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Oplæggets omdrejningspunkter

 Pædagogiske vilkår … for elever i komplicerede læringssituationer 
… med fokus på klasserummet

Hvorfor denne overskrift?

 Hovedfaktorer, der støtter læring … iflg. internationale reviews

 SPV-projektets resultater … i et hastigt overblik

 Udfordringer for (special)pædagogisk praksis



Et ændret syn

Fra at se ’problemet’ forankret i det enkelte barn 
Afvigelse forstås som resultatet af en individuel patologi

Primært kompensatorisk læring rettet imod den enkelte elev

Til at se ’problemet’ som opstået i mødet mellem det enkelte 
barn og dets omgivelser 

Problem i skolen forstås som resultatet af en organisatorisk patologi

Organisatorisk læring  og skoleudviklingsstrategier er centrale



En dobbeltstrategi

Indsatser, som gør det muligt at hjælpe børn og unge med at 
tilpasse sig en situation eller institution

OG

Indsatser, som gør det muligt for skolen/institutionen at tilpasse 
sig de børn og unge, den skal være til nytte for

At se individet i sin kontekst



Tre hovedfaktorer, støttende for læring

 Relationer (’relationships’) fokuserer på, i hvilket omfang 
deltagerne i gruppen/klassen støtter og hjælper hinanden.

 Personlig udvikling (’personal development’) fokuserer på, 
hvordan der støttes op om personlig vækst og udvikling. 

 Læringsledelse (’system maintenance’) fokuserer bl.a. på 
behov for ændringer i undervisningen generelt eller i 
forhold til den enkelte elev

David Mitchell, 2008



Undersøgelsens tre dimensioner

 En tværkategorial dimension

 En inkluderingsdimension

 En læringsdimension



En tværkategorial dimension

 Projektet udgår fra en antagelse om, at der på tværs af 
kategorierne af børn med nedsat funktionsevne er mere, der 
forener end adskiller, når fokus rettes mod de pædagogiske vilkår 
for disse børns læringsprocesser

 De kategorier, der inddrages, er valgt, fordi de pædagogisk set 
forstås som forskelligartede i forhold til karakteren af den 
(special)pædagogiske indsats:
 Elever med diagnosen ADHD

 Elever med diagnosen ASF

 Blinde elever børn 

 Elever med cerebral parese

 Elever i omfattende læsevanskeligheder

 Elever i generelle læringsvanskeligheder



En inkluderingsdimension
 Efter den kommunale strukturreform er der øget 

opmærksomhed på disse elevgruppers skoleplacering, og hvilken 
betydning den måtte have.

 Der gør sig mange forskellige interesser gældende i forhold til 
inkludering, og der florerer lige så mange forskellige forståelser 
af, hvad inkludering må indebære i praksis.

 Derfor er undersøgelsens læringsmiljøer valgt ud fra et kriterium 
om variationsbredde … i en interesse  i at se, hvordan inkludering 
i praksis gestalter sig:
 placeret i almindelig klasse i den lokale skole (15 elever)

 i specialklasse/gruppeordning i den lokale skole (8 elever)

 i specialskole (3 elever)



Et skolerelateret inklusionsbegreb

 Tilstedeværelse
 I hvilken grad man er til stede i fællesskabet

 Accept og anerkendelse
 I hvilken grad man bydes velkommen som fuldgyldig og aktiv deltager i 

fællesskabet

 Delagtighed
 I hvilken grad man bidrager aktivt i fællesskabets aktiviteter

 Faglig og personlig udvikling
 I hvilken grad man lærer og udvikler positive selvbilleder

Peter Farrell, 2002



En læringsdimension

 De pædagogiske vilkår i klasserummet

 Omsorg – Læring

 Byggesten til en god praksis

 Skolens udfordringer



Aktørperspektiver

 De professionelles perspektiv (lærere og pædagoger)

 Hvordan opfatter de deres pædagogiske opgave?

 Hvordan udfører de den?

 Forældrenes perspektiv
 Hvordan oplever de deres inddragelse i skolens arbejde?

 Hvilke ønsker har de for deres børns skoleforløb?

 Elevernes perspektiv
 Hvordan er deres selvopfattelse i forhold til:

 Skolefaglighed

 Sociale relationer

 Deltagelse

 Hvordan karakteriserer de deres læringsmiljø?



