
 

At styrke forbindelser 

-Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb 

 

 

 

Vordingborg kommune har politisk formuleret en målsætning om, at alle 

børn og unge skal trives, udfolde deres potentialer og være med i fællesska- 

ber1. Men hvordan? Blandt flere tiltag har Vordingborg kommune i 2014- 

2015 iværksat et kompetenceudviklingsforløb for kommunens understøtten- 

de funktioner med henblik på at kunne yde lærere og pædagoger kvalificeret 

støtte og hjælp til at skabe inkluderende, udviklende læringsmiljøer for alle 

børn. Nærværende artikel er en evaluering af forløbet med fokus på lærernes 

og pædagogernes kompetenceudvikling. 
 

Af Lene Kirstine Gundersen og Jørn Nielsen 
 
 

1. Udgangspunkt 

I løbet af skoleåret 2013-2014 blev Vor- 

dingborg Kommunes skoleforvaltning 

gennem evalueringsrapporten “Fokus 

på folkeskolen” opmærksom på et pa- 

radoks: Rapporten peger på et ønske 

om styrket sparring til lærere og pæda- 

goger i det almene undervisningsmiljø 

med henblik på udvikling af inklude- 

rende læringsmiljøer fra ressourceper- 

soner og understøttende funktioner 

(trivselscoach, inklusionsmedarbejder, 

læringskonsulent, frontløber, it-didak- 

tisk vejledere, læsevejleder, psykolo- 

ger, familierådgivere m fl ) Ønsket 

bygger bl a på en formuleret kritik af, 

at de eksisterende ressourcepersoner 

ikke var tilstrækkeligt praksisnære, og 

at der var manglende klarhed over ad- 

gangen til ressourcepersoner Samtidig 

viser rapporten, at korpset af under- 

støttende funktioner i kommunen ople- 

vede, at de ikke blev brugt af skoler og 

 
1 Vordingborg Kommunes Børne- og Unge- 

politik 2013-2016; se www Vordingborg dk 

institutioner (Danmarks Evaluerings- 

institut, 2014) Paradoksalt ønskede 

lærere/pædagoger på den ene side 

mere praksisnær sparring, og på den 

anden side blev de personer i kommu- 

nen, som kan give denne sparring, ikke 

brugt  

I vores daglige arbejde med bl a pæ- 

dagogiske miljøer, er vi blevet opmærk- 

somme på, at dette paradoks er vel- 

kendt og at problemstillingen får stor 

betydning for inklusionsprocesser 

Nærværende artikel er først og frem- 

mest en evaluering af projektet, som 

Vordingborg Kommune søsatte i et for- 

søg på at håndtere  dette paradoks 

Men artiklen vil også afslutningsvis 

diskutere i en bredere kontekst, hvor- 

dan det omtalte paradoks kan forstås 

og besvares  

I Vordingborg kommune valgte man 

til håndtering af det omtalte paradoks 

at kreere et kompetenceudviklingsfor- 

løb for de understøttende funktioner 

Dette med henblik på at kvalificere de- 

res kompetencer til at støtte lærere og 
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pædagoger i at skabe udviklende læ- 

ringsmiljøer for alle børn Kompetence- 

udviklingsforløbet indbefattede kon- 

krete vejledningsforløb på skolerne og i 

daginstitutionerne Disse vejlednings- 

forløb havde to formål: 1) at de under- 

støttende funktioner kunne prøve de- 

res læring af i praksis og 2) imødekom- 

me lærernes/pædagogernes ønske om 

praksisnær sparring  

Formålet med projektet var at udvik- 

le en samarbejdskultur mellem lærere 

og pædagoger fra almenområdet og res- 

sourcepersoner karakteriseret ved 

• gensidig respekt for hinandens fag- 

lighed, erfaring og kompetencer 
• et fælles ansvar for alle elevers læ- 

ring og udvikling på en måde, så 

almenlærer/-pædagog og ressour- 

ceperson/ressourceteam arbejder 

tæt sammen under hele processen 
• tydelig kommunikation og klare afta- 

ler om ressourcepersoners ydelser 
• tilgængelighed og kontinuitet i sam- 

arbejdet 
• tilstrækkelig tid til planlægning, im- 

plementering og evaluering 
• mødevirksomhed og tid til at øve sig i 

at arbejde på nye måder 
• formalisering og systematisering af 

samarbejdet 
• interpersonelle kompetencer hos res- 

sourcepersoner og almenpædago- 

gisk personale 
• viden om problemløsningsprocesser, 
• fortsat kompetenceudvikling af res- 

sourcepersoner med henblik på 

øget viden om elever med særlige 

behov og øget viden om vejledning 

og egen rolle som vejleder 

 
Kompetenceudviklingsforløbet og vej- 

ledningerne på skolerne er nu gennem- 

 

 

 

 

 
ført i skoleåret (2014/2015), og denne 

artikel er en evaluering af, hvorvidt 

der er sket en hensigtsmæssig udvikling 

i lærernes/pædagogernes daglige prak- 

sis på baggrund af vejledningsforløbet 

Evalueringen skal anvendes til kvalifi- 

cering af fremtidige indsatser overfor 

lærere, pædagoger og vejledere  

 

2. Teoretisk udgangspunkt 

Ønsket om børns trivsel, udfoldelse og 

deltagelse lægger sig op af flere forskel- 

lige definitioner af inklusion, bl a den 

ofte anvendte Manchester-definitions 

tre dimensioner om tilstedeværelse, del- 

tagelse og læring (The Manchester In- 

clusion Standard, se Moore, M , Jack- 

son, M , Fox, S and Ainscow, M , 2004)  

Den gennemgående referenceramme 

for undervisning, supervision og vej- 

ledning på skolerne byggede på en kon- 

tekstuel, relationel og udviklingsorien- 

teret tænkning Dette indebærer en 

forståelse af, at de pædagogiske miljø- 

er er dele af noget større, og kvalifice- 

ringen af de understøttende funktioner 

sigter mod, at det ikke alene er børne- 

ne men også de afgørende sammen- 

hænge og kontekster i børnenes liv, der 

skal lære og udvikle sig I forlængelse 

heraf fremhæves, at individet aldrig 

må være den mindste analyseenhed, og 

at barnets tilstand ikke kan forstås ad- 

skilt fra omgivelserne (Nielsen, 2011 og 

Nielsen et al , 2014)  

Samtidig med indsatsen overfor det 

pædagogiske rum og miljø skulle de un- 

derstøttende funktioner også kvalifice- 

res i at inddrage andre betydningsfulde 

kontekster for deres indsats; eksempel- 

vis lærerteamets/pædagogernes brug af 

hinanden, det tværsektorielle samarbej- 

de og samarbejdet med forældrene  
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De understøttende funktioners akti- 

viteter skulle rettes mod udvikling af 

både det såkaldte almene område og 

det såkaldt særlige område, og der 

skulle være opmærksomhed overfor 

både almene og særlige problemstillin- 

ger Hensigten var at lade det almene 

og det særlige område inspirere hinan- 

den gensidigt og gøre afstanden mel- 

lem dem mindre (Nielsen et al , 2014 

og Hansen, 2014)  

Dette skete bl a ved kvalificering af 

vejledernes systematiske anvendelse af 

observation/dataindsamling, refleksion 

og analyse, planlægning af pædagogisk 

intervention på baggrund af teoretisk 

og empirisk underbyggede metoder, ud- 

vikling af en inkluderende samarbejds- 

kultur samt evaluering og justering  

 

3. Kompetenceudviklingsforlø

bet Forløbet blev som nævnt rettet 

mod kommunens understøttende 

funktio- ner; PPR-psykologer, 

inklusionsvejle- dere, læsevejledere, 

pædagogiske kon- sulenter og 

trivselscoaches m v  

 
Hovedsigtet med forløbet var 

1) at kvalificere de understøttende 

funktioner i forhold til at være syn- 

lige og kompetente ressourceperso- 

ner og sparringspartnere for lærere 

og pædagoger, og 
2) sammen med lærere og pædagoger 

at udvikle konkrete metodiske til- 

gange til at skabe udviklende læ- 

ringsmiljøer, og 
3) at kvalificere de understøttende 

funktioner i at fungere som både 

konsulenter og aktive deltagere i ud- 

viklende processer, dvs have en rol- 

le, der rækker ud over det indirekte 

arbejde  

Kompetenceudviklingsforløbet bestod 

af to ben; undervisning og supervision 

til de understøttende funktioner samt 

konkrete vejledningsforløb med hen- 

blik på at skabe sammenhæng mellem 

teori og praksis  
De understøttende funktioner gen- 

nemgik et 11 dages undervisnings- og 

supervisionsforløb med 11 undervis- 

ningsdage, gruppevis supervision i 

form af videokonferencer samt mono- 

faglig supervision Undervisning og su- 

pervision blev varetaget af klinisk psy- 

kolog og Ph D Jørn Nielsen og centre- 

rede sig om følgende temaer: 

• rolle og funktion som understøttende 

funktion 
• genstanden for understøttende syste- 

mers arbejde 
• inklusion som fælles og visionær opgave 
• etablering af kontakt, kontrakt og fæl- 

les ejerskab; refleksion i praksis 
• lederskab af reflekterende og udviklen- 

de processer 
• hvorledes skaffe en position, som lærere 

og pædagoger vil benytte sig af? 
• betydningen af teamets samarbejde og 

samarbejdet med forældrene 
• didaktisk og metodisk kompetence; 

hvad virker i praksis? 
• observationsmetoder 
• implementering af virksomme metoder 
• evalueringsformer 

 
Sideløbende med undervisning og su- 

pervision gennemførte de understøt- 

tende funktioner konkrete vejlednings- 

forløb med lærer- og pædagogteams 

udvalgt af lokale ledere og afdelingsle- 

dere Lederne var af forvaltningen bedt 

om at udvælge lærerteams, der som 

udgangspunkt var velfungerende ud 

fra et ønske om at kunne beskrive og 
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udvikle principper for hensigtsmæssige 

vejledningsforløb og –processer under 

de bedst mulige betingelser  

De understøttende funktioner var 

opdelt i mindre vejleder-grupper på 

tværs af faglighed og organisatorisk 

placering Hvert vejlederteam blev til- 

delt 1-2 lærer- og pædagogiske teams 

fra en lokal skole eller daginstitution, 

som de skulle etablere et vejlednings- 

forløb med  

Efter et “kick-off”- seminar startede 

kompetenceudviklingsforløbet i august 

2014, hvorefter de understøttende funk- 

tioners vejledningsforløb med de lokale 

lærer-/pædagogteams påbegyndte på 

initiativ fra vejlederne De understøt- 

tende funktioner fik mulighed for at 

drøfte erfaringer og udfordringer fra 

vejledningsforløbet i supervision og på 

undervisningsdagene med henblik på at 

kvalificering af vejledningsforløbene  

 

