teamsamarbejde” 

 

Endvidere fremhæves strukturelle betingelser, der kan være hæmmende faktor. I et fokusgruppeinterview 

beskrives det således: 

”Decentralisering af ledelsen har gjort det sværere at arbejde med inklusion, det tager utrolig lang tid at tage 

beslutninger, og der er meget der går tabt undervejs.” 
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”Top-down styring opleves som mistillid, til det vi gør. Jeg tror, at hvis vi involverer medarbejderne, kan vi få 

det til at fungere langt bedre, så man ikke oplever ’bare’ at være en brik” 

”Det vigtige er at skolen for lov til at tage en beslutning, som bygger på det som medarbejderne vil”. 

 

Undervisningens form 

 

Casen 
Casen er tænkt som en måde at gøre deltagernes læreproces problembaseret ved at skabe en tæt forbindelse 

mellem det teoretiske indhold og problemstillinger i deltagernes egen praksis. 

 

Af spørgeskemaundersøgelsen og deltagernes studieprodukter fremgår det, at deltagerne har analyseret og 

handlet på mange forskellige inklusions-, trivsels- og læringsproblemstillinger i skolen, fx uro, manglende 

koncentration og motivation, klassekultur, relationer i klassen, faglige udfordringer mv. Flere af deltagerne 

skriver i spørgeskemaet, at de har lært meget ved at reflektere over cases og dele erfaringer sammen med andre 

på tværs af skoler.  

 

I et fokusgruppeinterview blev deltagerne enige om, at særligt arbejdet med casen var den røde tråd i 

kompetenceudviklingsforløbet. Et par af deltagerne fremhævede værdien i, at casen tager udgangspunkt i noget 

fra deres hverdag. ”Et rigtigt problem, som de gerne vil have fokus på eller løst”. En tilføjede, at casen gjorde, at 

deltagerne på kompetenceudviklingsforløbet kom til at sparre inden for mange områder af inklusion. Det 

handlede ikke bare om egen case, men der skete sparring på rigtig mange problematikker. 

 

Observationer 
Deltagerne skal mellem undervisningsgangene på besøg og observere hinandens praksis. Denne studieform giver 

deltagerne mulighed for at få nye øjne på deres praksis og det lægger op til at dele praksisnær viden og konkrete 

gode erfaringer. 

 

I spørgeskemaundersøgelsen og i interviewene er der flere, der peger på, at det har været en spændende 

arbejdsform, der har skabt nye erkendelser. En skriver fx i et spørgeskemaet:  

”Jeg har også afprøvet nogle af de ideer vi har fået igennem undervisningen, således at min 

egen måde at undervise på er blevet anderledes, og jeg reflektere mere over den måde, jeg 

plejer at gøre tingene på.” 

 

”Alle teorier og metoder har givet anledning til refleksioner over mit arbejde med inklusion 

og klasseledelse.” 

”Det var fint at vi kom ud og sidde grupper, hvor vi fik øje og øre åbnet for hvordan de gjorde på andre 

skoler” 

I et fokusgruppeinterview var der bred enighed om, at de meget gerne fremadrettet vil arbejde med 

observationer i forhold til at praksisudvikle. En informant foreslog, at hvis man har inklusionstimer i en klasse 

kan man måske bruge et minimums antal af dem på at observere i stedet for at agere støtte. En anden informant 

tilføjede, at observation er oplagt i forhold til inklusion, og at det allerede i et eller andet omfang bruges, men 

hun ser gerne, at observationer også kan blive brugt til at udvikle den fag-faglige undervisning. Her nævner hun 
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som eksempel, at observation kunne være godt at bruge i forbindelse med udviklingen af læringsmålsstyret 

undervisning. Som én påpegede, så har alle lærerne i kommunen fået stillet en iPad til rådighed, som evt. kan 

anvendes i observationsøjemed. I tilknytning hertil, blev der endvidere efterlyst mere viden om det at observere. 

Både i interviewene og i spørgeskemaundersøgelsen peger deltagere på logistiske problemer i planlægningen af 

observationerne på tværs af skolerne såvel som på tværs af klassetrin og årgange, og det har betydet, at ikke alle 

har nået at observere og/eller blive observeret. Flere nævner at udfordringer med vikardækning og 

vikarmateriale har forringet deres læringsudbytte. Flere efterlyser fra skoleledere tydelighed ift. hvordan og 

hvornår observation og efterfølgende refleksion kunne foregå på de forskellige skoler.  
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C. Ledelse og organisering 
 

Projektet har udfordret logistik, skemalægning og vikardækning i en periode, som har været præget af være det 

første år under en ny skolereform, en ny arbejdstidsaftale for lærerne og en relativ stor udskiftning blandt 

medarbejderne på skolerne. Flere skoleledere har på lederforløbet givet udtryk for, at det har været svært at 

fokusere på understøttelsen af medarbejdernes læring og praksisudvikling, fordi der har været så mange andre 

udfordringer i forhold til implementeringen af den nye skolereform mv. På lederforløbet har de arbejdet med 

meget af det samme indhold, som medarbejderne har arbejdet med. Derudover har de på baggrund af viden om 

transfer og elevcentreret skoleledelse arbejdet med at målsætte og planlægge ledelsesarbejdet på skolen.  

