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1. Baggrund 
 

Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune har bedt VIA University College foretage en evaluering af 
kommunens indsats og strategi for inklusion. Kommunens skoleafdeling har tidligere foretaget 
en kvantitativ evaluering med fokus på evaluering af kommunens indsats omkring 
kompetenceløft på området1. Samtlige skoleledere blev adspurgt. I forlængelse af resultaterne 
af denne evaluering er der etableret et aktionsforskningsprojekt på udvalgte distriktsskoler. 
Dette projekt gennemføres ligeledes af VIA v. Hanne Forsberg og Dorthe Lau2. 
Kommunens Børne- og Ungeudvalg har ønsket at udvide evalueringsindsatsen ved også at 
inddrage medarbejder-, forældre- og evt. børneperspektivet og det er på denne baggrund 
nedenstående evaluering er gennemført. 
 

2. Formål 
 

Formålet med evalueringen er at undersøge medarbejderes, børns og forældres oplevelser af, 
viden om og vurderinger af inklusionsarbejdet. Det er hensigten at inddrage disse 
aktørgruppers viden og erfaring med inklusion med henblik på at understøtte kommunens 
samlede strategi for inklusion. I undersøgelsen inddrages viden fra det sideløbende 
aktionsforskningsprojekt, således at de to undersøgelser supplerer hinanden.  
Evalueringen tager endvidere sigte på at producere viden, der kan danne grundlag for 
udviklingen af et fremtidigt evalueringsdesign på området, der trækker på såvel kvalitative som 
kvantitative data. 
 

3. Fakta om den kvalitative evaluering 
 

Evalueringsrapporten fremstiller resultaterne af en kvalitativ evaluering af Silkeborg 
Kommunes inklusionsindsats med særligt fokus på rejseholdsfunktionen og satellitklasser. 
Silkeborg Kommune beskriver3 i kort form de to inklusionstiltag på følgende måde: 
 
”Rejsehold er et tilbud, hvor eleven/elevens distriktsskole får tilknyttet en rejseholdslærer fra 
et af kommunens inklusionscentre. Rejseholdslæreren er som udgangspunkt tilknyttet i et 
skoleår, med henblik på at opkvalificere det pædagogiske miljø omkring eleven, således at 
distriktsskolen selv kan løfte undervisningsopgaven det efterfølgende skoleår. Der vil dels være 
tale om undervisningsopgaver og dels sparring og opkvalificering m.m. af kollegaer på 
distriktsskolen.” 

1 ”Evaluering af kompetenceløft om inklusion”, Silkeborg Kommune, skoleafdelingen 12-04-2013 til 29-04-2013 
2 Forsberg og Lau (2013): Silkeborg Kommune – fra mindset til inklusionspraksis, i Tidsskriftet Kognition & 
pædagogik, s. 70-76 
3 Fra kommunens hjemmeside: http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-unge-og-familie/Boern-og-unge-med-
saerlige-behov/Inklusionscentre?ca=false 
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”Satellitklasser er et tilbud, hvor elever med særlige behov tilbydes undervisning i nærheden af 
deres eget hjemmemiljø. Undervisningen varetages primært af speciallærere fra et af 
kommunens inklusionscentre. Hensigten er at etablere satellitklasser på distriktsskolerne i den 
udstrækning det giver mening for eleverne.” 
 
Der er tale om en kvalitativ evaluering, hvor medarbejdere – pædagoger, lærere, rejseholds- og 
satellitklasselærere med til knytning til fire elever er blevet interviewet. De fire elever er 
henholdsvis to elever, der går i satellitklasser og to elever der har indgået i 
rejseholdsfunktionen. Derudover er forældrene til disse fire elever blevet interviewet og der er 
gennemført samtaler med to af eleverne. I alt er der gennemført 13 interview á 1½ til 2½ 
timers varighed. 
Interviewene er gennemført i perioden oktober til december 2013. 
 
 

4. Om rapportens fremstillingsform 
 
4.1 Anonymisering 
Der er tilstræbt en høj grad af anonymitet i rapportens indhold og i anvendelsen af citater. 
Dette skal ses i lyset af den følsomhed og sårbarhed, som temaet omhandler: Elever, forældre 
og medarbejderes oplevelser af og i inklusionsprocesser. Anonymitetsniveauet er godkendt af 
de interviewede. Det høje anonymitets niveau indebærer at køns- og aldersangivelser kan være 
ændret eller slettet og at alle navne er udeladt. Der er endvidere kun i begrænset omfang 
eksplicit skelnet mellem pædagoger og lærere og deres ansættelsesmæssige placering – der 
anvendes i vid udstrækning blot termen ”medarbejdere”. 
 
4.2 Om citatanvendelse 
Citater udgør en stor del af den samlede evalueringstekst. Dette skal ses i lyset af 
evalueringens formål: At fremstille elevers, forældres og medarbejderes oplevelser af 
inklusionsprocesser. Et sådant formål kalder på nuancer og detaljer, som mest 
hensigtsmæssigt illustreres gennem udpræget brug af citater. Der ligger med andre ord en 
bestræbelse på at formidle disse resultater via såkaldte ’tætte beskrivelser’4. 
 
 

5. Generelle evalueringskommentarer og forbehold  
 
5.1 Evaluering af nuværende struktur  
- og ikke evaluering af forandringsprocessen fra den tidligere struktur til den nuværende! 

Evalueringen har haft til formål at belyse, hvorledes medarbejdere, forældre og elever oplever 
den nye struktur for inklusionsindsatsen i kommunen herunder afsættet i det såkaldte 

4 Denzin, N. K. (2001): Interpretive interactionism, Second Edition, Applied Social Research Methods Series, Volume 
16. 
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”Mindset for inklusion på 0-18 års området”5 og med særligt fokus på rejseholdsfunktionen og 
satellitklasser. Informanternes beretninger om oplevelser af og med denne inklusionsindsats 
har været præget af den måde skiftet fra den tidligere til den nuværende struktur blev 
gennemført på i perioden januar 2011 og fremefter (jf. politisk beslutning, Børne- og 
Ungeudvalget, 4. januar 2011). En stor del af informanternes beretninger handler derfor 
snarere om selve forløbet af denne strukturændring end om oplevelser af den nuværende 
struktur. En medarbejder siger fx: 
 
Medarbejder: ”Det er generelt en oplevelse i personalegruppen, at det der fire årige 
  projekt, det blev til et fire måneders projekt (...). Processen og  
  hvordan det blev gjort her i Silkeborg,  der er modstanden klart til 
  stede (...) jeg synes, det er blevet tacklet på en forkert måde. Det er 
  forløbet, der er negativt – ideerne og alt det her er rigtig gode, det er 
  fx en god ide, at elever kan gå i skole i deres nærmiljø i stedet for at 
  blive kørt langt til skole. Men det skal ikke handle om kroner og ører 
  og de der procenter, der skal ned, for så er udgangspunktet forkert. 
  Men det er fint, at der er kommet fokus på området, sådan så  
  omverdenen, der ikke lige kender det her område, finder ud af, at vi 
  gør noget. Inklusion er en genial idé.” 
 
I det omfang informanterne holder sig til beretninger om oplevelser af den nuværende struktur, 
da er disse beretninger til dels ’farvet’ af oplevelserne af den proces, hvorunder ændringerne 
fandt sted. Evalueringens temaer og anbefalinger skal derfor i en vis udstrækning læses i dette 
lys, selv om der i analyserne af evalueringens datamateriale er tilstræbt en afmontering af 
udsagn, der direkte drejer sig om selve omstruktureringsprocessen. Denne har som nævnt ikke 
været genstand for evalueringen. Medarbejdernes og forældrenes oplevelser af den 
gennemførte strukturforandringsproces giver dog anledning til og understøtter et 
opmærksomhedspunkt, som også retter sig mod den nuværende struktur. 
Opmærksomhedspunktet som i høj grad tager form af en anbefaling handler om det tempo, 
hvorunder forandringer sker i forbindelse med inklusionsarbejde. Dette uddybes i afsnit 9.3 
nedenfor. 
 