4. Metode 

Nærværende evaluering af kompeten- 

ceudviklingsforløbet er baseret på en 

mixed method-tilgang, hvor data fra 

kvalitative interviews kombineres med 

data fra kvantitative spørgeskemaer 

De kvalitative og kvantitative spørgs- 

mål er besvaret af både lærere/pæda- 

goger, men også af deres tilknyttede 

vejledere (som alle deltog i kompeten- 

ceudviklingsforløbet) samt lærernes/ 

pædagogernes ledere Alle tre mål- 

grupper er blevet bedt om at vurdere 

lærernes/pædagogernes udbytte af vej- 

ledningsforløbene  

6 vejlederteams (22), 6 lærer-/pæda- 

gogteams (24 lærere/pædagoger) og 7 

ledere blev udvalgt af forvaltningen til 

at deltage i kvalitative fokusgruppein- 

terviews af 1-1,5 times varighed Disse 

 

 

 

 

 
interviews blev organiseret gennem en 

semistruktureret interviewguide  

Efter gennemførelsen af de kvalitati- 

ve interviews blev enslydende kvanti- 

tative spørgeskema udsendt til alle tre 

målgrupper I analysen vil spørgsmåle- 

ne gennemgås enkeltvis  

Spørgeskemaet blev udsendt til 35 

vejledere (svarprocent: 69%) og 23 le- 

dere (svarprocent: 61%) Derudover 

blev spørgeskemaet sendt ud til de 43 

involverede lærere/pædagoger Lærer- 

nes/pædagogernes svarprocent lå ved 

deadline på ca 25% Da netop lærer- 

nes/pædagogernes oplevelse af forløbet 

var centralt, ønskede vi en højere svar- 

procent og valgte derfor at genudsende 

spørgeskemaet Herefter blev svarpro- 

centen hævet til ca 33% Det blev vur- 

deret, at svarprocenten ikke ville stige 

væsentligt ved en 3 udsendelse  

For alle tre grupper gælder, at det 

ikke nødvendigvis er de samme perso- 

ner, der har afgivet de kvantitative og 

de kvalitative data  

 

Databehandling 

Udgangspunktet for databehandlingen 

har været en induktiv tilgang til for- 

tolkning af de kvalitative data samt til 

forbindelsen mellem det kvalitative og 

kvantitative materiale Samtidig byg- 

ger nærværende artikel også på en 

forskningstradition, hvor det ses som 

uundgåeligt, at evaluator bærer egne 

ideer, perspektiver og forforståelser 

med ind i fortolkningen af data Dette 

aspekt forstås mere som en præmis 

end en fejlkilde  

Vi har forsøgt at kvalificere vores 

fortolkning ved at kombinere kvalitati- 

ve data med kvantitative De kvantita- 

tive spørgsmål er alle ’gentagelser’ af 
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spørgsmål fra de kvalitative inter- 

views Triangulering er valgt for at un- 

derbygge validiteten af resultaterne i 

evalueringen  

De kvalitative data er behandlet 

gennem meningsanalyse og sprogana- 

lyse (Kvale & Brinkmann, 2009) Mere 

specifikt har vi anvendt særligt åben 

kodning til analyse, undersøgelse, 

sammenligning, begrebsliggørelse og 

kategorisering af data, samt menings- 

kondensering, der henviser til, at un- 

dersøgeren oversætter interviewperso- 

nernes udtalelser til kortere formule- 

ringer  

De kvalitative data er fortolket på 

baggrund af et ønske om ikke alene at 

lave en gradueret tilfredshedsvurde- 

ring af forløbet, men snarere at forstå, 

hvilke faktorer, der har haft betydning 

for forløbets udvikling og udbytte For- 

målet med nærværende evaluering er 

at lære: – ikke kun hvorledes de invol- 

verede parter scorer forløbet, men også 

hvilke faktorer, der har betydning for 

forløbet Og dermed også betydning for 

inklusionen  

 

5. Evaluering af forløbet – 

kvalitative og kvantitative data 

På baggrund af de kvalitative og kvan- 

titative data forsøger vi i dette afsnit 

at svare på, hvorvidt kompetenceud- 

viklingsforløbet for vejlederne har ind- 

virket på lærernes/pædagogernes prak- 

sis og udvikling Kapitlet er opdelt i 4 

afsnit, der hver især repræsenterer de 

temaer, som evalueringsdeltagerne 

(lærere/pædagoger, vejledere og ledere) 

blev bedt om at forholde sig til: didak- 

tik, samarbejde, inklusionsforståelse 

og vejledningsmuligheder Hvert afsnit 

er opdelt i tre underafsnit: 

1 Forfatternes introduktion af tema- 

ets vigtighed for arbejdet med at 

skabe udviklende læringsmiljøer 

2 Deltagernes evaluering af temaet 

3 Forfatternes analyse og refleksio- 

ner over denne besvarelse  

 
Efter gennemgangen af disse centrale 

temaer fremsættes i kap 6 evalue- 

ringsdeltagernes egne refleksioner 

over forløbet, samt ideer til fremtidig 

indsats vedrørende praksisnær spar- 

ring og vejledning  

Inden en nærmere gennemgang af 

de konkrete resultater, fremsættes 

først den overordnede linje i evaluerin- 

gen  

 

Overordnede resultater 

Når man samler alle tre grupper af 

evalueringsdeltagernes kvantitative 

svar på alle evalueringens spørgsmål 

vedrørende lærernes/pædagogernes ud- 

vikling tegner følgende billede sig: 

 

Deltagernes gennemsnit- lige 

vurdering af lærernes/ 

pædagogernes udvikling på 

baggrund af forløbet: 

Ingen 

grad 

Pct. 

I ringe 

grad 

Pct. 

Nogen 

grad 

Pct. 

I højere 

grad 

Pct. 

I meget 

høj grad 

Pct. 

Ubs. 
 

Pct. 

Lærerne/pædagogerne 9% 28% 37% 18% 1% 7% 

Vejlederne 2% 15% 36% 27% 6% 15% 

Lederne 4% 29% 29% 16% 1% 20% 

Gennemsnit 5% 24% 34% 20% 3% 14% 
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De kvantitative tal reflekterer de gene- 

relle linjer i de kvalitative data Ind 

imellem ses forskelle i de kvalitative og 

kvantitative resultater Det kan hænge 

sammen med, at det ikke nødvendigvis 

er de samme evalueringsdeltagere, der 

har ytret sig kvantitativt som kvalita- 

tivt  

Evalueringens kvantitative data vi- 

ser således, at deltagerne overordnet 

oftest vurderer, at der er sket “nogen 

grad” af udvikling hos lærerne/pæda- 

gogerne på baggrund af vejledernes 

kompetenceudviklingsforløb  

18% af lærernes/pædagogernes svar 

på de forskellige spørgsmål vedrø- 

rende deres egen udvikling placeres i 

kategorien “højere grad” af udvikling 

Dernæst placeres gennemsnitlig 37% 

af svarene i kategorien “nogen grad” af 

udvikling og gennemsnitlig 28% i kate- 

gorien “ringe grad” af udvikling Læ- 

rerne/pædagogerne beskriver overve- 

jende i de kvalitative interviews, at de- 

res udbytte af forløbet har været enten 

ikke eksisterende eller under det for- 

ventelige Dog fremhæves også af flere 

lærere/pædagoger, at der på forskellige 

områder er sket centrale, positive ud- 

viklinger hos dem selv, hos enkelte 

børn og i samarbejdet med eksterne 

samarbejdspartnere som konsekvens 

af forløbet  

Lederne vurderer overordnet i de 

kvantitative data, at forløbet har skabt 

udvikling hos lærerne/pædagogerne i 

“nogen grad” eller i “mindre grad” En 

leder giver i det kvalitative interview 

udtryk for, at en “cost-benefit analyse” 

falder negativt ud “Der er brugt for 

mange ressourcer ift. hvad der er kom- 

met ud af projektet. Det har kostet 

mange timer i møder for ledere, lærere, 

 

 

 

 

 
vejledere og psykologer.” Hovedvægten 

af ledere støtter dette udsagn Dog 

fremhæves i det kvalitative interview, 

at visse ledere oplever der er sket ud- 

vikling bl a i forhold til lærernes åben- 

hed for vejledning og inkluderende 

tænkning  

Sammenlignet med lærernes/pæda- 

gogernes og ledernes vurdering af læ- 

rernes/pædagogernes udvikling vurde- 

rer vejlederne gennemsnitligt, at der 

er sket væsentlig højere grad af udvik- 

ling hos lærerne/pædagogerne 69% af 

vejledernes hyppigste svar falder i ka- 

tegorierne “nogen grad”, “højere grad” 

eller “meget høj grad” af udvikling 

Også i de kvalitative interviews giver 

vejlederne overordet positive evalue- 

ringer af lærernes/pædagogernes ud- 

vikling  

Denne forskel mellem de tre grup- 

pers evaluering kan have flere årsager 

At vejlederne på et overordnet plan ra- 

ter lærernes/pædagogernes udvikling 

mere positivt end de selv og lederne 

gør, kan hænge sammen med, at vejle- 

derne indirekte vurderer deres eget ar- 

bejde, når de scorer lærernes/pædago- 

gernes udvikling, og at dette skaber en 

positiv bias  

Endelig kan man også diskutere, 

hvorvidt selvrapportering, hvilket nær- 

værende evaluering er for lærernes/ 

pædagogernes vedkommende, reflekte- 

rer den reelle udvikling Muligvis har 

vejlederne blik for forandringer hos læ- 

rerne/pædagoger, som er skjult for læ- 

rerne/pædagogerne selv Lederne frem- 

hæver i undersøgelsen, at de ikke 

“hands-on”-fornemmelse af lærernes/ 

pædagogernes udvikling på baggrund 

af forløbet I modsætning hertil har 
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vejlederne fulgt lærernes/pædagoger- 

nes udvikling på nært hold  

Senere i nærværende evalueringsar- 

tikel vil det fremgå, at både lærer/pæ- 

dagoger og ledere ved både opstart og 

implementering af forløbet har oplevet 

frustration over processen De peger på 

manglende ejerskab, samt bekymring 

over politikernes igangsættelse af nye 

initiativer -men manglende priorite- 

ring af tid til implementering Dette 

kan også tænkes at skabe en negativ 

bias i ledernes og lærernes/pædagoger- 

nes evaluering af forløbets resultater  

Som det vil vise sig i evalueringen er 

transformeringen af understøttende 

funktioners kompetencer til konkrete 

vejledningsforløb med udbytte for pæ- 

dagogisk personale under alle omstæn- 

digheder ikke en enkel og lineær pro- 

ces I det følgende gennemgås evalue- 

ringsdeltagernes vurderinger nærme- 

re, og forfatterne vil løbende fremsætte 

perspektiverende refleksioner over re- 

sultaterne  

 