Fokusinterviewene og spørgeskemaundersøgelsen peger også på, at skoleledelsen mange steder ikke har 

fokuseret på medarbejdernes kompetenceudvikling, i en grad som medarbejderne kunne ønske sig, og som de 

oplever har stor betydning for kompetenceudviklingsforløbets effekter i praksis. Hovedparten af de adspurgte i 

spørgeskemaundersøgelsen svarer 58 % i lav grad, på spørgsmålet: Vurderer du, at din ledelse har vist interesse 

for din deltagelse i uddannelsen og for det du har lært? Fordelingen af svarene ses nedenfor:.  

 

Tabel 5     (n=103) 

Note: Respondenterne har angivet svar på skalaen 1-10. I tabellen er respondenternes svar mellem 1-3 på 

skalaen kategoriseret som ”Lav grad”, svar 4-7 er kategoriseret som ”Middel grad” og svar 8-10 er kategoriseret 

som ”Høj grad”. 

På tværs af empirien giver ledelse og medarbejdere udtryk for at ledelsen har travlt med at håndtere mange 

andre praktiske problemstillinger og dagsordener, som fx vikardækning, ansættelser, dokumentation, udrulning 

af skolereform mv., som gør det vanskeligt at give medarbejdernes læring opmærksomhed. En del af lederne gav 

under lederforløbene udtryk for, at de fandt værdier og viden i uddannelsen relevante at arbejde med, men at 

det var svært at løfte blikket fra de mange forskellige lavpraktiske udfordringer, som de oplever sig nødsagede til 

handle på. Det kan for eksempel opleves som vigtigere at skaffe en vikar til en klasse uden lærer end at hjælpe et 

team, der gerne vil have mulighed for at observere hinanden. Flere af deltagerne ser det som afgørende for 

projektets effekt, at der på baggrund af dette kompetenceforløb arbejdes med forankring af et fokusområde i 

længere tid, og at ledelsen og skolecentret tager nogle valg i forhold til fokus eller indsatsområder, så der er tid 
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til fordybelse og ro til at udvikle praksis. En deltager fra fokusgruppeinterviewene nævner som eksempel, at der 

på hendes skole er gode erfaringer med at arbejde med klasseledelse med fokus på to ting i en længere periode.  

Den sidste dag i lederforløbet deltog ca. 10 medarbejdere fra PD-forløbet, spor 2, med det formål at dele viden 

og dilemmaer ift. til det, som de har arbejdet med på studiet og i deres praksis. Medarbejderne er her optaget 

af, hvordan de på skolerne fremadrettet får understøttet den viden og de metoder, som medarbejdere har lært 

på kompetenceudviklingsforløbet. En central problemstilling, som blev taget op på lederdagen, handler om at de 

fleste medarbejdere kan se meningen med LP-arbejdet, som nogle skoler har arbejdet med i længere tid, men at 

den form LP-arbejdet har på skolerne ikke fungerer efter hensigten. De pegede på, at det ikke er den systemiske 

og refleksive tænkning, der præger LP-møderne længere (se evt. citater på s. 17).  

På lederdagen reflekterede medarbejdere sammen med lederne over, hvordan LP-metoderne kan organiseres 

bedre, så de i højere grad matcher skolens strukturer og arbejdsformer. Som et andet eksempel reflekterede 

nogle ledere og medarbejdere sammen over, hvordan medarbejdernes læring og praksisudvikling kan støttes 

gennem aktionslæring, dvs. observation kombineret med strukturerede didaktiske samtaler. Deltagere i en 

fokusgruppe forslog også, at der er skabes mulighed for at sparre med sine ledere til fx i forhold børn i 

vanskeligheder eller andre praksisudfordringer ud fra et teoretisk grundlag.  

Skoleledere, medarbejdere, undervisere og pædagogiske konsulenter i skolecentret giver alle udtryk for at det 

har været en udfordring at få så mange medarbejdere på uddannelse på så kort tid: 

 Skoleledere og medarbejdere fortæller, at det til tider har været svært at vikardække og etablere god 

undervisning for eleverne, da mange medarbejdere har været på uddannelse i en periode, hvor der også har 

været en stor udskiftning af medarbejdere på nogle skolerne.   