Projektets metoder og materiale
26 elever i 24 læringsmiljøer på 23 skoler i 18 kommuner

Dataindsamlingsmetoder og -kilde

 Interviews med fokuselevernes lærerteams (med to års mellemrum)

 Interviews med deres forældre

 Interviews med fokuselever om deres selvopfattelse

 Interviews med fokuselever og deres klassekammerater om deres 
læringsmiljø

 Observationer af undervisning i ”klassen” (med et års mellemrum)

 Indsamling af succeshistorier (defineret af lærerne)

 Indsamling af pædagogisk elevmateriale, fx elev- og årsplaner

Analyseniveauer

 ’Within case’ analyse (student profile)

 ’Within category’ analyse: (category profile)

 ’Cross case’ analyse



Ambitionen

Ambitionen for dette projekt har været at sætte fokus på det 
pædagogiske arbejde med disse børnegrupper … med henblik på 
at italesætte og kvalificere vores professionelle sprog.

Ambitionen har også været at give stemme til de aktører, som 
sjældent kommer til orde … som en gruppe; først og fremmest 
elever med nedsat funktionsevne.

Endelig har ambitionen været at løfte frem lærernes didaktiske 
kompetencer, hvad angår undervisning af elever med forskellige 
former for nedsat funktionsevne.



Hvilke fortællinger udkrystalliserer sig?

Først og fremmest er det en fortælling om, at de yngre elever med nedsat 
funktionsevne har et godt skoleliv frit for drillerier og med gode relationer til 
deres lærere. De trives!

Det er en fortælling om, at forældrene er parate til at bakke op om skolen … så 
længe de oplever, at deres børn går glade i skole og kommer glade hjem!

Og så er det en fortælling om, at der bestemt er plads til forbedringer på en 
række områder, hvis elevernes læringsmuligheder skal imødekommes.

Det er også en fortælling om, at en kvalificeret pædagogisk praksis i høj grad 
afhænger af ’eksterne’ støttestrukturer … og uddannelse.

Endelig er det en fortælling om, at god praksis ikke afhænger af skoleplacering … 
eller med andre ord, at elever er placeret i almenpædagogiske læringsmiljøer 
ikke er ensbetydende med, at de så er inkluderet!



Under et børnemøde, arrangeret af Københavns amt på Bank Mikkelsensvej, er der en legeplads med 
forskellige legeredskaber, gynger, vipper, klatrestativer mm. Efter andre aktiviteter er der mulighed 
for de 10 børn at lege på legepladsen. N (som er blind) er vaks og ivrig på legepladsen, og har hurtigt 
været alle redskaberne igennem, derefter klatrer han selv op i basketkurven - først op ad stolpen, så 
ud over pladen og derefter ned i kurven, hvor han sætter sig til rette. I øvrigt kravler han selv samme 
vej tilbage.
Med til historien hører, at samme N fortæller, at han i store dele af klassens gymnastiktimer har 
passet sig selv inde i redskabsrummet, mens de andre har boldspil eller lignende. Som faderen 
udtrykker det: ’En gang imellem kunne man måske godt finde på et eller andet, hvor de (N og en 
anden blind dreng) kunne være med?’



Hvad siger eleverne?

 De har det godt med kammeraterne i timer som i frikvarterer. 
 Skolen er for dem et trygt sted frit for drilleri. 
 Samtlige elever giver udtryk for, at det i deres respektive klasser er OK ikke 

at være lige god til alt.
 Lærerne er gode til at snakke med dem om deres skoleliv - fagligt som 

personligt. 
 Deres lærere er også gode til at forklare for dem, hvad de skal gøre, og 

hvordan de kan udvikle sig videre. 
 Plads i skolehverdagen til at lave lidt sjov med lærerne savner en tredjedel af 

eleverne dog.
 De synes ikke, at de i deres klasseværelse kan lave forskellige ting uden at 

forstyrre hinanden, og de synes heller ikke, at der generelt set er arbejdsro i 
timerne 

 De får hjælp af kammerater ved gruppearbejde.
 De både arbejder sammen, hjælper hinanden og tager hensyn til hinanden, 

og der gives plads til, at alle kan komme til orde.
 Knap så sikre er de på, at der ingen er i deres klasse, der føler sig udenfor og 

alene.
 Medbestemmelse om indhold i skolearbejdet ligger det til gengæld rigtigt 

tungt med.