Didaktik 

Forskning (se eksempelvis Nielsen, 

2014) viser, at udvikling og implemen- 

tering af didaktiske færdigheder un- 

derstøtter og samtidig er forudsætning 

for udviklingen af inkluderende læ- 

ringsmiljøer Derfor spørges der i un- 

dersøgelsen til, hvorvidt der er sket en 

udvikling i lærernes/pædagogernes di- 

daktiske kompetencer 

Lærernes/pædagogerne, vejlederne og 

ledernes kvantitative evaluering heraf 

fordeles som nedenstående skema: 

 
30% af lærerne/pædagogerne svarer 

således, at der i forhold til didaktisk 

kompetence er sket udvikling “i højere 

grad” 26% svarer “i nogen grad”, og 

26% svarer “i ringe grad” I de kvalita- 

tive interviews giver størstedelen af 

lærerne/pædagogerne udtryk for, at de- 

res didaktiske kompetencer ikke har 

udviklet sig på baggrund af forløbet 

Særligt to lærere giver i de kvalitative 

interviews dog udtryk for at have ople- 

vet en udvikling i deres didaktiske 

kompetencer Én fremhæver særligt 

klasseledelse: “Jeg har fået en skærpet 

opmærksomhed på klasseledelse. Jeg 

tænker over, hvem der er i klassen i dag 

og hvad det betyder for min måde at 

strukturere dagen. Den opmærksomhed 

er kommet ved, at der blot er kommet 

fokus på børnene. Ikke gennem konkre- 

te råd eller perspektiver.” En anden 

fremhæver, at han har fået “nogle små, 

konkrete ideer”, som han har prøvet af i 

praksis Det har for ham haft værdi, at 

få udefrakommende hjælp til “at gøre 

noget andet”. 

 
 

I hvilken grad har forløbet skabt 

en hensigtsmæssig udvikling i læ- 

rernes/pædagogernes didaktiske 
kompetencer? 

Ingen 

grad 

Pct. 

I ringe 

grad 

Pct. 

Nogen 

grad 

Pct. 

I højere 

grad 

Pct. 

I meget 

høj grad 

Pct. 

Ubs. 

 
Pct. 

Lærere/pædagoger 13% 26% 26% 30% 0% 4% 

Vejledere 4% 21% 38% 21% 0% 17% 

Ledere 7% 29% 43% 7% 0% 14% 
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Hos vejlederne rates primært, at der er 

sket “nogen grad” af udvikling af læ- 

rernes/pædagogernes didaktiske kom- 

petencer I de kvalitative interviews 

vurderer vejlederne oftest, at der ikke 

var sket en væsentlig udvikling på om- 

rådet Enkelte vejledere fremhæver 

dog, at nogle lærere har udviklet deres 

repertoire og muligheder for at skabe 

en undervisning, der i højere grad imø- 

dekommer børn på kanten af fælles- 

skabet  

Lederne giver en lidt dårligere ra- 

ting af lærernes/pædagogernes didakti- 

ske kompetencer 43% svarer “nogen 

grad” og 29% svarer i “ringe grad”  I 

det kvalitative interview fremhæver le- 

derne dog, at de ikke synes, de kan be- 

svare dette spørgsmål kvalificeret pga 

manglende “hands-on” fornemmelse  

Evalueringen underbygger opfattel- 

sen af, at tilegnelse, udvikling og im- 

plementering af didaktiske kompeten- 

cer er en central, men langt fra entydig 

og lineær proces Kompetenceudvikling 

finder sted i et komplekst felt Didakti- 

ske kompetencer udvikles i en reflekte- 

ret praksis og som processer under ind- 

flydelse af mange aktører og fællesska- 

ber Et kompetenceudviklingsforløb 

som det her beskrevne kan bidrage til 

og facilitere disse processer Svarene 

antyder, at opfølgning er påkrævet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde 

 

Internt samarbejde 
I oversigter fra bl a Larsen et  al 

(2014) og Hansen et al (2014) fremgår 

det, at udvikling og kvalificering af det 

interne samarbejde blandt pædagogisk 

personale er afgørende for etablering 

af udviklende og inkluderende lærings- 

miljøer Derfor spørges i undersøgelsen 

til udvikling af det interne samarbejde  

Lærernes/pædagogerne, vejlederne 

og ledernes kvantitative evaluering 

heraf ses i ovenstående skema: 

 
Ca ²/3 dele af lærerne/pædagogerne 

svarer, at der er sket “højere grad” eller 

“nogen grad” af udvikling i forhold til 

samarbejde med kollegaer. Dette går 

også igen i de kvalitative interviews, 

hvor flere lærere/pædagoger fremhæ- 

ver, at det interne samarbejde i teamet 

er blevet styrket Her fremhæves, at 

vejledningsforløbet har bidraget til fæl- 

les forståelser og forholdemåder, og at 

de har lært hinanden at kende på nye 

måder  

Også ca ²/3 dele vejlederne finder, at 

der er sket “højere grad” eller “nogen 

grad” af udvikling i det interne samar- 

bejde i det enkelte lærere-/pædagog- 

team I de kvalitative interviews vurde- 

res det af vejlederne overvejende, at for- 
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I hvilken grad har forløbet 

skabt en hensigtsmæssig 

udvikling i lærernes/pæda- 

gogernes samarbejde med 
deres kollegaer? 

Ingen 

grad 

 
Pct. 

I ringe 

grad 

 
Pct. 

Nogen 

grad 

 
Pct. 

I højere 

grad 

 
Pct. 

I meget 

høj grad 

 
Pct. 

 

Ubs. 
 

 
Pct. 

Lærere/pædagoger 9% 26% 43% 17% 0% 4% 

Vejledere 0% 21% 46% 21% 0% 12% 

Ledere 7% 36% 29% 7% 0% 21% 

 



 

 

 

 

 

løbet har haft en positiv betydning for 

lærernes/pædagogernes interne samar- 

bejde Her fremhæves, at forløbet har 

bidraget til en fælles forståelse og kend- 

skab til hinandens kompetencer  

I forhold til det interne samarbejde i 

teamet vurderer lederne primært, at 

der er sket “ringe grad” eller “nogen 

grad” af udvikling I det kvalitative in- 

terview udtrykker lederne også her, at 

de har svært ved at vurdere dette, da de 

ikke har “hands-on”-fornmmelse med, 

hvad der er sket i løbet af forløbet Én le- 

der fremhæver, at teamets interne sam- 

arbejde har fået et løft En anden frem- 

hæver, at kommunikationen på tværs af 

årgangen er bedret via deltagelsen i for- 

løbet: at et fælles sprog er udviklet  

Evalueringen viser, at et kompeten- 

ceudviklingsforløb som det her be- 

skrevne kan kvalificere det interne 

samarbejde  

 
Eksternt samarbejde 
I oversigter fra bl a Nielsen et al 

(2014) og Larsen et al (2014) fremgår 

det, at udvikling og kvalificering af det 

eksterne samarbejde er afgørende for 

etablering af udviklende og inklude- 

rende læringsmiljøer Lærernes/pæda- 

gogernes, lederenes og vejledernes 

kvantitative vurdering lærernes/pæda- 

gogernes udvikling i samarbejde med 

eksterne instanser fordeler sig således: 

Omkring samarbejde med eksterne sam- 

arbejdspartnere svarer 13% af lærerne/ 

pædagogerne, at der er sket “højere 

grad” af udvikling, 48%, at de “i nogen 

grad” har oplevet en hensigtsmæssig 

udvikling og 22% vurderer, at der er 

sket “ringe grad” af udvikling på dette 

område De kvalitative interviews viser 

en tendens hos lærerne/pædagogerne til 

i endnu højere grad at fremhæve en 

hensigtsmæssig og positiv udvikling i 

samarbejdet med eksterne samarbejds- 

partnere Her fremhæves, at de under- 

støttende funktioner er blevet mere 

synlige, tydelige og tilgængelige Andre 

fremhæver, at de nu på nye måder vil 

indtænke muligheden af ekstern hjælp 

og sparring “For første gang har jeg 

gjort brug af en læringskonsulent, fordi 

de pludselig er blevet synlige – jeg vidste 

ikke, de var der!” 
Også vejlederne vurderer, at der 

overvejende er sket en “højere grad” el- 

ler “nogen grad” af udvikling i forhold 

til lærernes/pædagogernes samarbejde 

med eksterne samarbejdspartnere”, 

hvilket ligeledes går igen i de kvalitati- 

ve interviews  
Evalueringen viser, at der gennem et 

kompetetenceudviklingsforløb som det 

her beskrevne er muligt at skabe be- 

vægelse og udvikling i samarbejdet 

mellem pædagogiske personale og eks- 

terne støttefunktioner Med reference 

 

I hvilken grad har forløbet skabt 

en hensigtsmæssig udvikling i 

lærernes/pædago- gernes 

samarbejde med eks- 
terne samarbejdspartnere? 

Ingen 

grad 

 
Pct. 

I ringe 

grad 

 
Pct. 

Nogen 

grad 

 
Pct. 

I højere 

grad 

 
Pct. 

I meget 

høj grad 

 
Pct. 

Ubs. 
 

 
Pct. 