 Medarbejdere udtrykker på forskellig vis, at de nogle gange har haft svært ved at se ledelsens opbakning til 

deres uddannelsensforløb.  

 

”Vi har distriktskoler, så lederne er der ikke, så vi skal selv finde ud af, hvordan vi gør” 

 

”Det er skolecentret som er rekvirent, måske havde det set anderledes ud, hvis vi på skolerne selv havde 

valgt, hvad vi godt ville arbejde med. Hvis man selv havde haft mulighed for at definere, hvad der er vores 

behov ind i inklusionsarbejdet” 

 

”Jeg savner en fælles proces og fodslag på skolen, om hvad meningen er med inklusionsforløbet, så det ikke 

blot ender med at være indkapslet læring og tingene ’glemmes’.” 

Citaterne betoner, behovet for ledelsens opbakning jf. tabel 6 på side 20. 
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Konklusion og anbefalinger 
Med analyse a) blev forskellige tegn på læring og praksisudvikling fremskrevet. Ud fra 

spørgeskemaundersøgelsen blev det fremhævet at ca. 3/4 af respondenterne vurderer deres læringsudbytte 

som middel eller højt og ca. 1/4 vurderer deres læringsudbytte som under middel eller lille. Respondenternes 

gennemsnitlige vurdering af deres læringsudbytte ligger over middel.  

Efterfølgende blev der givet kvalitative bud på, hvad deltagerne har lært ved at fremhæve gode eksempler i form 

af citater fra deltagernes eksamensopgaver, som udtrykker tegn på læring og praksisudvikling. Eksemplerne kan 

tydeliggøre og konkretisere, hvad det er, der kan komme ud af uddannelsen til gavn for ledere og medarbejdere. 

Med analyse b) blev der fremskrevet en række fremmende og hæmmende faktorer som betingelser for 

deltagernes læring og praksisudvikling. Først fremhæves en række fremmende faktorer som deltagerne på 

peger:  

 Forløbet har gjort det muligt at vedligeholde værdier, viden og metoder i LP 

 Flere medarbejdere og ledere peger på, at det er værdifuldt, at nye medarbejdere gennem forløbet også 

tilegner sig kompetence inden disse områder, da det muliggør og fastholder samarbejdet med udgangspunkt 

LP og professionel relationskompetence. 

 De fleste har fundet indholdet relevant. Særligt fremhæves arbejdet med case, observation og LP analyse 

som gode redskaber til refleksion i inklusionsarbejdet.    

 Desuden fremhæves den narrative tilgang, relationskompetence og arbejdshukommelse, som mange har 

tilegnet sig viden om og fundet særligt relevant at arbejde med. 

 Deltagerne har arbejdet med mange forskellige problemstillinger og flere giver udtryk for at casen har været 

med til at binde viden og praksis sammen, og at de har haft mange gode refleksioner med andre vedrørende 

deres cases.  

 Flere peger på, at det at observere hinanden har været en spændende arbejdsform, der har skabt nye 

erkendelser om arbejdet i egen praksis. De ser det som en systematisk måde at arbejde med udvikling af de 

små processer i inkluderende praksis, som ofte har stor betydning for elevers deltagelsesmuligheder i 

skolen. 

Dernæst fremhæves også en række hæmmende faktorer; 

 Der har flere steder været logistiske udfordringer i forhold til planlægningen af observationerne og 

efterfølgende refleksioner hvilket har betydet, at nogle ikke har eller er blevet observeret.  

 Strukturelle forhold vedr. fx decentralisering af skolerne samt en oplevelse af manglende 

medarbejderinddragelse i beslutningsprocesserne vedr. inklusionsarbejdet  

 Over halvdelen af deltagerne vurderer at deres ledelse i lav grad har bakket dem op i deres 

kompetenceudviklingsforløb, hvilket kan stå i vejen for vigtige inklusionsprocesser og omsætning af ny viden 

i praksis  

 Deltagerne efterspørger generelt mere tid - tid til teamsamarbejde, tid til struktureret refleksion og tid til 

anerkendelse. 