5.2 At rejse medarbejderperspektivet gennem evaluering 
De interviewede udtrykker stor tilfredshed med at få mulighed for at nuancere inklusions-
indsatsen gennem interview. Medarbejderne oplever både arbejdsmæssig anerkendelse på 
denne måde og ser en mulighed for at udtrykke behovet for inddragelse af medarbejder-
perspektivet i den samlede indsats. 
Der peges i denne sammenhæng på, at der i langt højere grad er brug for at tage afsæt i de 
konkrete udfordringer, som de ser ud fra medarbejderperspektiv. De generelle ’top-down’-
strategier kan med fordel erstattes af en mere udpræget ’buttom-up’- strategi. En medarbejder 
siger fx: 

5 http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-unge-og-familie/Boern-og-unge-med-saerlige-behov/Hvordan-arbejder-
vi-med-inklusion 
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Medarbejder:  ”Jeg oplever, at der bliver brugt en masse ressourcer på kursus og 
  dyre foredragsholdere osv. Vi lærere har altid arbejdet inkluderende 
  og fordi man får at vide ovenfra, at nu skal I blive mere  
  rummelige... hvad tror du, det hjælper? (..) ressourcerne skal ud, der 
  hvor de kan bruges.” 
Interviewer:   ”Hvordan?” 
 
Medarbejder:  ”Man skal arbejde med videndeling på den enkelte skole, så man får 
  mulighed for at snakke med hinanden... lige her er det på sin plads 
  med det fine modeord: videndeling.” 
 
Behovet for og potentialerne i et yderligere fokus på lokal videndeling i skolevæsnet i Silkeborg 
Kommune uddybes nedenfor i afsnit 9.6. 
 
5.3 Engagerede, erfarne og dygtige medarbejdere med specialkompetencer 
De interviewede medarbejdere repræsenterer særdeles stor erfaring og specialkompetencer i 
forhold til inklusion og udviser endvidere et meget stort engagement. En medarbejder siger fx  
 
Medarbejder:   ”Jeg synes, det er helt vildt spændende (..) det er en rigtig  
  spændende opgave [at arbejde med inklusion, JHL].” 
 
De interviewede medarbejdere har mange års erfaring og har endvidere på forskellig vis 
specialuddannet sig inden for deres felt, fx inden for familieterapi og lign. Andre er optaget af 
nogle særlige faglige vinkler inden for det specialpædagogiske område – fx en idrætsfaglig 
vinkel.  
Flere af de interviewede medarbejdere fortæller endvidere om hvordan de, allerede i 
studietiden og endda før dette tidspunkt i deres arbejdsmæssige karriere, havde en særlig 
rettethed mod specialområdet. En medarbejder fortæller for eksempel om, hvorledes et 
praktikforløb i uddannelsen vækkede interessen for det specialpædagogiske område: 
 
Medarbejder:  ”Praktikforløbet var bare så stort og ’højt’ og jeg tænkte, at det var 
  pædagogik på højt niveau i forhold til så mange andre ting. Det var 
  den pædagogiske faglighed i arbejdet med specialområdet, som jeg 
  syntes var vildt spændende (..) der var så meget nyt og spændende 
  og meget forskning på området” 
 
En anden siger således: 
 
Medarbejder:  ”Jeg har altid vidst, at jeg skulle arbejde inden for det her område. I 
  mine ’fjumreår’ inden grunduddannelsen arbejdede jeg med børn 
  med autisme og arbejdede både i institutioner og på skoler i den 
  periode.” 
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De interviewede medarbejdere peger endvidere på, at de oplever en særdeles stor parathed og 
velvillighed hos de modtagende skoler i forbindelse med rejseholdsarbejde. En medarbejder 
siger blandt andet: 
 
Medarbejder:  ”Jeg oplevede, at såvel skolelederen som teamet var virkelig klædt 
  på til opgaven (..) sådan nogle sprudlende lærere – det giver mig 
  simpelthen en glæde at se. Og børnene i den modtagende klasse – 
  der så jeg virkelig nogle børn, der er i stand til at   
  samarbejde. Lærerne var ekstremt spørgende og både børn og  
  lærere var i stand til at sætte sig selv i spil og det er jo en styrke i den 
  her sammenhæng.” 
 
Efter disse introducerende kommentarer til evalueringen bliver resultaterne af evaluerings-
arbejdet fremstillet i det følgende. Resultaterne er inddelt i tre kategorier. For det første 
fremstilles en overordnet konklusion vedrørende ’Mindsettes’ forankring i praksis. Dernæst 
angives en række anbefalinger i kort form og endelig angives som det tredje en række temaer 
ligeledes i kort form. Både de korte anbefalinger og temaer uddybes efterfølgende i rapporten.  
 
 

6. Overordnet konklusion 
 

6.1 Mindsettet er kendt og modtages positivt  
De interviewede kender mindsettets værdier og udtrykker klar opbakning til tankegangen. 
Dette illustreres i det følgende. En medarbejder siger fx: 
 
Medarbejder: ”Det gør mig glad at arbejde i en organisation, der så tydeligt  
  definerer det her menneskesyn (...) det er en dejlig ting af have i 
  ryggen...” 
 
En anden udtrykker sig på følgende måde: 
 
Medarbejder:  ”Mindsettet, det er nogle retningslinjer, som jeg altid har arbejdet 
  efter. De er svære at være uenige i og det er fint, at de er der, fordi 
  så har vi det, som noget vi alle sammen i kommunen arbejder ud 
  fra.” 
 
En tredje medarbejder siger følgende: 
 
Medarbejder:  ”Grundtanken kan jeg godt lide, altså at man tænker, at nogle børn 
  har mere gavn af at være i en almenklasse og spejle sig i det, der 
  foregår der. Det kræver altså bare meget af lærerne og det kræver 
  også meget af de børn, der er omkring.” 
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6.2 Mindsettet er omsat til pædagogiske principper 
Konkret omsættes mindsettets overordnede værdier og teoretiske forankring blandt andet til 
følgende principper og pejlemærker af medarbejderne: 
 

• Åbenhed – i forhold til alle involverede parter. 
• Deling af og kommunikation om de gode oplevelser. 
• Tydelighed – når det gælder krav og forventninger til det pågældende barn. 
• Tilstedeværelse – når det gælder professionelles relation til det pågældende barn. 
• At udvikle de involverede børns evne til at se sig selv som aktør – udvikling af 

selvhjulpenhed. 
• At man som professionel ser sig selv som en del processerne: ”Jeg sætter mig ikke 

sådan udenfor”, som en medarbejder udtrykker det. 
• At arbejde målrettet og eksplicit med forskelle – elevernes forskelle. 
• At tage afsæt i og anvende empati. 

 
 

7. Kondenserede anbefalinger 
 

I tabel 1 nedenfor fremstilles evalueringens anbefalinger i kort form. For hver anbefaling 
angives, hvilke primære målgrupper anbefalingen retter sig mod. Det angives endvidere, hvor i 
rapporten læseren finder en uddybning af anbefalingen. Anbefalingerne er fremstillet i 
uprioriteret rækkefølge.  
 
Grundlaget for at fremkomme med egentlige anbefalinger med afsæt i en evaluering kan i 
sagens natur altid diskuteres. Når evaluator i det følgende angiver en række anbefalinger, 
baserer disse sig på en tolkning af, dels hvorvidt de skitserede problemstillinger er tydelige og 
massive i interviewene, dels hvorvidt disse problemstillinger på forskelig vis angives af 
forskellige aktørgrupper. 
 
 
Tabel 1 Kondenserede anbefalinger 
Kondenserede anbefalinger Primære målgrupper Uddybes i afsnit 
1. Rejs børneperspektivet og hav blik for de 
forskellige børnegrupper i den samlede 
inklusionsindsats, herunder det fortsatte 
evalueringsarbejde. 

• Politikere 
• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 

 
 

9.1 

2. Hav blik for alle aktørgrupper i 
inklusionsarbejdet, herunder alle 
forældregrupper. 

• Skoleledere 
• Medarbejdere 
• Forældre 

 
9.2 

3. Forandringer i inklusionsarbejdets praksis 
bør strækkes ud over tid. Det gælder såvel 
daglige som mere overordnede forandringer. 

• Politikere 
• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 

 
 

9.3 
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Kondenserede anbefalinger Primære målgrupper Uddybes i afsnit 
4. Hav blik for og tag konsekvenser af 
barnets valg af rollemodel. 

• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 

 
9.4 

5. Åbn op for yderligere fleksibilitet i 
ressourceanvendelsen. 