Lærere/pædagoger 9% 22% 48% 13% 4% 4% 

Vejledere 0% 21% 29% 29% 8% 12% 

Ledere 0% 50% 7% 21% 0% 21% 
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til det paradoks, der startede projektet, 

ses her en nævneværdig udvikling som 

resultat  

 
Samarbejde med eleverne 
Bl a Nielsen et al (2014) påpeger be- 

tydningen af samarbejdet mellem pæ- 

dagogisk personale og eleverne for at 

udviklende og inkluderende læringsmil- 

jøer kan etableres I undersøgelsen vur- 

derer lærere/pædagoger, ledere og vejle- 

dere kvantitativt udvikling af lærernes/ 

pædagogernes samarbejde med elever- 

ne således (se overnstående skema): 

 
22% af lærernes/pædagogernes op- 

lever, at deres samarbejde med børne- 

ne har udviklet sig i “højere grad” 48% 

svarer, at forløbet har skabt “nogen 

grad” af udvikling i deres samarbejde 

med børnene og 22% svarer i “ringe 

grad” I de kvalitative interviews er 

udvikling i relation til eleverne, sam- 

men med samarbejdet med eksterne 

samarbejdspartnere, dét udviklings- 

punkt, hvor lærerne/pædagogerne op- 

lever størst udvikling på baggrund af 

forløbet Flere fremhæver, at dét at få 

talt om enkelte børn og få nye perspek- 

tiver fra kollegaer og vejledere, har bi- 

draget til en styrket relation til enkelte 

børn Det fremhæves også, at nogle læ- 

rere har fået “konkrete redskaber til 

håndtering af visse børn”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80% af vejlederne vurderer, at der er 

sket “højere grad” eller “nogen grad” af 

hensigtsmæssig udvikling i lærernes/ 

pædagogernes samarbejde med børne- 

ne Mange vejledere fremhæver i de 

kvalitative interviews, at de ser reelle 

forandringer i visse læreres/pædagogers 

relation til børnene De fremhæver sær- 

ligt, at dette er sket på baggrund af en 

ny forståelse af børnene samt udvikling 

af ideer til nye handlemuligheder; ek- 

sempelvis en mere imødekommende til- 

gang til barnet/børnene  

Evalueringen viser, at forløbet har 

medvirket til højere grad af samarbej- 

de med eleverne Samtidig ses, at der 

her er tale om en bevægelse, hvor der 

er plads til fortsat udvikling  

 
Samarbejde med forældrene 
Hansen et al (2014) påpeger vigtighe- 

den af samarbejdet mellem skole og 

forældre, samtidig med at de påpeger, 

at samarbejdet er fyldt med dilemmaer 

og paradokser, at det langt fra altid er 

præciseret og ofte behæftet med mang- 

ler – hvilket må siges at kunne have en 

hæmmende effekt for udvikling og 

etablering af udviklende og inklude- 

rende læringsmiljøer  

I undersøgelsen vurderer undersø- 

gelsesgrupperne kvantitativt, at sam- 

arbejdet mellem forældre og lærere/ 

pædagoger har udviklet sig således: 
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I hvilken grad har forløbet skabt en 

hensigtsmæssig udvikling i 

lærernes/pædagogernes samar- 

bejde med eleverne? 

 
Ingen 

grad 

 
Pct. 

 
I ringe 

grad 

 
Pct. 

 
Nogen 

grad 

 
Pct. 

I hø- 

jere 

grad 

Pct. 

I me- 

get 

høj 

grad 
Pct. 

 
 

Ubs. 
 

 
Pct. 

Lærere/pædagoger 4% 22% 48% 22% 0% 4% 

Vejledere 0% 4% 42% 38% 4% 12% 

Ledere 7% 14% 43% 14% 0% 21% 

 



 

 

 

 

 

 
I hvilken grad har forløbet skabt 

en hensigtsmæssig udvik- ling i 

lærernes/pædagogernes 
samarbejde med forældrene? 

Ingen 

grad 

Pct. 

I ringe 

grad 

Pct. 

Nogen 

grad 

Pct. 

I højere 

grad 

Pct. 

I meget 

høj grad 

Pct. 

Ubs. 

 
Pct. 

Lærere/pædagoger 4% 48% 30% 9% 0% 9% 

Vejledere 8% 33% 25% 21% 0% 12% 

Ledere 7% 36% 14% 21% 0% 21% 

 

I både de kvantitative og kvalitative 

data vurderer lærerne/pædagogerne 

overvejende, at der er sket “ringe grad” 

af udvikling i samarbejdet med foræl- 

drene Enkelte lærere fremhæver dog i 

de kvalitative interviews, at forældre- 

samarbejdet er blevet styrket Her har 

man arbejdet aktivt med forældrene 

bl a  igennem  fælles  forældremøder 

I vejledernes kvantitative evalue- 

ring ses, at den største gruppe af vejle- 

dere vurderer, at der er sket “ringe 

grad” af udvikling i lærernes/pædago- 

gernes samarbejde med forældrene. 

Dog vurderer næsten halvdelen af vej- 

lederne, at der er sket “nogen grad” el- 

ler “høj grad” af udvikling I de kvalita- 

tive interviews vurderes lærernes/pæ- 

dagogernes udvikling i forhold til for- 

ældresamarbejde at være blevet væ- 

sentlig styrket som konsekvens af for- 

løbet Et team beretter, hvordan lærere 

har fået igangsat forældremøder og an- 

det, der har styrket fællesskabet mel- 

lem forældrene indbyrdes og mellem 

forældre og skole  

Lederne rater generelt alle spørgs- 

målene om samarbejde som, at der er 

sket “nogen grad” af udvikling eller 

“ringe grad” I det kvalitative interview 

fremhæver imidlertid særligt to ledere, 

at kompetenceudviklings-forløbet  på 

de pågældende lederes skole har skabt 

en stor forandring i forhold til foræl- 

dresamarbejde I det ene tilfælde bad 

lederen om, at forældresamarbejdet 

skulle i fokus i forløbet  

Evalueringen viser, at samarbejdet 

med forældrene er et centralt, men i 

mange tilfælde stadig uopdyrket områ- 

de Dataindsamlingen viser, at det frem- 

over kan være påkrævet med et ekspli- 

cit fokus og bevidst arbejde hermed  

 

Inklusionsforståelse 

Adspurgt hvorvidt lærerne/pædagoger, 

lederne og vejlederne oplever, at læ- 

rerne/pædagogerne har udviklet deres 

forståelse af inklusion, som resultat af 

forløbet, fordeler de kvantitative svar 

sig således: 

 

I hvilken grad har forløbet bi- 

draget til en ændret forståel- se 

af inkluderende processer 
hos lærerne/pædagogerne? 

Ingen 

grad 

Pct. 

I ringe 

grad 

Pct. 

Nogen 

grad 

Pct. 

I højere 

grad 

Pct. 

I meget 

høj grad 

Pct. 

Ubs. 

 
Pct. 

Lærere/pædagoger 9% 30% 43% 13% 0% 4% 

Vejledere 4% 8% 46% 21% 4% 17% 

Ledere 7% 21% 36% 14% 0% 21% 
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13% af lærerne/pædagogerne vurde- 

rer, at der er sket en udvikling i “høje- 

re grad” i deres egen forståelse af in- 

kluderende processer 43% svarer, at 

det har skabt “nogen grad” af udvik- 

ling, og 30% svarer, at forløbet i “ringe 

grad” har skabt en udvikling i deres 

forståelse af inkluderende processer  

13% svarer, at forløbet i “højere grad” 

har bidraget til forståelsen af, hvad der 

skal til for at børn kan indgå i fælles- 

skaber 26% svarer i “nogen grad”, og 

39% svarer, at der er sket “ringe grad” 

af udvikling i deres forståelse  
I tråd med denne evaluering frem- 

hæver mange lærere/pædagoger i de 

kvalitative interviews, at de har savnet 

et højere grad af fokus på inklusion i 

vejledningerne Andre beskriver, at 

forløbet har resulteret i et mere inklu- 

derende klassemiljø  

I de kvantitative data fremgår det, 

at 21% af vejlederne vurderer, at læ- 

rerne/pædagogerne “i højere grad” har 

udviklet deres forståelse for inklude- 

rende processer 46% svarer, at der er 

sket “nogen grad” af udvikling, mens 

kun 8% svarer “ringe grad” af udvik- 

ling Næsten samme kvantitative for- 

deling gør sig gældende, når vejlederne 

skal vurdere lærernes/pædagogernes 

udvikling i deres syn på, hvad der skal 

til for, at børn kan indgå i fællesskabet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dette billede stemmer overens med 

vejledernes kvalitative interviews, 

hvor mange vejledere påpeger, at der 

er sket øget inklusion som konsekvens 

af forløbet, og at lærerne/pædagogerne 

har udviklet deres forståelse for inklu- 

derende processer Dette har, som vej- 

lederne ser det, udmøntet sig i eksem- 

pelvis øget elevinvolvering, bl a gen- 

nem selvevaluering, øget deltagelse i 

klasseundervisningen af enkelte børn, 

og at lærerne/pædagogerne i højere 

grad “har fået øje på børns stemme”. I 

de forløb, hvor vejlederne oplever, at 

lærerne/pædagogerne har fået et æn- 

dret syn på visse børn, ser vejlederne, 

at lærerne får ny interesse for barnet 

og “tænker barnet mere ind”. Det er li- 

geledes flere vejlederes oplevelse, at 

forløbet har bidraget til et mere indle- 

vende og mindre stigmatiserende sprog 

om barnet/børnene  

En enkelt leder oplever, at forløbet 

har givet lærerne/pædagogerne et mere 

udviklende syn på inklusion Forløbet 

har været med til at understøtte et fæl- 

les grundsyn lærerne imellem: “Det har 

nok været godt, at lærerne har set en psy- 

kolog, trivselsvejleder og inklusionsvejle- 

der har været afstemt med samme 

grundsyn på nogle ting, eksempelvis at 

alle elever er alles ansvar, og at vi foku- 

serer på fællesskaber frem for individer.” 
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I hvilken grad har forløbet 

udviklet lærernes/pædago- 

gernes syn på, hvad der skal til 

for at børn kan indgå i fæl- 
lesskabet? 

Ingen 

grad 

 
Pct. 