I analyse c) blev fremskrevet en række faktorer vedrørende ledelse og organisering af medarbejdernes læring og 

praksisudvikling på arbejdspladsen. En stor del af medarbejderne oplever, at ledelsen ikke giver deres 

uddannelse, læring og praksisudvikling nok fokus og interesse. Medarbejderne efterspørger, at skolecentret og 

skoleledelsens forventninger, mål og understøttelse af det store kompetenceudviklingsforløb, og de ser den som 

afgørende for om forløbets effekter for eleverne. En ny skolereform, nye arbejdstidsforhold for lærerne, praktisk 

koordinering, vikardækning og en relativ stor udskiftning blandt medarbejdernes italesættes af ledelse og 

medarbejdere som faktorer, der begrænser ledelsens muligheder for at give medarbejdernes læring og 
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praksisudvikling fokus. Medarbejderne vil gerne have mere faglig refleksion om elevproblemstillinger, de foreslår 

at der arbejdes i dybden med få udviklingsmål i længere perioder.  

På baggrund af denne konklusion kommer følgende anbefalinger til undervisningen, ledelse og organisering, der 

tænkes at kunne bidrage til, deltagernes læring og praksisudvikling øges i de kommende forløb.   

Anbefalinger til ledelse og organisering 
Det anbefales  

 At ledelsen sammen med medarbejderne arbejder på at fastholde værdier, viden og metoder og finder 

måder at forankre gode praksisser i skolens kultur og struktur gennem involvering af medarbejdere i valg af 

metoder til inklusionsarbejdet 

 At skolecentret og skoleledelserne er mere eksplicitte omkring formålet med den fælles 

kompetenceudvikling, og at de arbejder med at prioritere og skabe tydeligere mål, forventninger og tiltag 

der matcher de tilstedeværende ressourcer og arbejdsforhold.   

 At skolelederne understøtter og anerkender medarbejdernes arbejde med observation og refleksion, ved at 

afsætte tid til refleksion med henblik på fælles praksisudvikling  

 At der i højere grad arbejdes systematisk med struktureret refleksion – metoden er måske mindre 

afgørende, men det er afgørende, at der udvælges en metode. Praksisfortælling fremhæves som en særlig 

god metode at arbejde med refleksion og teamudvikling 
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Bilag 1: Opgørelse over karakterfordeling på PD-modul 
 

 

Antal af studerende  Karakter  

20 12 

13 10 

9 7 

1 4 

1 02 

1 00 

2 Ikke gennemført 
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Bilag 2: Spørgeskema 

Vælg holdnummer: 

I hvilket skoledistrikt arbejder du?  

Evaluering af din læring under kompetenceudviklingsforløbet (læsning, undervisning, øvelser) 

I hvilken grad vurderer du følgende: 

1 = i meget lille grad og 10 = i meget høj grad 

Du har tilegnet dig viden om betydningen af anerkendelse og gode relationer i arbejdet med børn og forældre? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)  (11)  

Du har tilegnet dig viden om, hvordan du kan støtte op om børns arbejdshukommelse i læringsmiljøet? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)  (11)  

Evaluering af din læring under kompetenceudviklingsforløbet (læsning, undervisning, øvelser) 

I hvilken grad vurderer du følgende: 

1 = i meget lille grad og 10 = i meget høj grad 

Du har tilegnet dig viden om, hvordan sprog og narrativer kan have betydning for in- og eksklusionsprocesser?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Du har øget dine kompetencer til at observere, reflektere og handle sammen med kolleger? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  

Indhold 

Hvad gav i undervisningen anledning til at reflektere over praksis? (det kan fx være et bestemt teoretisk perspektiv, en undervisningsform, et 

oplæg mm.) 

Var der dele af forløbet, hvor indholdet i meget høj grad var relevant? Hvilken/hvilke? 

Indhold 

Var der dele af forløbet,  hvor indholdet i meget lille grad var relevant for modulets læringsmål? Hvilken/hvilke? 

________________________________________ 

Praksisproblemstillinger 

Hvilke praksisproblemstillinger har du især været optaget af /arbejdet med under forløbet? 

________________________________________ 

Forløbets faglige niveau? 

Hvordan vurderer du undervisningens faglige niveau? 

(1)  Alt for højt 

(2)  Lidt for højt 

(3)  Tilpas 

(4)  Lidt for lavt 
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(5)  Alt for lavt 

(6)  Ved ikke 

Hvordan vurderer du litteraturens faglige niveau? 

(1)  Alt for højt 

(2)  Lidt for højt 

(3)  Tilpas 

(4)  Lidt for lavt 

(5)  Alt for lavt 

(6)  Ved ikke 

Vurdering af arbejdspladsens understøttelse af medarbejderes læring og praksisudvikling 

I hvilken grad vurderer du følgende udsagn? 

1 = i meget lille grad og 10 = i meget høj grad 

Din ledelse har vist interesse for din deltagelse i uddannelsen og for det du har lært? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (4)  

I hvilken grad vurderer du kravene til dig som deltager er formidlet klart fra din ledelses side? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)  (11)  (12)  

Vurdering af arbejdspladsens understøttelse af medarbejderes læring og praksisudvikling 

I hvilken grad vurderer du følgende udsagn? 