• Politikere 
• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 

 
9.5 

 

6. Videndeling er en uudnyttet ressource på 
såvel kommunalt som lokalt plan – udvikl 
understøttende strukturer. 

• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 

 
9.6 

 
 
 
 

8. Kondenserede temaer 
 

I det følgende fremstilles en række såkaldte temaer i kondenseret form. For hvert tema 
angives endvidere, hvilke primære målgrupper temaet retter sig mod. Det angives også, hvor i 
rapporten læseren finder en uddybning af anbefalingen. Temaerne er fremstillet i uprioriteret 
rækkefølge. Der er tale om en række områder i inklusionsarbejdet, hvor der på baggrund af 
evalueringsarbejdet ikke kan peges på egentlige anbefalinger; Men evalueringen har derimod 
givet anledning til påpegning af en række forhold/temaer, som i det fortsatte arbejde med 
fordel kan tildeles særlig opmærksomhed i et samarbejde mellem de involverede aktørgrupper 
fx rammesat som såkaldte ’udviklings- og styringslaboratorier’6. Udviklings- og 
styringslaboratorier er en type organisering af omsætningsprocesser på lokalt niveau, som har 
sin styrke i en tydelig og målrettet rammesætning af mødet mellem forskellige interessenters 
viden og denne videns anvendelse i forbindelse med lokal ’omkodning’ af reformkrav. Denne 
type rammesætning er blandt andet indskrevet i seneste økonomiaftale mellem Stat og 
regioner (jf. Note 6). 
  

6http://slip.cbs.dk/fol/forskningsprojekter/supplerende_projekter/i_dialog_om_offentlig_styring_og_ledelse_udviklingsl
aboratorier_paa_tvaers_af_daginstitutionsomraadet/i_dialog_om_offentlig_styring_og_ledelse_udviklingslaboratorier_
paa_tvaers_af_daginstitutionsomraadet , se også økonomiaftale mellem regioner og staten 2014, s.12, link: 
 http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/06/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-
2014/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/06/DR%20aftale/aftale%20om%20regionernes%20%C3%B8kon
omi%20for%202014.pdf 
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http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/06/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2014/%7E/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/06/DR%20aftale/aftale%20om%20regionernes%20%C3%B8konomi%20for%202014.pdf
http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/06/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2014/%7E/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/06/DR%20aftale/aftale%20om%20regionernes%20%C3%B8konomi%20for%202014.pdf


 

Tabel 2. Kondenserede temaer 
Kondenserede temaer Primære målgrupper Uddybes i afsnit 
1. Skolefaglighed – opleves og vægtes 
forskelligt af medarbejdere og forældre. 

• Forældre 
• Medarbejdere 
• Skoleledere 

 
10.1 

2. Snævre faglige tilgange kan producere 
eksklusion. 

• Politikere 
• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 
• Forældre 

 
 

10.2 

3. Diagnosefænomenet – kalder på høj 
faglighed og bevidsthed. 

• Politikere 
• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 
• Forældre 

 
 

10.3 

4. Fokus på inklusion af bestemte grupper af 
børn rummer risiko for at overse andre 
grupper af børn.  

• Politikere 
• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 
• Forældre 

 
 

10.4 

5. Forældreperspektivet på 
inklusionsarbejdet. 

• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 
• Forældre 

 
 

10.5 

6. Satellitklassestrategiens stærke og svage 
sider. 
 

• Politikere 
• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 
• Forældre 

 
10.6 

7. To-lærersystem i storklasser7 – også en 
strategi? 

• Politikere 
• Forvaltning 
• Skoleledere 
• Medarbejdere 
• Forældre 

 
 

10.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Se også ”Evalueringsrapport om storklasser og holddeling,§17 stk. 1 og §25 stk. 6”, Silkeborg Kommune, januar 
2013, v. Jane Vejen Boniface 
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9. Uddybende om de enkelte anbefalinger (jf. tabel 1) 
 
9.1 Børneperspektivet 
Evalueringen havde i udgangspunktet en intention om at indkredse og belyse elevernes 
oplevelser af inklusionstiltagene. Denne bestræbelse er af praktiske grunde og efter konkrete 
vurderinger af de involverede børns situation primært blevet forfulgt på den måde, at dels 
forældre dels medarbejdere har fortalt om, hvorledes de ser og oplever de involverede børns 
ageren og reaktioner.  
 
Endvidere har der været gennemført kortvarige samtaler men ikke egentlige interview med et 
par af de involverede elever. Børneperspektivet er således primært indirekte belyst i 
evalueringen. Det kan i høj grad være berigende for det fortsatte evaluerings-arbejde, at der 
udarbejdes et design, der fokuserer på børneperspektivet.  
At rejse børneperspektivet i inklusionsarbejdet og evalueringen heraf er på den ene side en 
vanskelig og krævende opgave, men på den anden side vil et sådant fokus givet vis kunne 
bidrage med ny og kvalificerende viden om inklusionsindsatsen.  
 
Ud over de nævnte begrænsninger i den foreliggende evaluering på dette område er det også 
oplagt at være opmærksom på de forskellige elevgrupper, der indgår i det samlede inklusions-
arbejde. Grupperne består blandt andet af: 
 

• Elever i inklusionscentre 
• Elever i satellitklasser 
• Elever der på forskellig vis indgår i rejseholdsaktiviteter 
• Øvrige elever i distriktsskoler: 

o Som kan være mere eller mindre tæt på og en del af rejseholdsaktiviteter 
o Som kan være mere eller mindre tæt på satellitklasser 
o Som kan være en del af øvrige former for særlige tiltag 

 
Det samlede inklusionsarbejde rummer således på elevsiden en lang række forskellige 
positioner, hvorfra elever kan være en del af inklusionsprocesser. 
Evalueringen har på forskellig vis givet anledning til denne særlige opmærksomhed på 
børneperspektivet i inklusionsarbejdet. Fx taler såvel medarbejdere som forældre om, 
hvorledes de oplever, at børn, der søges inkluderet i distriktsskoler via rejseholdsaktiviteter, 
udviser en særlig egen funderet drivkraft i forhold til at blive opfattet af andre som ”normale” – 
et udtryk flere forældre anvender. En forælder siger fx: 
 
Forælder:  ”Ja, og vi har snakket lidt om at give vores barn noget ekstra- 
  undervisning i matematik, men der stejler vores barn. Jeg ved ikke, 
  om det er fordi vores barn gerne vil være normal.” 
 
En anden forælder fortæller følgende om sit barns forståelse af sig selv i forbindelse med en 
inklusionsproces: 
 

11 
 



 

Forælder:   ”(...) så da mit barn ’endelig slap væk’, som mit barn sagde det, fra 
  inklusionscentret, da ville mit barn være normal – pinedød. Så mit 
  barn pressede sig også nogle gange til noget, som mit barn jo ikke 
  lige magtede...... der synes jeg i øvrigt skolen har været god til at 
  støtte....(...). Det gir’ så meget andet at komme i distriktsskolen. Det 
  gør, at de skal stå lidt på tæer – men mit barn er meget sårbar  
  omkring sin situation.” 
  
Denne beskrivelse af et barns tilgang til og oplevelse af inklusionsprocesser og barnets syn på 
sig selv i denne sammenhæng er blot ét eksempel på tegn på, at der kan ligge værdifuld viden 
om inklusionsprocesser ’gemt’ i børnenes egne oplevelser af disse.  
Andre udsagn, der ligeledes er hentet fra rejseholdsområdet, viser i retning af, hvordan ’øvrige 
elever’ i det inkluderende læringsmiljø kan ses som en særdeles vigtig aktørgruppe i forhold til 
inklusionsarbejdet. En medarbejder fortæller fx således om en klasse: 
 
Medarbejder:  ”Men der er denne [’modtagende’, JHL] klasse altså også ret  
  fantastisk, fordi de er enormt rummelige og meget forstående. Der er 
  mange elever med særlige behov i klassen, så de er vant til, at de er 
  forskellige.” 
 
Dette udsagn illustrerer dels at inklusionsarbejdet må anlægge et bredt aktørperspektiv, dels 
at børneperspektivet rummer potentialer både i forhold til evalueringsarbejdet og i forhold til 
det daglige pædagogiske arbejde med inklusion. For hvad er det fx mere præcist, der 
foranlediger, at en klasse kan agere mere eller mindre ”rummelig og forstående”? Og hvordan 
er det børnene oplever og indgår i inklusionsarbejdet? Hvordan kan man som professionel og 
som forældre have blik for og tage højde for og i en vis udstrækning basere inklusionsarbejdet 
på barnets egne indre ’beslutninger’ om at ville være en del af et nyt fællesskab? 
 
9.2 Særlig opmærksomhed på ’øvrige forældre’ 
I den foreliggende evaluering er et bestemt forældreperspektiv helt ubeskrevet. Det drejer sig 
om ’øvrige forældre’, hvilket vil sige forældre, der er i en klasse, der skal modtage en elev fra 
inklusionscenter eller forældre, der er i en klasse, hvor en elev kommer i en eller anden form 
for vanskelig situation. Med andre ord forældre til elever, som lige oven for er kategoriseret 
som ”øvrige elever”. Som beskrevet både oven for og i det følgende rummer inklusions-
indsatsen en lang række aktørgrupper, som alle må anses som en del af den samlede indsats. 
Det fortsatte arbejde med konkret omsætning af mindsettes ”systemiske tilgang” (Mindsettet, 
Silkeborg Kommune) vil derfor kunne indebære et yderligere fokus på denne flerperspektiviske 
tilgang. 
 