I ringe 

grad 

 
Pct. 

Nogen 

grad 

 
Pct. 

I højere 

grad 

 
Pct. 

I meget 

høj grad 

 
Pct. 

Ubs. 
 

 
Pct. 

Lærere/pædagoger 13% 39% 26% 13% 0% 9% 

Vejledere 0% 8% 46% 25% 4% 17% 

Ledere 0% 29% 36% 14% 0% 21% 

 



 

 

 

 

 

En anden leder har set en udvikling 

i forhold til, at visse elever kommer 

mere i skole, og at lærerne har er- 

kendt, at det er deres opgave at reage- 

re på, når børn er fraværende og ikke 

er inkluderet “De fik gode ideer – mest 

i starten – ift. hvordan man kan få 

klassen til at fungere”. Det fremhæves 

af flere ledere, at lærerne/pædagogerne 

er blevet mere bevidste om relationer- 

nes betydning  
36% af lederne vurderer i de kvanti- 

tative interview, at der er sket “nogen 

grad” af udvikling i forhold til lærernes 

syn på inkluderende processer Ligele- 

des svarer 36%, at der er sket en ud- 

vikling i lærernes forståelse af, hvad 

der skal til for, at børn kan indgå i fæl- 

lesskaber  

Her ses en tydelig forskel i lærernes/ 

pædagogerne og vejledernes vurdering 

af lærernes/pædagogernes udvikling i 

inklusionsforståelse Denne forskel kan 

på baggrund af de kvalitative inter- 

views forstås som, at vejlederne lægger 

vægt på de udviklinger, der er sket, 

hvorimod lærerne/pædagogernes vigtig- 

ste pointe er, at de ville ønske, der var 

sket mere, -at der havde været endnu 

mere fokus på inklusionsprocesser  

 

Vejledningsmuligheder 

Udgangspunktet for forløbet i Vording- 

borg kommune var, at lærerne/pædago- 

gerne havde efterspurgt vejledning, 

støtte og rådgivning i forbindelse med 

at skabe inkluderende miljøer Derfor 

fandt vi det centralt at undersøge, 

hvorvidt vejledningsforløbet imødekom 

dette ønske hos lærerne/pædagoger (se 

skemaerne nedenfor)  

 
Af de kvantitative tal ses det, at en 

fjerdedel af lærerne/pædagogerne 

oplevede “ingen grad” eller “ringe grad” 

af behov for vejledning inden forløbets 

opstart Over halvdelen vurderer, at de 

oplevede “nogen grad” eller “høj grad” 

af behov for vejledning Ca 50% af læ- 

rerne/pædagogerne vurderer, at forlø- 

bet i “nogen grad” eller i “højere grad” 

har imødekommet deres behov for vej- 

 
I hvilken udstrækning ople- 

vede du før forløbets opstart et 

behov for praksisnær sparring 

hos lærerne/pæda- 
gogerne? 

Ingen 

grad 

 
Pct. 

I ringe 

grad 

 
Pct. 

Nogen 

grad 

 
Pct. 

I højere 

grad 

 
Pct. 

I meget 

høj grad 

 
Pct. 

Ubs. 
 

 
Pct. 

Lærere/pædagoger 9% 17% 35% 22% 4% 13% 

Vejledere 0% 4% 12% 46% 21% 17% 

Ledere 0% 14% 29% 29% 7% 21% 
 

I hvilket omfang oplever du, at 

forløbet har imødekom- met et 

evt. behov for prak- 
sisnær sparring? 

Ingen 

grad 

Pct. 

I ringe 

grad 

Pct. 

Nogen 

grad 

Pct. 

I højere 

grad 

Pct. 

I meget 

høj grad 

Pct. 

Ubs. 

 
Pct. 

Lærere/pædagoger 13% 26% 30% 22% 0% 9% 

Vejledere 0% 12% 38% 17% 12% 21% 

Ledere 0% 36% 21% 21% 0% 21% 
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ledning Ca 40% udtrykker, at forløbet 

i “ringe grad” eller “ingen grad” har 

imødekommet behovet. 

Flere lærere/pædagoger giver i de 

kvalitative interviews udtryk for, at 

vejledningen var relevant for deres 

daglige praksis; at det gav mening i 

mere koncentreret form at forholde sig 

til deres egen daglige praksis sammen 

med kollegaerne En overvejende del 

giver i de kvalitative interviews udtryk 

for, at de ser ideen om deltagelse af en 

udefrakommende vejleder som hen- 

sigtsmæssig “Godt at have andre hove- 

der og ører. Godt at have nogle til at 

lede processen, og stille udefrakommen- 

de spørgsmål.” Langt størstedelen gi- 

ver udtryk for, at det er centralt at 

have tid til at reflektere over dagligda- 

gen og sammen med kolleger forholde 

sig til udfordringerne i den sociale og 

pædagogiske praksis Flere lærere/pæ- 

dagoger giver i de kvalitative inter- 

views udtryk for, at det var svært at 

overføre vejledning til praksis Visse 

fremhæver dog, at det lykkedes med 

hjælp fra vejlederne  

Visse lærere/pædagoger fremhæver, 

at vejledningsforløbet har givet dem 

mulighed for at “at læsse af” Det frem- 

hæves i enkelte forløb, at møderne har 

hjulpet lærere/pædagoger til at forhol- 

de sig til de vilkår, dagligdagen skaber 

for lærere/pædagoger og finde over- 

skud til at forholde sig til børnene Én 

fremhæver om hendes vejledere: “de 

har hjulpet mig med at få lukket nogle 

døre og komme videre”  

46% af vejlederne vurderer, at læ- 

rerne/pædagogerne før forløbet havde 

“højere grad” af behov for vejledning 

67% mener, at forløbet i “nogen grad”, 

“højere grad” eller “meget høj grad” har 

 

 

 

 

 
imødekommet behovet Kun 12% af 

vejlederne mener, at forløbet i “ringe 

grad” eller “ingen grad” har imødekom- 

met behovet  

De fleste vejledere giver da også i de 

kvalitative interviews udtryk for, at de 

oplever vejledningen som relevant for 

lærernes/pædagogernes praksis 

Vejlederne vurderer, at lærerne/pæda- 

gogerne har overført indholdet fra mø- 

derne til praksis  

Af lederne vurderer 67 % af 

lærerne/pædagoger, at lærerne/pæda- 

gogerne før forløbets opstart havde 

“nogen grad”, “højere grad” eller “me- 

get høj grad” af behov for vejledning 

42% mener, at vejledningsforløbet har 

imødekommet dette behov “nogen 

grad”, “højere grad” eller “meget høj 

grad” Flere ledere nævner den effekt 

af forløbet, at der er skabt “større ac- 

cept af vejledning” og en større åben- 

hed og opmærksomhed på muligheden 

af at få vejledning og sparring “Det 

har gjort en forskel, at der kom et vejle- 

derteam” En enkelt leder oplever, at 

vejledningen har gjort lærerne mere 

reflekterede, fremfor at “bare at træffe 

hurtige beslutninger”  
Disse tal viser, at både vejledere og 

ledere vurderer, at lærerne/pædagoger- 

ne i højere grad havde vejledningsbe- 

hov før forløbets opstart end lærerne/ 

pædagogerne selv vurderer Selvom 

40% af lærerne/pædagogerne vurderer, 

at forløbet ikke har imødekommet de- 

res behov, fremhæves imidlertid i de 

kvalitative interviews, at forløbet har 

relevans for lærernes/pædagogernes 

hverdag, og at de værdsætter udefra- 

kommende sparring  

Evalueringen viser, at det indled- 

ningsvise paradoks mellem ønske om 
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sparring og manglende anvendelse af 

de etablerede støttefunktioner kan 

imødekommes Således ser vi i resulta- 

terne, at samarbejdet med eksterne in- 

stanser er væsentlig forbedret Hvor- 

vidt vejledningen overkommer para- 

dokset og imødekommer lærernes/pæ- 

dagogernes behov for sparring afhæn- 

ger af, hvordan vejledningsforløbet or- 

ganiseres og tilpasses Vi vil kapitel 6, 

7 og 8 opridse faktorer, som har betyd- 

ning for, hvorvidt et vejledningsforløb 

kan overkomme paradokset og etablere 

relevant vejledning  

 

6. Evalueringsdeltagernes 

refleksioner over forløbet 

I dette afsnit belyses evalueringsdelta- 

gernes refleksioner over betydningsful- 

de faktorer i forløbet Nogle af de hyp- 

pigste udtalelser og antagelser fremlæg- 

ges sammen med undtagelser herfra  

 
Udvælgelse af teams 
Det fremhæves særligt af alle lærer-/ 

pædagogteams, at de ikke på forhånd 

havde udtrykt ønske om at være en del 

af et vejledningsforløb, men at de var 

udvalgt af deres leder Langt overve- 

jende oplever de involverede lærere/ 

pædagoger, at forløbet blev pålagt dem 

som en “skal”-opgave Flere giver ud- 

tryk for, at dette udgangspunkt har 

haft en negativ indvirkning på deres 

motivation og engagement i forløbet  

Samtidig viser de kvantitative resul- 

tater, at ca halvdelen “i nogen grad”, “i 

højere grad” og “i meget høj grad” hav- 

de et ønske på forhånd om vejledning 

Denne forskel kan ses som en forskel 

mellem generelt at ønske vejledning og 

at få pålagt et forløb her og nu  

Flere ledere fortæller, at de deler og 

understøtter lærernes/pædagogernes 

ønske om sparring, som har ligget til 

grund for forløbet, men at de som lede- 

re ikke blev inddraget som en del af at 

finde svaret på dette ønske Lederne 

oplever – ligesom lærerne/pædagoger- 

ne giver udtryk for – at projektet har 

været topstyret  

Vejlederne fremhæver det som en 

central faktor for forløbets udbytte, at 

lærernes/pædagogernes motivation fra 

start var lav Motivationen fremhæves 

som en betydningsfuld faktor både i de 

succesfulde og i de mindre succesfulde 

forløb Mange vejledere forstår den 

lave grad af motivation som netop et 

resultat af, at forløbet var pålagt det 

udvalgte team  

I visse tilfælde lykkedes det vejleder- 

ne at understøtte motivationen og en- 

gagementet hos lærerne/pædagogerne 

Én vejleder forklarer, at denne æn- 

dring i motivation bl a skyldtes, at de 

som vejledere fra start afkrævede læ- 

rernes “ja” til forløbet og fremhævede 

overfor lærerne, at forløbet var til for 

lærernes egen skyld  

 
Formål 
Langt de fleste lærere/pædagoger på- 

peger, at de både i opstarten og under- 

vejs i vejledningsforløbet var i tvivl om 

formålet med vejledningsforløbet Nog- 

le forstod forløbet som, at vejlederne 

havde brug for “prøvekaniner” til deres 

kompetenceudviklingsforløb Andre 

forstod, at forløbene havde til formål at 

få vejledere og lærere/pædagoger tæt- 

tere på hinanden  

Vejlederne beskriver, at de ligeledes 

fra starten af forløbet var usikre på 

vejledningsforløbets formål og dermed 
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også, hvordan de skulle præsentere 