1 = i meget lille grad og 10 = i meget høj grad 

Dine kolleger har vist interesse for din deltagelse i uddannelsen og for det du har lært? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Du har under uddannelsen drøftet viden om in- og eksklusionsprocesser med kolleger, som du ikke går på hold med? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Kommentarer til hvordan arbejdspladsen kan understøtte medarbejderes læring og praksisudvikling 

________________________________________ 

 

Vurdering af egen deltagelse og engagement i uddannelsen 

I hvilken grad vurderer du følgende: 

1 = i meget lille grad og 10 = i meget høj grad 

Du kan se nødvendigheden af fælles kompetenceudvikling omhandlende udvikling af inkluderende læringsmiljøer? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Du har arbejdet med læsning og opgaverne mellem undervisningsgangene 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Du har deltaget aktivt og engageret i undervisningen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

 

 

Kommentarer til eget engagement og egen deltagelse i forløbet 

________________________________________ 

 

Evaluering af forløbets tilrettelæggelse, form og rammer 

I hvilken grad vurderer du følgende: 

1 = i meget lille grad og 10 = i meget høj grad 

I hvilken grad har du lært noget af at observere og reflektere sammen med kolleger 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ved ikke 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  

I hvilken grad vurderer du, at forløbets tirettelægelse har understøttet læring og praksisudvikling  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ved ikke 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  

I hvilken grad vurderer du, at de fysiske rammer omkring undervsiningen har understøttet læring? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Kommentarer 

Er der noget, du mener, vil kunne styrke uddannelsen? 

________________________________________ 
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Bilag 3: Spørgeguide til fokusgruppeinterview  
Spørgeguide til fokusgruppeinterview, Maj 2015 

 

1. Indholdstematikker  

o Inklusion 

o Systemisk teori – fokus på LP 

o Arbejdshukommelse 

o Anerkendelse og relations arbejde (ICDP) 

o Narrativ pædagogik – sprog og inklusion 

 

 Hvilke af tematikkerne oplevede I var særligt relevante i forhold til jeres praksis? 

 Oplevede I, at der var en rød tråd mellem undervisningsgangene?  

 

2. Arbejdsformer i kompetenceudviklingsforløbet 

 

 I har arbejdet med observation på forskellige måder. Hvad har I lært af dette? 

 Hvordan tænker I, at observation kan bruges fremadrettet? Både i forbindelse med uddannelsen og i 

forbindelse med jeres egen praksis? 

 I har arbejdet med cases – hvad har I lært af dette? 

 Hvad fik I ud af at skulle analysere egne cases?  

 

3. Kompetenceudviklingsforløbets betydning for jeres praksis 

 

 Kan I give eksempler på, hvordan I bruger nogle de forståelser/begreber I har fra uddannelsen?  

 Er der nogle begreber/forståelser, der har fået betydning for jer evt. i samarbejdet med kolleger? 

 Hvis ikke: Hvad skal der til for, at I kan komme til at arbejde med nogle af de forståelser, I er blevet 

præsenteret for på uddannelsen? 

 Har det haft betydning i jeres praksis, at nogle har været på forløbet og andre endnu ikke har? (hvordan 

håndterer/arbejder I med dette?) 

 Hvordan oplever I den ledelsesmæssige opbakning til at anvende viden fra kompetenceudviklingsforløbet 

er?  

 Anvender I eller hvordan vil I gerne kunne anvende jeres viden til at udvikle jeres praksis? 

  

4. Afsluttende  

 

Har I forslag til forbedring af forløbet – her fx undervisningen, deres deltagelse i forhold til motivation og læring 

på arbejdspladsen? 

 

Spørgeguide til fokusgruppeinterview, Juni 2017 
 

Præsentation af deltagere:  
* Skole 

* Stilling/funktion 
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1. Indholdstematikker i kompetenceudviklingsforløbet  
 

* Inklusion  

* Systemisk teori – fokus på LP  

* Arbejdshukommelse  

* Anerkendelse og relations arbejde (ICDP)  

* Narrativ pædagogik – sprog og inklusion  

 Hvilke elementer eller tematikker fra undervisningsforløbet anvender I i jeres praksis?  

2. Pædagogiske metoder for kompetenceudvikling  

 Hvordan har I arbejdet med observationer i jeres praksis – og hvordan vil I anvende observation som 

pædagogiskmetode fremadrettet?   