9.3 Forandringer bør strækkes ud over tid - et nyt princip i Mindsettet? 
Interviewer:   ”Der er noget med det der personaleskift? 
 
Forælder:   ”Det er farligt (..) det er at sætte en bombe under dem [eleverne, 
  JHL]. (..) det der pudselige skift (..) og så især for sådan nogle børn.” 
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Det er et særdeles tydeligt og gennemgående træk ved børn i udsatte positioner, at de er 
meget påvirkelige over for forandringer, hvad enten disse handler om forandringer i hverdagen 
og dens kendte rutiner eller forandringer af mere gennemgribende karakter, som fx hvilken 
klasse man går i og hvor man går i skole etc. Dette grundvilkår i inklusionsarbejdet bør der i høj 
grad tages højde for, når der foretages forandringer på alle planer. Alle former for skift og 
forandringer for disse børn rummer potentielt en trussel mod disse børns læring og udvikling af 
såvel kortere som længerevarende karakter. Forholdet er så grundlæggende og gennem-
gribende, at det kan overvejes at indføre det som princip i kommunens mindset for inklusion. 
Forældrene peger endvidere på, at informationen til og kommunikationen med forældrene om 
kommende ændringer i fx personalesammensætning eller andre forandringer for eleverne er 
særdeles vigtig. En forælder siger fx: 
 
Forælder:   ”Det er jo ikke kun børnene, der skal forberedes. Det er altså også 
  forældrene. (..) Der er nødt til at være nogle retningslinjer, der siger, 
  at når der fx kommer nyt personale på, så skal de altså introduceres 
  både for forældre og børnene.” 
 
Medarbejderne problematiserer området på samme måde som forældrene og en af dem 
udtrykker sig på følgende måde: 
 
Medarbejder:  ”Man kan sige, at for den her børnegruppe, da er forandringer jo et 
  helvede. (..) Små såvel som store forandringer kan vælte det hele (..) 
  fordi det er simpelthen så sårbart.” 
 
Anbefalingen knytter an til en mulig skærpelse af et allerede eksisterende princip i mindsettet, 
som lyder således: ”Alle børn og unge har mindst én voksen fagperson som rollemodel - dvs. en 
person, som de oplever som særlig betydningsfuld og ”værd at ligne”. Dette uddybes i den 
følgende anbefaling. 
 
9.4 Blik for barnets etablering af relation til voksne fagpersoner i det inkluderende læringsmiljø 
Mindsettes princip om barnets valg af rollemodel rummer den væsentlige pointe, at denne type 
relationel ’tilkobling’ (selv-objektrelation) er en aktiv proces også fra barnets side8. Denne type 
relationsdannelse har som forudsætning, at denne indre tilkoblingsproces sker i barnet. 
Rollemodelfunktionen er således ikke blot et spørgsmål om, at alle voksne fagpersoner 
omkring barnet agerer som rollemodeller. Den er i lige så høj grad et spørgsmål om, at barnet 
får mulighed for at koble sig til en voksen fagperson med afsæt i egne indre processer og at 
der i det pædagogiske arbejde med den enkelte elev tages praktiske konsekvenser af, at 
barnet har foretaget en rollemodels-’tilkobling’. Denne fordring indebærer, dels at de voksne 
fagpersoner har blik for barnets relationsarbejde i denne forstand, dels at den pædagogiske 
struktur omkring barnet giver mulighed for, at barnet rent faktisk kan komme til at udfolde sin 
relation. Konkret kan dette princip fx indebære, at en elev bevarer muligheden for relation til 
en børnehaveklasselærer ved skiftet til 1. klasse, hvis barnet har foretaget en relationel 
’tilkobling’ til børnehaveklasselæreren.  

8 Tønnesvang, J.: ”Selvet i pædagogikken” Forlaget KLIM (2002). 
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Et andet konkret tilfælde, hvor anvendelsen af dette grundsyn på barnet som aktør i 
relationsdannelser bliver aktuel, er i forbindelse med rejseholdsfunktionen. I de tilfælde hvor 
en rejseholdslærer ’kaldes ud’ til en situation omkring en elev i skolen, kan det være en 
overvejelse værd, om nogle af de timemæssige ressourcer måske kan tildeles en person på 
skolen, som den pågældende elev allerede har etableret en relation til. En medarbejder med 
denne type rejseholdserfaringer fortæller følgende: 
 
Medarbejder:  ”Jeg tænker, at det er den store udfordring, når jeg kommer ud på 
  skolen. Hvis jeg ikke har relationen til barnet (...) så kan jeg stå på 
  hænder og alt muligt andet. Der kan gå meget lang tid før en sådan 
  relation måske er etableret. Men hvis eleven har en relation til en 
  anden (..). Det handler om den der relation.” 
 
En anden medarbejder fortæller følgende om behovet for et stærkt fokus på barnets relation til 
den voksne i forbindelse med inklusionsarbejde på skolen: 
 
Interviewer:   ”Kunne man forestille sig, at rejseholdslærerens opgaver hen ad 
  vejen i løbet af det første eller andet år i processen i en eller anden 
  udstrækning overtages af en kollega her på skolen?” 
 
Medarbejder: ”Ja, men det forudsætter at denne kollega kender barnet. Det skal 
  være en voksen, som kender barnet. For det er ikke nogen hjælp for 
  mig, hvis der kommer en velmenende kollega, som har læst AKT ind 
  og laver observationer og så kommer med nogle gode råd. Det er 
  ikke det, jeg har brug for.”  
 
Denne medarbejder betoner tydeligvist betydningen af relationen mellem det pågældende 
barn og den professionelle voksne, der skal yde en særlig indsats. Som det ses af disse udsagn 
hænger princippet om, at den pædagogiske praksis tager konsekvenser af barnets relation i 
forhold til en voksen fagperson også sammen med en tredje anbefaling: Muligheder for 
fleksibel ressourceanvendelse i inklusionsarbejdet. Dette uddybes i det følgende. 
 
9.5 Behov for yderligere fleksibilitet i ressourceanvendelsen 
Rejseholdsarbejdet fremstår som en relevant, men også særdeles kompleks strategi. 
Rejseholdslæreren har i inklusionsprocessen kontakt til og samarbejder med en lang række 
aktører: Den pågældende elev, elevens forældre, de øvrige elever i den ’modtagende’ klasse, 
de øvrige forældre i denne klasse, lærere og ledelse og evt. andre ressourcepersoner på 
distriktsskolen. I samarbejdet med disse mange forskellige aktører bevæger rejseholdslæreren 
sig konstant i en balancegang mellem at agere vejledende, tilpassende, inspirerende og 
styrende. Særlig vigtig er måske balancegangen i forhold til den pågældende elev, som 
rejseholdslæreren følger. En balancegang, hvor rejseholdslæreren på én gang repræsenterer 
’noget’, som den pågældende elev er i færd med at ’forlade’, nemlig tiden i inklusionscentret 
og ’noget nyt’, som den pågældende nu skal ’vikle sig ind i’, nemlig positionen som elev i 
distriktsskolen. En forælder reflekterer over dette dilemma på følgende måde: 
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Forælder:  ”Jeg tænkte flere gange over rejseholdslærerens rolle: altså, der er jo 
  flyttet en person med over i distriktsskolen fra et miljø, hvor man 
  havde et vist syn på mit barn og denne person er jo sådan set flyttet 
  med over i det nye. Og det tænkte jeg tit på, om det egentlig var  
  godt...?” 
 
Set fra rejseholdslærerens perspektiv er der ydermere det forhold at tage i betragtning, at 
rejseholdslæreren har sin undervisning at varetage i inklusionscentret parallelt med 
rejseholdsaktiviteten på distriktsskolen. Denne kompleksitet, kombineret med det forhold at 
alle elever i inklusionsprocesser må betragtes som unikke, kalder på rig mulighed for at 
anvende ressourcerne fleksibelt, hvilket understreges af alle interviewede. 
En medarbejder, der har modtaget en ’rejseholdselev’ peger fx på behovet for at kunne 
kontakte og få vejledning af rejseholdslæreren ud over det første år, hvor rejseholdslæreren er 
tildelt otte ugentlige timer til at arbejde i det inkluderende læringsmiljø på distriktsskolen. 
Medarbejderen siger: 
 
Medarbejder:  ”Det har været vildt godt at have rejseholdslæreren med (...).  
  Rejseholdslæreren er helt fantastisk. Rigtig, rigtig dygtig. (...) Men jeg 
  har brug for rejseholdslæreren også ud over det første år – sådan til 
  lidt sparring igen også til de andre lærere i klassen (..). Åh den der 
  sparring, den mangler jeg helt vildt, for rejseholdslærerens  
     kompetencer kunne jeg godt lige bruge.” 
 