forløbet for lærerne “For hvis skyld 

skal vi det her?” Flere vejledere ud- 

trykker, at deres usikkerhed i forhold 

til vejledningsforløbets formål og ram- 

mer reflekterer, at vejlederne selv har 

manglet retningslinjer og mål med 

kompetenceudviklingsforløbet: “Ram- 

men har været uklar…Hvad skal de en- 

kelte faggrupper lære?” “Er der tale om 

kompetenceløft for alle?” “Hvad er tids- 

horisonten?” “Der har bare manglet 

rammer i det hele taget.” 
De kvalitative interviews viser en 

god effekt, når vejlederne fra starten af 

forløbet selv har formuleret deres for- 

ståelse af kompetenceudviklings- og 

det konkrete vejledningsforløb  

 
Timing 
Både lærere, vejledere/pædagoger og 

ledere fremhæver som en uhensigts- 

mæssig faktor, at forløbet blev introdu- 

ceret i en tid præget af skole- og ar- 

bejdstidsreform Derudover fremhæver 

både ledere, lærere/pædagoger, at de 

først blev bekendt med at skulle delta- 

ge i vejledningsforløbet, da skoleårets 

kalender allerede var planlagt Dette 

bidrog til en frustreret opstart hos 

mange af de interviewede teams og le- 

derne Både lærere/pædagoger, vejle- 

dere og ledere fremhæver, at dette 

havde betydning for i hvilket omfang, 

og med hvilket overskud lærerne/pæ- 

dagogerne, de indgik i forløbet  

Lærere/pædagoger beskriver, at de i 

forløbet har følt sig pressede og bela- 

stede i forhold til “bare at nå primære 

opgaver”, herunder forberede undervis- 

ning Flere lærere oplevede vejlednin- 

gerne som “flødeskum”, der ramte 

skævt på deres behov Der er ligeledes 

 

 

 

 

 
flere vejlederes indtryk, at lærerne/pæ- 

dagogerne har svært ved at nå de pri- 

mære opgaver i dagligdagen, og at vej- 

ledningsforløbene derfor mere blev en 

belastning end en hjælp  

Lederne giver generelt udtryk for, at 

forløbet blev en “skal-opgave”, og at de 

ikke har haft ejerskab over projektet 

De forklarer, at projektet blev introdu- 

ceret lige inden sommerferien –efter at 

det kommende skoleår var planlagt 

“Vi havde virkelig spændt buen. Så 

kom det her projekt…spænd lige 2 cm. 

mere”. 

 
Prioritering 
Det fremgår, at den lokale ledelses 

fremlæggelse og introduktion, herun- 

der prioritering af forløbet ser ud til at 

have betydning for udbyttet Flere læ- 

rere/pædagoger beskriver, at de fra 

starten af forløbet fik indtryk af, at det 

ikke kun “blev trukket nedover hovedet” 

på dem, men også på deres ledere De 

beskriver, at ledelsen, udover at ud- 

vælge teams, samt facilitere det første 

opstartsmøde, ikke har været en aktiv 

spiller i vejledningsforløbet Flere giver 

udtryk for, at de ved forløbets opstart 

var i tvivl om ledelsens prioritering af 

netop dette vejledningsforløb kontra 

andre opgaver, og at dette påvirkede 

deres engagement Netop ledelses prio- 

ritering af projektet vurderes også af 

flere vejledere at have stor betydning 

for forløbets effekt Her fremhæves vig- 

tigheden af at afstemme ledere og vej- 

ledere i mellem, hvilken betydning 

“dette projekt har lokalt på den enkelte 

skole?” Én vejleder formulerer det som 

“et nødvendigt stykke oversættelsesar- 

bejde”. Ledelsens ejerskab over projek- 

tet synes altså at have en betydning 
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for lærernes/pædagogernes engage- 

ment  

En faktor med betydning for visse 

vejledningsforløb har været, at vejled- 

ningerne erstattede lærernes teammø- 

der, som er vigtige for planlægning af 

hverdagen og de pædagogiske kerne- 

ydelser Det udtrykker flere lærere og 

vejledere I visse tilfælde skabte dette 

frustration og en oplevelse af, at forlø- 

bet “tog noget fremfor at give noget” 

Andre lærere/pædagoger fremhæver, 

at prioriteringen af god tid til at tale 

om børnene gjorde andre møder mere 

effektive, idet de ikke “var så fyldt op 

af børnene”. Det fremhæves af lærer/ 

pædagoger som betydningsfuldt, at vej- 

ledningerne skabte rum for, at de hav- 

de tid til at tale sammen om andet end 

drift og dagligdag, nemlig om børn og 

praksis  

Lederne giver udtryk for, at forløbet 

var tidskrævende, og at det var svært 

at finde tiden I flere tilfælde blev de 

forskellige teams tid inddraget til for- 

løbet Lederne fremhæver, at dette har 

haft overvejende negativ betydning for 

lærernes engagement i forløbet  

 
Sammenhæng og konsolidering 
Både lærerne/pædagogerne og ledere 

giver udtryk for, at kommunen iværk- 

sætter mange projekter –men at der 

ikke prioriteres en konsolidering her- 

af Særligt lærerne/pædagoger giver 

udtryk for, at de gerne havde set høje- 

re grad af sammenhæng mellem dette 

og tidligere af kommunen igangsatte 

projekter Særligt lærerne/pædagoger- 

ne fremhæver, at dette har skabt de- 

motivation og frustration i forhold til 

forløbet  

Også flere vejledere giver udtryk for, 

at “der er for mange projekter i gang på 

én gang”  Her fremhæves, at lærerne 

og organisationen drænes og sammen- 

hængskraften udhules Også mange 

vejledere fremhæver en manglende 

gennemsigtighed og koordinering af 

dette forløb med andre projekter “Der 

mangler at blive bundet sløjfe på de 

mange projekter kommunen igangsæt- 

ter.” Flere vejledere påpeger, at de har 

indtryk af, at dette projekt var topsty- 

ret, og at en højere grad af inddragelse 

af lærere/pædagoger, ledere og vejlede- 

re kunne have skabt større gennemsig- 

tighed og engagement  
Det kvalitative interview med leder- 

ne viser, at det har gavnlig effekt, når 

vejledningen sammentænkes med sko- 

lernes værdier og grundlag, og når le- 

delsen tager ejerskab over projektet 

Ligeledes ses, at det har positiv effekt, 

når ledelsen tager ansvar for, at ind- 

holdet i vejledningsforløbene bliver re- 

levant og fremsætter tydelige forvent- 

ninger til, hvad vejledningen skal bru- 

ges til Én skoleleder giver udtryk for, 

at det ikke var problematisk at 

integrere projektet på skolen Her blev 

der afsat tid til at sætte projektet i 

forhold til skolens værdier og 

igangværende fokusområder  

Vejledernes refleksioner om forløbet 

peger på, at det i visse tilfælde har 

haft en gavnlig effekt på udbyttet, når 

samarbejdet med ledelsen fungerer og 

“dialogen er åben”. Nogle vejleder har 

savnet en klar defineret opgave for vej- 

ledningsforløbet fra skolens ledelse 

Andre har fundet det uhensigtsmæs- 

sigt, når ledelsen på forhånd og på veg- 

ne af teamet har defineret en problem- 

stilling Som generel tendens fremgår, 
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at kommunikation med ledelsen, for- 

ståelse af skolens visioner, ønsker, 

strategi og værdier har betydning for 

vejledningen og for vejledernes mulig- 

hed for at koble sig på lærernes/pæda- 

gogernes kontekst  

 
Vejledningens   indhold 

Rammesætningen for vejledningen vi- 

ser sig at have stor betydning for ud- 

byttet I de kvalitative interviews ses 

en sammenhæng mellem lærernes/pæ- 

dagogernes positive udbytte af forløbet 

og en klar rammesætning fra vejledens 

side Det har haft en positiv effekt, når 

vejlederne har givet klare beskrivelser 

af, hvad vejledningsrummet kan bru- 

ges til, og hvad formålet med forløbet 

er, og når der evalueres undervejs Li- 

geledes ses en positiv effekt, når dags- 

orden, opfølgning på sidste møde, ud- 

formning af konkrete nye aftaler og 

evt referat prioriteres  

De kvalitative interviews viser, at 

det har stor betydning for udbyttet af 

vejledninger, når disse bliver praksis- 

nære eks gennem observationer og op- 

følgning herpå Det har ligeledes en 

positiv indvirkning på udbyttet, når 

vejleder supplerer lærernes/pædago- 

gernes egne erfaringer med nye ideer, 

metoder og perspektiver Ligedan har 

det positiv effekt, når vejledningen bli- 

ver konkret, og der udfoldes konkrete 

ideer, således at de nye forståelser af 

børnene suppleres med ideer til nye 

handlinger, og når vejledningerne af- 

sluttes med en konkretisering af team- 

ets videre arbejde med det behandlede 

tema  

Vejledernes tilbagemelding tyder på, 

at et udbytterigt vejledningsforløb ind- 

drager lærernes/pædagogernes egne 

 

 

 

 

 
erfaringer i forhold til at “forske i egen 

praksis” og eventuelt forbinde dette 

med vejledernes egne ideer og forslag 

Praksisnære samtaler og metodeudvik- 

ling har stor betydning for forløbets 

kvalitet og lærernes udbytte Det synes 

ifølge flere vejlederes udtalelser og 

vurderinger at have gavnlig effekt, når 

vejlederne har kendskab til konkrete 

didaktiske metoder (scale-metode, ak- 

tionslæring, barometer osv ) 