 I har arbejdet med analyser af cases ud fra forskellige pædagogiske teoretiske perspektiver (fx narrative 

tilgang, LP analyse og den systemiske tænkning) – giv konkrete eksempler på hvordan I bruger det nu, 

og hvordan I vil bruge det fremadrettet. 

3. Kompetenceudviklingsforløbets implementering i jeres praksis  

 Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 60 ud af 103 svare, at deres ledelsen i lav grad har vist interesse for 

uddannelsen og det I har lært. Kan I forklare det? 

 Hvordan skulle den pædagogiske ledelse understøtte implementering af den tilegnede viden fra 

kompetenceudviklingsforløbet?  

 Jo mere undervisningens indhold reflekteres i praksis desto større mulighed for transfer. Hvordan 

mener du, at dine kollager skal arbejde med implementering af den tilegnede viden?   

 Anvender I, eller hvordan vil I gerne kunne anvende jeres viden til at udvikle jeres praksis?  

4. Afsluttende  

Har I forslag til fremadrettet arbejde med inkluderende praksis og -udvikling?  – her fx metoder, perspektiver 

eller tilgange, der sikrer egen, kollegial og ledelsesmæssig deltagelse i forhold til motivation og læring på 

arbejdspladsen? 
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Refleksioner i forbindelse med udformning af interviewguide 

Overordnet analyseramme 

 
Der er valgt en eksplorativ analyseramme. 

 

Emnet for interviewet 

På baggrund af en gennemgang af spørgeskemamaterialet samt en rundspørge blandt underviserne har vi 

udvalgt følgende emner til fokusgruppeinterviewet. Se interviewguide hvor vi har valgt tre overskrifter: 

”Indholdstematikker”, ”Arbejdsformer i kompetenceudviklingsforløbet” og ”Kompetenceudviklingsforløbet 

betydning for din praksis”. 

 

Emner, der har været til overvejelser, men som er blevet fravalgt: 

Er der forskel på lærernes og pædagogernes oplevelser af forløbet og deres omsætning til praksis? 

Det er fra flere sider blevet peget på, at det kunne være interessant at forfølge, hvorvidt undervisningsforløbet 

er blevet modtaget forskelligt afhængigt af, hvilken faglighed deltagerne har haft. Dette har vi valgt ikke at gå 

videre med i denne del evalueringen, da vi ikke ved, hvordan fordelingen af lærere, pædagoger m.m. er.  Vi vil i 

næste spørgeskemarunde forsøge at sætte fokus på dette tema ved at spørge ind til svarpersonernes 

uddannelse og ansættelse. 

 

Formålet med interviewene 

Formålet med interviewene er – se evt. evalueringsdesignet – at undersøge, hvad deltagerne syntes om 

kompetenceudviklingsforløbet, og hvad de mener, der kan forbedres i de næste forløb. Med andre ord er 

formålet et tilpasse og justere undervisningsforløbet på baggrund af de erfaringer, som undervisere og 

deltagerne har gjort sig, men også at pege på, hvordan deltagernes læring kan understøttes fremadrettet. 
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Bilag 4: Undervisningsplan og Velkomstbrev 
Egedal Kommune  
Undervisningsplan 
Undervisere: Michael Wahl Andersen, Tom Ritchie, Gunnar Witt og Rie Jungemann 
 

Nr. Tema Mål Litteratur Aktivitet 
 

1 
 
 
 

Afvigelse - 
normalitet 
 
Inklusion - 
deltagelse 
 
 

Deltageren   
 
Skal tilegne sig viden om 
begreberne deltagelse og 
inklusion. Kan anvende 
begreberne i forbindelse med 
pædagogiske arbejde  
og medtænker dette 
udgangspunkt i sit syn på læring  

 
Kan identificere forståelser og 
forforståelser af afvigelse og 
normalitet i eget fagsprog og 
deres betydning for praksis   
 
Har viden om og kan identificere 
inklusions og eksklusions-
mekanismer fra skolens praksis 
  

Alenkær, Rasmus: ”Prolog” i: Den 
inkluderende skole - en grundbog, 
Frydenlund 2008 
 
Damsgaard, Hilde Larsen: ”Den 
professionelle lærer i holdning og handling: 
fokus på observation og problemadfærd”, 
Akademisk Forlæg 2012 
 
Jungemann, Rie: ”Afvigelse” i: Muchinsky. L. 
J. m.fl. (red.): Ny pædagogisk opslagsbog. 
Hans Reitzels Forlag 2014  
 
Witt Gunnar: ”Deltagelse” i: Muchinsky. L.J 
m.fl.: Ny pædagogisk opslagsbog. Hans 
Reitzels Forlag 2014  
 
 

Oplæg  
Øvelser 
Rollespil 
Casearbejde  
observationsøvelse 
 

Refleksion:   

 Hvilken betydning har sidste undervisningsgang haft for min forståelse af casen? 