 
9.6 Relevant inklusionsviden findes i stor udstrækning allerede i systemet – behov for 
videndeling 
Der ligger tilsyneladende et stort og til dels uudnyttet potentiale i at anskue inklusionsviden 
som allerede eksisterende i ’systemet’ på forskellige niveauer og i forskellige arenaer: 
Specialsystemet, almenundervisningen, den enkelte skole, den samlede skoleforvaltning i 
kommunen. Denne allerede eksisterende viden kan forekomme ’usynlig’ og vanskelig 
tilgængelig for medarbejderne. Der er behov for dels at synliggøre denne viden og der er behov 
for at udvikle en ’organisering’ af denne viden – det vil sige arbejdsgange og rammer, der 
fremmer videndeling. En medarbejder siger fx følgende: 
 
Medarbejder: ”..jeg tror, vi skal have inddraget nogle flere ting fra  
  specialundervisningen i almenundervisningen...” 
 
En anden udtrykker sig således: 
 
Medarbejder: ”..jeg tror, der er noget viden, der går tabt (..) jeg tror simpelthen, at 
  man skulle åbne op for noget større, så man kan udnytte hinandens 
  ressourcer. Man har også lavet projekt om noget her i kommunen og 
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  søgt viden et helt andet sted end her hos os (...) man bruger ikke 
  den viden – men hvordan man lige gør det, skal jeg ikke kunne sige.” 
 
En tredje siger: 
 
Medarbejder: ”der er brug for videndeling, så man får ejerskab og lejlighed til at 
  snakke med hinanden om den enkelte elev. Det gir nærvær og det 
  kan man bruge til noget (...) jeg oplever et kæmpe gab mellem den 
  der flotte teori og så det, vi egentlig står og har brug for og jeg tror 
  faktisk, at den viden, jeg har brug for, findes her på skolen (..) vi har 
  jo også både læsevejledere og specialundervisningslærere...” 
 
Det er et gennemgående træk i disse henvisninger til den allerede eksisterende viden i 
kommunen og øget anvendelse af den, at videndelingen forankres konkret og problembaseret. 
En medarbejder udtrykker dette behov på denne måde: 
 
Medarbejder: ”Et ugekursus for alle lærere batter ikke (...). Det kan godt være man 
  skal vide noget om nogle diagnoser... men man bliver også nødt til at 
  forholde sig helt konkret til fx de fire børn, man nu har fået ind i  
  klassen.” 
 
Denne vinkling af og forståelse af videndeling stemmer i øvrigt helt overens med mindsettes 
videnssyn, som i vid udstrækning er pragmatisk og situationel. 
 
 
 

10. Uddybende om de enkelte temaer (jf. tabel 2) 
 
10.1 Forskellige oplevelser af fokus på faglighed – skolefaglighed 
På området med ’rejseholds- og satellitelevers’ udvikling af ’skolefaglighed’ tegner der sig en 
tendens til diskrepans mellem forældrenes ønsker og fokus og medarbejdernes fokus. Som 
allerede omtalt repræsenterer de interviewede medarbejdere stort engagement, stor erfaring 
og stærke faglige kompetencer i forhold til inklusionsarbejdet. Alligevel giver forældrene udtryk 
for, at det er ønskeligt med et større fokus på elevernes udvikling af ’skolefaglighed’ både i 
forbindelse med rejseholdsaktiviteter og satellitklasser. Forældrene fremkommer blandt andet 
med følgende synspunkter og oplevelser: 
 
Forælder:  ”Det eneste jeg er ked af, det er, at jeg synes det faglige ligger under 
  niveau. Det er jeg rigtig, rigtig ked af. Jeg har gjort og gør meget på 
  det område, men får hele tiden at vide, at det skal jeg ikke bekymre 
  mig om. Det synes jeg jo så alligevel, jeg skal. Jeg må ærligt  
  indrømme, at det faglige det er jeg skuffet over. De siger: ”jamen, det 
  vigtigste det er, at man kan begå sig socialt” – og det er de også 
  gode til, men jeg er bare forælder og jeg siger: nej, det vigtigste,  
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  det er at få en god uddannelse, for det er det barnet skal leve resten 
  af livet på, det er uddannelsen.” 
 
En anden forælder fortæller om samme bekymring og om, hvordan der bliver understøttet med 
skolefagligheden derhjemmefra: 
 
Forælder:  ”Hvis de bruger centicubes i matematik, jamen så køber jeg  
  centicubes og måden de  læser på, den bruger vi herhjemme og 
  programmer de bruger i skolen, dem downloader vi eller køber os 
  til – så der er ingen undskyldning for ikke at lave lektier – hvis barnet 
  skal ud i et normalt voksenliv, så er vi nødt til at lægger timerne og 
  energien i det nu.” 
 
En tredje forælder efterlyser ligeledes et øget skolefagligt fokus og her er der tale om 
overgangen fra inklusionscenter til distriktsskolen: 
 
Forælder:  ”Nogle uger inden sommerferien er mit barn deroppe på skolen om 
  torsdagen, og mit barn falder godt til. Der er en lærer fra  
  inklusionscenteret med deroppe. Det går fint og jeg får at vide, at 
  vi også skal have et møde med skolen. Vi kommer så op på skolen 
  og ser faktisk bare klasseværelset sammen med læreren fra  
  inklusionscentret. Mit barn skal så bare starte der efter sommer-
  ferien og der har jeg måske savnet lidt mere kommunikation,  
  da jeg jo også har været lidt blank, da mit barn har været i  
  specialtilbud hele tiden. Så i forhold til at skulle forberede mit barn 
  og også mig selv, kunne jeg godt have tænkt mig, at have vidst lidt 
  mere, fx ’hvad med lektier’, ’hvordan kører det?’, det fik jeg intet at 
  vide om. Jeg ved bare, at første dag mit barn kom hjem, var der givet 
  tonsvis af lektier for. Første dag lige efter sommerferien, og det er 
  hver dag. Så det går jo lige fra 0 til 100 %, for på inklusionscentret 
  var det jo småting med lektier (..) Så på det faglige område på  
  specialskoler vil de altid være bagud. Selv om man koger klasserne 
  ned til minimum antal elever. Det er ikke den samme ’workload’ de 
  har. Fokus er jo på noget andet - på at gøre dem sociale og at kunne 
  være i en klasse. Jeg synes inklusionscentrene og andre steder ku’ 
  være bedre rent fagligt, og forberede eleverne. Ikke bare mit barn, 
  men også mig – i mit tilfælde. Der synes jeg, det er gået galt. Det 
  bliver jo ikke bedre af, at man fra kommunernes side tvinger dem ud 
  nu, hvad end de er forberedt på det og klar til det, eller ikke. Derfor er 
  det jo endnu mere vigtigt, at man klæder dem på til det. Det kan godt 
  være, de ikke er klar til det, men man kan i det mindste lige sørge for 
  at gøre dem lidt mere klar til det rent fagligt. Og også tage forældrene 
  med og sige: ’Nu trapper vi lidt op her. Nu får dit barn lidt mere  
  arbejde’ – og gøre det i samarbejde med forældrene. Lidt lektiehjælp, 
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  og lidt anden hjælp, det behøver ikke at være meget, men så bare 
  begynde på det.” 
 
Denne forælder fortæller videre om, hvordan der bliver støttet med lektielæsning derhjemme: 
 
Forælder:  ”Når jeg kommer hjem fra arbejde, så er mit barn som regel hjemme. 
  Så får jeg lige en kop kaffe, og så tager mit barn bøgerne frem og 
  kalder. Så laver vi lektier, så laver jeg mad og når vi har spist, tager 
  mit barn i klub eller jeg kører mit barn til fodbold. Det er faktisk  
  hverdagen. Hver eneste dag. (...) Inden længe køber jeg en  
  whiteboard-tavle og så terper vi simpelthen. Så skriver jeg et stykke 
  op på tavlen, og så kan mit barn sidde og kigge på det, mens vi  
  spiser og vi kan sidde og lave det.” 
 