Vejlederne har vurderet det betyd- 

ningsfuldt at lytte til lærernes/pædago- 

gernes optagethed og at indholdet af 

vejledningerne ligger inden for deres 

“zone for nærmeste udvikling” “Noget 

af det, vi er lykkedes med er måske, at 

vi ikke har skudt over mål, men at vi 

har mødt dem der, hvor de kunne mag- 

te det.” Ligeledes har flere vejledere 

haft fokus på “indbyggede succeser” – 

det at skabe mulighed for at lykkes- 

med afgørende betydning for udbyttet  
I størstedelen af forløbene giver læ- 

rerne/pædagogerne udtryk for, at ind- 

holdet af vejledningerne har centreret 

sig om forståelsen af det enkelte barn I 

mange tilfælde fremhæves det, at disse 

“nye forståelser” af enkelte børn har 

haft stor effekt og betydning I visse til- 

fælde har man arbejdet med forståelsen 

af det enkelte barn ved at se på barnets 

omgivelser, herunder lærerne/pædago- 

gerne selv, undervisningens rammer, 

forældrenes rolle m v Dette synes at 

have bidraget med nye handlemulighe- 

der I andre tilfælde har man arbejdet 

med en forståelse af barnet ved at gen- 

nemgå barnets diagnose eller PPV og 

gennem vejledernes psykoedukation få 

en forståelse af barnets vanskeligheder 

Dette synes at have bidraget til en stør- 

re omsorg for barnet, og en forståelse af, 
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at barnet har vanskeligheder og eksem- 

pelvis kan være under påvirkning af 

medicinskifte  

Udover at mødernes indhold ifølge 

lærernes/pædagogerne ofte centrerede 

sig om enkelte børn, beskriver visse 

teams også at have arbejdet med større 

fællesskaber og kontekster, såsom 

klasseledelse, børnefællesskaber, for- 

ældresamarbejde, klassesammenlæg- 

ning m v De kvalitative interviews 

tegner et billede af, at et fokus de bre- 

dere kontekster giver en oplevelse af 

flere handlemuligheder  

Som tidligere nævnt giver flere 

teams udtryk for, at de gerne ville 

være blevet mere inspireret under vej- 

ledningerne i forhold til de bredere 

kontekster, såsom forældresamarbejde 

og børnefællesskaber Det fremhæves 

af flere, at de kunne ønske, at forløbe- 

ne i højere grad havde fokuseret på in- 

klusion og de større børnefællesskaber 

“Det kunne have været godt, hvis det al- 

ternativt havde handlet mere om, hvor- 

dan man inkluderer ALLE. At vi fik 

nogle redskaber til, hvordan alle elever 

kan inkluderes.” Det fremhæves af vis- 

se lærere som centralt at skabe en fæl- 

les forståelse af, hvordan inklusion 

som begreb forstås De lærere, som op- 

lever, at der skete en udvikling i deres 

forståelse af inklusion henviser til, at 

denne forskel opstod på baggrund af, 

at de gennem vejledningen “har fået et 

ændret syn på nogle af børnene” og op- 

levede en bedre forståelse for børnene 

og deres eventuelle vanskeligheder 

“Man kan måske læse et barn bedre, få 

en bedre forståelse af barnet…Det bli- 

ver en mere levende størrelse for én – 

ikke et barn, der bare går forbi”. Enkel- 

te lærere/pædagoger beskriver også, at 

vejlederens besøg i klassen og dennes 

observationer havde stor betydning for 

den fælles ideudveksling om skabelsen 

af et inkluderende miljø Ligeledes 

fremhæves, at en overføring fra enkel- 

te afgrænsede problemstillinger til 

mere generel læring har positiv effekt 

på lærernes/pædagogernes udbytte  

 

7. Evalueringsdeltagernes 

opfordring 

Mange tilslutter sig ideen om at få 

praksisnær sparring af eksterne vejle- 

dere på dagligdags udfordringer “Selve 

forløbet har været en bekræftelse af, at 

vi har brug for at have det rum og den 

tid for refleksion.” Lærerne/pædagoger- 

ne opfordrer kraftigt til, at kommunen 

prioriterer, at vejledningen får tid til 

og mulighed for at blive konsolideret  
Lærerne/pædagogerne giver udtryk 

for, at de mangler ro, tid og plads til at 

løse deres primære opgaver “Det vi i 

virkeligheden mangler, er tid i hverda- 

gen til at matche de krav, der stilles til 

os. Vi mangler ro til at implementere de 

mange forandringer, der i forvejen er i 

hverdagen. Vi savner ikke tilbud fra 

kommunen til opkvalificering, men tid 

til at implementere.” 
Én lærer fortæller, at standardisere- 

de test, bl a matematisk diagnostik, 

fylder meget i hverdagen –for både 

børn og lærer Hun undrer sig over “ 

hvorfor bliver man, elever og lærere, 

ikke målt på, når inklusion lykkes?” 

Hun fremhæver, hverken børn eller læ- 

rere bliver målt på, om børnene indgår 

i fællesskabet, at alle nu kan være med 

på lejrtur m v : “Vi bliver ikke målt på, 

hvor få ekstra ressourcer, de børn nu 

kræver”  
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Visse lærere/pædagoger ønsker end- 

nu mere synlighed af eksterne samar- 

bejdspartnere De ønsker let tilgang til 

oplysning om, hvor man kan få hjælp 

Der fremsættes ligeledes ønsker fra 

fleres side om, at skolerne i højere grad 

arbejder ud fra en samlet idé –et fælles 

fundament  

Flere vejledere fremhæver et ønske 

om, at projektet fortsætter “Vording- 

borg Kommune skal ikke stoppe det her 

projekt nu: Jørn kan give meget mere 

og vi har stadig meget at lære. Vi er 

kommet godt i gang og det ville være 

synd at afslutte noget, som er så godt i 

vej.” Der opfordres til, at man ved en 

videreførelse af projektet prioriterer at 

sætte ind hos de teams, der ønsker vej- 

ledning Andre fremhæver det gavnlige 

i, at de understøttende funktioner bli- 

ver tilgængelige og kommer ind i alle 

teams for at understøtte synligheden 

Gennemgående fremhæves ønsket om, 

at samarbejdet på tværs af de under- 

støttende funktioner bevares  
Det anbefales, at de understøttende 

systemer bliver en synlig del af den or- 

ganisatoriske struktur “Vi skal være 

tilgængelige på faste tidspunkter og 

hvor lærerne er der ” “Hvis man skal 

samarbejde, skal man kunne mødes”. I 

tråd hermed fremhæves, at: “Der er be- 

hov for en stærkere organisatorisk for- 

ankring af et projekt som det her” Le- 

delsen skal prioritere, afsætte nødven- 

dig tid udvælge teams, for hvilke vej- 

ledning er relevant  
Én vejleder benævner det paradoksa- 

le i, at tiden til forældremøder er blevet 

skåret, mens dette forløb lægger op til 

et øget forældresamarbejde Der opfor- 

dres til, at man muliggør mere tid til 

 

 

 

 

 
forældresamarbejdet, idet dette aspekt 

er centralt for inklusionsarbejde  

Lederne forholder sig generelt posi- 

tivt overfor fortsat og styrket vejled- 

ning af lærerne/pædagogerne De ser 

sparringen som en støtte til lærernes 

undervisning og motivation  

 

8. Sammenfatning – 

betydningsfulde faktorer 

Udviklingen af inkluderende lærings- 

miljøer er et komplekst anliggende med 

mange aktører og aspekter Vejledning 

og sparring til pædagogisk personale 

fra understøttende funktioner er et af 

dem Denne evaluering viser, at trans- 

formeringen af understøttende funktio- 

ners kompetencer til konkrete vejled- 

ningsforløb med udbytte for pædagogisk 

personale ikke er en enkel og lineær 

proces Omsætningen af vejledningsfor- 

løb er under indflydelse af kulturelle, 

organisatoriske, teoretiske, metodiske 

og personlige forhold – samt tid  

I dette afsnit opsummeres på bag- 

grund af evalueringen vigtige faktorer 

med betydning for, hvorvidt et vejled- 

ningsforløb overkommer det omtalte 

paradoks og får etableret udviklende 

vejledning  

 
Ejerskab 
Evalueringen peger på ejerskab som en 

grundlæggende forudsætning for forlø- 

bets udbytte Ejerskabet er nødvendigt 

for at facilitere motivation og engage- 

ment I opbygningen af et ejerskab er 

inddragelse af de involverede parter 

helt centralt; både i udvikling, og im- 

plementering og gennemførelse  

Udbyttet af vejledningsforløbene af- 

hænger af, om der på forhånd eksiste- 

rer et ønske om vejledning Det synes 
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vigtigere at give vejleding til ’motivere- 

de’ teams end til såkaldt ’velfungeren- 

de’ teams  

Ligeledes har organisationens gene- 

relle tilstand stor betydning for medar- 

bejdernes motivation for og ejerskab 

over et vejledningsforløb  Tidspunkt 

for introduktion af forløbet, herunder 

hensyn til planlægning af skoleårets 

kalender, skolereform og arbejdstidsre- 

form ses som centrale forhold at tage 

højde for i organiseringen af vejled- 

ningsforløbene  

Medarbejdernes tid til at løse pri- 

mære arbejdsopgaver indvirker også 

på vejledningsforløbets udkom Hvis 

medarbejderne oplever, at vejlednings- 

møderne tager tid fra andre primære 

opgaver, kan det skabe barrierer i for- 

hold til engagement og ejerskab  

 
Sammenhæng 
Det fremgår af evalueringen som en 

central faktor, at kommunen priorite- 

rer tid til at konsolidere nye initiativer, 

herunder et evt vejledningsforløb Så- 

fremt medarbejderne oplever, at kom- 

munen sætter mange projekter i gang, 

men at sammenhæng og tid til imple- 

mentering ikke prioriteres, da kan det 

få afgørende betydning for de involve- 

rede parters engagement og ejerskab  

Hvorvidt medarbejderne oplever en 

sammenhæng mellem et kompetence- 

udviklingsforløb rettet mod vejlederne, 

vejledningsforløb rettet mod lærerne/ 

pædagogerne, andre kommunale ind- 

satser og den enkelte skoles værdier, 

visioner og strategier har ligeledes be- 

tydning for udbyttet  

Ledelsens prioritering og involvering 

Ledelsens prioritering, involvering og 

forventninger til forløbet synes at have 

indflydelse på udbyttet Det fremgår, at 

når ledelsen løbende involverer sig i vej- 

ledningen og tager ansvar for, at disse 

bliver relevante, øges udbyttet Betyd- 

ningen af ledernes inddragelse og invol- 

vering i udformningen og implemente- 

ring af et vejledningsforløb vurderes at 

kunne højne netop ledelsens lokale in- 

volvering og prioritering heraf  

 
Vejledningens form og indhold 

Evalueringen viser, at rammesætning 

for vejledningen og for de deltagende 

aktører har afgørende betydning Ty- 

delighed om både det overordnede for- 

mål og de enkelte vejledningsmøders 

formål samt tydeliggørelse af, hvad 

vejledningsrummet kan bruges til, har 

betydning for udbyttet Udformningen 

af en kontrakt for vejledningsforløbet 

kan have en afklarende effekt, såfremt 

den giver gensidig mening og bruges 

løbende Ligeledes øges udbyttet ved 

udformning af dagsorden, opfølgning 

på sidste møde og udformning af nye, 

konkrete aftaler, herunder hvad der 

skal arbejdes videre med til næste gang 

samt referat En løbende evaluering af 

vejledningens udbytte og mulighed for 

justering er også afgørende. 