 Hvad er der sket i min praksis – hvilke mål, tiltag og tegn? 
 

2 Systemisk teori 
Lp -analyse 
Målsætning 
Evaluering og 
dokumentation 

Deltageren  
 
Skal tilegne sig viden om og 
anvende systemisk tænkning  
 
kunne rammesætte og lede LP- 
analyse 
 
 
 

Haslebo, Gitte: ”Systemiske nøglebegreber” 
i: Haslebo, Gitte og Nielsen, Sanne Kit (red.), 
Konsultation i organisationer, Dansk 
Psykologisk Forlag 1997 
 
Hostrup, Mathilde og Nielsen, Margit: 
”Inklusion som kulturforandringsproces – 
gennem brug af LP-modellen” i: Tom Ritchie 
(red.): De mange veje mod inklusion – 
metoder og tilgange i pædagogisk praksis. 
Billesø og Baltzer 2014 

Oplæg  
Øvelser  
Rollespil 
Aftaler om 
observation  
Casearbejde  
 

Refleksion:   

 Hvilken betydning har sidste undervisningsgang haft for min forståelse af casen? 

 Hvad er der sket i min praksis – hvilke mål, tiltag og tegn? 
 

Besøg på tværs af skoler  
 

3 Arbejds-
hukommelse 
 
 

Deltageren skal tilegne sig; 
 
viden om 
arbejdshukommelsens funktion 
i forbindelse med læring, samt 
viden om arbejdshukommelse 
som didaktisk model for 
inkluderende forløb. 
 
færdigheder i at identificere 
tegn på godt fungerende 
arbejdshukommelse og 

Primær 
Gathercole, S.E., and Alloway, T.P.  (2007): 
Understanding working memory. findes 
som pdf fil. 
 
 
Sekundær 
Gathercole, S.E., and Alloway, T.P.  (2009): 
Børn læring og arbejdshukommelse. Dansk 
Psykologisk Forlag. 
 

Oplæg 
  
Øvelser    
 
 
Analyse og vurdering 
af  
egen case. 
 
Planlægning af 
intervention på 
baggrund af egen 
case. 
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udfordret arbejdshukommelse i 
forbindelse med læring. 
 
kompetencer i at tilrettelægge 
undervisnings og læringsforløb,  
der medtænker 
arbejdshukommelsens 
funktion. 
 
 

 
NB! 
Medbring case 
 

Refleksion:   

 Hvilken betydning har sidste undervisningsgang haft for min forståelse af casen? 

 Hvad er der sket i min praksis – hvilke mål, tiltag og tegn? 
 

4 ICDP 
Relations-
arbejde 
 
 

At den studerende får en 
teoretisk forståelse for 
relationens betydning for børns 
udvikling og læring. 
At den studerende tilegner sig 
en forståelsesramme, hvorudfra 
han/hun kan medtænke det 
relationelle perspektiv i forhold 
til egen praksis. 
 
 
 

Bae, B. (1996): Voksnes definitionsmagt og 
børns selvoplevelse. I: Social Kritik nr. 47. 
København. 
 
Ritchie. Tom (2006): Om anerkendelse og 
læring. I: Relationer i skolen – perspektiver 
på liv og læring af Tom Ritchie (red.). Billesø 
og Baltzer.  
 
Westmark, P. (2006): De udsatte børn – på 
kanten af fællesskabet. I: Relationer i skolen 
– perspektiver på liv og læring af Tom 
Ritchie (red.). Billesø og Baltzer. 
 

Oplæg  
Øvelser  
Casearbejde  

Refleksion:   

 Hvilken betydning har sidste undervisningsgang haft for min forståelse af casen? 

 Hvad er der sket i min praksis – hvilke mål, tiltag og tegn? 
 

Besøg på tværs af skoler  
 

5 Det narrative  
 
Eksamen, 
fremlæggelse 
 
 

At den studerende får kendskab 
til hhv. det individuelle og det 
kontekstuelle perspektiv, der 
ligger i narrativ teori, og får 
indblik i de inklusions- og 
eksklusionsmekanismer, der 
ligger i socialiseringsprocesser, 
der ofte forløber under 
overfladen i pædagogiske 
kontekster i hverdagen.  
At den studerende tilegner sig 
en begrebsramme, der åbner 
for innovativ læring på basis af 
kollegiale refleksionsprocesser i 
skolen og i daginstitutioner. 
 

Morgan, Alice (2005): Kap. 1 og 2. I: 
Narrative samtaler. Hans Reitzels Forlag. 
 