En forælder fortæller følgende om sin oplevelse af forholdet mellem fokus på skolefaglighed i 
”specialskolemiljøet” på den ene side og barnets møde med fagligheden i skolen på den anden 
side: 
 
Forælder:   ”Altså, jeg tænker… altså, hvis jeg ser på den virkelighed, der jo er i 
  specialskolemiljø, så er der nogle ting, jeg tænker, som man ikke 
  kan. Man kan jo ikke forberede et barn på det at sidde i en klasse og 
  være en hel masse elever, og de sidder på bestemte måder og de 
  sidder i grupper, og ’vi får nye pladser’ og så videre - det kan man 
  ikke. Det jeg tænker, man kunne have tænkt på, det er omkring det 
  faglige måske. Fordi det jeg jo må sige til lærerene i specialskole-
  miljøet, det er, at da mit barn starter på distriktsskolen, - og jeg er jo 
  godt klar over, at i en distriktsskole, der har de været vant til lektier 
  for eksempel fra 0. Klasse, 1. Klasse om ikke andet og her har vi 
  med et barn at gøre, som aldrig har prøvet at have lektier for - og det 
  er det, jeg vil sige: det havde jeg egentlig ønsket, at mit barn skulle 
  have, men hvor lærerne i specialskolemiljøet lige som havde denne 
  holdning: ’-jamen det behøver dit barn ikke, dit barn lærer det, dit 
  barn skal her.’ Jeg tror, det er det der omkring det faglige, også bare 
  det at åbne bøger, og have bøger i skoletasken. Det var jo ofte  
  papirark, der ikke kom med hjem, men bare lå derude i  
  specialcentret.” 
 
Umiddelbart tegner der sig et billede af, at der i inklusionsarbejdet med disse børn er mindre 
fokus på skolefaglighed end forældrene kunne ønske sig. Evalueringen giver ikke grundlag for 
at afgøre, hvorvidt og i hvilken udstrækning indsatsen omkring elevernes udvikling af 
skolefaglighed kan øges. Der tegner sig dog et billede af, at tiden i inklusionsarbejdet ofte 
bliver ’besat’ med et fokus på mere almene forhold såsom at kunne agere som elev (ikke 
mindst socialt) i et klasserum eller i andre kontekster i skolen såvel som uden for skolen. En 
medarbejder kommer blandt andet med følgende udsagn: 
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Medarbejder: ”Specialklasser bliver nemt sådan en verden for sig med egne regler 
  og den slags og det skal den ikke være. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at 
  vi lærer eleverne, hvordan det er ude i den virkelige verden. Vi kan 
  godt pakke dem ind her, og så kommer de ud og så går det helt galt.” 
 
En anden medarbejder fortæller på følgende måde om sin pædagogiske faglighed og arbejdet 
med hele tiden at have fokus på såvel elevernes helt aktuelle følelsesmæssige og sociale 
situation på den ene side og den skolefaglige på den anden: 
 
”Interviewer:  Hvad så med det faglige fokus? 
 
Medarbejder:  ”Jamen, det [faglige fokus, JHL] er der hele tiden. Hele tiden. Hvis jeg 
  har planlagt, at vi skal have det her kunstforløb og jeg starter med et 
  oplæg om mærkelig kunst, eller vi skal have om Van Gogh. Så starter 
  jeg med det, men så kan jeg se, at allerede efter 5  minutter, der kan 
  de ikke mere. Så regulerer jeg det hele tiden og siger: ”Godt, nu skal 
  vi noget andet, for jeg kan mærke på jer, at nu kan I ikke holde til 
  mere af det her. Så nu laver vi den her opgave i stedet for, eller nu 
  laver vi noget andet her”. Jeg regulerer det hele tiden, fordi jeg ved, 
  at hvis jeg bliver ved så… det kan kun gå galt….” 
 
Denne medarbejder uddyber senere i interviewet på følgende måde: 
 
Medarbejder:  ”Jeg er optaget af, hvad der foregår i det enkelte barn (..) som en 
  ’detektiv’ (..) og hvordan jeg kan få dem til at have det bedst muligt i 
  alle sammenhænge, samtidig med at jeg kræver noget af dem og 
  udfordrer dem. Jeg vil gerne ha’, at de kan tage bussen selv, at de 
  kan forklare sig om, hvad der sker for dem i det sociale felt og jeg vil 
  gerne, at de kan engelsk, bruge nettet og læse og regne og alle de 
  ting.” 
 
Der er således en tydelig såvel almen som skolefaglig orientering i medarbejdernes daglige 
arbejde. Alligevel oplever forældrene et behov for øget fokus på skolefagligheden.  
 
Tematikken omkring skolefaglighed i såvel inklusionscentersystemet som i distriktsskole-
systemet kan også anskues fra en anden vinkel. Nemlig som en form for potentiel 
medskabende eksklusionsmekanisme. Denne vinkling uddybes i det følgende. 
 
10.2 Snævre faglige tilgange kan producere eksklusion 
Det faglige fokus i folkeskolen, fremstår som en særlig problemstilling i forhold til inklusion. En 
medarbejder siger fx følgende: 
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Medarbejder: ”De faglige mål er jo blevet skærpet og strammet de seneste år og 
  det tror jeg ikke, har gjort noget godt for inklusionen, fordi så er  
  lærerne nødt til at være fokuseret på faglighed uden nødvendigvis 
  at være fokuseret på trivsel – altså de er nødt til at sætte  
  fagligheden over trivslen og det kan man ikke... det giver ingen  
  mening. (...) Det er en forkert vej at gå, at skrue på fagligheden, altså 
  man skulle hellere skrue på trivslen, fordi så vil fagligheden komme 
  af sig selv (...) man burde gå ind og udvikle på, hvordan det faglige 
  fokus kan spille sammen med inklusion....” 
 
Ovenstående forståelse af situationen nuanceres dog af en lærer i skolen, som har ’modtaget’ 
en ’rejseholdselev’. Denne lærer peger på, at mange elever, der altid har gået i skolen, men 
som har faglige vanskeligheder, faktisk trives socialt og i høj grad er inkluderet socialt og altid 
har været det i skolen. Yderligere indsats på det sociale og trivselsmæssige områder for disse 
elever er ikke nødvendig. Men disse elever kan udvikle mistrivsel på grund af de faglige krav og 
problemet er snarere, at der er for ringe mulighed for at støtte netop disse elever fagligt i 
skolen. Se uddybende herom i afsnit 10.4. 
 
Denne lærer oplever et krydspres i forhold til arbejdet med andre elever med faglige 
udfordringer. Det ene pres kommer fra den almindelige omtale af lærere og skolens arbejde i 
medierne, hvor læreren indirekte oplever en fremstilling af lærerne som ikke dygtige nok. Det 
andet kommer fra manglen på ressourcer og handlemuligheder og det tredje pres opstår på 
det personlige plan i det direkte møde med elever, som oplever sig fagligt ekskluderet i skolen. 
Læreren siger: 
 
Lærer:          ”Vi bliver hele tiden tudet ørerne fulde med, at vi ikke er dygtige nok 
  og vi skal nå de der mål og eleverne kan ikke læse, når de forlader 
  folkeskolen (..) det får man at vide i medierne. Samtidig så skruer 
  man ned og skruer ned og skruer ned for ressourcerne.” 
 
Interviewer:   Hvordan oplever du det? 
 
Lærer:            Jeg møder altid forældre, som synes, jeg gør det, jeg kan – de forstår 
  godt situationen og på skoleniveauet, der kan man også sagtens 
  forstå problemet, men der er ikke flere ressourcer. Men min egen 
  indre stemme siger jo ofte, at jeg gør det ikke godt nok for de elever, 
  der har de der særlige vanskeligheder. Jeg er jo den, der sidder med 
  de der elevøjne på mig, der lyser af fortvivlelse og desperation, jeg er 
  den, som ikke har noget filter imellem eleven og mig. Det opleves 
  som et kæmpe problem.” 
 
Der tegner sig et behov for, at de involverede aktørgrupper går i dialog om forståelser af 
faglighedsbegrebet og den daglige pædagogiske håndtering af dobbeltkravet om såvel øget 
faglighed som styrkelse af inkluderende læringsmiljøer (jf. 10.1 og 10.2). 
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10.3 Diagnosefænomenet 
Evalueringen peger i retning af, at ’diagnosefænomenet’ kalder på en særlig bevidsthed og 
opmærksomhed i det samlede inklusionsarbejde. Diagnoser i pædagogisk-didaktisk arbejde er 
og har på forskellig vis været genstand for såvel diskussion som forskning. Der kan rejses en 
lang række spørgsmål af forskellig art til anvendelsen af diagnoser så som: 
 

• Hvad rummer og indebærer de forskellige diagnoser? 
• Hvilke diagnoser er dynamiske, hvilke er mere statiske? 
• Hvilken indvirkning har diagnosen i sig selv på de forskellige aktører blot ved dens 

eksistens? 
• Hvorledes foretages udredningsarbejdet – hvornår? 
• Hvad betyder det for det pædagogisk-didaktiske arbejde, at ekstra ressourcer kan være 

afhængig af diagnosestillelse? 
• Og hvad betyder dette for problemforståelsen? 
• M.fl. 