En fælles teoretisk referenceramme 

og baggrundsforståelse for både lære- 

re/pædagoger og vejledere vurderes 

som betydningsfuld for udbyttet af vej- 

ledningen Her kan eksempelvis næv- 

nes fælles forståelse af begreber som 

udviklingsorienteret faglighed, kontek- 

stens og relationens betydning, social 

inklusion, didaktisk forståelse og ud- 

viklende læringsmiljøer  
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Vejledernes kompetencer vedrørende 

procesfacilitering har stor betydning 

for udbyttet Vejleder skal formå både 

at facilitere lærernes/pædagogernes 

udforskning i egen praksis men også at 

inddrage egen teori, egne erfaringer, 

ideer og forståelser  Her vurderes det 

at have betydning, hvorvidt vejleder 

har kendskab til bl a didaktiske og 

pædagogiske metoder  
Arbejdet med og introduktionen af 

nye forståelser af børnene har afgøren- 

de betydning for udbyttet af vejlednin- 

gen, især når de nye forståelser forbin- 

des med ideer til nye handlinger og 

måder at agere på  
Det fremgår tydeligt af evaluerin- 

gen, at et praksisnært fokus korrelerer 

positivt med et hensigtsmæssigt udbyt- 

te af vejledningerne Det har således 

positiv effekt, når vejledningen bliver 

konkret og der udfoldes ideer, som di- 

rekte relaterer sig til lærernes/pædago- 

gernes dagligdag Det vurderes nyttigt 

og effektfuldt, når vejleder observerer 

og giver feedback på lærernes/pædago- 

gernes konkrete praksis  

Afslutningsvist bør fremhæves vig- 

tigheden af, at vejlederne støtter og 

vejleder i forhold til at arbejde med 

bredere kontekster og større sammen- 

hænge Det synes afgørende, at vejled- 

ningen ikke fokusere alene på enkelte 

børn men også på de større sammen- 

hænge (forældre, kollegaer, børnefæl- 

lesskaber m v )  

 

9. Perspektivering 

Børn viser ved deres symptomer som 

eksempelvis adfærdsmæssige, sociale 

og indlæringsmæssige vanskeligheder, 

lidelser, underpræsteringer o a at de 

ikke trives Børns trivsel skal forstås 

 

 

 

 

 
ud fra de sammenhænge, de lever i, og 

derfor kalder den største alvor på de 

største udviklingsprocesser i de afgø- 

rende sammenhænge; ikke mindst i 

hjem, skole og børnefællesskaber  

Der findes ikke enkle og entydige år- 

sagsforklaringer til børns vanskelighe- 

der Det mentale lever i det sociale 

(Tomm, 1985), og børns trivselsproble- 

mer kalder derfor på både social, rela- 

tionel, emotionel, kognitiv og adfærds- 

mæssig opmærksomhed Børns triv- 

selsproblemer er en fremtrædelses- 

form, der fortæller, at noget endnu 

ikke er forstået og varetaget på til- 

strækkelig udviklingsfremmende 

måde Svaret herpå må være at etable- 

re udviklende processer, hvilket invol- 

verer flere aktører, organisatoriske ni- 

veauer og bevidsthed om den foretruk- 

ne faglighed, der har blik for udvik- 

lingsmulighederne Det indlednings- 

vist omtalte paradoks i Vordingborg 

kommune udgør eksempelvis en cen- 

tral barrierer for, at sådanne udviklen- 

de processer kan opstå  

Som nævnt oplevede man i Vording- 

borg Kommune på den ene side, at læ- 

rere/pædagoger ønskede mere praksis- 

nær sparring, og på den anden side 

blev de understøttende funktioner ikke 

brugt Dette paradoks er formodentlig 

kendt i andre kommuner  

Når omtalte paradoks opstår, skri- 

der fundamentet under de udviklende 

processer og den hensigtsmæssige in- 

klusion Så hvordan imødekommes 

dette paradoks og understøttes inklusi- 

onen? Ét svar er øget faglighed Men 

ikke kun Denne evalueringsartikel be- 

lyser, at paradokset og inklusionen 

kræver opmærksomhed på de organi- 
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satoriske rammer Både fra et bottom- 

up og et top-down perspektiv  

Inklusion kræver af medarbejderne 

’på gulvet’, at man i praksis skal ind- 

stille sig på at være en del af en læren- 

de organisation Dvs indstille sig på at 

vidensdele, at åbne op for og gøre op 

med den ’private praksis’ I stedet for- 

stå sig selv og sit daglige arbejde –ikke 

som præstationer- men som indsam- 

ling af erfaringer, der kan bidrage til 

egen og fælles læring Inklusionen lyk- 

kes kun, hvis der blandt medarbejder- 

ne skabes en kultur, hvor dét at dele 

erfaringer, samt søge inspiration, 

hjælp og rådgivning fra kollegaer, le- 

delse og eksterne samarbejdspartnere 

er en kvalitet -og ikke en diskvalifika- 

tion Erfaringerne skal deles både ver- 

tikalt, men også horisontalt Således 

må der skabes en kultur, hvor medar- 

bejderne videreformidler deres udfor- 

dringer, erfaringer og læring opad i sy- 

stemet, således at top-down processer 

kan kvalificeres på baggrund af bot- 

tom-up erfaringer og læring  

Når der i arbejdet med inklusionen 

faciliteres top-down-processer, som det 

eksempelvis skete i Vordingborg Kom- 

mune, bliver det centralt at involvere og 

lytte til medarbejderne og efterstræbe et 

ejerskab på tværs af hele organisatio- 

nen Ledelsen oppefra skal både igang- 

sætte processer, men også følge op lø- 

bende De skal spørge til og forsøge at 

besvare spørgsmål, der måtte opstå lø- 

bende De skal tage ansvaret for at etab- 

lere forbindelse mellem de forskellige 

involverede og relevante lag -medarbej- 

dere, eksterne samarbejdspartnere, for- 

ældre osv - idet forbindelsen herimellem 

er central for en givende inklusion  

Det er lettest at ændre sig, hvis man 

oplever, at andre også lærer noget og 

bevæger sig Derfor er trivsel og delta- 

gelse i fællesskaber en fælles opgave 

Lærere og pædagoger står i dagligdagen 

med denne opgave helt inde på livet, 

men de står – og må ikke stå – alene 

Der er brug for etablering af samarbej- 

de med kolleger, ledelse, forældre, børn 

m fl om etablering af inkluderende og 

udviklende læringsmiljøer; om udvik- 

ling af trivsel Understøttende funktio- 

ner kan spille en central rolle heri  

Det kompetenceudviklingsforløb, der 

er evalueret i nærværende artikel, har 

haft sit udgangspunkt i et paradoks: øn- 

sket om praksisnær sparring fra under- 

støttende funktioner og samtidig disses 

oplevelse af ikke at blive brugt Det har 

således haft sit udgangspunkt i det for- 

hold, at de understøttende funktioner 

ikke er blevet brugt optimalt  

Projektet viser, at vejledning fra un- 

derstøttende funktioner ikke alene om- 

fatter pædagogisk vejledning men også 

omfatter samarbejde, etablering af for- 

bindelser, holdningsbearbejdning og 

udvikling af foretrukken faglighed 

Udviklingen af de understøttende 

funktioners muligheder for at etablere 

samarbejde og udvikle en foretrukken 

faglighed, der kan omsættes til inklu- 

derende og udviklende læringsmiljøer 

har vist sig at være en proces, der kræ- 

ver både organisatoriske rammer, fæl- 

les ejerskab, samarbejde mellem flere 

instanser og aktører, metodeudvikling 

og –implementering, udvikling af per- 

sonlige kvalifikationer og faglig be- 

vidsthed Det giver sig selv, at dette 

ikke er en enkel og lineær proces  

Projektet viser, at den vejledning og 

sparring, som alle parter fremhæver 
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som værende central, skal organisato- 

risk forankres, således at den bliver en 

del af skolens værdigrundlag og tradi- 

tion Hvis ledelse, medarbejdere og un- 

derstøttende funktioner kan vedlige- 

holde og udbygge dette, styrkes grund- 

laget for en organisatorisk læring  

Projekter slutter – opgaver fortsæt- 

ter Selvom transformeringen af under- 

støttende funktioners kompetencer til 

konkrete vejledningsforløb med udbyt- 

te for pædagogisk personale som 

nævnt ikke er en enkel og lineær pro- 

ces, viser evalueringen samlet set en 

enighed blandt både lærere, pædago- 

ger, vejledere og ledere om, at vejled- 

ning er relevant og stadig et ønske  

Ved afslutningen af dette forløb arbej- 

der Vordingborg kommune med at ud- 

vikle mulighederne for praksisnær 

sparring på baggrund af erfaringerne 

fra nærværende forløb Andre kommu- 

ner kan drage nytte af erfaringerne 

herfra  
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