Ritchie, Tom (2013): Narrativ teori og 
metode. I: Metoder i pædagogers praksis af 
Tom Ritchie (red.). Billesø og Baltzer. 
 

Oplæg  
Øvelser 
Fremlæggelser  
Evaluering  
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Velkommen!  
5. januar 2015 

Kære deltager. 

På vegne af UCC og Egedal Kommune vil vi i undervisergruppen gerne byde dig velkommen til uddannelsen 

Læring og trivsel i inkluderende læringsmiljøer. 

Egedal Kommune og Professionshøjskolen UCC samarbejder i 2014-16 om omfattende kompetenceudvikling på 

skoleområdet. Det overordnede formål er at sikre optimale betingelser for alle børns læring og trivsel i en 

inkluderende folkeskole. Dette udmøntes i en række læringsmål for uddannelsen, hvor den studerende: 

A. Har forskningsbaseret viden om god undervisning, læring, trivsel og inkluderende læringsmiljøer og kan 

anvende denne viden i forhold til udvikling af egen og andres praksis 

B. Kan anvende systemisk teori og metoder til at rammesætte og lede LP-analyser og professionelle 

læringsfokuserede samtaler med kolleger, forældre og børn.  

C. Kan anvende ICDP i udviklingen af egen praksis og kan samarbejde med kolleger om systematisk observation 

og feedback i forhold til de 8 samspilstemaer 

D. Kan arbejde systematisk med dokumentation og evaluering    

 

Kompetenceudviklingsforløbet sker i en vekselvirkning mellem undervisning og praksisudvikling. Undervisningen 

lægger op til konkrete aktiviteter, som løbende skal sikre en effektiv, praksisnær og engagerende platform for 

deltagernes læring og medvirken til at praksisudvikling og kompetenceudvikling kobles tæt sammen. I 

undervisningsrummet lægges vægten på korte vidensoplæg, eksemplariske refleksionsprocesser og øvelser, der 

tager udgangspunkt i deltagernes praksisproblemstillinger i relation til ovenstående temaer. Mellem 

undervisningsgangene skal deltagerne på besøg i hinandens praksis. Her skal der arbejdes systematisk med LP og 

ICDP, herunder observation og kollegial vejledning. 

Udover de fem undervisningsdage skal du bruge ca. 15 studietimer til observation, analyse, refleksion, læsning 

og anden forberedelse til undervisning. I får mindre arbejdsopgaver fra gang til gang i løbet af uddannelsen. 

Til den første undervisningsdag skal du medbringe en case fra egen praksis. Dvs. en beskrivelse af et barn eller 

elev – eller en gruppe af børn/elever – hvor, der er et behov for at tage hånd om en udfordring eller 

problemstilling fra praksis. Typisk vil det dreje sig om et barn eller elev, der ikke trives, eller der ekskluderes – fx 

en elev, der har svært ved at finde sin plads i klassen eller i fællesskabet. 

Problemstillinger/udfordringer kan være meget forskellige mht., hvad de kræver af os: 

De kan være: 

(a) Meget lette at håndtere, så man let kan komme til at synes, det er kedeligt 

(b) Noget/lidt krævende, men som man synes, man godt kan klare 

(c) Vanskelige, som man gerne vil blive bedre til at håndtere 

(d) Vanskelige og hvor man synes, man helst vil være fri for dem 

 

Når du udvælger en aktuel problemstilling – hold dig til kategori (b) eller (c). En beskrivelse på en halv sides A4 vil 

være passende. Vi vil arbejde løbende med jeres cases på forskellige måder.   

Sammen med dette brev følger en undervisnings- og læseplan. Uddannelsens litteratur bliver samlet i et 

kompendium, der lægges ud på fællesnettet.  

Vi glæder os til at møde dig! 

Med venlig hilsen 
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Tom Ritchie 

Rie Jungemann 

Gunner Witt 

Michael Wahl Andersen 
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Bilag 5: Udvalgte tabeller fra det statistiske materiale 2015 og 2017 

Besvarelser vedrørende læring, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarelser vedrørende læring, 2017 
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Deltagernes vurdering af egen læring – opgjort i gennemsnit, 2015 

 

 

 

 

 

Deltagernes vurdering af egen læring – opgjort i gennemsnit, 2017 
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Bilag 6: Svar vedrørende oplevelse af ledelsesopbakning 

Besvarelse fra 2015 
Din ledelse har vist interesse for din deltagelse i uddannelsen og for det du har lært?  

 

Besvarelse fra 2017 
Din ledelse har vist interesse for din deltagelse i uddannelsen og for det du har lært? 

 

 