 
Evalueringen har ikke haft diagnosefænomenet som særligt fokus, men det står meget tydeligt, 
at dette fænomen på forskellig vis er særdeles tilstedeværende i det samlede inklusions-
arbejde for alle aktørgrupper og at det kalder på en særlig faglig og kommunikativ 
opmærksomhed. Temaet retter sig på denne måde direkte ind i mindsettes formuleringer om, 
at ”sprog skaber virkelighed” (Mindsettet, Silkeborg Kommune). 
 
I det følgende gives er par forskellige illustrerende eksempler på, hvorledes diagnose-
fænomenet er til stede i inklusionsarbejdet. Fx fortæller en forælder om, hvorledes 
vedkommendes barn gerne selv vil have en diagnose. Forælderen fortæller følgende: 
 
Forælder:  ”Nu kom vores barn her forleden og sagde: ’jeg kunne faktisk godt 
  tænke mig, at de finder ud af, hvad der er galt med mig – om jeg 
  fejler noget.’ Og jeg spurgte så mit barn, ’hvad vil du gerne have ud af 
  det?’ Og svaret var: ”Jeg vil faktisk gerne have, at de finder ud af, at 
  jeg har ADHD”. ’Nå’, sagde jeg så, ’det vil sige, du faktisk gerne vil 
  have, at de siger, at du har ADHD? – altså at du fejler noget?’ Mit 
  barn svarede så: ’nej, nej, det er ikke sådan, jeg mener det.  
  Selvfølgelig vil jeg helst ikke fejle noget, men alligevel så vil jeg bare 
  gerne have, at de siger til mig, at det er derfor, [jeg gør de ting, JHL], 
  så kunne de kunne stoppe de ting, jeg gør, som ikke er så godt.” 
 
En anden forælder fortæller om, hvordan vedkommende oplever, at anvendelsen af diagnoser 
ikke altid foregår på et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Denne forælder har fx oplevet at blive 
ringet op af en medarbejder, der netop havde hørt et foredrag om en bestemt diagnose, 
hvorefter denne medarbejder tilkendegiver over for den pågældende forælder, at barnet har 
den pågældende diagnose. Denne forælder uddyber: 
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Forælder:   ”Medarbejderen må tro hvad vedkommende vil, men diagnoser skal 
  komme fra Børnepsykologisk Institut. Siger man bare den slags højt, 
  ved vi jo godt, at har du først italesat det, så begynder du også at 
  behandle barnet derefter. (..) Jeg har ikke noget imod diagnoser og 
  mener, de bør stilles så tidligt som muligt (..) jeg er overhovedet ikke 
  bange for, at mit barn får en diagnose, det er ikke det, det handler 
  om. (..). Jeg kunne i øvrigt godt tænke mig, at der var psykologer på 
  inklusionscentrene, så den faglighed var i huset hele tiden.” 
 
Citaterne illustrerer, hvorledes inklusionsarbejdet på forskellig vis kalder på og inddrager 
diagnosefænomenet meget direkte i forhold til alle aktørgrupper. Diagnosefænomenet er med 
andre ord et tema, der kalder på høj faglighed og bevidst kommunikation i inklusionsarbejdet. 
 
10.4 Fokus på inklusion og ’inklusionsbørn’ rummer risiko for at overse andre børn 
Evalueringen har på forskellig vis tydeliggjort, at et massivt fokus på inklusion forstået som en 
særlig indsats omkring børn fra specialundervisningsområdet, der søges inkluderet i 
distriktsskolen, rummer en risiko for at andre børn med forskellige former for særlige behov og 
børn placeret andre steder i skolesystemet end i distriktsskolen risikerer at blive overset. 
Denne tematik beskrives nærmere i det følgende. 

10.4.1 Øvrige børn i inklusionscentre 
Medarbejdere placeret i inklusionscentre peger på, at rejseholdsfunktionen rummer risiko for 
at børn på inklusionscentre bliver ’taberne’. En af dem siger fx: 
 
Medarbejder: ”Jeg synes, det er vores børn, der bliver tabere i det her spil. Altså 
  vores her på inklusionscentret, fordi de ikke får, hvad der er  
  nødvendigt (...) når vi er ude af huset, så er der færre til at klare  
  opgaven her i huset (...) de bliver i den grad gidsler i det her.” 
 

10.4.2 Børn med faglige udfordringer i skolen 
En medarbejder, der har fungeret som ’modtager’ af en ’rejseholdselev’, peger på, at børn med 
særlige faglige behov, som allerede går i og altid har gået i folkeskolens almen undervisning, 
også tenderer til at blive overset. Der bliver med andre ord peget på, at behovet for særlig 
støtte til de elever, der oplever særlige faglige udfordringer og som altid har gået i folkeskolen, i 
langt højere grad bør tildeles ressourcer på forskellig vis. Det udtrykkes fx på denne måde: 
 
Medarbejder: ”..jeg oplever, at der pludselig bruges mange ressourcer på særlige 
  elever, der skal inkluderes ’udefra’ og der bliver brugt rigtig mange 
  ressourcer og det er jo flot og selvfølgelig også nødvendigt – men den 
  der ’mellemgruppe’, som har specifikke faglige vanskeligheder og 
  som altid har gået i skolen, de får måske ikke altid det tilbud, de 
  burde have (..) vi har jo elever i skolesystemet, som har store  
  vanskeligheder, vi ikke rigtig kan få ressourcer til (..) der er rigtig 
  meget fokus på dem, der skal ind, men dem, der er derinde, som vi 
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  hele tiden har inkluderet, dem er der ikke ressourcer til. Det kræver 
  en indstilling for, at vi kan få ekstra hænder i undervisningen og her 
  er der tale om en meget lille ressource – en time om ugen, som oven 
  i købet skal dække flere end blot én elev – i mit tilfælde seks elever i 
  samme klasse - og hvis speciallæreren er syg eller på kursus bliver 
  det bare aflyst – det er en meget udsat gruppe.” 
 

10.4.3 Børn der ikke kan inkluderes i almen-systemet 
Endelig peger medarbejderne også på, at den megen fokus på inklusion hæmmer blikket på de 
elever, som ikke kan inkluderes i distriktsskolen. En medarbejder siger fx: 
 
Medarbejder: ”Vi har nogle børn, som er så udfordret på så mange punkter, at de 
  ikke kan magte at komme i folkeskolen. Uanset hvor dygtige lærerne 
  er, så vil disse elever ikke kunne magte det. Og der håber jeg, at man 
  andet tilbud.” 
 
En lærer i en skole, der har ’modtaget’ en ’rejseholdselev’, fortæller om en anden elev i 
klassen på denne måde: 
 
Lærer:   ”Jeg tænker på en elev i klassen i udskolingen, som er ved at komme 
  dertil, hvor det går ud over selvværdet med de faglige problemer. 
  Socialt kører det rigtig godt på alle måder. Eleven er inkluderet på 
  den måde, men eleven ved godt selv, at nu går den ikke mere.  
  Måske det ville være godt, at eleven kom ud et stykke tid og så  
  måske kom tilbage eller hvad man nu kunne? (..) Man skal ikke  
  inkludere for enhver pris. Vi taler om et tilfælde hvor de strategier, vi 
  kan lægge sammen med læsevejleder og specialundervisnings- 
  læreren, slet ikke rækker.” 
 