POS pos neg NEG almenpædagogisk specialpædagogisk 

Spørgsmål: B C D E H I J K L M P Q S T U A F G N R V WX Y Z

Tema: Fysiske rammer

1 I min klasse er der god plads

2 I mit klasseværele er der god orden, så det er let at finde tingene

3 I mit klasseværelse kan vi lave mange forskellige ting 

4 I mit klasseværelse står en computer, som vi alle kan bruge

Tema: Klar strukturering

5 I min klasse er der arbejdsro i timerne

6 I min klasse har vi regler for, hvordan vi skal opføre os i klassen

7 I min klasse er vi gode til at lytte til hinanden

8 I min klasse er mine lærere gode til at forklare, hvad vi skal lave

Tema: Meningsdannende kommunikation

9 I min klasse taler vi pænt til hinanden

10 I min klasse taler vi også om det, der foregår udenfor skoletid

11 I min klasse fortæller mine lærere, hvordan vi kan blive bedre

12 I min klasse er mine lærere er gode til at lave sjov

Tema: Differentiering

13 I min klasse har vi mange forskellige materialer og ting at arbejde med

14 I min klasse har vi forskellige opgaver at vælge imellem i dansk og mat.

15 I min klasse er vi gode til at lave vores opgaver

16 I min klasse er det OK, at vi ikke er lige gode til alle ting

Tema: Samarbejde

17 I min klasse arbejder vi sammen om opgaverne

18 I min klasse tager vi hensyn til hinanden

19 I min klasse laver vi mange ting sammen 

20 I min klasse hjælper vi hinanden

Tema: Indflydelse

21 I min klasse er vi med til at bestemme vigtige ting

22 I min klasse er vi med til at bestemme over mange ting

23 I min klasse kommer vi med mange ideer, som lærerne synes er gode

24 I min klasse snakker vi tit med lærerne om, hvordan vi har det i skolen

Tema: Delagtighed

25 I min klasse er der ingen der føler sig udenfor og alene ? ?

26 I min klasse har alle det godt

27 I min klasse har vi alle mulighed for at fortælle, hvad vi har oplevet

28 I min klasse er vi gode til at tage hinanden med

Tema: Ansvar

29 I min klasse har vi alle ansvar for klassens fælles ting

30 I min klasse har vi også sanvar for at det går os alle godt i dansk og mat.

31 I min klasse har vi også sanvar for at alle har det godt i skolen

32 I min klasse stoler mine lærere på os



Byggesten til en god praksis

 (Special)pædagogisk uddannelse

 Ekspertisens funktion (supervision med udgangspunkt i praksis)

 Inkluderet i læringsfællesskaber

 Et relationelt perspektiv på ’problemet’

 Tilpasset støtte

 Elevplaner (som grundlag for pædagogisk praksis)

 IKT

 Et integreret fagligt og socialt fokus

 Differentieret undervisning

 Rum for aktiv deltagelse og samarbejdsrelationer



Vilkår for delagtighed

For at være delagtig behøves:

 En oplevelse af at være med

 At aktivt agere i situationen 

 Forudsætninger for delagtighed i den konkrete sammenhæng.

Granlund, Eriksson, Almqvist, Björck-Åkesson & Luttropp, 2003



Udfordringer for specialpædagogisk praksis

 At styrke elevernes indflydelse på egne læringsprocesser

 At medtænke inklusionsperspektivet i hverdagen

 At skabe rum for aktiv deltagelse og samarbejdsrelationer

 At reflektere over støttens funktion

 At udnytte IKT’ens muligheder

 At være opmærksom på forældrenes mangfoldighed af ressourcer

 At tænke didaktisk i relation til diagnosens stadig stærkere position



Aktør - Brik

Det at ville noget med sig selv og andre er en forudsætning for at have 
mod på livet, at tro på sig selv og se sig selv som vigtig.

At arbejde med elevens ’at ville’ er derfor specialpædagogikkens ædleste 
område. Gennem dette træder individet frem som selvstændigt 
menneske.

Per Lorentzen (1997)



Tak for jeres opmærksomhed
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