10.5 Forældreperspektivet på inklusionsarbejdet 
Når forældre til børn i inklusionsprocesser fortæller om, hvordan de selv oplever og indgår i 
disse processer, siger de blandt andet, at mødet med ’systemet’ kan være ganske krævende. 
En forælder siger blandt andet følgende: 
 
Forælder:   ”Jeg synes, jeg har mange af de der møder, hvor jeg tænker på,  
  hvordan jeg kan hjælpe mit barn bedst – der har jeg brugt sindssygt 
  mange kræfter på at tale mit barns sag. (..) Men jeg er blevet lyttet til 
  (..). Men du drømmer ikke om, hvor mange sagsbehandlere, der  
  dukker op og roder i papirerne og ikke kender mit barns navn og lige 
  siger, fem minutter før mødet er slut, om ikke jeg kan sige noget om 
  mit barn. Så  bliver jeg vred og tænker, ’jeg har ikke brug for jer – så 
  gør jeg det selv, ikke også’.” 
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Den samme forælder fortæller også om, hvordan vedkommende nu oplever, at den over-
ordnede linje med generel fokus på inklusion giver en stor tryghed. Forælderen siger: 
 
Forælder:   ”Det er så vigtigt for mig som forælder, at vi jo nu ikke er i gang med 
  at udsluse børn fra distriktsskoler, vi er jo i gang med at inkludere. Så 
  jeg sidder jo nu og tænker, ’hov, de ka’ jo ikke bare smide mit barn 
  ud (..)’ og det giver en enorm tryghed (..) det er en enorm tryghed for 
  mig at vide, at det er den linje, man kører, når man er inde og have 
  de der dialoger omkring vores børn. (..) Nu er det dialogen om,  
  hvordan man kan rumme barnet og ikke muligvis om det modsatte.” 
 
En anden forælder fortæller på lignende vis om, hvorledes mødet med ’systemet’ eller 
”kommunen” kan opleves som et stort pres som forælder i en situation, hvor ens barn er 
kommet i en situation, som kalder på særlig opmærksomhed. Forælderen siger følgende: 
 
Forælder:  ”Jeg kunne på et tidspunkt slet ikke rumme mere, da mit barn gik i 
  indskolingen: at alle de der forskellige voksne, som… når man er 
  lærer og pædagog, så kommer de også i min boks, der hedder  
  ”kommunen”.  (..) Hele tiden, så bliver jeg prikket på skulderen og de 
  sagde ’vi tror, dit barn er sådan. Vi tror, dit barn er sådan. Hvis du gør 
  sådan..’ Altså hele tiden den der med… Og nu kommer der igen en ny 
  person, der  skal sætte sig ned og komme med en vurdering af mit 
  barn, og nu skal mit barn igen vurderes... så det har hele tiden været 
  sådan noget med ’ååhh nej’ og hvis man nu siger imod.... kommer 
  de så, fordi de er bedrevidende og måske fjerner mit barn? (..) Så det 
  har været en lang kamp, det har det. Men jeg vil så sige, det er nok 
  også efterhånden, som jeg selv er blevet ældre og hviler mere i mig 
  selv, at den er faldet lidt på plads med at… ’I kan bare komme an’. 
  (...)  Men det har jo været et langt forløb, og hvor man nogen gange 
  tænker, at det er en ulige kamp, … åh.. og det har også været sådan 
  nogle gange, altså… det er kommunen, vi slås med, … bliver man 
  lige pludselig stemplet som værende dårlige forældre? Kan de lige 
  pludselig finde på at tvangsfjerne mit barn? Altså.. det har været alt, 
  alle mulige tanker om… altså… det er kommunen og… åhh.” 
 
En af de anker denne forælder fremsætter i forhold til samarbejdet med den pågældende 
distriktsskole, hvorfra barnet på et senere tidspunkt blev fjernet, handler blandt andet om 
manglende referater fra møder på skolen. Forælderen siger følgende: 
 
Forælder:  ”....og vi fik aldrig noget på skrift. Vi kunne aldrig få noget på skrift. 
  Så når vi sådan konfronterede dem med det, så blev der sagt ’nej, 
  det har jeg aldrig sagt – nej, nej, nej, nej’. Det var altid påstand mod 
  påstand. Ingen beviser.” 
 

24 
 



 

Forælderen sætter endvidere følgende ord på sin oplevelse af egen position i forhold til 
samarbejdet med de kommunale myndigheder: 
 
Forælder:  ”Jamen, nogle gange har jeg jo følt mig mere som en advokat end 
  som en forælder – ikke også? (..) men jeg vil jo ikke virke  
  usamarbejdsvillig, vel? (..) Og jeg vil også undgå den der med ’hold 
  da kæft, den forælder er strid.’. (...) Så jeg tænker rigtig, rigtig  
  meget over, hvordan jeg får sagt tingene.” 
 
 
10.6 Satellitklassestrategiens stærke og svage sider 
Når medarbejdere og forældre fortæller om deres oplevelser af satellitklassestrategien, 
fremhæver de nogle af de samme forhold. Det er på flere måder godt for eleven, at han eller 
hun selv kan transportere sig til skolen. En forælder udtrykker sig fx således: 
 
Forælder:  ”Altså, det er bare fantastisk, at mit barn selv kan cykle til skole.” 
 
En anden forælder fortæller om, hvordan barnet oplever en frihed ved nu at gå i den lokale 
skole: 
 
Forælder:   ”Især i starten oplevede mit barn en frihed ved nu selv at kunne gå i 
  skole, hvor der før blev hentet i bus (..) og det er en sejr i sig selv nu 
  at kunne gå i skole.” 
 
Placeringen af satellitklasser i nærområdet øger også mulighederne for, at eleven kan etablere 
og udvikle sit sociale netværk med venner. I mere bred forstand er det også en styrkelse af 
familien, at man hører til distriktsskolen/en skole i nærområdet. ”Det gir’ en anden 
spejlingsmulighed”, som en af medarbejderne udtrykker det.  
Oplevelsen af at høre til distriktsskolen forstyrres dog alligevel af det forhold, at satellitklasser 
organisatorisk hører under inklusionscentre fremfor distriktsskolen. En forælder beskriver 
situationen således: 
 
Forælder:   ”Egentlig troede jeg, at ’nu gik vi på den’ her lokale skole, men det 
  fandt jeg jo hurtigt ud af, at det gjorde vi ikke. Fordi vi hører  
  organisatorisk under inklusionscentret. Så hvis man fx har  
  brug for en sundhedsplejerske, kan man ikke bare ringe til  
  sundhedsplejersken på den lokale skole, nej, så skal man ringe til 
  sundhedsplejersken på inklusionscentret. Nå, tænkte jeg så, hvad så 
  med forældrebestyrelsen. Og det er det samme: her har vi ikke en 
  gang taleret. Så det er bare rent fysisk, vi er en del af den  
  lokale skole – der mangler et tilhørsforhold, for vi er jo heller ikke en 
  del af inklusionscentret. Så jeg kan jo ikke sige: Mit barn går på den 
  lokale skole – for det er jo faktisk ikke situationen.” 
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Medarbejderne i satellitklasserne tematiserer på samme måde det forhold, at de 
ledelsesmæssigt er underlagt inklusionscenterledelsen, mens de konkret og fysisk er placeret 
et sted, der har en anden ledelse: distriktsskolens ledelse. En medarbejder siger fx: 
 
Medarbejder: ”Man kan ikke lige rende op til sin ledelse i en konkret situation - 
  man er på en øde ø.” 
 
De tematiserer endvidere det forhold, at de udgør en lille medarbejdergruppe i dagligdagen i 
satellitklassen, mens de har behov for at være en del af en større medarbejdergruppe ’så vi 
bedre kan hjælpe hinanden (..) og opleve den der samhørighed og fælles engagement’, som 
det udtrykkes. 
 
En anden medarbejder betoner betydningen af inklusionscentre i et medarbejderperspektiv på 
følgende måde: 
 
Medarbejder: ”...det er en rigtig, rigtig fin og god idé, det her med at vi har en  
  center, et sted – en base, hvor der er rigtig meget viden og folk er 
  professionelle inden for netop det her  felt.” 
 
 
10.7  To-lærersystem i storklasser9 – også en strategi? 
I forbindelse med interviewene er der i forskellige sammenhænge og af forskellige 
aktørgrupper blevet henvist til to-lærersystem i storklasser som en potentiel inklusionsstrategi. 
Der bliver henvist til konkrete eksempler i kommunen, hvor elever i udsatte positioner 
tilsyneladende drager stor nytte af netop denne strategi.  
I forhold til videreudvikling af inklusionsarbejdet i Silkeborg Kommune ligger der en oplagt 
mulighed i at etablere følgeforskning på disse konkrete eksempler i kommunen. 
Noget af det der blandt andet bliver fremhævet fra forældreside, som styrken ved disse tiltag, 
er muligheden for kontinuitet. En forælder siger: 
 
Forælder:   ”..det er også mindre sårbart, når der er to lærere, når der så er  
  sygdom og fravær (..) For det er jo det vi ved med børn, der har det 
  svært – tingene skal helst være som de plejer.” 
 
 

9 Se også ”Evalueringsrapport om storklasser og holddeling,§17 stk. 1 og §25 stk. 6”, Silkeborg Kommune, januar 
2013, v. Jane Vejen Boniface 
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